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ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
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 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
  ............................................................................................................................... 
................................................ 

  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ              
หมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให 
แกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร   
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 “ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ”  หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
 “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร”  หมายความวา  
ขาราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 “ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร” หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครผูที่
ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร   
 “บุคลากรทางการศึกษากรุง เทพมหานคร” หมายความว า  ข าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และใหหมายความรวมถึง
ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นใน
หนวยงานการศึกษา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครกําหนด 
 “ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  ขาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ 
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด 
 “บุคลากรกรุงเทพมหานคร”  หมายความวา  ลูกจางกรุงเทพมหานครและ
พนักงานกรุงเทพมหานคร 
 “ลูกจางกรุงเทพมหานคร”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจางของ
กรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร
นํามาจัดเปนคาจางของลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 “พนักงานกรุงเทพมหานคร”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญา
จางโดยไดรับคาตอบแทนจากกรุงเทพมหานคร  
 “หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
 (๑) สถานศึกษา 
 (๒) แหลงการเรียนรูตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
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 (๓) สวนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
 “สถานศึกษา”  หมายความวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่
เรียกชื่ออยางอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาของกรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” หรือ “ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” หรือ “ขาราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา”  หรือ “ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา”  ที่มีอยูในกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  หรือขอบังคับอื่นใดใหหมายความ
รวมถึง “ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หรือ “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร” หรือ “ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร”หรือ“บุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร” หรือ “ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” แลวแตกรณีดวย  
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นใดบัญญัติไวสําหรับขาราชการ
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ แตทั้งนี้ใหใชงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

 มาตรา ๖ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามาใชบังคับแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  และกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับแกขาราชการกรุงเทพมหานครใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม  เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น หรือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไดทําความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนดเปนอยางอื่น โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับตามวรรคหนึ่ง  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ ก.พ.  ก.ค.ศ.  ก.พ.อ. และ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร  สําหรับผูใชอํานาจหนาที่ อ่ืนในการดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
กําหนด  เวนแตที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 
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 ในการกําหนดตําแหนงผูใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายตามวรรคสอง  
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตองกําหนดตําแหนง
ของผูใชอํานาจ หรือการปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่นั้น  โดยคํานึงถึงตําแหนง
ผูใชอํานาจหรือการปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวดวย 
 ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับในการ
อุทธรณ ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ค. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗  ตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครมีชื่อในการบริหารงานตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  และอาจมีตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงานตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดและ
แจงใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครทราบ 

  มาตรา ๘  การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครตองเปนไปโดยอิสระ   
และเพื่อประโยชนของกรุงเทพมหานครโดยปราศจากการกาวกายหรือแทรกแซงจากบุคคลใดหรอื
องคกรใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

การจัดระเบียบบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้  ตอง
เปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของกรุงเทพมหานคร  ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา
ตอบสนองความตองการของประชาชนในกรุงเทพมหานครหรือประโยชนของประเทศเปน
สวนรวมและสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานครมีคุณภาพ  คุณธรรม  คุณภาพชีวิต  มีขวัญและกําลังใจ  มีวินัยและ
ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 
 

ลักษณะ  ๑ 
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรา  ๑๐  ใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา “ก.ก.”  ประกอบดวย 
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 (๑)   ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการซึ่งเปนผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 (๓)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน ประกอบดวย     
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูแทน-
ขาราชการกรุง เทพมหานครสามัญ   ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง
ประเภทละหนึ่งคน 
 (๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซึ่งกรรมการตาม  (๑)  (๒)  และ (๓)  
ประชุมรวมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานสวนทองถิ่น   
ดานการบริหารงานบุคคล   ดานระบบราชการ  ดานบริหารและการจัดการ  ดานกฎหมายหรือ
ดานอื่นที่จะเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูแทนกรุงเทพมหานครตาม (๓) และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหเปนไปตามที่ ก.ก.กําหนด 
 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
คัดเลือกกันเองเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ  ก.ก. 

 มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒)   มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
 (๓)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 (๔) ไม เปนพนักงานหรือลูกจ างของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ   หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๕)  ไมเปนขาราชการการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 



 - ๖ -
 
 (๖)   ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบรหิารทองถิ่น 
 (๗)  ไมเปนเจาหนาที่ หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 

 มาตรา ๑๒  ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
 ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
วางลงใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแลวแตกรณี  แทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว  เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ไดและใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยู
ในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมี
กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดคัดเลือกกรรมการใหม  
ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดกรรมการที่คัดเลือกใหม 
 

 มาตรา ๑๓   กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครใหพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระเมื่อ 

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ   
(๒) พนจากการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร  
(๓)  พนจากการเปนขาราชการประเภทที่ตนเปนผูแทน 

 มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       
พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑)    ตาย 
 (๒)   ลาออก  โดยยื่นหนงัสือลาออกตอประธานกรรมการ 
 (๓)   เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔)   เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๕)   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
 (๖)   ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
 



 - ๗ -
  
 มาตรา  ๑๕   ใหกรรมการ  ก .ก .  อนุกรรมการอ .ก .ก .สามัญขาราชการ  
อนุกรรมการ อ.ก.ก.หนวยงาน    อ.ก.ก.วิสามัญ  ไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรา ๑๖  ในการประชุม ก.ก.  ถาประธาน ก.ก. ไมมาประชุม หรือไมอยูใน     
ที่ประชุม  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 

 มาตรา ๑๗  ในการประชุม ก.ก. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  เวนแตกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

 มาตรา ๑๘  ในการประชุม ก.ก.  ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใด
โดยเฉพาะ  ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 

 มาตรา ๑๙  ให ก.ก. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
 (๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการบรหิารงานบุคคล รวมถึงหลกัเกณฑ วิธีการและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและการจัดระบบราชการ 
 (๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและการจัดหนวยงานและสวนราชการ  การพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  
บุคลากรกรุงเทพมหานคร และวิธีการทํางานของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครใหไดมาตรฐาน 
 (๓) ออกกฎ ก.ก.  ขอบังคับ  ระเบียบ  หลักเกณฑ  วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัติ
นี้ใหนํามาใชบังคับ  กฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 (๔) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้
เมื่อ ก.ก.มีมติเปนประการใดแลวใหกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามนั้น 
 
 



 - ๘ -
 
 (๕) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหหนวยงานและสวนราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากหนวยงานและสวนราชการ  การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และใหผูแทนหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ขาราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใด ๆ มา
ชี้แจงขอเท็จจริงได    
 (๖)  กําหนดหนวยงานหรือสวนราชการรับผิดชอบในการดําเนินการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 (๗)  พิจารณากําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัตินี ้
 (๘) พิจารณาการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด  และการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 (๙)  ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตนิี้และกฎหมายอื่น 
 

มาตรา ๒๐ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานครเรียกโดยยอวา 
“อ.ก.ก.สามัญขาราชการ” เพื่อเปนองคกรบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

(๑)  คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  เรียกโดยยอวา 
“อ.ก.ก.สามัญขาราชการสามัญ” 

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ก.สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

(๓)  คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา  
เรียกโดยยอวา  “อ.ก.ก.สามัญขาราชการอุดมศึกษา”  

ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจําหนวยงานกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา  
“อ.ก.ก.หนวยงาน”  โดยออกชื่อหนวยงานนั้น  ทั้งนี้ตามที่ ก.ก.กําหนด 

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ก.สามัญขาราชการตามวรรคหนึ่ง และ 
อ.ก.ก.หนวยงานตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.  

ทั้งนี้ใหนํา  มาตรา ๑๒  มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
 



 - ๙ -
 
 

มาตรา ๒๑  ก.ก. มีอํานาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยยอวา “อ.ก.ก.วิสามัญ”  
เพื่อทําการใด ๆ แทนตามที่ไดมอบหมาย 

การปฏิบัติหนาที่  การดํารงตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับของ ก.ก. 
การตั้ง อ.ก.ก. วิสามัญ ใหตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการอื่นใน ก.ก. 

