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พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒

๑
  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๑๙ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ 
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มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดอางถึง

กรุงเทพมหานคร เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังนั้น อางถึง

กรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๖  ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมี

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
การแก ไข เปลี่ ยนแปลงอาณาเขตทองที่ ก รุ ง เทพมหานครใหตรา เปน

พระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๗  ใหแบงพ้ืนที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่

เขตและแขวงที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
การตั้ ง  ยุ บ  ห รือ เป ล่ี ยนแปลงพื้ นที่ เ ขต ให ก ร ะทํ า โดยประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพ้ืนที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ 

หรือเปล่ียนแปลงพื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๘  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึง

กรุงเทพมหานคร อางถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง 

อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึงผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๙  การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
(๑) สภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สวนที่ ๑ 
สภากรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๑๐  สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมี

จํานวนตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๑๑  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลา

รับสมัครเลือกตั้ง 
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดย

พยายามจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได แตตองไมเปนการ

นําเอาพ้ืนที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่นหรือนําพ้ืนที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวง

อ่ืน 
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมี

จํ านวนราษฎรไมพอที่ จะจัดให เปนหนึ่ ง เขตเลือกตั้ ง  ก็ ใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและใหถือเปนเขตเลือกตั้งหนึ่ง 
การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการ

ทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรใน

แตละเขตเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๒

๒
  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑)
๓
 มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ง

ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
 

                                                 
๒
 มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓
 มาตรา  ๑๒  (๑)  แก ไข เ พ่ิม เติม โดยพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปน

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒)

๔
 (ยกเลิก) 

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๕)

๕
 อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)

๖
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวัน

สมัครไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครและได

เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ให

กรุงเทพมหานครในปที่สมัครหรือปกอนที่สมัครหนึ่งป 
 
มาตรา ๑๕

๗
  (ยกเลิก) 

 
มาตรา ๑๖

๘
  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) 

(๓) หรือ (๕) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

                                                 
๔
 มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕
 มาตรา  ๑๓  (๕)  แก ไข เพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖
 มาตรา ๑๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗
 มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘
 มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหา

ปในวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖)

๙
 (ยกเลิก) 

(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะ

ผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิก

สภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถ่ิน 
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออกหรือ

เลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป 
(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ 

(๘) ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป 
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
 
มาตรา ๑๗  อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต

วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่ว

กรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่การดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภา

กรุงเทพมหานคร ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการ

โดยสวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ใหมได 
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจ

                                                 
๙
 มาตรา ๑๖ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ย่ืนขอเสนอทบทวนใหพิจารณาใหมไดอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะ

เห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว 
ใ น ก รณี ที่ ผู ว า ร า ช ก า ร ก รุ ง เ ทพมห านค ร จ ะ เ ส นอ รั ฐ มนต รี ว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทยใหส่ังยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพน

กําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดสามสิบวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับ

ขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๑๙  ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ

สภากรุงเทพมหานครขัดแยงกันหรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภา

กรุงเทพมหานครเปนไปในทางที่ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร 

หรือแกราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการ

อื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ใหมได 
 
มาตรา ๒๐  การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และ

การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดง

เหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง

และอยูในตําแหนงตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร 
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราว

ออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานคร

จะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุ

ของสภากรุงเทพมหานครที่เหลืออยู 
 
มาตรา ๒๒  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่

อ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใด

เหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภา

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานครและใหมีผล

นับแตวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวน

แตกรณีตามมาตรา ๑๖ (๔) 
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไม

นอยกวาสามสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการ

เส่ือมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่

สภากรุงเทพมหานครลงมติ 
(๙)

๑๐
 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพน

จากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด

เพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ หรือ

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาช่ือเสนอ

เปนญัตติใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณา 
 
มาตรา  ๒๔   ในกรณีที่ มี ข อกล า วหาว า สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภา

กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให

ประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการสอบสวน ถาประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวา

สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามขอกลาวหานั้น และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๐

 มาตรา ๒๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๕  ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปน

ประธานสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดย

ใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก 
ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและรอง

ประธานสภากรุงเทพมหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราว

ละสองป 
 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง

กอนถึงวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๒)  ลาออกจากตํ าแหน ง โดยยื่ นหนั ง สือลาออกต อ รัฐมนตรี ว าก าร

