
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  วธิีการงบประมาณ 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุง เทพมหานครนี้ เรียกว่า   “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง   
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก   
(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2529   
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2533   
(3) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2536   
(4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2555   
ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง 

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 5 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย  หรือก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้ 

เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย 

“รายจ่ายประจ า”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเบิกจ่าย 
จากเงินรายได้ประจ าของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจ าของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร   

“รายจ่ายพิเศษ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเบิกจ่าย 
จากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่รายได้ประจ าของ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร   

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   
30  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้น  เป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย  หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ าประกัน  การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการ
อื่นใด 

“เงินจัดสรร”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อ
หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน  
ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือการลงทุนของ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  และรายจ่ายเพ่ือการจัดตั้ง  ซื้อหุ้น  หรือการเพ่ิมทุนของบริษัท  
สหการ  หรือวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ   
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือจาก 
นิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่งเป็นเงินรายรับ  แต่มีกฎหมาย  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  
ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดก าหนดให้ไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานและก าหนดหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ต่ ากว่าระดับกอง   
และให้หมายความรวมถึงการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย 

“หน่วยรับงบประมาณ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  และให้หมายความรวมถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วย 

“หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานต าแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการเขต  
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการส านักงาน  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการส านัก  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ด ารงต าแหน่ง
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  และให้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการส านักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วย 

“หน่วยงานอื่นในก ากับของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายบัญญัติ”  หมายความว่า 
(1) บริษัทที่กรุ ง เทพมหานครร่วมกับบุคคลอื่นก่อตั้ งหรือถือหุ้น   ตามมาตรา  94   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘   

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(2) สหการที่กรุง เทพมหานครร่วมกับส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจัดตั้ง  ตามมาตรา  95  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(3) หน่วยงานที่มีฐานะเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร 
“ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี   
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มี  

อ านาจออก  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ระเบียบตามวรรคหนึ่งนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 7 การจัดท างบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  การควบคุมงบประมาณ  
และการประเมินผลและการรายงาน  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และต้องสอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 8 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณโดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด  โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนและกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ   

การโอนงบประมาณรายจ่าย  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ 
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เท่านั้น   

ข้อ 9 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  รวมทั้งให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด   

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

ข้อ 10 งบประมาณประจ าปีที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ  
ดังต่อไปนี้   

(1) ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลังและสาระส าคัญของนโยบายงบประมาณ
และความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบัน  และปีที่ขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 

(3) ค าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(4) ค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช  และหน่วยงานอื่นในก ากับของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณ  และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 

(7) ค าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของกรุงเทพมหานคร  ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน  และหนี้ที่เสนอ
เพิ่มเติม   

(8) ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเงินอุดหนุนที่ได้รั บจากรัฐบาล 
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว   

(9) ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  หรือองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร  
หรือได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครตามข้อ  42  วรรคสอง 

(10) รายงานการรับจ่ายเงิน  หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กรุงเทพมหานคร   
(11) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้อ 11 การจัดท างบประมาณ  ห้ามตั้งรายจ่ายประจ าสูงกว่ารายได้ประจ า  เว้นแต่รายจ่ายพิเศษ

จากเงินสะสมจ่ายขาดที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือรายจ่ายพิเศษจากเงินกู้ 
ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  

อาจจ าแนกได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
(๕) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้   
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม 
การจ าแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง   ตลอดจน

วิธีการจัดท าและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด   
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น   

ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง   โดยให้ตั้งแยก
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ต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  และให้มีรายการเงินส ารองจ่ายทั่วไปเพ่ือใช้จ่าย
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  การป้องกัน  แก้ไข  เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย  
รวมถึงภารกิจฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย 

ข้อ 14 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป
รับผิดชอบด าเนินการ  โดยร่วมกันวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัด  แผนปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณรว่มกัน  เพื่อลดความซ้ าซอ้น  มีความประหยัดและคุ้มคา่  สามารถบรรลุเป้าหมาย  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร  ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลในลักษณะ
เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว  และประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ข้อ 16 ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ ไม่ทันปี งบประมาณใหม่    
ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แล้วไปพลางก่อน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด   

ข้อ 17 ถ้าปีใดจ านวนเงินซึ่งได้ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปี  หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปี  
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยให้จัดท าเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงที่มาของรายรับว่าเป็นรายได้ประเภทที่
มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือรายรับประเภทรายได้ที่จัดเก็บได้เกินประมาณการเดิม   
หรือเงินสะสมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินสะสม  หรือเงินอื่นใดของกรุงเทพมหานคร   

ข้อ 18 งบประมาณรายจ่ายข้ามปี  จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องก าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย   

หมวด  3 
การจดัท างบประมาณ 

 
 

