๑

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
ตอไปนี้
มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๒

พระราชบั ญญั ตินี้ใหใชบั งคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ศ. ๒๕๒๘”
เปนตนไป
ในยกเลิก
มาตรา ๓
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔
“ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ใหรับราชการ
โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุด หนุ น ของรัฐบาลที่ ให แ ก ก รุ งเทพมหานคร และกรุง เทพมหานครนํ า มาจั ด เป น เงิน เดื อ นของข าราชการ
กรุงเทพมหานคร
บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมายประกาศระเบียบหรือ
มาตรา ๕
ขอบังคับอื่นใดใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครดวย แตใหใชงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เวนแตจะไดมีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอื่นใดบัญญัติไวสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ

๒
มาตรา ๖

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

ขาราชการกรุงเทพมหานครมีสองประเภท คือ
มาตรา ๗
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับราชการใน
กรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
(๒) ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ไดแก ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงเปน
ผูสอนประจําในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร หรือดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งมีหนาที่เปนผูบริหารหรือใหการ
ศึกษาในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารง
ตําแหนงที่มี หน าที่ เกี่ยวกับ การให การศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามที่มี พระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ให นํ า กฎหมายว าด ว ยระเบี ย บข าราชการพลเรื อ นมาใช บั ง คั บ แก ข า ราชการ
มาตรา ๘
กรุงเทพมหานครสามัญ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขา ราชการครูกรุงเทพมหานคร
โดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเปนอยางอื่นโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแก
มาตรา ๙
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู มาใชบงั คับแก
ขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหอํานาจหนาที่ของ ก.พ. และ ก.ค. เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนอํานาจหนาที่ของผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่
ของปลัดกระทรวงเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของอธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของ
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก แลวแตกรณี เวนแตอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนอํานาจหนาที่ของผูสั่งบรรจุตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๑๐ การโอนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการประจําตางประเทศ
พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือการโอนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญมาบรรจุเปน
ข าราชการกรุ งเทพมหานครในระดั บ และเงิ น เดื อ นที่ ไม สู ง กว าเดิ ม อาจกระทํ า ได ถ า เจ า ตั ว สมั ค รใจ โดย
กรุงเทพมหานครทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
พิจารณาอนุมัติ
ในการนี้ใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด หรือจะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งใหไดรับเงินเดือนในระดับใด ใหคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผู
พิจารณากําหนด แตเงิน เดือนที่จะให ไดรับ จะตองไมสูงกวาขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณ วุฒิ ความ
สามารถและความชํานาญงานในระดับเดียวกันหรือทัดเทียมกัน
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่งโอนตามวรรค
หนึ่งในขณะที่เปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการกรุงเทพมหานคร

๓
มาตรา ๑๑ ผูใดเปนขาราชการซึ่งไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการประจําตางประเทศ
พิเศษ ขาราชการวิสามัญ หรือเปนพนักงานเทศบาลซึ่งไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญและไดออกจากราชการ
หรือออกจากงานไปแลว ถาสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร
ตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนแกราชการของกรุงเทพมหานครผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดย
ทําความตกลงกับรัฐมนตรีเจาสังกัด จะแตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม นั้นไปดํารงตําแหนงใน
กรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราวได โดยมีฐานะหนาที่เสมือนเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร แตใหไดรับ
เงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรม เดิม
มาตรา ๑๓ เครื่องแบบของขาราชการกรุงเทพมหานครและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปน
ไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฏีกา
มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การคํานวณ บําเหน็จบํานาญมาใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑)

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ทําหนาที่
กําหนดหลักเกณฑ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับ
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ
ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน โดยประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน
สองคน และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ประชุมรวมกัน
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล ดาน
ระบบราชการ ด า นบริ ห ารและการจั ด การ หรื อ ด า นอื่ น ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
กรุงเทพมหานคร
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการใหขาราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกันเองเปนผูแทน
กรุงเทพมหานคร
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ ก.ก.
(๑)
มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สบิ ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