อยางนอยสองคน  

มาตรา ๒๒  องคประกอบของ อ.ก.ก.สามัญขาราชการตามมาตรา ๒๐ และ
องคประกอบของ อ.ก.ก.วิสามัญตามมาตรา ๒๑ ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบรรจุบุคคล
เขารับราชการหรือการใหพนจากราชการ ตองสอดคลองกับมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๓  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดย
ยอวา  “สํานักงาน ก.ก.”   มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานในหนาที่ของ ก.ก. และดําเนินการตามที่ ก.ก.  
มอบหมาย 

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เกีย่วกับนโยบาย
และมาตรฐานการจางงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

(๓) เสนอแนะและให คําปรึกษาแกหนวยงานและสวนราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการและแนวทางการจางงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

(๔) พัฒนา  สงเสริม  วิ เคราะห  วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  ระบบ  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล  

(๕) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
(๖)  ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนและเปนศูนยกลางขอมูลบริหารงานบุคคล 
(๗) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล  
(๘) สงเสริม  ประสานงาน  เผยแพร  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกบุคลากร  
(๙)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย  ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากร 
 
 



 - ๑๐ -
 
 (๑๐)  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย างอื่น   เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้ งข าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  และเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับตําแหนงที่
ควรแตงตั้ง 

(๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติ 
(๑๒)  จัดทํารายงานประจําป เกี ่ยวก ับการบร ิหารงานบุคคลในราชการ

กรุงเทพมหานครเสนอตอ ก.ก. 
(๑๓)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่นหรือ

ตามที่ ก.ก. มอบหมาย 
 

 

ลักษณะ  ๒ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร 

   
 

 มาตรา  ๒๔  ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย
กรรมการ จํานวนหาคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งตามมาตรา ๒๖ 
 ใหหัวหนาสํานักงาน ก.ก. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 

 มาตรา ๒๕  ผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (ก )   เคย เปนกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข าราชการ -
กรุงเทพมหานคร   คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  คณะกรรมการข าราชการครู   
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย   คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ-
ขาราชการตํารวจ  
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  (ข)  เคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

   (ค)  เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือเทียบเทา 
หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน 

  (ง)  เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา 
  (จ)  เคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือเทียบเทาตามที่ 
ก.ก. กําหนด 
  (ฉ)  เคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ตองเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

 มาตรา  ๒๖   ให ก .พ.ค .กรุงเทพมหานครทาบทามและค ัดเลือกบุคคลผู มี
คุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๕  จํานวนหาคน และใหผูไดรับคัดเลือกประชุมเลือกกันเองให       
คนหนึ ่ง เป นประธานกรรมการก .พ .ค .  กร ุงเทพมหานคร   แลวใหเลขานุการ  ก .พ .ค .
กรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศแตงตั้ง 
 หลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อการทาบทามและคัดเลือก
เปนกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ ก.ก. เห็นสมควร 

 มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตองไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนขาราชการ 
(๒)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
(๓)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบ

ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
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(๖)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ 

หรือเปนกรรมการในหนวยงานของร ัฐหรือเอกชน  อันขัดตอการปฏิบัติหนาที ่ตามที่
กรุงเทพมหานครกําหนด 
 

มาตรา ๒๘  กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป    
นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ  ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะ      
เขารับหนาที่ 

ม า ต ร า  ๒๙   นอ ก จ า ก ก า ร พ น จ า ก ตํ า แ หน ง ต า ม ว า ร ะ ก ร ร ม ก า ร                 
ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๒๕  หรือมาตรา ๒๗ 

 (๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครเทาที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค.- 
กรุงเทพมหานครเทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครเหลืออยูไมถึงสามคน 

 มาตรา ๓๐  ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อให ก.ก. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบาย   

การบริหารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

(๒)  พิจารณาสั่งการให ก.ก. หรือหนวยงานที่ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหแกไขกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวที่ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตาม
มาตรา ๓๓ 

(๓)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๓๗ 
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(๔)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๔๐ (๓) 
(๕)  พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๓ 
(๖)  ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครและขอบังคับเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(๗)  แตงตั้งอนุกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค.- 
กรุงเทพมหานครกําหนดเปนกรรมการ   ทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ รองทุกขและ
คุ มครองระบบคุณธรรม   ตามที่  ก .พ .ค .กร ุง เ ทพมหานครมอบหมาย เพื่ อ เสนอ                   
ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตอไป 

มาตรา ๓๑   ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
รองทุกข และอนุกรรมการวินิจฉัยคุมครองระบบคุณธรรม ไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่น
ในการปฏิบตัิงานตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

มาตรา  ๓๒   การประชุมของคณะกรรมการ  ก .พ .ค .  กรุง เทพมหานคร                
ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครกําหนด 
 

