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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดัง
ตอไปน้ี 
 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  
 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง    ใหรับราชการ 
โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๕ บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมายประกาศระเบียบหรือ 
ขอบังคับอ่ืนใดใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครดวย แตใหใชงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ี เวนแตจะไดมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอ่ืนใดบัญญัติไวสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ 



 

 

๒ 

 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 มาตรา ๗ ขาราชการกรุงเทพมหานครมีสองประเภท คือ 
 (๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงรับราชการใน
กรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดํารงตําแหนงเปน
ผูสอนประจําในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหนงอ่ืน ซ่ึงมีหนาที่เปนผูบริหารหรือใหการ
ศึกษาในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่เก่ียวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๘ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
โดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัติน้ีจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเปนอยางอ่ืนโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๙ ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแก   
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  มาใชบังคับแก 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหอํานาจหนาที่ของ ก.พ. และ ก.ค. เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาท่ี
ของปลัดกระทรวงเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของอธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของ
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก แลวแตกรณี เวนแตอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนอํานาจหนาที่ของผูส่ังบรรจุตามมาตรา ๒๘ 
 มาตรา ๑๐ การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการประจําตางประเทศ
พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือการโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญมาบรรจุเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครในระดับและเงินเดือนที่ ไม สูงกวาเดิมอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดย
กรุงเทพมหานครทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาอนุมัติ 
 ในการน้ีใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทาง 
ราชการจะไดรับ ทั้งน้ี จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด หรือจะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซ่ึงใหไดรับเงินเดือนในระดับใด ใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผู
พิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีคุณวุฒิความ
สามารถและความชํานาญงานในระดับเดียวกันหรือทัดเทียมกัน 
 เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซ่ึงโอนตามวรรค
หน่ึงในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 



 

 

๓ 

 มาตรา ๑๑ ผูใดเปนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการประจําตางประเทศ
พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือเปนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญและไดออกจากราชการ
หรือออกจากงานไปแลว ถาสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร
ตองการจะรับผูน้ันเขารับราชการ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนแกราชการของกรุงเทพมหานครผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดย
ทําความตกลงกับรัฐมนตรีเจาสังกัด จะแตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม น้ันไปดํารงตําแหนงใน
กรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราวได โดยมีฐานะหนาที่เสมือนเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร แตใหไดรับ 
เงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรม เดิม 
 มาตรา ๑๓ เคร่ืองแบบของขาราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปน
ไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฏีกา 
 มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการในสวนที่เก่ียวกับหลักเกณฑใน
การคํานวณ บําเหน็จบํานาญมาใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 (๑)มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ทําหนาที่
กําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไดรับ
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ 
ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 (๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน โดยประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวน
สองคน และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
 (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ประชุมรวมกัน 
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล ดาน
ระบบราชการ ดานบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนที่จะเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการใหขาราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกันเองเปนผูแทน
กรุงเทพมหานคร 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ ก.ก. 
 (๑)มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
 (๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 



 

 

๔ 

 (๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 (๕) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 
 (๑)มาตรา ๑๗ ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
 ถากรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  วางลงให
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกรรมการ   ผูทรงคุณวุฒิแลวแต
กรณี แทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหน่ึง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 (๑)มาตรา ๑๗  ทวิ กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครใหพนจากตําแหนง 
กอนวาระเมื่ อลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ หรือพนจากการเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 (๑)มาตรา ๑๗  ตรี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 มาตรา ๑๘ ในการประชุม ก.ก. ถาประธาน ก.ก. ไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุมให
กรรมการ ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 มาตรา ๑๙ ในการประชุม ก.ก. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองมีมติ  เปนเอกฉันท 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน ในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๒๐  ในการประชุม ก.ก. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะผู
น้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 
 มาตรา ๒๑  ก.ก. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ออกกฎ ก.ก. ขอบังคับ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตาม
กฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัติน้ีใหนํามาใชบังคับ กฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



 

 

๕ 

 (๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี  มติของ ก.ก. 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหมีผลใชบังคับได 
 (๔) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ การพาณิชย 
หรือสหการ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และใหผูแทนสวนราชการการพาณิชยหรือสหการ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจางกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได 
 (๕) จัดการสอบแขงขันเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานครในการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตาม
ความตองการของกรุงเทพมหานคร 
 (๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๗) รักษาทะเบียนประวัติของขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๒๒ ใหมี 
 (๑) อนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สามัญ 
 (๒) อนุกรรมการสามัญประจําสํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก 
เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สํานักหรือสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนสํานัก โดยออกชื่อสํานักหรือสวนราชการนั้น ๆ 
 (๓) อนุกรรมการสามัญขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา อ.ก.ก.   ขาราชการครู 
 ทั้งน้ีใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๓ อ.ก.ก. สามัญ ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก เปน
อนุกรรมการ ให อ.ก.ก. น้ีตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
   ให อ.ก.ก. สามัญมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไว
สําหรับ อ.ก.พ. กระทรวง 
 มาตรา ๒๔ อ.ก.ก. สํานัก ประกอบดวยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก แลวแต
กรณีเปนประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองผูอํานวยการสํานักแลวแตกรณี ผูอํานวยการกอง หัวหนา
กองและหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนกอง เปนอนุกรรมการ ให อ.ก.ก. น้ีตั้งเลขานุการคน
หน่ึง 
   ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแก อ.ก.ก. สํานักของสวนราชการที่เรียกชื่อ     อยางอ่ืนที่มี
ฐานะเปนสํานัก โดยอนุโลม 
   สําห รับ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและเขต ให อ.ก.ก. สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ทําหนาที่ อ.ก.ก. สํานัก โดยใหเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผูอํานวยการเขตที่ 
เก่ียวของ แลวแตกรณีเปนอนุกรรมการเพิ่มดวย 
   ให อ.ก.ก. สํานักมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับ 
อ.ก.พ. กรม 
 มาตรา ๒๕ อ.ก.ก. ขาราชการครู ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวา 
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน  ปลัดกรุงเทพมหานคร   



