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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
----------- 

  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับ

ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปน
เงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับอื่นใดใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครดวย แตใหใชงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับอื่นใดบัญญัติไวสําหรับ
ขาราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
                                                           

๑ รก.๒๕๒๘/๑๑๕/๖๕พ/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 
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มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

---------- 
 
มาตรา ๗  ขาราชการกรุงเทพมหานครมีสองประเภท คือ 
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการ

ในกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
(๒) ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนง

เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารหรือให
การศึกษาในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรงุเทพมหานคร ซ่ึง
ดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๘  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นหรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดทําความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเปนอยางอื่นโดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแก

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแก
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ใหอํานาจหนาท่ีของ ก.พ. และ ก.ค. เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
อํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวงเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกรุงเทพมหานคร  อํานาจหนาท่ีของอธิบดีเปน
อํานาจหนาท่ีของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการสํานัก แลวแตกรณี เวนแตอํานาจหนาท่ีของผูมี
อํานาจส่ังบรรจุตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูส่ัง
บรรจุตามมาตรา ๒๘ 

 
มาตรา ๑๐  การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการประจําตางประเทศ

พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือการโอนพนักงานเทศบาลซ่ึงไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ มาบรรจุเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครในระดับและเงินเดือนท่ีไมสูงกวาเดิม อาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดย
กรุงเทพมหานครทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับ  ท้ังน้ี จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด หรอื
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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    

จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งใหไดรับเงินเดือนในระดับใด ใหคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณวุฒิความสามารถและความชํานาญงานในระดับเดียวกันหรือทัดเทียมกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่งโอนตาม
วรรคหนึ่ง ในขณะท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๑  ผูใดเปนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมอืงขาราชการประจําตางประเทศ

พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือเปนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญ และไดออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปแลว ถาสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร และ
กรุงเทพมหานครตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชนแกราชการของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

โดยทําความตกลงกับรัฐมนตรีเจาสังกัด จะแตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม นั้น ไปดํารง
ตําแหนงในกรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราวได โดยมีฐานะหนาที่เสมือนเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
แตใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรม เดิม 

 
มาตรา ๑๓  เครื่องแบบของขาราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแตงเครื่องแบบ

ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๔  ใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ

ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญมาใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการกรุงเทพมหานคร โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
----------- 

 
มาตรา ๑๕๒  ใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา "ก.ก." ทํา

หนาที่กําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรงุเทพมหานคร 
ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. 
เลขาธิการ ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

                                                           
๒ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน โดยประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ประชุม
รวมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานสวนทองถิ่น ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนตอการ
บริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการใหขาราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือกกันเอง
เปนผูแทนกรุงเทพมหานคร 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ ก.ก. 
 
มาตรา ๑๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอื

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๕) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๗๔  ใหกรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
ถากรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงให

ดําเนินการคัดเลือกกรรมการซ่ึงเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิแลวแต
กรณี แทนตําแหนงท่ีวางโดยเร็ว และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมีกรรมการ
เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

มาตรา ๑๗ ทวิ๕  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครใหพนจากตําแหนง
กอนวาระเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

                                                           
๓ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

มาตรา ๑๗ ตรี๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๘  ในการประชุม ก.ก. ถาประธาน ก.ก. ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ให

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๙  ในการประชุม ก.ก. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองมีมติเปนเอก

ฉันท 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๒๐  ในการประชุม ก.ก. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใด

โดยเฉพาะ ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 
มาตรา ๒๑  ก.ก. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) ออกกฎ ก.ก. ขอบังคับ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัตินี้ใหนํามาใชบังคับกฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ 
ก.ก. เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหมีผลใชบังคับได 

(๔) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหสวนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวน

                                                                                                                                                                                     
๕ มาตรา ๑๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒)    

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒)    

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    

ราชการ การพาณิชยหรือสหการ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และใหผูแทนสวนราชการ การพาณิชยหรือ
สหการ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจางกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใด ๆ 
มาชี้แจงขอเท็จจริงได 

(๕) จัดการสอบแขงขันเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานครในการศึกษา ฝกอบรมหรือดูงาน
ตามความตองการของกรุงเทพมหานคร 

(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๗) รักษาทะเบียนประวัติของขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๒๒  ใหมี 
(๑) อนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สามัญ 
(๒) อนุกรรมการสามัญประจําสํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซ่ึงมีฐานะเปน

สํานัก เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สํานักหรือสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนสํานัก โดยออกชื่อสํานักหรือสวน
ราชการนั้น ๆ 

(๓) อนุกรรมการสามัญขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เรียกโดย ยอวา อ.ก.ก. 
ขาราชการคร ู

ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  อ.ก.ก. สามัญ ประกอบดวยผูวาราชการกรงุเทพมหานคร หรือรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปน
สํานัก เปนอนุกรรมการ ให อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

ให อ.ก.ก. สามัญมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนด
ไวสําหรับ อ.ก.พ. กระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  อ.ก.ก. สํานัก ประกอบดวยปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการสํานัก 

แลวแตกรณี เปนประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองผูอํานวยการสํานัก แลวแตกรณ ีผูอํานวยการ
กอง หัวหนากอง และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนกอง เปนอนุกรรมการ ให 
อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแก อ.ก.ก. สํานักของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเปนสํานัก โดยอนุโลม 

สําหรับสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและเขต ให อ.ก.ก. สํานักปลัด
กรุงเทพมหานครทําหนาที่ อ.ก.ก. สํานัก โดยใหเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขตที่
เก่ียวของ แลวแตกรณี เปนอนุกรรมการเพิ่มดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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    

ให อ.ก.ก. สํานัก มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนด
ไวสําหรับ อ.ก.พ. กรม 

 
มาตรา ๒๕  อ.ก.ก. ขาราชการคร ูประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับ
เลือกจากขาราชการครูกรุงเทพมหานครจํานวนส่ีคนเปนอนุกรรมการ ให อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตลอดจนการพนจาก
ตําแหนงผูแทนขาราชการครกูรุงเทพมหานครใหกําหนดในกฎ ก.ก. 