ลักษณะ  ๓ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

   
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 มาตรา ๓๓  การจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตนิี้ให
คํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ 
 (๑)  การรับบคุคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค และความเปนธรรม 
 (๒)  การบรหิารงานบุคคล ตองคํานึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
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 (๓)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืน
แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 
 (๔)  การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 (๕)  การบรหิารงานบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

 มาตรา ๓๔  ขาราชการกรุงเทพมหานครมี ๓  ประเภท คือ 
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
(๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(๓) ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 

  มาตรา  ๓๕   การสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงหรือการสั่งใหออกจากราชการ    
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสงเรื่องให ก.ก. พิจารณา  เมื่อ ก.ก.มีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
  การใหออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม  การใหออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร  และการใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ในหนวยงานที่ไมใชสวน
ราชการ  ถาการปฏิบัติงานนั้นเปนความประสงคของกรุงเทพมหานครและเปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานครไมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๓๖ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย  หรือดําเนินการเพื่อสั่งให
ขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดออกจากราชการใหรายงานการดําเนินการทางวินัย  หรือ
ดํา เนินการสอบสวน  หรือการสั่งใหออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาของขาราชการ
กรุงเทพมหานครผูนั้นตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ทั้งนี้ตามระเบียบวาดวยการรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยที่ ก.ก.กําหนด  
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นวาการยุติเรื่องการงดโทษ  
หรือการลงโทษ  ซึ่งมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.ก.สามัญขาราชการ หรือ อ.ก.ก.-
หนวยงาน  เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ก็ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษ 
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น  ลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  งดโทษโดยใหทํา-      
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ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน  หรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสม  ตามควรแก
กรณี  ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเดิมใหเปนการถูกตองเหมาะสมไดดวย และ
ในกรณีที่เห็นวาควรดําเนินการอยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและ
ยุติธรรม  ก็ใหมีอํานาจดําเนินการหรือสั่งดําเนินการไดตามควรแกกรณี  ทั้งนี้การสั่งลงโทษหรือ
เพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นตองไมเกินอํานาจของตน  และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับ
อัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย  ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของ
ผูนั้นตามลําดับ  เพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 
   ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง  เห็นวากรณีเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ก. กําหนด 
  เมื่อไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ถาเพิ่มโทษเปนสถาน-
โทษที่หนักขึ้น  หรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง  หรืองดโทษ  หรือยกโทษ  คําสั่งลงโทษ
เดิมใหเปนอันยกเลิก  ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง  อัตราโทษสวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก  
ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเปนอันยกเลิก  หรืออัตราโทษสวนที่เกินเปน
อันยกเลิก  ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคําสั่งที่เปนอันยกเลิก  หรืออัตราโทษสวน
ที่เกินเปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ 
  เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุไดดําเนินการทางวินัย  หรือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง
และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงานไปยัง อ.ก.ก.สามัญขาราชการ เพื่อ
พิจารณา  ยกเวนกรณีปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดดําเนินการทาง 
วินัย หรือสั่งใหผูใดออกจากราชการไปแลว  หรือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและไดพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา 
  การรายงานไปยัง อ.ก.ก.สามัญขาราชการ หรือ ก.ก. ตามวรรคหาใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่ ก.ก.กําหนด 
  ในกรณีที่ อ.ก.ก.สามัญขาราชการ หรือ ก.ก. ไดรับรายงานตามวรรคหาและ
เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด 
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ อ.ก.ก.สามัญขาราชการ 
หรือ ก.ก.แลวแตกรณี 
 



 - ๑๖ -
 

หมวด ๒ 
การอุทธรณ 

  
 

 มาตรา  ๓๗   ขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจาก
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง 
 การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม       
กฎ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครซึ่งออกตามมาตรา ๓๐ (๖)  

 มาตรา ๓๘  เมื่อ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวให
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจบรรจุตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ดําเนินการใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีคําวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ ผู อุ ทธรณ ไม เห็ นด ว ยกั บคํ า วิ นิ จฉั ย อุทธรณ ของ  ก .พ .ค . - 
กรุงเทพมหานคร  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง              
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการจงใจละเวน           
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกข 

  
  

  มาตรา ๓๙  ขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
หรือผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม
กฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตอตน  ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได 