๔
(๔) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๕) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๖) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๑)
มาตรา ๑๗ ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ถากรรมการซึ่งเป น ผู แ ทนข าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ วางลงให
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิแลวแต
กรณี แทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว และใหกรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู
เกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
(๑)
มาตรา ๑๗ ทวิ กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครใหพนจากตําแหนง
ก อ นวาระเมื่ อ ลาออก โดยยื่ น หนั ง สื อ ลาออกต อ ประธานกรรมการ หรื อ พ น จากการเป น ข า ราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๑)
มาตรา ๑๗ ตรี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๘ ในการประชุ ม ก.ก. ถ าประธาน ก.ก. ไม ม าประชุ ม หรือ ไม อ ยู ในที่ ป ระชุ ม ให
กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๙ ในการประชุม ก.ก. ต องมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกวากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองมีมติ เปนเอกฉันท
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน ในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๐ ในการประชุม ก.ก. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะผู
นั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
มาตรา ๒๑ ก.ก. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) ออกกฎ ก.ก. ข อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตาม
กฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัตินี้ใหนํามาใชบังคับ กฎ ก.ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๕
(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ ก.ก.
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหมีผลใชบังคับได
(๔) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ การพาณิชย
หรื อ สหการ ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร และให ผู แ ทนส ว นราชการการพาณิ ช ย ห รื อ สหการ ในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจางกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได
(๕) จัดการสอบแขงขันเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานครในการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตาม
ความตองการของกรุงเทพมหานคร
(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) รักษาทะเบียนประวัติของขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๒ ใหมี
(๑) อนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สามัญ
(๒) อนุกรรมการสามัญประจําสํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. สํานักหรือสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนสํานัก โดยออกชื่อสํานักหรือสวนราชการนั้น ๆ
(๓) อนุกรรมการสามัญขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา อ.ก.ก. ขาราชการครู
ทั้งนี้ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ อ.ก.ก. สามัญ ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก เปน
อนุกรรมการ ให อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
ให อ.ก.ก. สามั ญ มี อํานาจหน าที่ ตามที่ กฎหมายวาดวยระเบี ย บขาราชการพลเรือนกํ าหนดไว
สําหรับ อ.ก.พ. กระทรวง
มาตรา ๒๔ อ.ก.ก. สํานัก ประกอบดวยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานัก แลวแต
กรณีเปนประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองผูอํานวยการสํานักแลวแตกรณี ผูอํานวยการกอง หัวหนา
กองและหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนกอง เปนอนุกรรมการ ให อ.ก.ก. นี้ตั้งเลขานุการคน
หนึ่ง
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแก อ.ก.ก. สํานักของสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่นที่มี
ฐานะเปนสํานัก โดยอนุโลม
สํ า หรั บ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารสภากรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารผู ว า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานครและเขต ให อ.ก.ก. สํ า นั ก ปลั ด
กรุงเทพมหานคร ทําหน าที่ อ.ก.ก. สํานั ก โดยให เลขานุ การสภากรุงเทพมหานคร เลขานุ การผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผูอํานวยการเขตที่
เกี่ยวของ แลวแตกรณีเปนอนุกรรมการเพิ่มดวย
ให อ.ก.ก. สํานักมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับ
อ.ก.พ. กรม
มาตรา ๒๕ อ.ก.ก. ขาราชการครู ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอาํ นวยการสํานักการศึกษา และผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับเลือก
จากขาราชการครูกรุงเทพมหานครจํานวนสี่คนเปนอนุกรรมการให อ.ก.ก. นี้ตงั้ เลขานุการหนึ่งคน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพนจากตําแหนง
ผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครใหกําหนดในกฎ ก.ก.
ให อ.ก.ก. ข า ราชการครู มี อํ า นาจหน า ที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการครู
กรุงเทพมหานครที่กําหนดไวในพระราชกฤษฏีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ ก.ก. มอบหมาย
มาตรา ๒๖ ก.ก. มีอํานาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญเรียกโดยยอวา อ.ก.ก. วิสามัญเพื่อทําการ
ใด ๆ แทนได
ในกรณี ที่ กรรมการซึ่ งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งพ น จากตํ าแหน งตามวาระให
อ.ก.ก. วิสามัญ ซึ่งไดรบั แตงตั้งจาก ก.ก. คณะนั้นพนจากตําแหนงไปดวย
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ก.
(๒) วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก.
(๓) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ
ก.ก.
(๕) ดําเนินการตามที่ ก.ก. มอบหมาย
หมวด ๓
ขาราชการของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๒๘ การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอาํ นาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ๑๐ และระดั บ ๑๑ ให ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการบรรจุ
และแตงตั้ง เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน ผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยคําแนะนําหรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาในสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขต ให ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
(๕) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาจากสํานัก สํานักงานหรือสํานักงาน

