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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  เบี้ยประชุมกรรมการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการให
เหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
(๓) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เงินสมนาคุณคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย

หรือแตงต้ังโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

หรือแตงต้ังโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือโดยคณะกรรมการ 
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“อนุกรรมการ”  หมายความวา  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ”  หมายความวา  ที่ปรึกษาซึ่งไดรับแตงต้ังตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

ใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ขอ ๕ ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมดังตอไปนี้ 
(๑) เบี้ยประชุมเปนรายเดือนสําหรับกรรมการตามรายชื่อคณะกรรมการ  และอัตราเบี้ยประชุม

ในบัญชีหมายเลข  ๑  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
(๒) เบี้ยประชุมเปนรายคร้ังสําหรับกรรมการในคณะกรรมการอื่นนอกจากที่ระบุไวใน  (๑)  

ตามอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข  ๓  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ขอ ๖ ใหอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมดังตอไปนี้ 
(๑) เบี้ยประชุมเปนรายเดือนสําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตาม

ขอ  ๕  (๑)  ตามรายชื่อคณะอนุกรรมการ  และอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข  ๒  ทายขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

(๒) เบี้ยประชุมเปนรายคร้ังสําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน  (๑)  ตามอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข  ๓  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๗ กรรมการหรืออนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน  ใหไดรับเบี้ยประชุม
เฉพาะในเดือนที่ไดรวมประชุม 

ขอ ๘ ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง 
ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการนั้นมีสิทธิ
ไดรับแลวแตกรณี 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมสามารถรวมประชุมได  ใหผูซ่ึงทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง  หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง  
ที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง  ใหไดรับเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้น  แลวแตกรณี  เพียงคร้ังเดียวในวันหนึ่ง 

ขอ ๑๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการนั้น  
โดยใหนําขอ  ๗  หรือขอ  ๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๑ เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ใหไดรับเบี้ยประชุม
เปนรายคร้ังตามอัตราเบี้ยประชุมในบัญชีหมายเลข  ๓  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้โดยให
เลขานุการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมไมเกินหนึ่งคน  และผูชวยเลขานุการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมไมเกินสองคน 

ถากรรมการหรืออนุกรรมการผูใดเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวย  ใหเบิกเบี้ยประชุม
ไดเพียงตําแหนงเดียว 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   ตองมีกรรมการหรือ
อนุกรรมการรวมประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  
และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือคําส่ัง 
ที่จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแหงกฎหมาย  หรือคําส่ังที่จัดใหมี
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกําหนดใหสามารถใชวิธีการติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีที่สามารถ
ถายทอดภาพและเสียงไดอยางตอเนื่อง  ซ่ึงทําใหกรรมการหรืออนุกรรมการไมจําเปนตองปรากฏตัวในที่
ประชุมดวย  โดยใหถือวากรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งใชวิธีการติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีดังกลาว
รวมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น  และมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น  หรือที่ไมมีกําหนดไวในขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้  ใหนําเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเปนกรณี  ๆ  ไป 

ขอ ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหนง
อยูกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ  หรือไดรับคัดเลือกข้ึนในระหวางที่ยังไมครบวาระ
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งเทาจนกวาจะครบวาระของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ ๑๕ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



บัญชีหมายเลข  ๑ 
รายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมตามขอ  ๕  (๑) 

อัตรา  :  (บาท  :  เดือน) 
 

ลําดับท่ี รายชื่อคณะกรรมการ ประธาน กรรมการ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๒ 
รายชื่อคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมรายเดือนและอัตราเบีย้ประชุมตามขอ  ๖  (๑) 

อัตรา  :  (บาท  :  เดือน) 
 

ลําดับท่ี รายชื่อคณะกรรมการ ประธาน อนุกรรมการ 
๑ 
๒ 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการ 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับการศึกษา 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับการกําหนดตําแหนง 
อัตราเงินเดือนและการสอบ 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบการและการอุทธรณ 
คณะอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับวนิัยและการ 
ออกจากราชการ 
คณะอนุกรรมการวิสามัญอ่ืนท่ีคณะกรรมการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 
ประเภท คร้ังละ 

 กรรมการตามขอ  ๕  (๒)  เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ 
ตามขอ  ๕ 

 

 (๑) ขาราชการ  ลูกจาง  ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือพนักงาน 
หรือลูกจางของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

๖๐๐  บาท 

 (๒) ขาราชการ  หรือลูกจางของทางราชการ  พนักงาน 
หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงมิไดเปนขาราชการหรือลูกจางในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือ 
พนักงาน  หรือลูกจางของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

๘๐๐  บาท 

 (๓) นอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒) ๑,๐๐๐  บาท 
    
 อนุกรรมการตามขอ  ๖  (๒)  เลขานุการ  และผูชวยเลขานกุารใน 
คณะอนุกรรมการตามขอ  ๖ 

 

 (๑) ขาราชการ  ลูกจาง  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หรือพนักงาน  หรือลูกจางของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

๓๐๐  บาท 

 (๒) ขาราชการ  หรือลูกจางของทางราชการ  พนักงาน   
หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  หรือของราชการสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงมิไดเปนขาราชการหรือลูกจางในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือ 
พนักงาน  หรือลูกจางของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

๔๐๐  บาท 

 (๓) นอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒) 
 

๕๐๐  บาท 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เบ้ียประชุมกรรมการ  พ.ศ. ๒๕๓๔  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  ประกอบกับรัฐบาล
ไดตราพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ  เงื่อนไขและอัตรา
เบ้ียประชุมกรรมการใหเหมาะสม  กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรปรับปรุงขอบัญญตัิกรุงเทพมหานครวาดวยเบ้ีย
ประชุมกรรมการ   เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว   และโดยที่มาตรา  ๙๗  (๔)  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  บัญญัติวา  การคลัง  การงบประมาณ  
การเงิน  การทรัพยสิน  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  การจาง  และการพัสดุ  ตองตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


