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.ส่วนราชการ สำนักการคลัง (กองทะเปืยน่ ทรัพย์สนิ และพัสดุ โทร. ๒๕๕๘)
ท ก'น ๗๐๐๐/ ๓๑๖๕
! วนท ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒
เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธืแ้ ละจ่ายขาดเครือ่ งแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
เรีย น ปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่องเดิม

๑. กองการต่างประเทศ Vสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้ข ออนุม ตั จิ า่ ยขาดเครือ่ งแบบ
ลูกจ้างชัว่ คราวศูน ย์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วกรุงเทพท่หานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๒ ชุด
รวม ๑๖๐ ชุด และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาย์สมควร รวิรฐั ) ได้ให้สำนักการคลังพิจารณาเสนอ'
๒. สำนักการคลังได้พจิ ารณาและขออนุมตั ใิ ห้จา่ ยขาดเครือ่ งแบบดังกล่าว ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเครือ่ งแบบลูก จ้าง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
รองปลัดกรุง.เทพมห่านคร .(นายสมควร .รวิรฐั ) ได้สงั การให้สำนักการคลังพิจารณายกร่างคำสัง่
การ^น ดห ลัก เกณ ฑ ์ การโอนจ่ายขาดเครือ่ งแบบลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร โดยให้มสี าระสำคัญ ดังนี้
- กำหนดตำแหน่งลูกจ้างทีเ่ หมาะสม จำเป็นได้รบั จ่ายขาดเครือ่ งแบบ
- การจ่ายขาดเครือ่ งแบบจำนวน่ทช่ี ดุ ต่อปี
- ราคาในการจัดซือ้ หรือ่ จ้างตัดเครือ่ งแบบต่อชุด
;
'
- ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเท่พมหาน่คร มอบอำนาจให้หวั หน้าหน่วยงานผูช้ ง๋ึ ลูกจ้างนัน้ สังกัดอยูเ่ ป็นผูม้ ี
อำนาจอนุมตั จิ า่ ยขุาดเครือ่ งแบบ ส่วนการจัดหาให้ดำเนิน การตามข้อบัญ ญัตกิ รุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการพัส ดุ 1; '
' :
- หลักเกณฑ์อน่ื ๆ ทีจ่ ำเป็น !
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย์ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ข้อเท็จจริง กรุงเทพมหานคร ได้กำหน้ดตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัว่ คราวป่ระเภททีต่ อ้ งออกไป
โป่ปบ็ ตั งิ านภายนอกสำนักงาน เพีอ่ ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ แต่งเครือ่ งแบบเหมือนกันเพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยกำหนดตำแหน่งตามบัน ทึก กองการเจ้าหน้าที สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร ที กทม. ๐๓๐๒/ ๑๖๑๗๑
.ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๕บันทึกที่ กท ๐๓๐๒/๖๘๐๓ ลงวันที่ ๒® มิถ นุ ายน๒๕๓๖ไว้แล้ว นอกจากนัน้ สำนักอนามัย
ได้ขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ, ลูกจ้าง,ชวั ค'ราว ตามบันทึกสำนักอนามัย ที กท ๒๐๐๑/๑๑๙๐ ลงวันที ๓
ธันวาคม ๒๕๓๐ จำนว่น ๑๓ ตำแหน่งให้มสี ทิ ธได้รบั การจ่ายขาดเครือ่ งแบบ สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัว่ คราว
ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการรักษาพยาบาล การให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยในหน้าทีข่ องสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ ซึง่ ผู'้ วา่
.ราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมตั ติ ำแหน่ง.ลูกจ้างดังกล่าวไว้แล้วเช่นเดียวกัน

ขอ'พิจารณาและเสนอแนะสำ'นก่ั การ1คลังได้'พจิ ารณาแล้วเพือ่ 'ให้'กรุงเทพมหา,นครได้มหี ลักเกณฑ์ในการ
โอนกรรมสิทธืแ้ ละ?จ่าย'ขาดเครึอ่ งแบบลูกจ้างประจำและลูกจ้าง,ชว่ั คราว โดยกาหนดวิธปี ฏิบตั ติ ำแหน่งทีส่ มควรได้รบั
- เครื่องแบบ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๕ แห่งข้อบัญ ญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การทรัพย์สนิ
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักการคลัง ได้จดั ทำคำสัง่ กรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิท ธีแ้ ละจ่ายขาด
เครือ่ งแบบลูกจ้างและมอบอำนาจให้ขา้ ราชการปฏิบตั ริ าชการแทน แนบมาพร้อมบันทึกนีแ้ ล้ว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา!หากเห็น ชอบฃอไดีโปรดน่าเรียนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครลงนามใน
คำสัง่ กรุงเทพมหานคร อำนาจเป็นของผูว้ าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญ ญัตริ ะเบียบ
บริห ารราชการกรุงเทพมหานคร' พ.ศ. ๒๕๒๘ และตามข้อ ๕1 ๑๕ และ ๑๘ แห่งข้อบัญ ญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การทรัพ ย์สนิ พ.ศ. ๒๕๓๘ ; ; ป!
'

สมฤกษ์ ๅฑฒิปรีชา
(นายสมฤกษ์ วุทฒิปรีชา)
ผูอ้ ำนวยการสำนักการคลัง

เร๊ยน ผว.กทม.
- ;
!
เพีอ่ โปรดอนุมตั แิ ละลงนามในคำสัง่
ทีแ่ นับตาม สนค.เสนอ
นุ;

เรียน ผว.กทม.
เพือ่ โปรดอนุมตั แิ ละลงนาม

ญาณเดช ทองสิมา
(นายญาณเดช ทองสิมา)

สมควรรวิรัฐ

ง่

(นายสมควร รวิร้ฐ)
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รองปลัดกรุงเทพมหานคร โ
ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

อนุมัติ ลงนามแล้ว

ฬิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

