
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  ค่าบรกิารและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการ
และบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  92  และมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร   
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าบริการ
และค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใด  
ซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“การวิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะท าให้

ได้มาซึ่งข้อเท็จจรงิ  ความรู้ใหม่  หรือหลักการซึง่อาจน าไปใช้ในการตัง้กฎ  ทฤษฎ ี แนวทางในการปฏิบัติ  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาด้านการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  รวมทั้งเพ่ือสร้างนวัตกรรม  อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

“โครงการวิจัย”  หมายความว่า  โครงการวิจัยที่ท าโดย 
(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือ 
(2) บุคคลอื่นนอกจาก  (๑)  ที่เข้ามาท าการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
“ผู้วิจัย”  หมายความว่า  บุคคลผู้เสนอโครงการวิจัยให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเพ่ือออก

หนังสือรับรองโครงการวิจัย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการ 
“บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับคัดเลือก

ให้พิจารณาโครงการวิจัย 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



“ค่าบริการ”  หมายความว่า  เงินที่เรียกเก็บจากผู้วิจัยที่เสนอโครงการวิจัยให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณาเพ่ือออกหนังสือรับรองโครงการวิจัย 

“ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการ
พิจารณาโครงการวิจัย 

ข้อ 5 ให้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้วิจัย  เว้นแต่  โครงการวิจัยของ 
(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรอืบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนจากกรุงเทพมหานคร

หรือได้รับมอบหมายให้ท าการวิจัยจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 

(2) นักเรียน  นักศึกษา  แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในหน่วยงาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร   

(3) นักเรียน  นักศึกษา  แพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดของสถาบันอื่น 
ที่มีข้อตกลงด้านการเรียนการสอนร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย  โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการก าหนดเงินเดือน  เงินเพ่ิม  เงินค่าเบี้ยประชุม  และเงินตอบแทนอื่นของ  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร  และกรรมการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ให้กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยได้รับค่าตอบแทน 
ข้อ ๗ การเรียกเก็บค่าบริการและการจ่ายค่าตอบแทน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

เงื่อนไข  และอัตราที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด  ดังนี้ 
(1) อัตราค่าบริการไม่เกิน  50,000  บาท  ต่อโครงการวิจัย   
(2) อัตราค่าตอบแทนไม่เกิน  5,000  บาท  ต่อรายการต่อคน   
ทั้งนี้  การก าหนดค่าบริการและค่าตอบแทน  ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนของหน่วยงานอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน 
ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้    

และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าดว้ยการบรหิารจัดการกองทุนประกนัสังคม  ส านกัการแพทย์ 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม  ส านักการแพทย์  โดยความเห็นชอบของส านักงานประกันสังคม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  2528  ประกอบกับขอ้  6  ข้อ  34  และข้อ  47  แห่งข้อบัญญัตกิรงุเทพมหานคร  เรื่อง  วิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม  ส านักการแพทย์  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมในกิจการ

ของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  ฉบับลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2543 
(2) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมในกิจการของสถานพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  3) 
(๓) หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการพนักงานประกันสังคม  ส านักการแพทย์  ฉบับลงวันที่  

29  พฤษภาคม  2549 
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้   
“กองทุนประกันสังคม”  หมายความว่า  กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับเงินจากส านักงานประกันสังคม  

ประกอบด้วยเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล  และเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับส านัก
การแพทย ์

“เงินกองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล”  หมายความว่า  เงินที่เข้ากองทุนประกันสังคม   
ระดับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาหลักกับส านักงานประกันสังคม  และเงินที่เข้ากองทุนประกันสังคม  
ระดับโรงพยาบาลที่มิได้เป็นคู่สัญญาหลักกับส านักงานประกันสังคม  รวมถึงดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน 
ประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล 

“เงินกองทุนประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์”  หมายความว่า  เงินที่เข้ากองทุน 
ประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์ทุกประเภท  รวมถึงดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนประกันสังคม  
ระดับส านักการแพทย์ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๔



“คณะกรรมการกลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกนัสังคมกลาง 
“คณะกรรมการระดับโรงพยาบาล”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 

ประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล 
“โรงพยาบาล”  หมายความว่า  โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
“บุคลากร”  หมายความว่า  ผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักการแพทย์หรือส่วนราชการในสังกัด 

ส านักการแพทย์  แล้วแต่กรณี 
“เจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคม”  หมายความว่า  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน 

ด้านการเงินและบัญชี  ด้านจัดระบบเอกสาร  จัดการประชุม  จัดท าสถิติและรายงาน  ตลอดจนงานอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นในการบริหารกองทุนประกันสังคม 

“พนักงานประกันสังคม”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินกองทุน 
ประกันสังคม 

