
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๙ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๒ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๓ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอางถึง

กรุงเทพมหานคร เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือ

                                                           
๑รก.๒๕๒๘/๑๑๕/๑พ/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงกรุงเทพมหานคร  เขตหรือแขวง 
ตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๖  ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๗  ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและ

แขวงที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ

ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบหรือ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองท่ีจังหวัดใหหมายถึง

กรุงเทพมหานคร อางถึงเขตทองท่ีอําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวงอางถึง
หัวหนาเขตใหหมายถึงผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญตัินี ้

 
หมวด ๒ 

การบริหารกรุงเทพมหานคร 
   

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนท่ี ๑ 
สภากรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๑๐  สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตาม
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑ 

 
มาตรา  ๑๑  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราช

กฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัคร
เลือกต้ัง 

การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดให
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพื้นที่ของเขต
หนึ่งไปรวมกับเขตอื่นหรือนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น 

ในเขตเลือกต้ังหน่ึงใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหน่ึงคน ถาเขตใดมีจํานวนราษฎร
ไมพอท่ีจะจัดใหเปนหน่ึงเขตเลือกต้ัง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคน
และใหถือเปนเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยหลักเกณฑและวิธีการของการกําหนด
เขตเลือกต้ัง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๒๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑)๓ มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้งไมนอย

กวาเกาสิบวัน 
 
 

                                                           
๒ มาตรา ๑๒ แกไยโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓)       

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๓มาตรา ๑๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี๔)   

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    

มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒)๔ 
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๕)๕ อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑)๖ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไม

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครและไดเสียภาษีตาม
กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกรุงเทพมหานครในปที่
สมัครหรือปกอนที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๕๗  
 
มาตรา ๑๖๘  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี ้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 

                                                           
๔ มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  
๕ มาตรา๑๓ (๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี๔)   

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๔ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) 

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

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 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    

(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓)     
หรอื (๕) 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวัน

เลือกต้ัง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ 
(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภา

ทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ

สวนทองถ่ิน 
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจาง

เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับ

เลือกต้ังยังไมครบส่ีป 
(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓  

(๘) ถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไมครบส่ีป 
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 
มาตรา ๑๗  อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีอายุ
ของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภา

กรุงเทพมหานคร ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดย
สวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 

ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอ
ทบทวนใหพิจารณาใหมไดอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย



   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    

ไดรับขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะเห็นควรใหยุบสภา
กรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหสั่ง
ยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดสามสิบวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๑๙  ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภา

กรุงเทพมหานครขัดแยงกันหรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภา
กรุงเทพมหานครเปนไปในทางที่ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแก
ราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการ
ยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 

 
มาตรา ๒๐  การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งและอยูใน

ตําแหนงตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร 
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

อายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๒๒  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดใน

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซ่ึง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
 



   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    

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานครและใหมีผลนับแตวัน

ถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรอืมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณี

ตามมาตรา ๑๖ (๔) 
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวา

สามสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินจิฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการเส่ือมเสีย

แกเกียรติศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร  ทั้งนี ้ใหมีผลตั้งแตวันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ 

(๙)๙ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงพรอมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวา
เปนการยุบสภากรุงเทพมหานคร 

ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอหรือเม่ือสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอเปนญัตติใหสภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุด

ลงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรอื (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ดําเนินการสอบสวน ถาประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลง
ตามขอกลาวหานั้น และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 

การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๕  ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธานสภา

กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่
ไดรับเลือก 

                                                           
๙ มาตรา ๒๓ (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 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    

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 

ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสองป 
 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึง

วาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย และใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
(๓) เม่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เขาชื่อเสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ใหม  และสภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดโดยใหพนจากตําแหนงเมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
แลวแตกรณี 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตน
แทน 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของสภา

กรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภา

กรุงเทพมหานครเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่
ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีไดใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทําหนาท่ี
ประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

 
มาตรา ๒๘  ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรอง

ประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานครโดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๙  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ



   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    

อภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอยของ
กิจการอื่นอันเปนหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๓๐  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเปนการ

เลือกต้ังท่ัวไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหสมาชิกไดมา
ประชุมเปนครั้งแรก 

ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัยแตตองไม
เกินส่ีสมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภา
กรุงเทพมหานครกําหนด 

สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึง่ ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แต
ถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปน
ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 

ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุม
และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 

 
มาตรา ๓๑  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ

กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุม
สภากรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดย
กําหนดวันประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัติ

ไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 



   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    

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ

หนาท่ี 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่

กําหนดในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากวาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรอื
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับ
ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร แตผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน
สําคัญของกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๓๗  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป 
ซึ่งตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง 

การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปราย
มิได 

 
มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปน

คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ
กรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภากรุงเทพมหานคร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูมิได
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได 
จํานวนกรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภา
กรุงเทพมหานคร 

 



   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    

มาตรา ๓๙  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณ ใหมีกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผูท่ีเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหสภา
กรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

 
มาตรา ๔๐  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาท่ีของ

กรุงเทพมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ท้ังน้ี จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความ
จําเปนคณะกรรมการแตละคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่

คราวละสองป 
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหสิ้นสภาพไปหลังจากที่ได

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 
 
มาตรา ๔๓  ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการตั้งขึ้นไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 
สวนท่ี ๒ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๔๔  ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือก

ต้ังข้ึน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให

มีการเลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



   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    

ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๕  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา ๑๒ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมี

คุณสมบติัตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๔๗  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวัน

เลือกต้ัง 
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจัดการเลือกต้ังข้ึนใหม

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอื่น  ใหทํา
การเลือกตั้งขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน และใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม 

 
มาตรา ๔๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง 
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวัน

เลือกต้ัง 
 
มาตรา ๔๙  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 
(๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือเปนคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการใด ๆ 

(๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๗) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๕๐  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 
และใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด 



   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    

นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ท้ังนี ้เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๕๑  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนง
ผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน
นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติ
กับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดเปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณี
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารง
ตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภา
ทองถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการ
ที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๕๒  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและใหมีผลนับ

แตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ยกเวนลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๖ (๔) 
(๕) กระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตําแหนงเม่ือ

มีกรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม



   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    

ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือ
แกราชการโดยสวนรวมหรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๙)๑๐ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร  ในการนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตองนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับ
แจงมติของสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๕๓  เม่ือปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรอื (๕) ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยส่ังใหมีการสอบสวนกอนมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง แตผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงมี
สิทธิย่ืนฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหพนจากตําแหนง 

ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาที่นับ
แตวันที่ไดรับคําสั่งจนกวาศาลจะพิพากษา 

ในกรณีผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตาม
คําส่ัง ใหผูถูกสั่งนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่ง 

วันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวันท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับ
คําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๕๔  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒(๑) คง

อยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่แตในกรณีพน
จากตําแหนงดวยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 

คําสั่งแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                           
๑๐ มาตรา ๕๒ (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๕๖  ใหมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีมีการแตงตั้งประธานท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคน
ไมได 

 
มาตรา ๕๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเลขานุการ

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เปน
ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรค
หนึ่งเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรอื
ประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  ประธานท่ีปรึกษาท่ี
ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
พิจารณาเห็นสมควร และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมืองและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการ
การเมือง แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจาก
ตําแหนงดวย นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการการเมือง  หรือเม่ือกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หรือถูกส่ังให
ออกตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไมวาจะเปนไปโดยมี
ความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม 

 
มาตรา ๕๙  ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สําหรับตําแหนง
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 



   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    

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

   
 

สวนท่ี ๑ 
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๖๐  ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก 
(๖) สํานักงานเขต 
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงานตามวรรค

หน่ึง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๑  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ

ประจําของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัด
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้น
ตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๖๒  สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

ราชการและงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน
ขาราชการการเมือง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปน
ผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวาราชการกรงุเทพมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร และของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและ



   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    

ลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 

 
มาตรา ๖๓  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

ราชการประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และจะใหมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครก็ได 

 
มาตรา ๖๔  สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจาํท่ัวไปของ

กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมี
รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได 

 
มาตรา ๖๕  นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัด

กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีมีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาํของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมท้ัง
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๖๖  สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตามที่กําหนดไวใน

ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานัก และจะใหมีรองผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลาย
คนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได 