ข้อ 19 การจัดท างบประมาณต้องค านึงถึ งประมาณการรายรับและฐานะการคลัง 
ของกรุงเทพมหานคร  ความจ าเป็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  
ในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ขอ้ 20 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย   
ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน  รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย   
เป็นรองประธาน  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
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กรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานระบบงบประมาณ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน  เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประมาณการรายรับ  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี   

(2) ก าหนดกรอบประมาณการรายรับ   ประมาณการรายจ่าย  และฐานะการคลัง 
ของกรุงเทพมหานครเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี  ให้เป็นไปตามรูปแบบ  วิธีการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนด   

(3) ก าหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  เพ่ือการช าระหนี้  และงบกลาง
รายการส ารองจ่ายทั่วไปต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(4) ก าหนดจ านวนปี  และสัดส่วนวงเงินงบประมาณการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  
ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ประกอบกับแนวทางและมาตรการภาครัฐ 

เมื่อได้ด าเนินการตาม  (1)  (2)  (3)  และ  (4)  แล้ว  ให้เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 21 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าประมาณการรายรับและ   
ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อปลัดกรุงเทพมหานครตามข้อ   25  (2)  
การจัดท าค าขอตั้งงบกลางให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

การยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึง่  ต้องแสดงวัตถปุระสงค์  แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  พร้อมด้วยรายงานการเงิน  สถิติต่าง ๆ  และรายงานเกี่ยวกับ 
เงินนอกงบประมาณ 

ข้อ 22 หากหน่วยรับงบประมาณใดมิได้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณภายในก าหนดเวลาตามที่ 
ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด  หรือยื่นค าขอโดยไม่มีรายงานตามข้อ  21  ให้ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครจัดท างบประมาณประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณนั้นตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณประจ าปี 

ข้อ 23 รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสมให้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณถัดไป 

ข้อ 24 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น 
อย่างน้อยเก้าสิบวัน 

หมวด  4 
หน้าทีแ่ละอ านาจของปลัดกรุงเทพมหานครและผู้อ านวยการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
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ข้อ 25 ปลัดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอ านาจจัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น  
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   และให้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับงบประมาณ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ากรอบประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  เพื่อให้การจัดท างบประมาณสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ  19  และข้อ  20 

(2) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียด  ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

(3) ก าหนด  เพ่ิม  หรือลดเงินจัดสรรตามความจ าเป็นของการปฏิบัติงานและตามสถานะการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร 

(4) ก าหนดปฏิทินงบประมาณประจ าปี 
(5) ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบั ติงาน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ข้อ 26 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณแล้วเสนอความเห็นต่อ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(2) ก าหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 
(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

หมวด  5 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

 
 

ข้อ 27 การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 28 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

ข้อ 29 รายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับรายการใดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายจะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมดหรือบางส่วนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่น  
ในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่น  หรือโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณไปเพ่ิมในรายจ่าย
งบกลางมิได้  เว้นแต่จะมีเหตุผลความจ าเป็น  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร   
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การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปด าเนินการดังต่อไปนี้   ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากสภากรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง 

(1) ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้  หรือข้อผูกพันตามกฎหมาย 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
(3) รายการอื่นนอกจาก  (1)  และ  (2)  ที่มีวงเงินไม่เกินครั้งละห้าล้านบาทต่อรายการ   

และต้องไม่เป็นการโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณไปเพ่ิมในงบกลาง  และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมหรือดูงาน   

(4) โอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ  ในงบกลางด้วยกัน   
ข้อ 30 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดของแบบรูปและรายการ  ซึ่งไม่กระทบต่อ

วัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณ  ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
ข้อ 31 งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในงบกลาง  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอ านาจจัดสรร

ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรงได้ตามความจ าเป็น  ยกเว้นรายการเงินส ารองจ่ายทั่วไปให้เป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

ข้อ 32 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายทั่วไป   
ให้กระท าได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) รายการที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  หากไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือกรุงเทพมหานคร   

(2) รายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  แต่มีภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ 
และต้องใช้จ่าย  หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว  หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวน 
ไม่เพียงพอ  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว 

ข้อ 33 หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  

ในกรณีที่มีความจ าเปน็จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรปูและรายการ  ที่กระทบต่อวตัถปุระสงค์  
เพ่ิมวงเงิน  หรือขยายระยะเวลาการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก่อนด าเนินการก่อหนี้ผูกพันต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร   

หมวด  6 
การควบคมุงบประมาณ 

 
 

ข้อ 34 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงบประมาณเพ่ือปฏิบัติการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(1) จัดให้มีการควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานให้เป็นไป 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

(2) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  
และการตรวจเงิน 

(3) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน  การจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน  ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่งเงิน 

(4) จัดให้มีการก าหนดและควบคุมระบบบัญชี  แบบรายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับ
จ่ายเงิน  และหนี้   