กระทรวงมหาดไทย และใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ย่ืนหนังสือลาออก 
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเขาช่ือเสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภา

กรุงเทพมหานครใหม และสภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

ส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดโดยใหพนจากตําแหนงเมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรอง

ประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณ ี
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรอง

ประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหมข้ึนแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนง

ตามวาระของผูซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภา

กรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภา

กรุงเทพมหานครเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่

ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในที่ประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทํา

หนาที่ประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และ

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดย

ประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๙  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของ

ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือ

วิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอ

ญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษา

ระเบียบ และความเรียบรอย และกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๓๐  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอัน

เปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย 

แตตองไมเกินสี่สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยให

สภากรุงเทพมหานครกําหนด 
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสบิ

วัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได

ตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําไดแตโดย

ความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตาม

สมัยประชุมและเปนผูเปดหรือปดการประชุม 
 
มาตรา ๓๑  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมี

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําคํารองย่ืนตอประธานสภา

กรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ให

ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันได

รับคํารอง 
สมัยประชุมวิสามัญใหมี กําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจํา เปนให

ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไม

เกินสิบหาวัน 
การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําไดแตโดย

ความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูที่ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มี

บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถา

มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๔  หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง

นอกเหนืออํานาจหนาที่ 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตาม

ลักษณะที่ กําหนดในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากวาผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
 
มาตรา ๓๖  ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถาม

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แตผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครยอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาเร่ืองนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะ

เก่ียวกับประโยชนสําคัญของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๓๗  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และให

ประธานสภากรุงเทพมหานครแจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือกําหนดวันเวลาสําหรับ

การเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับ

แจง 
การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่

อภิปรายมิได 
 
มาตรา ๓๘  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้ง

เปนคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ

หนาที่ของกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภากรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ

บุคคลผูมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการใน

คณะกรรมการวิสามัญได จํานวนกรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไป

ตามที่กําหนดในขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๓๙  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมี

กรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และ

ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร  มี สิทธิ เสนอชื่อบุคคลผูที่ เปนหรือมิ ได เปนสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการทั้งคณะ 
 
มาตรา ๔๐  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และให

ใชขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของ

กรุงเทพมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได  ทั้งนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็

ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณา

รายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได 
 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติ

หนาที่คราวละสองป 
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหส้ินสภาพไปหลังจากที่

ไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 
 
มาตรา ๔๓  ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งข้ึน หรือ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งข้ึน ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบ

แทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

สวนที่ ๒ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๔  ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่ง

ราษฎรเลือกตั้งข้ึน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัคร

เลือกตั้ง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๕  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผู

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๔๗  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับ

แตวันเลือกตั้ง 
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจัดการเลือกตั้งข้ึน

ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดย

เหตุอ่ืน ใหทําการเลือกตั้งข้ึนใหมภายในเกาสิบวัน และใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดย

เร่ิมนับวาระใหม 
 
มาตรา ๔๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง 
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับ

แตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๔๙  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอน

ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ  
(๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๗) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๕๐  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

กรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวา

ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ทั้งนี้ เวนแต

พระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๕๑  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือ

หุนหรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือ

หุนนอกเหนือไปจากที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือ

บริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกต ิ
(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือ

การพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครไดเปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง 
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับ

เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิ

ใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอื่น

ใด เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือ

สภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถ่ินอื่น หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 
 
มาตรา ๕๒  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

ดังตอไปนี ้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและให

มีผลนับแตวันถัดจากวันที่ย่ืนหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ยกเวน

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๕) กระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหออกจาก

ตําแหนงเมื่อมีกรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือ

ปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยาง

รายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดยสวนรวมหรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย 

หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
(๙)

๑๑
 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพน

จากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 
ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานคร

ในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดของสภา

กรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตองนําเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงมติของสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยสั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง แตผูถูกส่ังใหพนจาก

ตําแหนงมีสิทธิย่ืนฟองตอศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนคําส่ังภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังให

พนจากตําแหนง 
ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติ

หนาที่นับแตวันที่ไดรับคําส่ังจนกวาศาลจะพิพากษา 
ในกรณีผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงไมย่ืนฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไป

ตามคําส่ัง ใหผูถูกส่ังนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําส่ัง 
วั นที่ ไ ด รั บคํ า ส่ั ง ให ออกจ ากตํ า แหน ง ให หม ายถึ ง วั นที่ ผู ว า ร า ชก า ร

กรุงเทพมหานครไดรับคําส่ังดังกลาว 
 
มาตรา ๕๔  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ 

(๑) คงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

แตในกรณีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร

เปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมี

                                                 
๑๑

 มาตรา ๕๒ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

แต ไมอาจปฏิบัติ ราชการได  ให รัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ งรองปลัด

กรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๕๕  ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของ

กรุงเทพมหานครตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
คําส่ังแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๖  ใหมี เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่ งคน และ

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีมีการแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา

ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกัน

ทั้งหมดเกินเกาคนไมได 
 
มาตรา ๕๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ

ประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและ

ที่ปรึกษา เปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนง

ตามวรรคหนึ่งเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการ

การเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการ

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจาก บุคคลซึ่งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควร และ

จะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

การเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย 
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้ง

ขาราชการการเมือง แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตาม

วรรคสองพนจากตําแหนงดวย นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจาก

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หรือถูกส่ังใหออกตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ

ประธานสภากรุงเทพมหานครไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๕๙  ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น 

สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

   
 

สวนที่ ๑ 
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๖๐  ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานครดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานัก 
(๖) สํานักงานเขต 
การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน 

ตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทํา

เปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๑  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับ

ราชการประจําของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการ

กรุง เทพมหานครสามัญเปนผูบั งคับบัญชาข าราชการกรุ ง เทพมหานคร  และลูกจ าง

กรุงเทพมหานคร ข้ึนตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

เลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๖๒  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่

เ ก่ียวกับราชการและงานของผู ว าราชการกรุง เทพมหานคร  มี เลขานุการผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และ

ลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และของ

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง

กรุงเทพมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 
 
มาตรา ๖๓  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่

เก่ียวกับราชการประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน

ผูบั งคับบัญชาข าราชการกรุ ง เทพมหานคร  และลูกจ างกรุ ง เทพมหานครขึ้นตอปลัด

กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ข้ึนตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหมีผูชวย

หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานครก็ได 
 
มาตรา ๖๔  สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการประจํา

ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 

มีปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร และจะใหมีรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได 
 
มาตรา ๖๕  นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัด

กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและตามคํา ส่ังของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตาม

นโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน

กรุงเทพมหานคร  รวมทั้ ง เปนผูบั งคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร  และลูกจาง

กรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๖๖  สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการตามที่

กํ าหนดไว ในประกาศกรุ ง เทพมหานคร  โดยมีผู อํ านวยการสํ านักซึ่ ง เปนข าราชการ

กรุง เทพมหานครสามัญเปนผูบั งคับบัญชาข าราชการกรุ ง เทพมหานคร  และลูกจ าง

กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะใหมีรองผูอํานวยการสํานักซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักก็ได 
 
มาตรา ๖๗  นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการ

สํานักมีอํานาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

และปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบให

เปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่

รับผิดชอบ 
 

สวนที่ ๒ 
เขตและสภาเขต 
   

 
มาตรา ๖๘  สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให

มีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ

เขตก็ได 
 
มาตรา ๖๙  ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวน

แตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
(๒) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ

เขต 
(๓) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให

สํานักงานเขตใดปฏิบัติหนาที่ใดแทนสํานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางสวนได และจะให

ผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการ

ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๑  ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งมีจํานวนอยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถา

ถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน 
จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแต

ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิก

สภาเขตที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขต 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาเขต ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร 
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหกระทําเปน

ประกาศกรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๒  อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา

เขต 
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตข้ึนใหมเปนการ

เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง 
 
มาตรา ๗๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูใน

ตําแหนงตามอายุของสภาเขต 
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงก่ึงจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่

เขตนั้นจะมีไดตามประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันสิ้นสุด

ลง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว 
 
มาตรา ๗๔  ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง และ

รองประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก 
ใหผู ว าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต  และรอง

ประธานสภาเขตผูไดรับเลือก 
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป 
 
มาตรา ๗๕  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการ

เขตนัดประชุมสมาชิกสภาเขตเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะ

ประชุมในวันใด เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต 
 
มาตรา ๗๖  ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการ

เขตมอบหมายมีหนาที่เขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมสภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๗๗  ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง 

เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๗๘  ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและ

กิจการอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาเขต 
 
มาตรา ๗๙  ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเก่ียวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและ

สภากรุงเทพมหานคร 
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 
(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกราษฎร 
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เก่ียวกับการปรับปรุงหรือ

แกไขการบริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผล

ใหทราบ ใหสภาเขตแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป 
(๕) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ 
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา

เร่ืองใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวา

ดวยการนั้น 
(๗) หนาที่ อ่ืน ๆ ตามที่ กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานคร

มอบหมาย 
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม 

ซึ่งการใชจายงบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒) 
 
มาตรา ๘๐  ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)

และ (๒) โดยขอลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภา

เขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๘๑  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครตามลําดับที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปน

ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให

ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 

หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 

หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง

อ่ืน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหปลัด

กรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ัง และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ

ของรองปลัดกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานคร

หลายคน ใหรองปลัดกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน

ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานักคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัด

กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 

หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ 

หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง

อ่ืน ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผู

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง 

หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําส่ัง

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

รองผูอํานวยการสํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําส่ังมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

ใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรอง

ผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไม

มีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง

ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่งเปน

ผูรักษาราชการแทน 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการ

สํานักจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 

ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการ

แทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือ

ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปน

คําส่ังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีผูชวยผูอํานวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

ผูชวยผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

ใหผูชวยผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวย

ผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี

ผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง

ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน 
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการ

เขตจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 

ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวยผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวน

ราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได 
 
มาตรา  ๘๕   การสั่ งห รือการปฏิบัติ ราชการของผู ช วยเลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผู รักษาราชการแทน ถามี

ผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําส่ัง

มอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี

ผู ช ว ย เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ห รื อ มี แ ต ไ ม อ า จ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ไ ด  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใหประธานสภากรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู

มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
 
มาตรา ๘๖  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถา

มีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ัง

มอบหมายใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครผูมี

อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตัง้

ผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษา

ราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการใน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
 
มาตรา ๘๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ

หนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผู รักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น

มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี

อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี

อํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมี

อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการ

แทนดวย แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๘๙  ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่

ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน   ทั้งนี้ ตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๗) การวิศวกรรมจราจร 
(๘) การขนสง 
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
(๑๔ ทวิ)

๑๒
 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของทองถ่ิน 
(๑๕) การสาธารณูปโภค 
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๗) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยใน

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๑) การจัดการศึกษา 
(๒๒) การสาธารณูปการ 
(๒๓) การสังคมสงเคราะห 

                                                 
๑๒

 มาตรา ๘๙ (๑๔ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒๔) การสงเสริมการกีฬา 
(๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ 
(๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(๒๗) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ

จังหวัด นายอําเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจะ

มอบใหกรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือ

ประกาศ แลวแตกรณี ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๙๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวน

ราชการที่เปนสํานักหรือเทียบเทาสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติ

หนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามความหมายของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้ง

อาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาว ใน

เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ให

มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยู

หรือทํางานในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงใด 

ๆ ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย 
ในกรณีที่มีการจับกุมผู กระทํ าความผิดตามวรรคสอง  ถาผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืน ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษ

จําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนที่พนักงาน

เจาหนาที่ดังกลาวกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน 
ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ  หรือเมื่อยอมแลวไม ชําระคาปรับภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว ใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมี

อํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 
เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๙๒  กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๓  กรุงเทพมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได 

เมื่อ 
(๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

และ 
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถ่ินหรือสวน

ราชการที่เก่ียวของ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๙๔  กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัท

หรือถือหุนในบริษัทได เมื่อ 
(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ ไม

กระทบกระเทือนถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

และ 
(๒) กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้น

จดทะเบียนไว ในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ินถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ 
(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ 
(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่กรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภา

กรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๕  ถากิจการใดอยูภายใต อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ินอื่นไดโดยจัดตั้ งเปนองคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมี

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา

นั้นใหกําหนดชื่ออํานาจหนาที่ และวิธีดําเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา และใหระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย 
 
มาตรา ๙๖  ในกรณีจําเปน กรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ 

ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือ

คาตอบแทนที่ เ ก่ียวของแทนกรุงเทพมหานครได แตตองได รับความเห็นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสียกอน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งได รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได 
 