ให อ.ก.ก. ขาราชการครูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรอืตามท่ี ก.ก. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๖  ก.ก. มีอํานาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยยอวา อ.ก.ก. วิสามัญ เพ่ือทํา

การใด ๆ แทนได 
ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ 

ให อ.ก.ก. วิสามัญ ซ่ึงไดรับแตงต้ังจาก ก.ก. คณะนั้นพนจากตําแหนงไปดวย 
 
มาตรา ๒๗  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ก. 
(๒) วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการ

กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ก.ก. 
(๓) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพมหานคร

เสนอตอ ก.ก. 
(๕) ดําเนินการตามท่ี ก.ก. มอบหมาย 
 
 

หมวด ๓ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

---------- 
 
มาตรา ๒๘  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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    

บรรจุและแตงตั้ง เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจ ุและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมี
อํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยคําแนะนําหรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(๔) การบรรจแุละแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ลงมา ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขต ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง 

(๕) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ลงมาจากสํานัก สํานักงานหรือสํานักงานเขต
หนึ่งไปอีกสํานัก สํานักงาน หรือสํานักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ง 

(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะ
เปนสํานัก แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมาในสํานักหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง
มีฐานะเปนสํานัก แลวแตกรณ ีเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๙  การบรรจุและแตงตั้งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครตองเปนไปโดย

คําแนะนําหรือความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๓๐  การบรรจุและแตงตั้งหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ตองเปนไปโดยคําแนะนําหรือความเห็นชอบของประธาน ก.ก. 
 
มาตรา ๓๑  ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

เวนแตจะมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ กําหนดไวเปนอยางอื่น 
 

บทเฉพาะกาล 
------------ 

 
มาตรา ๓๒  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎ ก.ก. ระเบียบ หรอื

ขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ก. ระเบียบหรือขอบังคับที่ใช
อยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการครูกรุงเทพมหานครใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ครูมาใชบังคับโดยอนุโลม และอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค. กรม เปนอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ก. ขาราชการคร ู

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

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    

มาตรา ๓๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ก.ก.ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๑๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๔  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไมมีผูแทนขาราชการครกูรุงเทพมหานครใน อ.ก.ก. 

ขาราชการคร ูให ก.ก. แตงตั้งขาราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ ๖ จํานวนส่ีคนเปนอนุกรรมการ 

อนุกรรมการซ่ึง ก.ก.แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหพนจากตําแหนงในวันที่ผูแทนขาราชการครู
กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจากขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.ก. 

ใหดําเนินการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ผูใดเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๗  ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
วิสามัญตอไป และถาจะใหผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใหนํามาตรา ๑๑๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  ขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามมาตรา ๓๗ ผูใดดํารงตําแหนงที่ 

ก.ก. พิจารณาเห็นวาทําหนาท่ีอยางเดียวกับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๒๘ส่ัง
ใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี ้
แลวแตกรณี โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู ท้ังน้ีเฉพาะผูซ่ึงอยูในเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไวสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หรือ
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 

(๒) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๓ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทาและเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
วิสามัญในตําแหนงท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุงเทพมหานครติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

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    

ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ แตไมอยูในเกณฑตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหผู
นั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญไปกอน เม่ือเขาเกณฑตามวรรคหนึ่ง (๒) จึงใหเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยให
ไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู 

 
มาตรา ๓๙  ขาราชการกรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตาม

มาตรา ๓๗ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ดําเนนิการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ไมตองสอบสวน ใหพิจารณาตามพระราชบญัญัตินี้แลวสั่งลงโทษหรือสั่งให
ผูนั้นออกจากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีจะตองสอบสวน แตยังมิไดส่ังสอบสวน ใหส่ังสอบสวนและพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ ใหส่ังลงโทษหรือ
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น 

(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้น แตยังสอบสวนไมเสร็จ ใหผูมีอํานาจสอบสวนตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นดําเนินการสอบสวน
ตามกฎหมายนั้นตอไปจนเสร็จ และใหพิจารณาตามพระราชบัญญัตินั้น ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัย 
หรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ ใหสั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยู
ในขณะที่มีกรณีนั้น 

(๔) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดสั่งใหสอบสวน และไดสอบสวนและพิจารณาโดย
ถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จแลวใหการสอบสวนและพิจารณานั้นเปนอันใชได และใหนํา
ผลการสอบสวนและพิจารณานั้นมาใชลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่
มีกรณีนั้น 

 
มาตรา ๔๐  การใดอยูในระหวางการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

กรุงเทพมหานครกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ 
ก.ก. กําหนด 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

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    

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงการจัด
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม สมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
อัมพิกา /แกไข 
๕/๒/๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๗ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นจะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมี
จํานวนเทากัน สมควรแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๑/๔๕ 
A+B(C) 

 
ปาจรีย/นิลวรรณ  จัดทํา 
๕  มี.ค.  ๒๕๔๖ 

 

                                                           
๗ รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๒๕/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 