 
มาตรา ๖๗  นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมี

อํานาจหนาท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และปลัด



   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    

กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ 

 
สวนท่ี ๒ 

เขตและสภาเขต 
   

 
มาตรา ๖๘  สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

กรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวย
ผูอํานวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได 

 
มาตรา ๖๙  ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ เวนแต

พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
(๒) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการเขต 
(๓) อํานาจหนาท่ีซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งใหสํานักงาน

เขตใดปฏิบัติหนาท่ีใดแทนสํานักงานเขตอ่ืนท้ังหมดหรือบางสวนได และจะใหผูอํานวยการเขตใดเปน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๑  ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมี

จํานวนอยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขต
นั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน  เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นให
นับเปนหนึ่งแสน 

จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขต
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตท่ีจะทํา
การเลือกตั้งในแตละเขต 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาเขต ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

หลักเกณฑ และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหกระทําเปนประกาศกรุงเทพมหานคร และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



   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    

มาตรา ๗๒  อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
เม่ืออายุของสภาเขตส้ินสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้ง

ท่ัวไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง 
 
มาตรา ๗๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตาม

อายุของสภาเขต 
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมี

ไดตามประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเขตข้ึนใหม ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว 

 
มาตรา ๗๔  ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่งและรอง

ประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีท่ีไดรับเลือก 
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผู

ไดรับเลือก 
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป 
 
มาตรา ๗๕  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหผูอํานวยการเขตนัด

ประชุมสมาชิกสภาเขตเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมใน

วันใด เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต 
 
มาตรา ๗๖  ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขต

มอบหมายมีหนาท่ีเขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ตอที่ประชุมสภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๗๗  ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนงเงินคาเบี้ย

ประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๗๘  ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่

อยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเขต 
 
มาตรา ๗๙  ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที ่ดังน้ี 
(๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขตและสภา

กรุงเทพมหานคร 



   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    

(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 

(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแก
ราษฎร 

(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรบัปรุงหรือแกไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภา
เขตแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป 

(๕) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ 
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ 

อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น 
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสมซึ่งการใช

จายงบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒) 
 
มาตรา ๘๐  ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) 

โดยขอลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต 
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๘๑  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครตามลําดับที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการแทน  
ถาไมมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการ



   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    

แทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได  แตถาจะมอบใหปลัดกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติ
ราชการแทน ใหทําเปนคําส่ัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให

รองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานักคนใดคนหนึ่ง เปน
ผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได 
แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก  
ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนาม
ปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง

ผูอํานวยการสํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง

ผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานัก
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือ
มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานักจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใดหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ันหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการสํานักจะมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได  แตถา
จะมอบใหผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น 
ปฏิบัติราชการแทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



   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    

มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีผูชวยผูอํานวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวย
ผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง  การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหผูชวยผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการเขตก็ได 

 
มาตรา ๘๕  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภา 

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือ
มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๘๖  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทนถามี
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนถาไมมี
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 



   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    

มาตรา ๘๗  ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ให
เปนไปตามที่หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให
ประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๘๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมายหรือ

มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผู
ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ี
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๘๙  ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดําเนิน

กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

และตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
(๗) การวิศวกรรมจราจร 



   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    

(๘) การขนสง 
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขามและท่ีจอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนรุักษสิ่งแวดลอม 
(๑๔ ทวิ)๑๑ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๑๕) การสาธารณูปโภค 
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๗) การจดัใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยในโรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๑) การจัดการศึกษา 
(๒๒) การสาธารณูปการ 
(๒๓) การสังคมสงเคราะห 
(๒๔) การสงเสริมการกีฬา 
(๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ 
(๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(๒๗) หนาที่อื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจะมอบให
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได  โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับหรือประกาศ แลวแต
กรณี ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๙๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร      

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานครหัวหนาสวนราชการ   

                                                           
๑๑ มาตรา ๘๙ (๑๔ ทว)ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร         

( ฉบับท่ี 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    

ท่ีเปนสํานักหรือเทียบเทาสํานกั ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะ
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาว ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของจากบุคคลท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 
และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรอืส่ิงใด ๆท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย 

ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก 
ผูอํานวยการเขต แลวแตกรณ ีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
คาปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่ดังกลาวกําหนดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน 

ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและ
มีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ท่ี
ปรึกษา และขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๙๒  กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติกรงุเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙๓  กรุงเทพมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได เม่ือ 
(๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานครและ 
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด ราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการที่

เก่ียวของ แลวแตกรณี 
 



   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    

มาตรา ๙๔  กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทหรือถือหุน
ในบริษัทได เม่ือ 

(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณปูโภค แตท้ังน้ีไม
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 

(๒) กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้นจด
ทะเบียนไว ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด และ 

(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่กรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๙๕  ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

อาจดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นไดโดย
จัดตั้งเปนองคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทน
ของกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแต
กรณี 

การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให
กําหนดชื่ออํานาจหนาท่ี และวิธีดําเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหระบุ
วิธีจัดการทรัพยสินไวดวย 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีจําเปน กรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซ่ึงอยูใน

อํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทน
กรุงเทพมหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเสียกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได 
 
 
 
 
 
 



   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    

หมวด ๖ 
ขอบัญญัติ 

   
 

มาตรา ๙๗  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติ

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

การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ไดแตมิให

กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๙๘๑๒ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ท้ังหมด 

 
มาตรา ๙๙  รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงราง

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง 
(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอนหรือวางระเบียบการ

บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณ

รายจายของกรุงเทพมหานคร 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกนั หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจางและการพัสดุ 
(๕) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร 

                                                           
๑๒ มาตรา ๙๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี๔)     

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    

ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํา
รับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไม ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูวินิจฉัย 

 
มาตรา ๑๐๐  เม่ือสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและ

ลงมติเห็นชอบแลวใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครท่ีผานความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกจิจานุเบกษา เพื่อใช
บังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภา

กรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวย
ใหสภากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติจาก
ประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ไมสงใหสภากรุงเทพมหานครภายในเวลาดังกลาว  ใหถือวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย 
และใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรงุเทพมหานครแลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย 

ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยและสงใหสภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาใหม สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวันนับแต
วันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร  นอกจากรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที 

ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัติดังกลาว
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมดําเนินการตามกําหนด  ใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในราง
ขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ใชบังคับเปน
กฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐๒  รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยให

เปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครจะเสนอใหมไดเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบ
ดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 

 
มาตรา ๑๐๓  งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป



   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    

งบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม  ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไป
พลางกอน 

ถาปใดจํานวนเงินซึ่งไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ไมพอสําหรับการใชจายประจําปก็ด ี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางป
ก็ดี ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๑๐๔  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบดวยกับ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ 
เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคน 
และผูวาราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน 
ประกอบเปนคณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต
วันท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการรวม 

ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมดวย
คะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด ใหรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเปนอนัตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวนั้นไป
พลางกอน ในกรณีเชนวานี ้ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครถามีขอเสนอ
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๐๖  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ี
สภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนครั้งแรก 

ถาสภากรุงเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายนั้น และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อ
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 

บรรดารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่สภา
กรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบแลว แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังมิไดลงนามและประกาศใชเปน
กฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป 



   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    

มาตรา ๑๐๘  ในระหวางท่ีไมมีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน
รีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครใหทันทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนดกรุงเทพมหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น
เสนอตอสภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ  ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว  ใหขอกําหนด
กรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป ถาสภากรุงเทพมหานครไมอนุมัติ  ให
ขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่
ใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

การคลังและทรพัยสินของกรุงเทพมหานคร 
   

 
มาตรา ๑๐๙  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษาปาย อากรการฆาสัตว และ

ผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๑๐  ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในเขต

กรุงเทพมหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑๑  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญตัิเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร 

สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันท่ีคลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันและกาซปโตรเลียม ซึ่งสถาน
การคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค  ราคาขายปลีกท่ีสูงเพ่ิมข้ึนไม
เกินจํานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคา
สินคาและปองกันการผูกขาด 

 



   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    

มาตรา ๑๑๒๑๓  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและ
คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของภาษีและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภท ดังตอไปนี ้

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหตัดท้ิง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ๑๔  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยให

กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยให

กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหกรุงเทพมหานคร

เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๑๑๓  กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ดําเนินการ ถา

กิจการนั้นอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้น  และ
บรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๑๔  กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆจากผูซ่ึง

ใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานคร จัดใหมีขึ้นไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๑๑๕  ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาที่ผูวาราชการ

                                                           
๑๓ มาตรา ๑๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัคิระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ึ๒)     

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๑๑๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 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    

กรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแต
กฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปนประการอื่น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการเขต 
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจส่ังยึด และส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของผู
ตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง 

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึดและขาย และ
เงินภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือ ใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๑๑๖  กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี

อากรหรือคาธรรมเนียม  เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ไดในกรณีเชนนี้เมื่อ
ไดหักคาใชจายตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม น้ันสงมอบใหแก
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๑๗  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายไดจากการสาธารณปูโภคของกรุงเทพมหานคร 
(๓) รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นหรือจาก

สหการ 
(๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของเทศบาลหรือมี

กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
(๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว 
(๖) คาบริการตามมาตรา ๙๒ 
(๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและตรา

เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นและเงินสมทบจาก

รัฐบาล 
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 



   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    

(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงแสวงหากําไร
ในกรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด 

(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมาย
กําหนด 

(๑๖) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจางประจํา 
(๓) คาจางชั่วคราว 
(๔) คาตอบแทน 
(๕) คาใชสอย 
(๖) คาสาธารณูปโภค 
(๗) คาวัสดุ 
(๘) คาครุภัณฑ 
(๙) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๑๐) เงินอุดหนุน 
(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว 
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน 
 
มาตรา ๑๑๙  การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมการจายเงิน ซ่ึงมิไดอนุญาตไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๒๐  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงินการจายเงิน การ

บัญช ีการเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรบัจายเงิน

ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา 
รายงานการรับจายเงินประจาํปตามวรรคสอง  เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผนดินได

ตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



   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    

หมวด ๘ 
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร 

   
 

มาตรา ๑๒๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอืน่นอกเหนือจากที่
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวงทบวง 
กรมใดเห็นสมควรสงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในหนาที่ของกระทรวง ทบวง 
กรมนั้น ๆ ก็ยอมกระทําได โดยทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๒๒  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ใหรัฐบาลต้ังให

กรุงเทพมหานครโดยตรง 
ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 
 
มาตรา ๑๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจส่ังสอบสวน
ขอเท็จจริง หรือสั่งใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการปฏิบัติใด ๆ ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางท่ีอาจทําใหเสียประโยชนของ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๔  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนําพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๕  ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

และผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒๖  ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกาสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ 
 



   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    

มาตรา ๑๒๗  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๘  ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมาย
นั้นเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ง และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขตนั้น 

จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีแตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวน
ราษฎรแตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวัน
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือ
เกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนคนใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตน้ันไดหน่ึงคน  ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน  เศษ
ของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน 

การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒๙  ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชีอัตรา

เงินเดือนของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔ ลงวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓๐  นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครตามาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตําแหนงตอไป ในระหวางระยะเวลาดังกลาว
เมื่อมีเหตุอันสมควร ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ัง
ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลที่
เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 

 



   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    

มาตรา ๑๓๑  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับหนาที่ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว
เม่ือมีเหตุอันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ัง
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง และจะแตงตั้ง
บุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓๒  ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและ

สารวัตรกํานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไป ถาในเขต
หรือแขวงใดหมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตําแหนงนั้น ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน  แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวรวม ๕ 
ครั้ง ก็ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความ
เหมาะสมและคลองตัวสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวก รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการปกครอง สวนทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕ 
 

มาตรา ๕  ในระหวางท่ีกรุงเทพมหานครยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีก
เทากับอัตราภาษีตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวากรุงเทพมหานครได
มอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ 

 
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะมาใชแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในสวนที่
เกี่ยวกับรายได เพื่อใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
 

                                                           
๑๕ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๒๐๘พ/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



   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    

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๖ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ียังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมี
บทบัญญัติบางประการที่ยังไมเหมาะสม  สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 
๔/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๗ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีบทบญัญัติตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในสวนของการกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไมสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดเพิ่มสิทธิของราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงใหสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหมีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพ่ือให
สภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

ภคิน/ีแกไข 
๔/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

 

                                                           
๑๖ รก.๒๕๓๙/๙ก/๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙ 
๑๗ รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๒๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทํา 

๗ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


