
หนา ๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔

พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิ

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภ ูม ิพ ล อ ด ุล ย เ ด ช  ป . ร .

ให้เว้ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีท่ี ๖๖ ในรัชกาลปึจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
พระราชบัญญัตินี้ม ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได็โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยดำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปน้ี

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า ‘'พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔” -

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ช ้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ 

รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน 
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็น 
เงินเดือนของช้าราชการกรุงเทพมหานคร

“ช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า ช้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการ 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและ 
ช้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

“ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
(๑) ช้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ หรือ
(๒) ช้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และให้ 

หมายความรวมถึงช้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน 
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานครและ 
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

“ช้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า ช้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการช้าราชการ 
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

“บ ุคลากรกร ุงเทพมหานคร” หมายความว ่า ล ูกจ ้างกร ุงเทพมหานครและพน ักงาน 
กรุงเทพมหานคร

“ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของ 
กรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน 
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นค่าจ้าง 
ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ 
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

หน้า ๒
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หนา ๓
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑) สถานศึกษา
(๒) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
(๓) ส่วนราชการอ่ืนตามประกาศกรุงเทพมหานคร
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาของ 

กรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ในกรณีที่ม ีกฎหมาย ประกาศ ระเบ ียบ หรือข้อบังคับใด ใช้บังคับเพื่อ 

ให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนแก'เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ใช้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับน้ัน 
แก'ช้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยให้บรรดาคำว่า “ช้าราชการพลเรือน” หรือ “ช้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ช้าราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ช้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น หมายความถึง 
“ช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หรือ “ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” 
หรือ “ช้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” แล้วแต่กรณีด้วย แต่ให้ใช้งบประมาณของ 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใดบัญญัติไว้สำหรับ 
ช้าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ "

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑

คณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปีนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กรรมการซึ่งเป ีนผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวนสี่คน ไ'ด้แก่ รองผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากร



กรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

(๔) กรรมการซึ่งเปีนผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละ 
ประเภทคัดเลือกกันเอง จำนวนห้าคน ได้แก่

(ก) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวนสองคน 
(ข) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนสองคน 
(ค) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนหน่ึงคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุมร่วมกัน 
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงาน 
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ 
ด ้านกฎหมาย ด ้านการศ ึกษา หร ือด ้านอ ื่น ท ี่เป ็นประโยชน ์แก ่การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล 
ของกรุงเทพมหานคร จำนวนห้าคน

ให้รองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าสำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ ก.ก.

ให้ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครดำเน ินการให้ข ้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานครคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนของผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ในส่วนของผู้แทนบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังกรรมการตาม (๔) และ (๔) ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ก.

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ 

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
(๖) ไม่เป ็นพนักงานหรือล ูกจ ้างของหน่วยราชการ หน ่วยงานของร ัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ หรือองค ์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน้า ๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



หนา ๕

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๘) ไม่เป ็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ร ับผิดชอบในการบริหารพ่รรคการเมืองหรอ 

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นสมาซิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาซิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
มาตรา . ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มืการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการ 

ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับคัดเลือกใหม่ 
เข้ารับหน้าท่ี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงพ้นจากตำแหน่ง 
ตามวาระ อาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิหรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคฺร 
จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ตำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็น 
ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทน้ันแทนก่อนวันครบวาระภายในหกสิบวัน

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการประเภทที่ตนเป็นผู้แทน
มาตรา ๑๒ ในกรณ ีท ี่กรรมการผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิหร ือกรรมการซ ึ่งเป ็นผ ู้แทนข ้าราชการ 

กรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการประเภทนั้นแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง 
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกแทนตำแหน่งท่ีว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ชองกรรมการซึ่งได้คัดเลือก 
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระชองกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ตำเนินการคัดเลือกกรรมการ 
แทบก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔



ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่งและยังมี 
กรรมการเหลืออยู่เกินก่ึงหน่ึง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้

มาตรา ๑๓ ให้นำความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนของผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ก.ก. มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
(๑) ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาช้าราชการกรุงเทพมหานครและ 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

(๒) ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๔ 
(๓) ออกกฎ ก.ก. ข้อบังคับ หรือระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน 