 

 

๖ 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับเลือก
จากขาราชการครูกรุงเทพมหานครจํานวนส่ีคนเปนอนุกรรมการให อ.ก.ก. น้ีตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพนจากตําแหนง
ผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครใหกําหนดในกฎ ก.ก. 
 ให  อ .ก .ก . ขาราชการครูมี อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
กรุงเทพมหานครที่กําหนดไวในพระราชกฤษฏีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ซ่ึงออกตามความใน 
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่ ก.ก. มอบหมาย 
 มาตรา ๒๖ ก.ก. มีอํานาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยยอวา อ.ก.ก. วิสามัญเพื่อทําการ 
ใด ๆ แทนได 
 ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระให 
อ.ก.ก. วสิามัญ ซ่ึงไดรับแตงตั้งจาก ก.ก. คณะน้ันพนจากตําแหนงไปดวย  
 มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ก. 
 (๒) วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก. 
 (๓) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ 
ก.ก. 
 (๕) ดําเนินการตามที่ ก.ก. มอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแตงตั้ งให ดํารงตําแหน งระดับ  ๑๐ และระดับ  ๑๑ ใหผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการบรรจุ
และแตงตั้ง เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมี
อํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน  ผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยคําแนะนาํหรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขต ให  ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
และแตงตั้ง 
 (๕) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาจากสํานัก สํานักงานหรือสํานักงาน 



 

 

๗ 

เขตหน่ึงไปอีกสํานัก สํานักงาน หรือสํานักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน   ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ง 
 (๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปน
สํานักแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมาในสํานักหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะ
เปนสํานัก แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 มาตรา ๒๙ การบรรจุและแตงตั้งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครตองเปนไปโดยคําแนะนํา
หรือความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๐ การบรรจุและแตงตั้งหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ตองเปนไปโดยคําแนะนาํหรือความเห็นชอบของประธาน ก.ก. 
 มาตรา ๓๑ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เวนแต
จะมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎ ก.ก. ระเบียบหรือ ขอบังคับ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ก. ระเบียบหรือ ขอบังคับที่ใชอยูเดิมมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ในสวนที่เก่ียวกับขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใช
บังคับโดยอนุโลม และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค. กรม เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ก. ขาราชการครู 
 มาตรา ๓๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 มาตรา ๓๔ ในวาระเร่ิมแรกที่ยังไมมีผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครใน อ.ก.ก. ขาราชครู 
ให ก.ก. แตงตั้งขาราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนไมต่าํกวาระดับ ๖ จํานวนส่ีคน
เปนอนุกรรมการ 
 อนุกรรมการซึ่ ง ก.ก. แตงตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ใหพนจากตําแหนงในวันที่ผู แทนขาราชการครู
กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจากขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ก. 
 ใหดําเนินการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราช
บัญญัติน้ีใชบังคับ 
 มาตรา ๓๕ ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหผูน้ันเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๓๖ ผูใดเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราช
บัญญัติน้ี 
 



 

 

๘ 

 มาตรา ๓๗ ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
วิสามัญตอไป และถาจะใหผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหนํามาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๘ ขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามมาตรา ๓๗ ผูใดดํารงตําแหนงที่ ก.ก. 
พิจารณาเห็นวาทํ าหนาที่ อย างเดียวกับตําแหนงข าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ขาราชการครู
กรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๒๘ ส่ังใหผู
น้ันเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี 
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู ทั้งน้ีเฉพาะผูซ่ึงอยูในเกณฑดังตอไปน้ี 
 (๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไวสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือ 
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
 (๒) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๐๓ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทาและเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ
ในตําแหนงที่ทําหนาที่อยางเดียวกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
 ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ แตไมอยูในเกณฑตามวรรคหน่ึง (๒)   ใหผูน้ันเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญไปกอน เมื่อเขาเกณฑตามวรรคหนึ่ ง (๒) จึงให เปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี แลวแตกรณี โดยใหไดรับ 
เงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู 
 มาตรา ๓๙ ขาราชการกรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ 
ตามมาตรา ๓๗ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช
บังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ีดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีที่ไมตองสอบสวน ใหพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ีแลวส่ังลงโทษ หรือส่ังใหผูน้ัน
ออกจากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีน้ัน 
 (๒) ในกรณีที่จะตองสอบสวน แตยังมิไดส่ังสอบสวน ใหส่ังสอบสวนและพิจารณาตามพระราช
บัญญัติน้ี ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ ใหส่ังลงโทษหรือส่ังใหผูน้ันออก
จากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีน้ัน 
 (๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะน้ัน 
แตยังสอบสวนไมเสร็จ ใหผูมีอํานาจสอบสวนตามกฎหมายที่ใชอยุในขณะน้ันดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย
น้ัน ตอไปจนเสร็จ และใหพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ัน ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควร
ใหออกจากราชการ ใหส่ังลงโทษหรือส่ังใหผูน้ันออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีน้ัน 
 (๔) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดส่ังใหสอบสวน และไดสอบสวนและพิจารณาโดยถูกตอง
ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะน้ันเสร็จแลวใหการสอบสวนและพิจารณานั้นเปนอันใชไดและใหนําผลการสอบสวน
และพิจารณานั้นมาใชลงโทษหรือส่ังใหผูน้ันออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีน้ัน 
  
 
 
 



 

 

๙ 

 มาตรา ๔๐ การใดอยูในระหวางการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ก. 
กําหนด 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 พลเอก ป. ติณสูลานนท 
 นายกรัฐมนตรี 
 
(๑) แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม สมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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