
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการเบกิจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
เพ่ืออนุวัตใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ และขอ ๕ และขอ ๑๘(๒)แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๒๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดระเบียบขึ้นไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการเบิกจายเงิน และ

การสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางช่ัวคราวของหนวยงานและพนักงานหรือ ลูกจาง

การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
“กองทุนประกันสังคม” หมายความวา กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และสวนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครวา ดวยการ
แบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการของกรุงเทพ มหา
นครดวย 

“หนวยการคลัง” หมายความวา หนวยงานซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงินการเบิก
จายเงิน การถอนเงิน การนําสงเงิน การฝากเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  และใหความหมายรวมถึง
งานการคลังของสํานัก สํานักงานเขต และการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 

 
ขอ ๔  ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
การเบิกจายเงนิสมทบในสวนของนายจาง 

   
 

ขอ ๕  ใหหนวยงานเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม  ดังนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๙๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘/๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กรณีลูกจางที่ไดรับคาจางเงินงบประมาณ ยกเวนเงินอุดหนุนของรัฐบาลให 
เบิกจากเงินงบประมาณตามหมวดรายจายที่กองงบประมาณกําหนด 

(๒) กรณีลูกจางที่ไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณใหเบิกจากเงิน นอก
งบประมาณตามประเภทที่ใชในการจาง 

 
ขอ ๖  ใหหนวยงานวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมจํานวนรอย 

ละ ๑.๕ ของคาจางกอนหักภาษี  พรอมกับวางฎีกาของเบิกคาจางตอสํานักการคลังหรือหนวยการ
คลัง  แลวแตกรณี 

 
ขอ ๗๒  เมื่อหนวยงานผู เบิกได รับอนุมัติ ฎีกาเบิกเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมแลวใหเขียนเช็คสั่งจายเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนประกันสังคม ตามวิธีการ
ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 
 

หมวดที่ ๒ 
การหักเงินคาจางของลูกจางสมทบเขากองทุน 

   
 

ขอ ๘  ใหหนวยงานหักเงินคาจางของลูกจางตามจํานวนรอยละ ๑.๕ ของคา จาง
กอนหักภาษีสงเขากองทุนประกันสังคมพรอมกับสวนที่จะตองนําสงในฐานะนายจางตามขอ ๗ 
 

ขอ ๙๓  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบตัิเปนอยางอ่ืนหรือที่ไมมีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเปนคราวๆ ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พลตรี จําลอง  ศรีเมือง 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

                                                 
๒ ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ ขอ ๙ เพ่ิมโดยระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบบั
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
ปฐมพร/อัปเดท 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๑๖/หนา ๔๕๘/๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 