๗
เขตหนึ่งไปอีกสํานัก สํานักงาน หรือสํานักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ ในสํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปน
สํานักแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของปลัดกรุงเทพมหานคร
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมาในสํานักหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่น ซึ่งมีฐานะ
เปนสํานัก แลวแตกรณี เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
มาตรา ๒๙ การบรรจุและแตงตั้งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครตองเปนไปโดยคําแนะนํา
หรือความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ การบรรจุและแตงตั้งหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตองเปนไปโดยคําแนะนําหรือความเห็นชอบของประธาน ก.ก.
มาตรา ๓๑ ใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เวนแต
จะมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ กําหนดไวเปนอยางอื่น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎ ก.ก. ระเบียบหรือ ขอบังคับ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ก. ระเบียบหรือ ขอบังคับที่ใชอยูเดิมมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใช
บังคับโดยอนุโลม และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค. กรม เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ก. ขาราชการครู
มาตรา ๓๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไมมีผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครใน อ.ก.ก. ขาราชครู
ให ก.ก. แตงตั้งขาราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ ๖ จํานวนสี่คน
เปนอนุกรรมการ
อนุ ก รรมการซึ่ ง ก.ก. แต งตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ให พ น จากตํ าแหน งในวั น ที่ ผู แ ทนข าราชการครู
กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจากขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ก.
ใหดําเนินการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูกรุงเทพมหานครภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราช
บัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๓๕ ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูนั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ผูใดเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราช
บัญญัตินี้

๘
มาตรา ๓๗ ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครอยูในวัน ที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้ใชบั งคับ ใหผูนั้ นเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
วิสามัญตอไป และถาจะใหผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหนํามาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ ตามมาตรา ๓๗ ผูใดดํารงตําแหนงที่ ก.ก.
พิ จ ารณาเห็ น ว า ทํ า หน า ที่ อ ย า งเดี ย วกั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ข า ราชการครู
กรุงเทพมหานครอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๒๘ สั่งใหผู
นั้นเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู ทั้งนี้เฉพาะผูซึ่งอยูในเกณฑดังตอไปนี้
(๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไวสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือ
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
(๒) เป นผูได รับประกาศนี ยบัตรประโยคมั ธยมศึกษาตอนตนตามแผนการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๐๓ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทาและเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ
ในตําแหนงที่ทําหนาที่อยางเดียวกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาหาป
ผูใดเปนขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ แตไมอยูในเกณฑตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหผูนั้นเปน
ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครวิ ส ามั ญ ไปก อ น เมื่ อ เข า เกณฑ ต ามวรรคหนึ่ ง (๒) จึ ง ให เ ป น ข า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครูกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหไดรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู
มาตรา ๓๙ ขาราชการกรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญ
ตามมาตรา ๓๗ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ไมตองสอบสวน ใหพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้แลวสั่งลงโทษ หรือสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น
(๒) ในกรณีที่จะตองสอบสวน แตยังมิไดสั่งสอบสวน ใหสั่งสอบสวนและพิจารณาตามพระราช
บัญญัตินี้ ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ ใหสั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออก
จากราชการ ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น
(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น
แตยังสอบสวนไมเสร็จ ใหผูมีอํานาจสอบสวนตามกฎหมายที่ใชอยุในขณะนั้นดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย
นั้น ตอไปจนเสร็จ และใหพิจารณาตามพระราชบัญญัตินั้น ถาพบวามีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควร
ใหออกจากราชการ ใหสั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น
(๔) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเดิมไดสั่งใหสอบสวน และไดสอบสวนและพิจารณาโดยถูกตอง
ตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จแลวใหการสอบสวนและพิจารณานั้นเปนอันใชไดและใหนําผลการสอบสวน
และพิจารณานั้นมาใชลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะที่มีกรณีนั้น

๙
มาตรา ๔๐ การใดอยู ในระหว า งการดํ า เนิ น การตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ย บข า ราชการ
กรุงเทพมหานครกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ก.
กําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
(๑) แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม สมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

