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ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่ าด้ วยเงิ นรายได้จากค่าโดยสารของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๓๔ (๒) และข้อ ๔๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่ อ ง วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานครจึง ก าหนดระเบี ย บขึ้ น ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคั บ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“โครงการระบบขนส่ งมวลชนสายสี เขี ยว” หมายความว่า โครงการระบบขนส่ งมวลชนสายสีเขี ยว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
“เงิน รายได้ จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ ง มวลชนสายสี เขี ย ว” หมายความว่ า
เงินที่สานักการจราจรและขนส่งได้ รับจากค่าบริการประเภทค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชน
สายสีเ ขีย วรวมถึ งดอกผลที่เ กิดจากการน าส่ง รายได้ จากค่ าโดยสารของโครงการระบบขนส่ง มวลชน
สายสีเขียวล่าช้า
“หน่วยการคลัง ” หมายความว่า หน่วยการคลังของสานักการจราจรและขนส่งตามระเบีย บ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และการตรวจเงิน
“ผู้รับ มอบหมาย” หมายความว่า ผู้ที่ก รุงเทพมหานครมอบหมายให้เ ป็นผู้ ดาเนิ นโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมาย
“ผู้ดาเนินการตั๋วโดยสารร่วม” หมายความว่า นิติบุคคลที่ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบระบบตั๋วโดยสาร
ร่วมที่ได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุมั ติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นผู้รับผิ ดชอบระบบตั๋วโดยสาร
ของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว
ข้อ ๕ ให้ ป ลั ด กรุ งเทพมหานครรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจออกค าสั่ ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มี อานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติ
ตามระเบียบนี้
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หมวด 1
การรับเงินและการฝากเงิน
ข้อ ๖ เงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ให้นาส่งเงิ น
เข้าบัญชีของธนาคารที่กรุงเทพมหานครกาหนดโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นาฝากเข้าบัญชีธนาคาร
(๒) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(๓) วิธีการอื่นที่ปลัดกรุงเทพมหานครกาหนด
ข้อ ๗ ให้ผู้รับมอบหมายมีหน้าที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวตามข้อ ๖
หากมีก ารจั ดตั้ง ผู้ด าเนิ นการตั๋ว โดยสารร่ว ม ซึ่งกรุงเทพมหานครต้อ งเข้ าร่ว มและใช้บริ การ
ของผู้ดาเนิน การตั๋ว โดยสารร่วมดัง กล่ าว ผู้รับ มอบหมายยังคงมีห น้า ที่ตรวจสอบให้มี การดาเนิน การ
โดยถูกต้องครบถ้วน
(๒) นาส่ งเงิ นรายได้ จากค่ าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสี เขี ยวเข้าบั ญชีธนาคาร
ตามข้ อ ๖ ทุ ก วัน หลั งการประมวลผลด้ ว ยระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ คานวณหายอดเงิน รายได้ จาก
ค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขี ยว หากผู้ รับมอบหมายนาส่ง เงินเข้าบัญ ชีดังกล่าว
ไม่ทั นในวัน นั้น ก็ให้ นาส่ งในวัน รุ่งขึ้ นหรือวั นเปิ ดท าการถัด ไปของธนาคารโดยผู้รับมอบหมายต้อ งน า
ดอกเบี้ยของเงินรายได้ที่ไม่ได้นาส่งดังกล่าวส่งเข้าเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครด้วย
หากผู้ รับมอบหมายไม่สามารถน าส่งเงินได้ด้วยเหตุขัดข้องใด ๆ ที่เป็นเหตุสุ ดวิสั ย ผู้ รับมอบหมาย
ต้องนาส่งดอกเบี้ยของเงินรายได้ทไี่ ม่ได้นาส่งดังกล่าวส่งเข้าเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานครด้วย
ในกรณี ที่วั นหยุด หรือ วัน หยุ ดพิ เศษอื่น ของผู้ รับมอบหมาย หรือวั นหยุด ธนาคารไม่ ตรงกั บ