ข้อ 5 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การบริหารจัดการกองทนุประกนัสังคม 

 
 

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการกลาง  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักการแพทย์  เป็นประธาน
กรรมการ  รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  (ศูนย์เอราวัณ)  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
ส านักการแพทย์  เป็นกรรมการ  เลขานุการส านักการแพทย์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้า  
กลุ่มงานการคลัง  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ  และหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการ  
ส านักการแพทย์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการกลางมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบาย  ควบคุม  ดูแล  ก ากับ  การปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(2) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคม 
(3) อนุมัติอัตราต าแหน่งพนักงานประกันสังคม 
(4) บริหารเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์ 
(๕) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์ 
(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม 
(๗) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม 
(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๙) พิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบนี้ 
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(๑0) ให้ความเห็นชอบรายงานการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและส่วนราชการอื่นในสังกัดส านักการแพทย์ 

(1๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการระดับโรงพยาบาลซึ่งผู้อ านวยการส านักการแพทย์แต่งตั้ง

ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  เป็นประธานกรรมการ  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์กลุ่มต่าง ๆ  หรือผู้ที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
คัดเลือกไม่เกินเจ็ดคน  หัวหน้าพยาบาล  เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพหรือหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญช ี เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการระดับโรงพยาบาล  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล 
(2) เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล  ต่อคณะกรรมการกลาง 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
(3) เสนออัตราต าแหน่งพนักงานประกันสังคมต่อคณะกรรมการกลาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(4) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคมระดับโรงพยาบาล 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ข้อ 8 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคม  ให้เป็นอ านาจของผู้ ด ารงต าแหน่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคมส านักการแพทย์  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
(2) เจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคมโรงพยาบาล  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หมวด  2 
เงินรายรับของกองทนุประกนัสังคม 

 
 

ข้อ 9 เงินที่เข้ากองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาหลักกับส านักงาน
ประกันสังคม  ได้แก่  เงินที่ได้รับจากส านักงานประกันสังคมทุกประเภท  รวมถึงเงินค่าบริการทางการแพทย์ 
แก่ผู้ประกันตนที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาลสาธารณสุขอื่น 

ข้อ  10 เงินที่เข้ากองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาลที่มิได้เป็นคู่สัญญาหลักกับส านักงาน
ประกันสังคม  ได้แก่  เงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาลสาธารณสุขอื่น 
ที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก   

เงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ เรียกเก็บจากโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก   
ให้โรงพยาบาลที่มิได้เป็นคู่สัญญาหลักกับส านักงานประกันสังคมเรียกเก็บได้  ดังนี้ 
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(1) กรณีคู่สัญญาหลักเป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  ให้เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง 
(2) กรณีคู่สัญญาหลักเป็นหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  ให้ท าการตกลงเป็นแต่ละ

หน่วยงานไป  โดยขออนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บจากคณะกรรมการกลาง 
ข้อ  11 เงินที่เข้ากองทุนประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์  เป็นเงินที่โรงพยาบาล 

กันยอดเงินจากเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับโรงพยาบาล  สนับสนุนการบริหารจัดการ  ระดับส านักการแพทย์ 
ตามที่คณะกรรมการกลางประกาศก าหนด 

หมวด  3 
การใช้จ่ายกองทุนประกันสงัคม 

 
 

ข้อ  12 การใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม  ระดับส านักการแพทย์และระดับโรงพยาบาล   
ให้ใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราที่
คณะกรรมการกลางประกาศก าหนด 

ข้อ  13 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ได้แก่  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท างานประกันสังคม  ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคมตามหมวด  4  ค่าตอบแทนบุคลากร
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกลาง  หรือคณะกรรมการระดับ
โรงพยาบาล  เห็นสมควร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางประกาศก าหนดภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลาง  ได้แก่  ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละไม่เกิน  4,000  บาท  กรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละไม่เกิน  3,000  บาท 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับโรงพยาบาล  ได้แก่  ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละไม่เกิน  3,000  บาท  กรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละไม่เกิน  2,000  บาท   

ข้อ  14 การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิ น  การตรวจเงิน   
การสั่งก่อหนี้  และการสั่งจ่ายเงิน  ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  ข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ   
หรือค าสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้โดยอนุโลม 

หมวด  4 
การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกนัสังคม 

 
 

ข้อ  15 การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
ประกาศก าหนด 
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หมวด  5 
บทเบด็เตล็ด 

 
 

ข้อ  16 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือที่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบนี้   
ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  17 ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางยังมิได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม  และการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม   
ให้น าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมในกิจการของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(ฉบับที่  3)  และหลักเกณฑ์การบริหารและจัดการพนักงานประกันสังคม  ส านักการแพทย์  ที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
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