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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่กรุงเทพมหานครมีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดกรุงเทพมหานคร
ที่สภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  (ฉบับที่ ๒)” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพิ่มงบประมาณรายจายพิ เศษในงบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน  ๗๑๙,๒๐๐,๐๐๐  บาท 

จายจากเงนิสะสมจายขาดสํานักการจราจรและขนสง รวม ๗๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานพัฒนาการใชที่ดินและระบบจราจร  ๗๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ๗๑๙,๒๐๐,๐๐๐   บาท 
ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณตามรายการ   

และจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๕ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกรุงเทพมหานคร 
มีความจําเปนตองจายรายจายพิเศษจากเงินสะสมจายขาดเปนการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจายประจําป  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจราจรเพื่อดําเนินการโครงการ
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบจายขาดเงินสะสมแลว   
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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