 มาตรา ๔๐  การรองทุกขใหรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอัน
เปนเหตุใหรองทุกข โดยใหรองทุกขดังนี้ 
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 (๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ  
ใหรองทุกขตอ อ.ก.ก. หนวยงาน  และให อ.ก.ก. หนวยงานเปนผูพิจารณารองทุกข  เมื่อ อ.ก.ก.
หนวยงานมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น    
 (๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุที่มิใชปลัดกรุงเทพมหานคร
และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ และให อ.ก.ก.
สามัญขาราชการเปนผูพิจารณารองทุกข เมื่อ อ.ก.ก. สามัญขาราชการมีมติเปนประการใด
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 (๓) ในกรณีที่ เหตุ ร องทุ กข เกิ ดจากผู ว าราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ                     
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับบัญชาที่มีคําสั่งตามมติ อ.ก.ก.หนวยงานหรือ อ.ก.ก.สามัญ-
ข าราชการตาม  (๑ ) (๒ )  ให ร องท ุกข ต อ  ก .พ .ค .  กร ุง เทพมหานครและให  ก .พ .ค . - 
กรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณารองทุกข เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีมติเปนประการใด         
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูบังคับบัญชาแลวแตกรณีสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
  มติตาม (๓) ใหเปนที่สุด ในกรณีที่ผูรองทุกขไมเห็นดวยกับมติดังกลาว ใหมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
 การรองทุกขและการพิจารณารองทุกขใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ        
ที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 

  มาตรา ๔๑ ในการพิจารณาวินิจฉัยการรองทุกข  ให อ.ก.ก.หนวยงาน    อ.
ก.ก.สามัญขาราชการ  และ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข 
แกไขหรือยกเลิกคําสั่งของผูบังคับบัญชาและสั่งเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกขหรือ สั่งการ
อ่ืนใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร  

  มาตรา ๔๒  การพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๔๐ ใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกขเวนแตมีเหตุขัดของที่ทําให          
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดย           
แตละครั้งตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

 



 - ๑๘ -
 

หมวด ๔ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

 
 

  มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครเห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไปไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม 
ตามมาตรา ๓๓ ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครแจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี 
 

ลักษณะ ๔ 
การบริหารงานบุคคลขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 มาตรา ๔๔  การบรรจุและการใหพนจากการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
จะตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. กอน 
 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน   กฎหมายวาดวยระเบียบ-
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่นํามาใชบังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา ๖ ไดมีการปรับปรุงระบบตําแหนง
ของข าราชการกรุง เทพมหานครแตละประเภท   การบรรจุและแตงตั้ งข าราชการ -
กรุงเทพมหานครใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดทําความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนดเปนอยางอื่น  โดยตราเปนพระราช-
กฤษฎีกา 

 มาตรา ๔๕  การแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครจากขาราชการประเภทหนึ่ง
ไปเปนขาราชการอีกประเภทหนึ่งอาจกระทําไดหากเจาตัวสมัครใจและหนวยงานเจาสังกัด
เห็นชอบโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. กอน  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ก.กําหนด 

ในกรณีที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหแจงผูมีอํานาจตามมาตรา ๔๖   
มาตรา ๔๘  และมาตรา ๔๙  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 



 - ๑๙ -
 
 

หมวด ๒ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
มาตรา ๔๖  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร-

สามัญและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง   
(๑)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  และ

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง 

(๒)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง  และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหผูวาราชการ-
กรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๓)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะ
พิเศษ  ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยคําแนะนําหรือความ
เห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(๔)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ
ลงมา  และประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสลงมา ในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  สํานักหรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   สํานักงาน  ก .ก .  และสํานักงานเขต           
ใหปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสํานักหรือเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  หรือเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร   หรือหัวหนาสํานักงาน  ก.ก. หรือผูอํานวยการเขต  แลวแตกรณีเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  

(๕)  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการลงมา  และ
ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสลงมา  จากสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานัก
หรือสํานักงานหรือสํานักงานเขตหนึ่งไปอีกสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน
สํานักหรือสํานักงานหรือสํานักงานเขตหนึ่งใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง  

 



 - ๒๐ -

  

 

มาตรา ๔๗  ภายใตบังคับมาตรา ๔๖ การบรรจุและแตงตั้งเลขานุการ
สภา-กรุงเทพมหานคร  หรือหัวหนาสํานักงาน ก.ก. ตองเปนไปโดยคําแนะนําหรือความ
เห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือประธาน ก.ก. แลวแตกรณี  

