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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การจายเงินคาตอบแทนเก่ียวกับการสอบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เก่ียวกับการสอบใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

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

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจายเงิน
คาตอบแทนเก่ียวกับการสอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร   เ ร่ือง   เ งินรางวัลเ ก่ียวกับการสอบ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“การสอบ”  หมายความวา  การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือกขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 
“การสอบรับทุน”  หมายความวา  การสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานคร

เพื่อไปศึกษาวิชาในตางประเทศ 
“กรรมการ”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหรือหนวยงาน 

ที่ไดรับมอบหมายแตงต้ังแลวแตกรณี  และใหหมายความรวมถึงกรรมการที่ผูมีอํานาจแตงต้ังไดแตงต้ัง
ใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบ   หรือการสอบรับทุน   ซ่ึงไดออกขอสอบ   ตรวจกระดาษคําตอบ   
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สอบสัมภาษณ   หรือทดสอบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในกฎหมาย   
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

“เจาหนาที่ดําเนินการสอบ”  หมายความวา  เจาหนาที่ที่ผูมีอํานาจแตงต้ังไดแตงต้ังใหปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ  เก่ียวกับการสอบหรือการสอบรับทุน  เชน  จัดทํา  ควบคุม  ดูแลขอสอบ  ควบคุมการสอบ 

“หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
และประกาศกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในหนวยงาน  และการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการของกรุงเทพมหานครที่ไมตํ่ากวาระดับกอง 

ขอ ๕ ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเบิกจายเงินคาตอบแทนใหแก
กรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบจากเงินงบประมาณ  งบดําเนินการหรืองบอื่นที่ เบิกจาย 
ในลักษณะเดียวกันตามหลักเกณฑและอัตราที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  ทั้งนี้ไมเกิน
หลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ขอ ๖ เจาหนาที่ดําเนินการสอบที่ไดรับเงินคาตอบแทนตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
แลวใหงดเบิกค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคาตอบแทนอ่ืนที่มี ลักษณะ 
ทํานองเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน 

ขอ ๗ การเบิกจายเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบตามหลักเกณฑและอัตราของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมีระยะเวลาคาบเก่ียวถึงวันที่
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและอัตราของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง  เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไปจนเสร็จส้ินการสอบ 
ในคร้ังนั้น 

ขอ ๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พงศศักติฐ  เสมสันต   
ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง   

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



บัญชีหมายเลข  ๑ 

เงินคาตอบแทนกรรมการสอบขอเขียน 

 

หลักเกณฑ อัตราคาตอบแทน 

 
ขอ  ๑  ขอสอบแบบปรนัย 
              ๑.๑  ใหกรรมการที่ทําหนาที่ออก
ขอสอบไดรับเงินคาตอบแทนเฉพาะขอสอบที่ไดรับ

เลือก 
              ๑.๒  ใหกรรมการที่ทําหนาที่ตรวจ
กระดาษคําตอบไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา 
              ๑.๓  กรณีตรวจกระดาษคําตอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอรใหใชบริการของสวนราชการหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
 
ขอ  ๒  ขอสอบแบบอัตนัย  ใหกรรมการที่ทําหนาที่
ออกขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบไดรับเงิน 
คาตอบแทนเฉพาะขอสอบที่ไดรับเลือกเปนรายวิชา 
 
ขอ  ๓  การสอบวิชาใดมกีารออกขอสอบทั้งแบบ
ปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน  ใหเบิกจายเงิน
คาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ออกขอสอบและตรวจ

กระดาษคําตอบขอสอบแบบปรนัยตามอัตราขอ  ๑  
และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราขอ  ๒ 
 
ขอ  ๔  การสอบครั้งใด  กรรมการไดรับเงิน 

คาตอบแทนไมถึง  ๕๐๐  บาท  ใหไดรบั  ๕๐๐  บาท 

 

 
 
         ไมเกิน  ๘๐  บาทตอหนึ่งขอ 
 
         ไมเกิน  ๑๐  บาทตอผูเขาสอบหน่ึงคน 
 
         เบิกจายไดเทาที่จายจริง 
 
 
 
         ไมเกิน  ๖๐  บาทตอผูเขาสอบหนึ่งคน 
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เงินคาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณหรอืประเมินบคุคล  การทดสอบการปฏิบัติงาน 