เก ี่ยวก ับการบริหารทรัพยากรบ ุคคลเพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้หร ือตามกฎหมายอ ื่น 
ท่ีพระราชบัญญัติน้ีให้นำมาใช้บังคับ กฎ ก.ก. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

(๔) ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายใน 
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

(๔) ให้ความเห็นซอบกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 
(๖) พิจารณาเทียบดำแหน่งและระดับตำแหน่งของช้าราชการกรุงเทพมหานคร-'
(๗) ตีความและวินิจฉัยปีญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เม่ือ ก.ก. มีมติ 

เบีนประการใดแล้วให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติตามน้ัน
(๘) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

ช้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและ 
หลักฐานจากหน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ผู้แทน 
หน่วยงานและส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้าราชการกรุงเทพมหานคร 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใด  ๆ มาซ้ีแจงข้อเท็จจริงได้

(๙) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
และการข้ึนบัญชี รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ 

(๑๐) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

หนา ๖
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



(๑๑) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ 
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

(๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๑๔ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.ก. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี 
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. 
สามัญข้าราชการ” เพ่ือเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลชองกรุงเทพมหานครดังต่อไปน้ี

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. 
สามัญข้าราชการสามัญ”

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
-: (๓) คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า

“อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา”
ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. สามัญ 

หน่วยงาน” โดยออกซ่ือหน่วยงานน้ัน เพ่ือเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลชองหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด

หน่วยงานใดที่ ก.ก. ยังมิได้กำหนดให้มี อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาบ ให้ อ.ก.ก. สำนักปลัด 
กรุงเทพมหานคร ทำหน้าท่ี อ.ก.ก. สามัญหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นอนุกรรมการ 
เพ่ิมข้ึนด้วย

ให้น่ามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ และ อ.ก.ก. 
สามัญหน่วยงาน โดยอนุโลม

มาตรา ๑๗ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เป็นรองประธาน

หน้า ๗
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม' ๒๔๔๔



(๓) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคน 

(๔) หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน 

เป็นท่ีประจักบัโนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืน 
ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคล และมิได้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนสี่คน 
ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง

(๖) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนส่ีคน 
ให้ อ.ก.ก. นี้ ต้ังเลขานุการหน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๖) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
มาตรา ๑๘ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลชองข้าราชการ 

กรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน 
ท่ี ก.ก. กำหนด

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม . อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่ง 
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ช้ําซ้อนและ 
ความประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไชท่ี ก.ก. กำหนด และต้องเป็นไปตาม 
กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่ี ก.ก. กำหนด

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
ตามท่ี ก.ก. มอบหมาย

หนา ๘
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจา'นญุกษา ๒๗ พฤษภาคม . ๒๔๔๔



หนา ๙
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

มาตรา ๑๙ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เป็นรองประธาน
(๓) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
(๔). หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีผลงาน 

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย 
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานการศึกษาและมิได้เป็นข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จำนวนส่ีคน ทั้งน้ี ให้ประกอบด้วยชายและหญิง

(๖) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน

(๗) ผู้ดำรงตำแหน่งครูซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
ให้ อ.ก.ก. นี้ ต้ังเลขานุการหน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

เป็นกรรมการตาม (๖) และ (๗) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก ให้เป็นไปตาม 
ท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

มาตรา ๒๐ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) พ ิจารณ ากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบ ียบว ิธ ีการบร ิหารทร ัพ ยากรบ ุคคล 

ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรฐานท่ี ก.ก. กำหนด

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน 
การจัดและการพัฒนาหน่วยงานการศึกษา

(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานการศึกษา
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในหน่วยงาบการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. 
กำหนด



เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก
หน้า ๑๐

ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้อง คุ้มครองระบบ 
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทาง่การศึกษากรุงเทพมหานครท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีชองผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
ตามท่ี ก.ก. มอบหมาย

มาตรา ๒๑ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร่ซ ึ่งผ ู้ว ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เป็นรองประธาน
(๓) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ 
(๔) หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานตาม (๑) แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีผลงาน 

เป็นท่ีประจักบัไนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืน 
ที,เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและมิได้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จำนวนส่ีคน ทั้งนี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง

(๖) ข ้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาดำรงตำแหน่งประเภทผู้บร ิหาร 
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน

(๗) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
ให้ อ.ก.ก. นี้ ต้ังเลขานุการหน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นกรรมการตาม (๖) และ (๗) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

มาตรา ๒๒ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการอุดมศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) พ ิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธ ีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.ก. 
กำหนด



หน้า ๑๑

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน 
การจัดและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
(๔) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการ 

กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) กำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และ 
ความประหย่'ด และต้องสอดคล้องกับกรอบอัตรากำลังและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. 
กำหนด

(๗) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องไม'ก่อให้เกิดข้ันตอนโดยไม'จำเป็น

(๘) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ก. กำหนด

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในสถาบันอุดมศึกษา

(๑๐) อนุญาตให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและไต้รับ 
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินอ่ืนในระหว่างลาไต้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 
ก.ก. กำหนด

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
ตามท่ี ก.ก. มอบหมาย

มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน ประกอบด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



(๑) หัวหน้าหน่วยงาน เป็นประธาน
(๒) รองหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ช ่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งห ัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย 

เป็นรองประธาน
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานน้ันซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนหน่ึงคบ 
(๔) ผู้แทนสำนักงาน ก.ก. จำนวนหน่ึงคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้ซ ึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย 
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลและมิได้เป็นช้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จำนวนส่ีคน ทั้งบี้ ให้ประกอบด้วยชายและหญิง

(๖) ช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในหน่วยงานน้ันซ่ึงคัดเลือกกันเอง จำนวนส่ีคน 
ให้ อ.ก.ก. บี้ ต้ังเลขานุการหน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๖) ทั้งบี้ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไชการคัดเลือก ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครกำหนด 
มาตรา ๒๔ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปบ้ี
(๑) พ ิจารณ ากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบ ียบว ิธ ีการบร ิห ารทร ัพ ยากรบ ุคคล 

ของช้าราชการกรุงเทพมหานครในหน่วยงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ 
ก.ก. กำหนด

(๒) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน 
การจัดและการพัฒนาหน่วยงาน

(๓) พิจารณาการเกล่ียอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการในหน่วยงาน
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาช้าราชการภายในส่วน 

ราชการในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ปฏิบัติตามที ่ อ.ก.ก. สามัญช้าราชการ มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติบ้ี และช่วย ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ้ี 

ตามท่ี ก.ก. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและช้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

หน้า ๑๒
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๕๔



๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๒๖ ให้นำมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่ 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการท่ีได้มาโดยการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ และเหตุอื่นตามมาตรา ๑๐ แล้ว 
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเม่ือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผู้ส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วย

มาตรา ๒๗ ก.ก. มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. วิสามัญ” 
เพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี ก.ก. มอบหมาย

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ัง อ.ก.ก. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา 
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ก.

ให้นำมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก'การประชุมของ อ.ก.ก. วิสามัญ โดยอนุโลม
มา!รา ๒๘ ให้กรรมการและอนุกรรมการใน ก.ก. อ.ก.ก. สามัญช้าราชการ อ.ก.ก. สามัญ 

หน่วยงาน .และ อ.ก.ก. วิสามัญ ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด 
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒๙ ให้ม ีสำนักงานคณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า 
“สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ก. และ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
และดำเนินการตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มอบหมาย

(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ก.ก.
(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและส่วนราชการ 

ในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(๔) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร

(๕) จ ัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และดำเน ินการเก ี่ยวก ับการพ ัฒนาทรัพยากรบ ุคคล 
ของช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หนา ๑๓
เล่ม ๑๒๘ - ตอนท่ี ๕๒ ก ราชกจิจานเุบกษา



(๖) ดำเน ิน การเก ี่ยวก ับแผน กำล ังคน ของข ้าราชการกร ุงเทพ มห าน ครและบ ุคลากร 
กรุงเทพมหานคร

(๗) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ก. กำหนด

(๘) เป ็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร

(๙) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

(๑๐) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัด 
สวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ 
คุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยซน่ในการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภท 
ตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(๑๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการกรุงเทพมหานคร 
เสนอต่อ ก.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๑๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ก. หรือ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