 

หมวด ๓ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

___________________ 

มาตรา ๔๘  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานครและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง  
 (๑)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  และตําแหนงซึ่งมี 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงซึ่งมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.ก. 
 (๓)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนประจําใน
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไดแก  ตําแหนงครูผูชวย  ตําแหนงครู  ตําแหนงอาจารย  
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ไดแก 
ตําแหนงรองผูอํานวยการ  ตําแหนงผูอํานวยการ  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ก. กําหนด 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ไดแก ตําแหนงศึกษานิเทศก   ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ตามที่ ก.ก. กําหนด  ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานัก  และสํานักงานเขตให
ผู อํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานัก หรือ
ผูอํานวยการเขต  แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. 
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(๔)  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ไดแก  ตําแหนงครูผูชวย  ตําแหนงครู  ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ไดแก ตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ  ตําแหนงผูอํานวยการ  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ก.กําหนด  ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ไดแก  ตําแหนงศึกษานิเทศก  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ก. 
กําหนด  ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจาก
สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานักหรือสํานักงานเขตหนึ่งไปอีก
สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานักหรือสํานักงานเขตหนึ่งใหปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. 

 

หมวด  ๔ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 

_______________ 
มาตรา ๔๙   การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครใน

สถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง    
 (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจาก  ก .ก.แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตําแหนงทางการ
บริหารที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจ        
สั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. 
 (๓)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.ก. กําหนด ในสํานักหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานัก  ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานักแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.ก.สามัญขาราชการอุดมศึกษา  
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 (๔)  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทา หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.ก. กําหนด จากสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนสํานักหนึ่งไปอีกสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน
สํานักหนึ่ง  ใหปลัดกรุงเทพหานครเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก อ.ก.ก.
สามัญขาราชการอุดมศึกษา  
 

ลักษณะ  ๕ 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร 

   
 

หมวด ๑  
ลูกจางกรุงเทพมหานคร 

_______________ 
 

 มาตรา ๕๐  การบรรจุและการใหพนจากการเปนลูกจางกรุงเทพมหานคร จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. กอน 
 

 มาตรา  ๕๑  ให ก.ก.กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจาง
กรุงเทพมหานคร 
  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลูกจางกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่ ก.ก. กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง  
  คาจาง   คาตอบแทน   สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดและบําเหน็จของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๒ 
พนักงานกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา ๕๒  กรุงเทพมหานครอาจจัดใหมีพนักงานกรุงเทพมหานครเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
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 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานกรุงเทพมหานคร 
 คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดของพนักงานกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะ  ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

      

มาตรา  ๕๓ ขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครผูใดถึงแก
ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะพิจารณาเลื่อน 
เงินเดือนหรือคาจางแลวแตกรณีใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่ ก.ก.กําหนด 

มาตรา  ๕๔  เครื่องแบบและการแตงเครื่องแบบของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามขอบังคับที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 มาตรา ๕๕ บําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 มาตรา  ๕๖   การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  และการโอนขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัตินี้  และไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครในตําแหนงและเงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม  อาจกระทําไดหากเจาตัว
สมัครใจ โดยกรุงเทพมหานครทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอเรื่องไปให ก.ก.พิจารณา
เห็นชอบ ในการนี้ให ก.ก. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้จะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด  ระดับใด  หรือตําแหนงใด  วิทยฐานะใด  และใหไดรับ
เงินเดือนเทาใด ให ก.ก. เปนผูพิจารณากําหนด  แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณวุฒิ  ความสามารถ  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในระดับ
เดียวกันหรือทัดเทียมกัน 
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ           

ผูซึ่งโอนตามวรรคหนึ่ง  ในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการ
ของขาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๕๗  ใหดําเนินการใหมี ก.ก. ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                     ในระหวางที่ยังไมมี ก.ก. ตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ก. และ อ.ก.ก. วิสามัญ ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี 
ก.ก. ตามวรรคหนึ่ง  

ให ก.ก.ตามวรรคสองดําเนินการจัดใหมีหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
และดําเนินการอื่นตามที่จําเปน 