วันหยุดราชการ หรือวันหยุดอื่นที่มีผลให้ไม่สามารถดาเนินการส่งเงินให้กรุงเทพมหานครได้ตามก าหนด
ให้ผู้รับมอบหมายนาส่งเงินในวันทาการถัดไป
(๓) จัดทารายงานการฝากเงิน ที่มีรายละเอี ยดของยอดจานวนเงินพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อ ง
ส่งให้หน่วยการคลังทุกครั้งทีม่ ีการฝากเงิน
(๔) จัด ทารายงานการฝากเงิน รายเดือ น รายไตรมาส และรายงานทุ ก สิ้น ปี งบประมาณ
ส่งให้ห น่ วยการคลัง ตามรายละเอี ยดที่ก รุง เทพมหานครกาหนด โดยให้ส านั กการจราจรและขนส่ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่ าวแล้ วแจ้งให้ส านั กการคลั งและสานั กงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๘ การคิด ค านวณยอดเงิ น รายได้ จากค่ าโดยสารของโครงการระบบขนส่ งมวลชน
สายสีเขียวหลังจากวันทีไ่ ด้รับเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(1) หลังจากมีการนาส่งเงินแล้วพบว่ายอดเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนสายสีเขียวที่ นาส่งไปแล้วน้อ ยกว่ ายอดเงิน รายได้ของกรุงเทพมหานครที่ค วรได้รับจริง ให้ผู้รับ
มอบหมายนาส่งเงินรายได้จานวนที่ขาดเข้าบัญชีธนาคารตามข้อ ๖ ให้ครบถ้วน ส่วนดอกผลตั้งแต่วันที่
ขาดจนถึงวันที่นาส่งจริงให้ส่งเข้าเป็นเงินรายรับของกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดอัต ราดอกผลเท่ากั บ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารตามข้อ ๖
(2) หลังจากมีการนาส่งเงินแล้วพบว่ายอดเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนสายสีเขียวที่นาส่งไปแล้วมากกว่ายอดเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชน
สายสีเขียวทีค่ วรได้รับจริง ให้นายอดเงินที่เกินไปหักจากยอดเงินที่กรุงเทพมหานครควรได้รับในงวดถัดไป
(3) กรณี ที่ ไม่สามารถคานวณเงิ นรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ งมวลชนสายสีเขียว
หรื อจั ดท ารายงานการนาส่ง เงิ นไม่ทั น ภายในวัน ที่ กาหนดด้ว ยเหตุขั ด ข้อ งใด ๆ ที่ เป็ นเหตุ สุ ดวิ สั ย
ผู้รับมอบหมายจะต้องนาส่งเงินด้วยยอดรายได้รวมเท่ากับยอดรายได้ของวันเดียวกันของสัปดาห์ก่อนหน้า
แต่ถ้าหากตรงกับวันหยุดทาการให้ เทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ส่วนยอดเงิ นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
ให้ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ กรณีที่การรับเงิน รายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขีย ว
จาเป็นต้องปิดรับเกินเวลาเทีย่ งคืนของวันนั้น ให้ถือว่าเงินรายรับหลังจากเวลาเที่ ยงคื นในส่ ว นที่ ไม่ เ กิ น
กว่าสองชั่วโมงหลังเทีย่ งคืนเป็นเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครวันเดียวกัน
ข้อ 10 ดอกเบี้ ยจากเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ง มวลชนสายสีเขีย ว
ตามข้ อ ๗ (2) รวมทั้ ง ดอกผลที่ เกิ ด ขึ้น ตามข้ อ ๘ (1) และค่าปรับ ที่เ กิด ขึ้น จากการด าเนิ น งาน
ตามโครงการระบบขนส่ง มวลชนสายสีเขีย ว ให้ส านัก การจราจรและขนส่ง นาส่ งเงิ นเข้ าบัญ ชีรายรั บ
ของกรุงเทพมหานคร
หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ 1๑ เงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสี เขียวให้นาไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(2) ค่าใช้จ่ายการให้บริการเดินรถและซ่อมบารุงรวมทั้งดอกเบีย้
(3) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบการเดินรถรวมดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
(4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว
ใน กรณี ที่ มี ค วามจาเป็ น ที่ ท าให้ ก ารช าระค่ า ใช้ จ่า ย ไม่ เป็ น ไปตามล าดั บ ตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นอานาจของปลัดกรุงเทพมหานครในการอนุมัติเปลีย่ นแปลง