ข้อ 35 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือรายการ   ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่ก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  และห้ามก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรร   
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจอนมุัตใิห้หนว่ยรับงบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรร 

ข้อ 36 การขอเบิกเงินตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณใด  ให้กระท าได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น   

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้   เฉพาะในกรณี 
ที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินแล้ว   

การขยายเวลาขอเบิกเงินตามวรรคสอง  ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณ
ถัดไป  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินภายหลังเวลาดังกล่าว   ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ข้อ 37 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  ให้ขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครกันเงินได้อีก 
ไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้เป็นอันพับไป 

ข้อ 38 ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  การขอเบิกเงินให้กระท าได้แต่เฉพาะภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  เว้นแต่เป็นงบประมาณ
รายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นก าหนดเวลา  และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงิน  ให้ขยายเวลาขอเบกิเงนิตอ่ไปไดอ้ีกไม่เกนิหกเดอืน  แต่หากมคีวามจ าเป็นตอ้งขอเบกิเงนิ
ภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายเหลืออยู่หรือมิได้มีการเบิกจ่าย 
ให้ตกเป็นเงินสะสม  จะน าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันมิได้  เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่มีข้อผูกพัน
ตามข้อ  36  ข้อ  37  และข้อ  38 

หมวด  7 
การประเมินผลและการรายงาน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การประเมินผล 

 
 

ข้อ 40 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดวางระบบ  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ประเมินผล  การด าเนินงานทั้งภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์   โดยจัดให้มีการประเมิน 
ความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนการเสนอของบประมาณ  การติดตามและประเมินผล 
ระหว่างด าเนินงานและหลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ  รวมถึงการวางระบบสารสนเทศด้านการติดตาม 
และประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยรับงบประมาณ  เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตลอดจนก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน   

ข้อ 41 การประเมินความเป็นไปได้ของงานหรือโครงการก่อนการเสนอของบประมาณ 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้  
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเสนอผลการประเมิน  พร้อมความเห็น 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  หรือการปรับปรุงแก้ไขต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือวินิจฉัย 
สั่งการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ 42 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
ที่สิ้นสุด  รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ  เพื่อปลัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัตงิาน
ของหน่วยรับงบประมาณต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นในก ากับของกรุงเทพมหานคร
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลด้วย 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



การโอนรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพ่ิมรายการอื่น ๆ  ในงบกลางด้วยกัน   
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบภายในสามสิบวันนับแต่วัน  
สิ้นปีงบประมาณนั้น 

หมวด  8 
ความรับผดิ 

 
 

ข้อ 43 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  บุคลากรกรุงเทพมหานคร  หรือผู้มีหน้าที่และอ านาจ
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ผู้ใดจ่ายเงิน  หรือก่อหนี้ผูกพัน  หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระท าการ
ดังกล่าวอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบที่ออกตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้  นอกจากความรับผิดทางอาญาและทางวินัยซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว  
ผู้กระท าหรือยินยอมให้กระท าการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไป  หรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ  ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทักท้วงค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสอื
แล้วว่าการที่จะปฏิบัติตามค าสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  หรือระเบียบ 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท าตามวรรคหนึ่ง   จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระท า
การฝ่าฝืนด้วย  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระท าไปโดยไม่รู้ถึงการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 44 การจัดท าและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2529  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ในขั้นตอนใดก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2529  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 45 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2529  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยได้มีการกันเงินไว้แล้วตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานคร  ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ถัดไป 

ข้อ 46 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอ านาจแห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2529  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  ค าสั่ง  หรือ
หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   ทั้งนี้   ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการ 
ออกระเบียบ  ค าสั่ง   และหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ 47 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณใช้บังคับ  
ให้น าบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น   

เงินที่หน่วยงานได้รับจากผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานนั้นใช้จ่ายในกิจการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  ให้หน่วยงานนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น   
และไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร  โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
หรือระเบียบที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้   น าเงินนั้น 
ไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายรับของกรุงเทพมหานครก็ได ้ คือ 

(1) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน   และจ าเป็น 
ต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 

(2) เงินที่ ได้รับของหน่วยงานที่ เป็นการจัดสวัสดิการ   สถานพยาบาล  สถานศึกษา   
ศูนย์เยาวชน  ศูนย์ส่งเสริมกีฬา  หรือสถานที่อื่นใดที่ให้บริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

(3) เงินที่ได้รับจากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ด าเนินการ  โดยให้น าไปใช้จ่ายในการด าเนินกิจการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในส่วนที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบด าเนินการ  กรณีที่มีรายได้เหลือจ่ายในแต่ละปีให้น าส่งเป็นเงินรายรับ 
ของกรุงเทพมหานคร 

(4) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจ 
การจ่ายเงินตาม  (2)  (3)  และ  (4)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๘๗
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