 มาตรา ๕๘ ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร  อ.
ก.ก.สามัญขาราชการสามัญ  อ.ก.ก.สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        อ.ก.ก.
สามัญขาราชการอุดมศึกษา  และ อ.ก.ก. หนวยงานตามพระราชบัญญัตินี้  ให ก.ก. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  ทําหนาที่แทนไปพลางกอน 
 ให ก.ก. ซึ่งทําหนาที่ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร ตามวรรคหนึ่งดําเนินการตาม
มาตรา ๒๖ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๕๙ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  
ระเบียบ  มติ  หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  
ขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ หรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ก.มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 



 - ๒๕ -
 
  มาตรา ๖๐  ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู-
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.๒๕๒๘  อยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้  
แลวแตกรณีตอไป  เวนแตกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๑  ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เปน
ผูบริหารหรือใหการศึกษา  หรือทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยหรือทําหนาที่หลัก 
ทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  ในวิทยาลัยแพทย
ศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  ใหผูนั้นเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีตําแหนง อัตราเงินเดือน และ
สิทธิประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ก.กําหนด 

มาตรา ๖๒ ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามพระราชบัญญัติ-
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา  ใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ดํารงตําแหนงประเภทใด   
ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนในอัตราไมนอยกวาหรือเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูตามที่ ก.ก.
กําหนด ทั้งนี้ใหนําระยะเวลาการรับราชการของขาราชการวิสามัญมาคํานวณเวลาราชการตอ 

มาตรา ๖๓  ผูใดเปนลูกจางของกรุงเทพมหานครในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ออกขอบังคับหรือ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา ๕๑ ใหนําขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื ่องลูกจาง 
พ.ศ.๒๕๓๕ มาใชบังคับไปพลางกอน 

มาตรา ๖๔ ขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่
สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  ให ผูมี อํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณาและ     
การดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 
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(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน

ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวน
ตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น
แลวแตกรณีเปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่องหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ก.ใด
พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น  และ อ.ก.ก.นั้นพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ  
การดําเนินการตอไปใหเปนไปตามที่ ก.ก.กําหนด 

มาตรา ๖๕  ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่
สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัย
แกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๖  ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวและยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบั งคับ   ใหมีส ิทธ ิอ ุทธรณ ต ามพระราชบ ัญญ ัต ินี ้ภ า ย ในสามส ิบว ันน ับแต ว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๖๗   เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยู
ในอํานาจการพิจารณาของ ก.ก.  อ.ก.ก.สามัญ  อ.ก.ก.สํานัก  ให ก.ก.   อ.ก.ก.สามัญ  อ.ก.ก.
สํานัก  พิจารณาตอไปจนแลวเสร็จ 
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เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  ที่ไดยื่นตอ ก.ก. ในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ให  ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครเปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป 

มาตรา ๖๘  ในระหวางที่ยังไมไดตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ของคณะกรรมการ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร  อนุกรรมการ-
วินิจฉัยอุทธรณ  รองทุกข  และอนุกรรมการวินิจฉัยคุมครองระบบคุณธรรม  ตามมาตรา ๓๑ ให  
ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครไดรับคาตอบแทนคาใชจายอื่น ๆ ในอัตราเดียวกับกรรมการ ก.ก. 
อนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข  และอนุกรรมการวินิจฉัยคุมครองระบบคุณธรรมไดรับ
คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในอัตราเดียวกับ  อ.ก.ก.วิสามัญ 

มาตรา  ๖๙ ในระหวางที่ ก.ก.ยังมิไดจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งนํามาใชบังคับโดยผลของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ หรือกฎหมายเดิมที่เคยใชบังคับ
กับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  และขาราชการ-
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาไปพลางกอนจนกวา ก.ก. จะจัดทําหลักเกณฑหรือมาตรฐาน
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวเสร็จ 

ในกรณีที่เปนการจัดมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถา ก.ก.จัดทําตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ  
และจัดตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครของทุกหนวยงานเขาประเภทตําแหนง  สายงานและ
ระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและประกาศใหทราบ  เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ 
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง  จึงนํามาตรา ๖ ตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับตั้งแตวันที่ 
ก.ก.ประกาศเปนตนไป 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา  ๗๐   การใดที่อยู ระหวางดํา เนินการหรือเคยดํา เนินการไดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ และมิไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปใน
เรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.ก. กําหนด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
      ...................................... 
            นายกรัฐมนตรี 

 