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  หรือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีดาํเนินการสอบ 

 

หลักเกณฑ อัตราคาตอบแทน 

 
ขอ  ๑  การสอบสัมภาษณหรอืประเมินบุคคล 
              ๑.๑  ในกรณทีีม่ีกรรมการไมเกิน  ๓  คน

ใหกรรมการคนหนึ่งไดรบัเงินคาตอบแทน 

             ๑.๒  ในกรณทีี่มีกรรมการเกินกวา  ๓  คน  
ใหเฉลี่ยจายเงินใหแกกรรมการภายในวงเงินที่

กรรมการ  ๓  คนจะพึงไดรับ 
 
ขอ  ๒  การทดสอบการปฏิบตัิงานใหกรรมการ 
ไดรับเงินคาตอบแทน 
 
ขอ  ๓  การสอบตามขอ  ๑  และขอ  ๒  ครั้งใด
กรรมการไดรับเงินคาตอบแทนไมถงึ  ๕๐๐  บาท  
ใหไดรับ  ๕๐๐  บาท 
 
ขอ  ๔  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  หรือ 

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีดาํเนินการสอบ 

ใหไดรับเงินคาตอบแทน  ดงัน้ี 

 
              ๔.๑  ปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง   

ในวันทําการปกต ิ

            ๔.๒  ปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๖  ชัว่โมง   
ในวันทําการปกต ิ
            ๔.๓  ปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง 
ในวันหยุดราชการ 
            ๔.๔  ปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๖  ชั่วโมง 
ในวันหยุดราชการ 
 

 
 
         ไมเกิน  ๑๕  บาทตอผูเขาสอบหนึ่งคน 
 
 
 
 
 
         ไมเกิน  ๒๐  บาทตอผูเขาสอบหนึ่งคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ไมเกิน  ๑๗๐  บาทตอวนั 
 
         ไมเกิน  ๓๔๐  บาทตอวัน 
 
         ไมเกิน  ๓๔๐  บาทตอวัน 
 
         ไมเกิน  ๖๘๐  บาทตอวัน 

 



บัญชีหมายเลข ๓ 

เงินคาตอบแทนกรรมการการสอบรับทนุ 

 

หลักเกณฑ อัตราคาตอบแทน 

 
ขอ  ๑  การสอบแบบปรนัย 
              ๑.๑  กรรมการที่ทําหนาที่ออกขอสอบ 
              ๑.๒  กรรมการที่ทําหนาท่ีตรวจ
กระดาษคําตอบไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา 
              ๑.๓  กรณีตรวจกระดาษคําตอบดวย
เครื่องคอมพิวเตอรใหใชบริการของสวนราชการและ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
 
ขอ  ๒  การสอบแบบอัตนยั  กรรมการผูออกขอสอบ
และตรวจกระดาษคําตอบไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายวิชา 
 
ขอ  ๓  การสอบสัมภาษณ  กรรมการไดรับเงิน 
คาตอบแทน 
 
ขอ  ๔  การสอบวิชาใดมีการออกขอสอบทั้งแบบ

ปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน  ใหเบิกจาย 

เงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ออกขอสอบและ 

ตรวจกระดาษคําตอบขอสอบแบบปรนัยตามขอ  ๑  

และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามขอ  ๒ 

 

ขอ  ๕  การสอบครั้งใด  กรรมการผูใดไดรับ 

เงินคาตอบแทนตามขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  และ

ขอ  ๔  ไมถงึ ๑,๐๐๐  บาท  ใหไดรับคาตอบแทน  

๑,๐๐๐  บาท 

 

 
 
         ไมเกิน  ๘๐  บาทตอหนึ่งขอ 
         ไมเกิน  ๑๐  บาทตอผูเขาสอบหน่ึงคน 
 
         ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง 
 
 
 
         ไมเกิน  ๖๐  บาทตอผูเขาสอบหนึ่งคน 
 

 

 

         ไมเกิน  ๒๐  บาทตอผูเขาสอบหนึ่งคน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไดใชมาเปนเวลานาน  ไมเหมาะสม 
และสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราขอบัญญตัิ
กรงุเทพมหานครนี้ 