หมวด ๒
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานครคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 
ห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตามมาตรา ๓๒

กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ต้องทำงานเต็มเวลา



หนา ๑๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

ให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๓๑ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 'ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปน้ี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าส่ีสิบห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พ ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือ 

เทียบเท่า หเอตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น
" (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีอัยการพิเศษประจำเขต 

หรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า 

หรือตำแหน่งอ่ืนที'เทียบเท่าตำแหน่งบริหารระดับสูงตามท่ี ก.ก. กำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการดัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไต้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 
หน่ึงคน กรรมการ ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคนซึ่งไต้รับเลือกโดย ก.ก. และให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดัดเลือกมีหน้าที่ดัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ จำนวนห้าคน 
ให้ผู้ไต้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหานคร แล้วให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง



ราชกจิจานเุบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ๒๗ พฤษภาคม ' ๒๕๔๔

หลักเกณฑ ์และวิธ ีการค ัดเล ือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

มาตรา ๓๓ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี
(๑) เป็นข้าราชการ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร 

พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีไนพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่งหรือประกอบการใด  ๆ หรือเป็น 

กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกซน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก แม้จะมืการรอการลงโทษ เว้นแต่เป ็นการรอ 

การลงโทษในความผิดอันไต้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท
มาตรา ๓๔ ผู้ไต้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้ใดมืลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมืลักษณะ 
ต้องห ้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป ็นที่เช ื่อไต้ว ่าตนไต้เล ิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการ 
ประกอบการอันมืลักษณะต้องห้ามต่อเลขานุการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ไต้รับคัดเลือก

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มิไต้ลาออกหรือเลิกการ 
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นมิเคย 
ไต้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร ข้ึนใหม่

มาตรา ๓๕ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีน้บแต่วันที่ 
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง และให้ดำรงตำแหน่งไต้เพียงวาระเดียว

ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้นจากดำแหบ่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะแต่งต้ังกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหม่



มาตรา ๓๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ต า ย .
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ 
(๔) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ 

ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ืนประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เหลืออยู่ไม่ถึงสามคน

เมื่อํมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่ง 
ตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครแทนกรรมการ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว

มาตรา ๓๗ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนท่ีเก่ียวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๔ 
(๔) พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๖๖
(๔) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และข้อบังคับเมื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๗
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติให้เป็นอำนาจ 
หน้าท่ีของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๓๘ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร 
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เซ่นเดียวกับกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ 
วินิจฉัยร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

มาตรา ๓๙ การประชุมของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร 
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
กำหนด

หมวด ๓
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หนา ๑๘
เล่ม ๑๒๘ ตอนที, ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

ส่วนที, ๑ 
บทท่ัวไป

มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ้ต่อภารกิจ 
ของกรุงเทพมหานคร ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติ 
ราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

มาตรา ๔๑ การจัดระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน๋ีให้คำนึงถึงระบบ 
คุณธรรม ดังต่อไปน้ี

(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ 
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงผลลัมฤทธิ้และประสิทธิภาพชององค์กรและ 
ลักษณะของงาบ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรม และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการ 
พิจารณามืไต้



หนา ๑๙
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0

๐

(๔) การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๓) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๔๓ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีลัญ'ชาติ'ไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้วยความบริสุทธ้ิใจ
ข. ไลักษณะต้องห้าม

ใ๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ้นเทืเอนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ก.

(๒) เป ็นผ ู้อย ู่ในระหว ่างถ ูกส ั่งพ ักราชการหรือถ ูกส ั่งให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อน 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน

(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอ่ืน
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอ่ืน
(๙) เป ็น ผ ู้เคยกระท ำการท ุจร ิตใน การส อบ เข ้าร ับ ราชการ ห ร ือ เข ้าปฏ ิบ ัต ิงาน  

ในหน่วยงานของรัฐ



เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๓) (๔) (๔) 
(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม ข. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี 
มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๘) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อง 
มิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหนาท่ี มติของ ก.ก. ในการยกเว้นดังกล่าว 
ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าชองจำนวนกรรมการท่ีมาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ก. กำหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.ก. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการ 

ท่ัวไปก็ได้
ผู้ที,จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ 

เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที,รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
ผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุ 
เข้ารับราชการ

ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครมิไต้มีการดำเนินการตามวรรคห้า 
ให้ถอว่าผู้นั้นมิเคยไต้รับคัดเลือกหรือเลือกเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๔ การบริหารทรัพยากรบุคคลชองกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ 
ใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้ หรือตามที,กำหนดในพระราชกฤษฎ ีกา เว ้นแต ่กรณ ีท ี่ม ิไต ้บ ัญ ญ ัต ิไว ้ 
ในพระราชบัญญัติน้ีหรือมิไต้กำหนดไว้!,นพระราชกฤษฎีกา ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
มาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลชองข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและ 
บ ุคลากรท างการศ ึกษากร ุงเท พ มห าน คร แล ะกฎ ห ม ายว ่าด ้วยระเบ ียบ ข ้าราชการพ ลเร ือน  
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บ ังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลชองข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม

ในการนำกฎหมายตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 
ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ. เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ก. สำหรับผู้ใช้อำนาจหน้าที่อื่นให้เป็นไปตามที, 
ก.ก. กำหนด โดยคำนึงถึงตำแหน่งผู้ใข้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีกำหนดไว่ในกฎหมายน้ันด้วย

มาตรา ๔๔ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการ 
ลาหยุดราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ี ก.ก. กำหนด ในกรณีที่ ก.ก. ยังมิไต้ 
กำหนด ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษและเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกำหนดให้ช้าราชการกรุงเทพมหานครในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด 
หรือที่ปฏิบัติงานประเภทใดของกรุงเทพมหานครมีวันเวลาทำงาน หรือวันหยุด รวมทั้งการลาหยุด 
เป็นอย่างอ่ืนได้

มาตรา ๔๖ เครื่องแบบของช้าราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๔๗ บำเหน็จบำนาญช้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
บำเหน็จบำนาญช้าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๘ ช้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ 
บำนาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนตามท่ี ก.ก. กำหนดก็ได้

มาตุ.รา ๔๙ ช้าราชการกรุงเทพมหานครอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตามระเบียบท่ี. ก.ก. กำหนด

ช ้าราชการกรุงเทพมหานครอาจได ้ร ับเง ินเพ ิ่มค ่าครองช ีพช ั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ก. กำหนด

มาตรา ๔๐ ช้าราชการกรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ทั้งนั้ต้อง'ไม่กระทบ 
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเน่ืองในการจัดทำบริการสาธารณะ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที'กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา

ส่วนที, ๒
การกำหนดตำแหน่ง' การบรรจุ และการแต่งต้ัง

มาตรา ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ (๔) นอกจากตำแหน่งที,กำหนดในกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแล้ว อ.ก.ก. สามัญช้าราชการอาจกำหนดตำแหน่งที,มีซ่ือ 
อย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน และแจ้งให้ ก.ก. ทราบ

มาตรา. ๔๒ การบรรจุบ ุคคลเช้ารับราชการเป ็นช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ 
การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

หน้า ๒๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก 
ตำแหน่งประ๓ทวิซาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งอ่ืนท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเท่า ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า  ๆ แต่งต้ัง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก ตำแหน่งหัวหน้า 
หน่วยงานต่ํากว่าระดับสำนัก ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะ 
พิเศษ หรือตำแหน่งอ่ืนท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเท่าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจ 
ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. กำหนด 
ในระดับเทียบเท่า ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยคำแนะนำหรือัความ 
เห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒ )•และ (๓) 
ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักหรือส่วนราชการท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเป็นสำนัก สำนักงาน ก.ก. 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำน ักงานเลขาน ุการผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขต ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าสุ่วินราชการที่เรียกซ่ืออย่างอื่น 
ซ่ึงมีฐานะเป็นสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งจากสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก หรือสำนักงาน 
หรือสำนักงานเขตหนี่งไปอีกสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักหรือสำนักงาน 
หรือสำนักงานเขตหน่ึง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจส่ังแต่งต้ัง

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพมหานครและการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีว ิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและให้นายกรัฐมนตรี 
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง

หน้า ๒๒
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔



(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง

(๓) การบรรจ ุและแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งซ ึ่งม ีว ิทยฐานะชำนาญการพ ิเศษเม ื่อได ้ร ับ  
ความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ในสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก และสำนักงานเขตเมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะ 
เป็นสำนัก หรือผู้อำนวยการเขต แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แต่ล้าเป็น'การแต่งตั้ง 
จากสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักหรือสำนักงานเขตหนึ่งไปอีกสำนักหรือ 
ส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักหรือสำนักงานเขตหนึ่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจส่ังแต่งต้ัง

มาตรา ๔๔ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
และการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

(๑) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ก. แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ในสำนักหรือส่วนราชการท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเป็นสำนัก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว 
ให้ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง แต่ล้าเป็นการแต่งต้ังจากสำนักหรือส่วนราชการท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะ 
เป็นสำนักหนึ่งไปอีกสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักหนึ่ง เมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ม ีอำนาจสั่งแต่งตั้ง

หน้า ๒๓
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



มาตรา ๔๔ ภายใต ้บ ังค ับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๘ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบรรจุและการให้พ้นจากการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นไปตามท่ี ก.ก. กำหนด

มาตรา ๔๖ การแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครจากข้าราชการประเภทหนึ่งไปเป็น 
ข ้าราชการอ ีกประเภทหน ึ่งอาจกระทำไต ้หากผ ู้บ ั้นสม ัครใจและหน ่วยงานต ้นส ังก ัดเห ็นชอบ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ก. กำหนด

ในกรณีที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือ 
มาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจส่ังแต่งต้ัง

มาตรา ๔๗ การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ิน การโอนข้าราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ท่ี ก.ก. กำหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด หรือตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทำไต้ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ก. กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ซึ่งโอนมา 
รับราชการตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาราชการชองข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้

ส่วนท่ี ๓
วินัยและการดำเนินการทางวินัย

หน้า ๒๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก. ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

มาตรา ๔๘ การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งให้ออกจากราชการให้ผู้มือำนาจ 
ส่ังบรรจุส่งเร่ืองให็ ก.ก. พิจารณา เม่ือ ก.ก. มืมติเป็นประการใด ให้ผู้มือำนาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามบ้ัน

การสั่งให้ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มเนื่องจากมืผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือการสั่งให้ออกจากราชการไปรับ 
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. 
กำหนด

มาตรา ๔๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการเพื่อสั่งให้ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครผู้ใดออกจากราชการ ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการสั่งให้ 
ออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มือำนาจสั่งบรรจุ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรายงาน 
การดำเนินการทางวินัยที่ ก.ก. กำหนด



หน้า ๒๕
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก. ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษหรือ 
การลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจส่ังลงโทษ เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตรา 
โทษท่ีหนักข้ึน ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ 
ว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อความในคำสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องหรือเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างใด 
เพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ 
ตามควรแก'กรณี ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นต้องไม่เกินอำนาจของตน 
และการเพ่ิมอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจน้ันด้วย ถ้าเกินอำนาจของตนก็ให้รายงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชาชองผู้น้ันตามลำดับเพ่ือให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุมีอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

เมื่อได้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที,หนักขึ้น 
หรือลดโทษเป็นสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ คำส่ังลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็น 
อัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที,เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที,คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือ 
ลดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ 
ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามคำส่ังท่ีเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิกน้ันให้แก่ผู้ถูกลงโทษ 

เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้ดำเนินการทางวินัยหรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณา 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว ให้รายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา

ในกรณีท่ี ก.ก. ได้รับรายงานตามวรรคห้า และเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน ภายในสามลิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งมติ ก.ก.

ส่วนท่ี ๔ 
การอุทธรณ์

มาตรา ๖๐ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้นั้นมีสิทธิ 
อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบคำส่ัง

การอุทธรณ์และการพิจารณาวิน ิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร



มาตรา ๖๑ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุชัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใบ 
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 
และให้บันทึกเหตุชัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย

ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พ ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามท่ีกำหนดใบกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

ในกรณีท่ีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่อาจกระทำได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง และผู้อุทธรณ์ 
เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ตนได้รับความเสียหาย ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มาตรา ๖๒ เม่ือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณีดำเนินการให้เป็นไปตาม 
ดำวินิจฉัยน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีดำวินิจฉัย

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้ฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบดำวินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

ส่วนท่ี ๔ 
การร้องทุกข์

หน้า ๒๖
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔

มาตรา ๖๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีไม่อาจอุทธรณ์ตามส่วนท่ี ๔ การอุทธรณ์ ได้ ผู้น้ันมีสิทธิ 
ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไวิในส่วนน้ี

มาตรา ๖๔ การร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป 
ตามลำดับ

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้า 
หน่วยงานระดับสำนัก หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กำหนดให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร



๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เม่ือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้วให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณีดำเนินการให้เป็นไปตาม 
คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตาม 
ท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีอำนาจ 
ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคำร้องทุกข์ หรือมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง และให ้เย ียวยา 
ความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กำหนด

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาวินิจฉัยเอง 
หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร คนหน่ึง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
กรุง'เทพมหานคิร- เพ ื่อทำหน้าที่เป ็นผู้พ ิจารณาวิน ิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดใน 
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

! หมวด ๔
การคุ้มครองระบบคุณธรรม

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ 
ออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตาม 
มาตรา ๔๑ ให้ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎระเบียบ หรือคำส่ังดังกล่าวทราบ 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

หมวด ๕
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๗ บุคลากรกรุงเทพมหานครมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
(๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๘. การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ท่ี ก.ก. กำหนด

หน้า ๒๗
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา



ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง 
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที, ก.ก. กำหนดตามวรรคหน่ึง

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด และบำเหน็จของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๙ ลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งจะพิจารณาเล่ือนค่าจ้างให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จก็ได้ 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ก. กำหนด

มาตรา ๗๐ กรุงเทพมหานครอาจมีพนักงานกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะที,ต้อง 
ใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพ่ือปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีมีความจำเป็นได้

การบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ก.ก. กำหนด 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน 

กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ก.ก. กำหนดตามวรรคสอง
ค่าตอบแทนและสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดของพนักงานกรุงเทพมหานครให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๑ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและ 

การลาหยุดราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ี ก.ก. กำหนด
ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษและเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกำหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานครในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด 
หรือที่ปฏิบัติงานประเภทใดชองกรุงเทพมหานครมีวันเวลาทำงาน หรือวันหยุด รวมทั้งการลาหยุด 
เป็นอย่างอ่ืนได้

มาตรา ๗๒ เครื่องแบบของบุคลากรกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๓ บุคลากรกรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ 
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเน่ืองในการจัดทำบริการสาธารณะ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา

หน้า ๒๘
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก
หน้า ๒๙

ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๕๔

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๔ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ อ.ก.ก. สำนัก 
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใซ้บังคับ ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะแต่งต้ัง ก.ก. อ.ก.ก. 
วิสามัญ อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ หรือ อ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดำเน ินการให ้ม ี ก.ก. ให ้กระทำให ้แล ้วเสร็จภายในหนึ่งร ้อยยี่ส ิบว ันน ับแต่ว ันท ี่ 
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ อ.ก.ก.- สำนัก 
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ก. กำหนด

ในกรณีท่ีผู้ดำรงตำแหน่งใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู อ.ก.ก. สามัญ หรือ 
อ.ก.ก. สำนัก ตามวรรคหน่ึงพ้นจากตำแหน่งซ่ึงมิใซ่ตามวาระ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ข้าราชการครู 
อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ประกอบด้วยกรรมการหรืออนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่กรณี 
มีกรรมการหรื!เอนุกรรมการเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึงให้ดำเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการหรืออนุกรรมการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ก. กำหนด

. มาตรา ๗๔ ในระหว่างท่ียังมิได้ดำเนินการให้มี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้ ก.ก. ทำหน้าท่ี 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ัง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการแต่งต้ัง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี.ซ้บังคับ

มาตรา ๗๖ ผู้ใดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณีต่อไป

มาตรา ๗๗ ในระหว่างท่ี ก.ก. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งวิชาการตามความในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน 
เงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอ่ืน  ๆ ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน



หน้า ๓๐

พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่า ก.ก. จะจัดทำ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งวิชาการเสร็จ 
และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และตำแหน่งวิชาการตามที่ได้จัดทำและประกาศให้ทราบ จึงให้นำบทบัญญัติ 
ในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.ก. ประกาศ 
เป็นด้นไป และให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง สั่งแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 
ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ี ก.ก. ประกาศ

การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งตามท่ี ก.ก. กำหนดตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ก. กำหนด 

ให้ ก.ก. ตำเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที,พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

มาตรา ๗๘ บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งใด 
ที่อ ้างถึงตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถือว่าอ้างถึงตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครท่ี ก.ก. กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๙ ผูใดเป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานครอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ 
ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี

ในระหว่างที่ย ังมิได้กำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือออกข้อบังคับหรือ 
ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๘ ให้นำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้างซึ่งใช้ 
บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อน

มาตรา ๘๐ ในระหว่างที,ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ หรือข้อกำหนดอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา 
ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือข้อกำหนดอื่นใดซึ่งใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครหรือ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีไม่อาจนำพระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือข้อกำหนดอ่ืนใด 
ท่ีกำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหน่ึง การจะดำเนินการเป็นประการใดให้เป็นไปตามท่ี ก.ก. กำหนด

เล่ม ๑๒๘ 'ตอบที ่ ๔๒ ก ราชกจิจาบเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔



หน้า ๓๑
ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก

มาตรา ๘๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรให้ออก 
จากราชการก่อนวันท่ีบทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ 
ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ีมีอำนาจส่ังลงโทษผู้น้ันหรือสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการ 
ดำเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

•(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใข้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว 
ก่อนวันท่ีบทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัติน้ีใข้บังคับ และยังสอบสวน 
ไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมายน้ันต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒) กรณีที่ได้มีการสอบสุวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จ 
ไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ 
ให้การสอบสวนหรือการพิจารณา แล้วแต่กรณี น้ันเป็นอันใช้ใต้

(๓) .กรณีที'ได้มีการรายงานหรือส่งเร่ือง หรือนำสำนวนเสนอ หรือส่งให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ 
หรือ อ.ก.ก. 'ทำนัก ใด พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที,ใช้อยู่ในขณะน้ัน และ ก.ก. อ.ถ.ก. สามัญ 
หรือ อ.ก.ก. สำนัก แล้วแต่กรณี พิจารณาเร่ืองน้ันยังไม่เสร็จ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. 
สำนัก พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๘๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ 
ประเภทอ่ืนก่อนวันที'บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินื้ใซ้บังคับ 
มีกรณีกระทำผิดวินัยหรือกรณีที'สมควรให้ออกจากงาบหรือให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นอยู่ในวันก่อนวันที่ 
บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชา 
ตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๓ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถ้ายังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และยังไม่พ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันท่ีบทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
แห่งพระราชบัญญัติน้ืใข้บังคับ ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีบทบัญญัติใบหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ



มาตรา ๘๔ เร ื่องอ ุทธรณ ์และเร ื่องร ้องท ุกข ์ตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบข ้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ ท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวันท่ีบทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ และอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. 
สำนัก ■ ให้ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก แล้วแต่กรณีพิ^ารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ 
ที,ได้ยื่นต่อ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในหมวด ๓ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้ 
ก่อนวันท่ีบทบัญญัติใบหมวด ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร แห่งพระราชบัญญัติน้ื1ข้บังคับ ให้ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป

มาตรา ๘๔ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจ 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด 
ให้เป็นไปตามท่ี ก.ก. กำหนด

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ้ี เวชซาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี

หน้า ๓๒
เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม -๒๔๔๔



หนา ๓๓

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในภารประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาพาจักรไทย บัญญัติให้การแต่งต้ังและการให้ช้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถ่ิน รวมท้ังต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการช้าราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการท่ีเก่ียวช้อง ผู้แทน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. ผู้แทนช้าราชการส่วนท้องถ่ิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี'จำนวนเท่ากัน โดยการ 
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของช้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติประกอบกับ 
ในบีจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบตำแหน่งของช้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ช้าราชการพลเรือน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการท่ีกรุงเทพมหานครได้นำกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ดังน้ัน เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๒ ก ราชกจิจานเุบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๔