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ข้อ 1๒ ให้สานักการจราจรและขนส่งจัดให้มีหนังสื อมอบอานาจให้ผู้รับ มอบหมายสามารถ
เบิกเงิน จากบัญ ชีธนาคารตามข้อ ๖ เพื่อน าไปจ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ โดยส านักการจราจร
และขนส่ง ต้องควบคุมดูแลการจ่ายเงินของผู้รับมอบหมายให้ดาเนินการโดยถูกต้อง
ข้อ 1๓ ในวันสิ้นเดือน ผู้ รับมอบหมายต้องรวบรวมยอดรายได้จากค่ าโดยสารของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวและยอดค่าใช้จ่ายประจาเดือน โดยผู้ รับมอบหมายมีหน้าที่นาเงินรายได้
จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่ งมวลชนสายสี เขีย วจากบั ญชี ธนาคารตามข้อ ๖ มาจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนตามข้อ 1๑ ในกรณี
(๑) รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ผู้รับมอบหมายจะต้องมีห นังสือแจ้งส านักการจราจรและขนส่ ง
เพื่อดาเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(2) รายรับมากกว่ารายจ่าย หลังจากผู้ รับมอบหมายจ่ายรายจ่ายประจาเดือนแล้วส านั กการจราจร
และขนส่งมีหน้าที่นาส่งรายรับสุทธิประจาเดือนให้แก่กรุงเทพมหานคร
โดยผู้รับมอบหมายมี หน้ าที่ หั กภาษี ณ ที่จ่ายของค่ าใช้จ่ายตามข้ อ 1๑ และน าส่ งกรมสรรพากร
พร้อมรายงานภาระภาษีให้สานักการจราจรและขนส่งทราบ
ข้อ 1๔ ทุ กครั้งที่ มีการจ่ายเงิน ผู้ รับมอบหมายต้องจั ดท ารายงานการจ่ ายเงินพร้ อมทั้ งหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้สานักการจราจรและขนส่งทันที โดยสานักการจราจรและขนส่ ง
ต้องดาเนินการตรวจสอบให้มีการดาเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 1๕ การน าส่ งเงิน ตามข้ อ ๑๐ และเงิ นรายรั บ สุ ท ธิต ามข้ อ ๑๓ (๒) เป็ น รายรั บ
กรุงเทพมหานครนั้ น ให้สานักการจราจรและขนส่งนาฝากเข้าบั ญชีรายรับ ของกรุง เทพมหานคร ทั้ง นี้
ต้องจัดทาใบนาส่งเงินพร้อมสาเนาใบนาฝากเงินธนาคารส่งสานักการคลังในวันนัน้ ถ้าส่ ง ไม่ ทั นให้ นาส่ ง
ในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดสานักงาน โดยระบุเหตุผลที่นาส่งไม่ทันไว้ดว้ ย
ใบน าส่งเงินต้องลงชื่อผู้ อานวยการสานักการจราจรและขนส่ งเป็ นผู้ส่ ง ผู้อ านวยการสานักการคลั ง
หรื อ หั วหน้ าหน่ วยการคลั งของสานั ก การคลั ง และเจ้า หน้ าที่ ผู้ ได้ รับ มอบหมายในส านั ก การคลั ง
เป็นผู้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 1๖ ผู้รับมอบหมายต้องจัดทารายงานการรับและการจ่ายเงินเพื่อสรุปยอดจานวนรายรั บ
และรายจ่ ายของโครงการระบบขนส่ง มวลชนสายสีเ ขีย วทุ กหกเดื อนเพื่ อส่ งให้ส านั กการจราจรและ
ขนส่ ง ตรวจสอบ แล้ ว ให้ ส านั ก การจราจรและขนส่ งแ จ้ ง ส านั ก การคลั ง และส านั ก งบประมาณ
กรุงเทพมหานครทราบ และรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบด้วย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๗ ผู้มีอ านาจดาเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอานาจเป็ นหนังสือให้ผู้ ดารงต าแหน่ งใดก็ได้
แต่ ต้ องค านึ ง ถึง ระดั บ ตาแหน่ ง หน้ าที่ และความรั บ ผิด ชอบของผู้ ไ ด้รับ มอบอ านาจเป็ นส าคั ญ
หากเกิดความเสียหายผูม้ อบและผู้รับมอบต้องรับผิดตามกฎหมาย
ข้อ ๑๘ บรรดาแบบพิม พ์ แบบรายงานการเงิน เอกสาร สมุ ดบัญ ชีแ ละทะเบีย นต่ าง ๆ
ที่ใช้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกาหนด
ข้อ ๑๙ สานักการจราจรและขนส่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้
จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวให้ถกู ต้องตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มี เหตุพิเศษสมควรปฏิ บัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีก าหนดไว้ใ นระเบียบนี้
ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