หมวด ๖ 
ขอบัญญตั ิ

   
 

มาตรา ๙๗  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภา

กรุงเทพมหานคร ในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร 
(๓) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิ

ใหกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๘  รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  หรือราษฎรผูมี สิทธิ เ ลือกตั้ งในเขต

กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน ในกรณีสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหนึ่งใน

หาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
๑๓ 

                                                 
๑๓

 มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๙  รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน หมายความถึง

รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง 
(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแกไข หรือผอนหรือวาง

ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอน

งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจางและการพัสดุ 
(๕) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงินที่

จะตองมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไม ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปน

ผูวินิจฉัย 
 
มาตรา  ๑๐๐   เมื่ อสภาก รุ ง เทพมหานครได พิ จ ารณาร า งข อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแลวใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผานความเห็นชอบของสภา

กรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใชบังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภา

กรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไม

เห็นชอบดวยใหสภากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม 

ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมสงใหสภากรุงเทพมหานครภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในราง

ขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใชบังคับ

เปนกฎหมาย 
ในกรณีที่ผู ว าราชการกรุง เทพมหานครไม เ ห็นชอบดวยและสงใหสภา

กรุงเทพมหานครพิจารณาใหม สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวง

พนไปสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

นอกจากรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้น

พิจารณาใหมไดทันที 
ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงราง

ขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอง

ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมดําเนินการตามกําหนด ให

ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลว

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๐๒  รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบ

ดวยใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครจะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานคร

ไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 
 
มาตรา ๑๐๓  งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายใน

ปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน 
ถาปใดจํานวนเงินซึ่งไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ดี  หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณ

รายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 
มาตรา ๑๐๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบ

ดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญ

ตามมาตรา ๓๙ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของสภา

กรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพ่ือใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๐๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็น

ดวยกับร า งขอบัญญัติ งบประมาณรายจ าย  ใหสภาก รุง เทพมหานครตั้ งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครจํานวนแปดคน และผูวาราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน ประกอบเปนคณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความ

ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย แลวรายงานผลการพจิารณา

ตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวม

ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ใหราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายใน

ปงบประมาณปที่แลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่ง

ยุบสภากรุงเทพมหานครถามีขอเสนอของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๐๖  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบ

หาวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนครั้ง

แรก 
ถาสภากรุงเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบใน

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภา

กรุงเทพมหานคร บรรดารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความ

เห็นชอบ หรือที่สภากรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบแลว แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยัง

มิไดลงนามและประกาศใชเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันรับรางขอบัญญัติจาก

ประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป 
 
มาตรา ๑๐๘  ในระหวางที่ไมมีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มี

ความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะ

เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครใหทันทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนดกรุงเทพมหานครใหใชบังคับดังเชน

ขอบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
ในกา รประชุ มสภากรุ ง เ ทพมหานครคร า วต อ ไป  ให นํ า ข อ กํ าหนด

กรุงเทพมหานครนั้นเสนอตอสภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว 

ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป ถาสภา

กรุงเทพมหานครไมอนุมัติ ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ ไม

กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไปในระหวางที่ใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น 
การอนุมัติห รือไมอนุมัติ ขอ กําหนดกรุ ง เทพมหานคร  ใหผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การคลังและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๑๐๙  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆา

สัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานคร

จัดเก็บเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑๐  ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเล่ือนที่จัดเก็บไดใน

เขตกรุงเทพมหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑๑  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุง

กรุงเทพมหานคร สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน 

และกาซปโตรเลียม ซึ่งสถานการคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหา

สตางค ราคาขายปลีกที่สูงเพ่ิมขึ้นไมเกินจํานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการ

ตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 
 
มาตรา ๑๑๒

๑๔
  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ

คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของภาษีและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ

ทุกประเภท ดังตอไปนี ้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ

๑๕
  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 

โดยใหกําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนยให

กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ให

กรุงเทพมหานครเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

                                                 
๑๔

 มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๕

 มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๑๑๓  กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่

ดําเนินการ ถากิจการนั้นอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการ

ตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นให

เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๑๔  กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ 

จากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร จัดใหมีข้ึนไดเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๑๑๕  ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปน

สํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เวน

แตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปนประการอื่น 
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ

ผูอํานวยการเขต โดยความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งยึด และส่ังขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือ

ส่ัง 
วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโลม 
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึด และ

ขาย และเงินภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือ ใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 
 
มาตรา ๑๑๖  กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่

จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็

ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม 

นั้นสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๑๗  กรุงเทพมหานครอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
(๓) รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอื่น

หรือจากสหการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของ

เทศบาลหรือมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
(๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว 
(๖) คาบริการตามมาตรา ๙๒ 
(๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

และตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นและเงิน

สมทบจากรัฐบาล 
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศหรือองคการระหวาง

ประเทศ 
(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุง

แสวงหากําไรในกรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด 
(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมี

กฎหมายกําหนด 
(๑๖) รายไดอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๑๘  กรุงเทพมหานครอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจางประจํา 
(๓) คาจางช่ัวคราว 
(๔) คาตอบแทน 
(๕) คาใชสอย 
(๖) คาสาธารณูปโภค 
(๗) คาวัสด ุ
(๘) คาครุภัณฑ 
(๙) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๑๐) เงินอุดหนุน 
(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว 
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๑๙  การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายเงิน ซึ่ง

มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว

ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๒๐  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การ

จายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อส้ินปงบประมาณใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับ

จายเงินประจําปงบประมาณที่ส้ินสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา 
รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินได

ตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภา

กรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๘ 
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๑๒๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวง 

ทบวง กรมใดเห็นสมควรสงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในหนาที่ของ

กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ก็ยอมกระทําได โดยทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๒๒  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ใหรัฐบาล

ตั้งใหกรุงเทพมหานครโดยตรง 
ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 
 
มาตรา ๑๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่

ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร เพ่ือการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริง หรือส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็น

วาการปฏิบัติใด ๆ ของผูวาราชการกรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือ

เปนไปในทางที่อาจทําใหเสียประโยชนของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

จะยับยั้งหรือส่ังการตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๒๔  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง 

ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระ

ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังที่ใชบังคับอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๕  ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ 
 
มาตรา ๑๒๖  ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกา

สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒๗  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ 
 
มาตรา ๑๒๘  ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตาม

กฎหมายนั้นเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร 
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ง และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการ

เลือกตั้งในแตละเขตนั้น 
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑ

จํานวนราษฎรแตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทาย

กอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจา

นุเบกษา โดยถือเกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึง

หนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎร

เกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอ

จํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน 
การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๒๙  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชี

อัตราเงินเดือนของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๓๐  นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตําแหนงตอไป ในระหวาง

ระยะเวลาดังกลาวเมื่อมีเหตุอันสมควร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแตละบุคคลพนจาก

ตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 
ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 
มาตรา  ๑๓๑   ใหผู ว าราชการกรุ ง เทพมหานครและรองผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู

ในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับ

หนาที่ ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเมื่อมีเหตุอันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงและจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 
มาตรา ๑๓๒  ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจํา

ตําบลและสารวัตรกํานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมี

อยูตอไป ถาในเขตหรือแขวงใดหมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานคร

ประกาศยกเลิกตําแหนงนั้น ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน แมจะมีการแกไข

เพ่ิมเติมมาแลวรวม ๕ ครั้ง ก็ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลองตัวสามารถสนองตอบความตองการของ

ประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามหลักการปกครองสวน

ทองถ่ินที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๖ 
 

มาตรา ๕  ในระหวางที่กรุงเทพมหานครยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อกรุงเทพมหานคร 

เพ่ิมขึ้นอีกเทากับอัตราภาษีตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวากรุงเทพมหานครไดมอบให

กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครในสวนที่เก่ียวกับรายไดเพ่ือใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคณุสมบตัิ

และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะตองหามของผู

มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไมเหมาะสม สมควรแกไข

เพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และให

เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
                                                 

๑๖
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐๘/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 
๑๗

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๙ ก/หนา ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้ง

และผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เก่ียวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยัง

ไดเพ่ิมสิทธิของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถลงคะแนนเสียงให

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหมีสิทธิ

เขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได รวมทั้ง

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสภาพทางกาย แตบทบัญญัติ

มาตรา ๑๖ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน

บทบัญญัติที่ถือปฏิบัติตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสภาพทางกาย สมควรแกไข

บทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 

                                                 
๑๘

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
๑๙

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๑๖/๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 


