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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญั ติกรุงเทพมหานครว าดวยการหักเงินค าธรรมเนียม 
การสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การหักเงิน
คาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร”  หมายความถึง  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  และ 

ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  และเจาหนาที่อื่น 
ที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

“หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๕ หนวยงานใดดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมายหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันที่ไดรับ 
ในแตละคร้ัง  ไวใชจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบแขงขันไดในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่ตอง
รีบดําเนินการและไมไดมีการต้ังงบประมาณไว  หรือต้ังงบประมาณไวแตไมเพียงพอ  เทาที่จายจริง 

หามมิใหนําเงินที่หักไวตามวรรคหนึ่งไปใชจายกอนสงเขาบัญชีเงินฝากตามขอ  ๖ 
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ขอ ๖ เงินที่หักไวตามขอ  ๕  ใหนําฝากไวที่หนวยงานที่ดําเนินการสอบแขงขัน  โดยใหเปด
บัญชี ข้ึนอีกบัญชีหนึ่ง  แยกตางหากจากบัญชี เงินฝากอื่น  เรียกว า  “บัญชี เงินฝากคาธรรมเนียม 
การสอบแขงขัน” 

ขอ ๗ การจายเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขัน  ใหจายไดเฉพาะรายจายที่จําเปนและประหยัด  
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด 

ขอ ๘ เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
ในแตละคร้ัง  ใหนําเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันที่ เหลืออยูสงเปนรายไดกรุงเทพมหานครภายใน 
สามสิบวัน 

ขอ ๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําฝากเงิน  
การพัสดุ  การบัญชี  และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ยังไมไดกําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกระทรวงการคลัง 
ไดออกขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ประกอบกับปจจุบันการดําเนินการสอบแขงขัน
บุคคลเปนเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานครมี ผูสมัครสอบแขงขันเปนจํานวนมาก  ทําให มีปญหาในเรื่อง 
เงินงบประมาณที่ใชในการดําเนินการสอบแขงขัน  จึงเห็นสมควรใหหนวยงานที่ดําเนินการสอบแขงขัน   
สามารถหักเงินคาธรรมเนียมการสอบแขงขันท่ีไดรับในแตละครั้งกอนนําสงเปนรายไดกรุงเทพมหานคร   
ไวเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบแขงขันได  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการและ 
ไมไดมีการตั้งงบประมาณไว  หรือตั้งงบประมาณไวแตไมเพียงพอ  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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