
๑๒๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติั 

ระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

[แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีที ่๔๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
  พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

  จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

  มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘” 

  มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 *(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที ่๑๑๕ ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑ วนัที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘) 

 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 (๒) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 (๓) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 (๔)  ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 (๕)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๖)  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



๑๒๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค ำสั่ งอื่ นใดอ้ำงถึ ง

กรุงเทพมหำนคร เขต แขวง จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล สขุำภิบำล ให้

ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค ำสั่งนั้น อ้ำงถึงกรุงเทพมหำนคร เขตหรือ

แขวง ตำมพระรำชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณ ีเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 

 มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้   

 
หมวด ๑ 

การจดัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๖ ให้กรุงเทพมหำนครมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  

มีระเบียบกำรบริหำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีและมีอำณำเขตท้องที่ตำมที่กรุงเทพมหำนครมีอยู่ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงอำณำเขตท้องที่กรุงเทพมหำนครให้ตรำเป็นพระรำชบัญญัติ  

 มำตรำ ๗ ให้แบ่งพ้ืนที่กำรบริหำรกรุงเทพมหำนครเป็นเขตและแขวงตำมพ้ืนที่เขตและ

แขวงที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 กำรตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เขตให้กระท ำโดยประกำศของกระทรวงมหำดไทย และให้

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ในเขตหน่ึงถ้ำเห็นสมควรอำจแบ่งพ้ืนที่กำรบริหำรออกเป็นแขวงก็ได้ กำรตั้ ง ยุบ หรือ

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่แขวงให้ท ำเป็นประกำศของกรุงเทพมหำนคร และให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดอ้ำงถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมำยถึงกรุงเทพมหำนคร

อ้ำงถึงเขตท้องที่อ ำเภอให้หมำยถึงเขต อ้ำงถึงเขตท้องที่ต ำบลให้หมำยถึงแขวง อ้ำงถึงหัวหน้ำเขตให้

หมำยถึงผู้อ ำนวยกำรเขตตำมพระรำชบัญญัตินี้   

 

หมวด ๒ 

การบริหารกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๙ กำรบริหำรกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย 

  (๑) สภำกรุงเทพมหำนคร 

  (๒) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  

 

 

 



๑๒๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๑ 

สภากรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๑๐ สภำกรุงเทพมหำนครประกอบด้วย สมำชิกซึ่งรำษฎรเลือกตั้งมีจ ำนวนตำม

เกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๑ 

 มำตรำ ๑๑ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจะกระท ำได้เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำ

ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว ในพระรำชกฤษฎีกำนั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลำรับสมัครเลือกตั้ง 

 กำรก ำหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์รำษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมำณโดยพยำยำมจัดให้แต่

ละเขตเลือกตั้งมีจ ำนวนรำษฎรใกล้เคียงกันเท่ำที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นกำรน ำเอำพ้ืนที่ของเขต

หน่ึงไปรวมกบัเขตอื่นหรือน ำพ้ืนที่เพียงบำงส่วนของแขวงหน่ึงไปรวมกบัแขวงอื่น 

  ในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครได้หนึ่งคน ถ้ำเขตใดมีจ ำนวนรำษฎรไม่

พอที่จะจัดให้เป็นหน่ึงเขตเลือกตั้ง กใ็ห้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในเขตนั้นหนึ่งคน

และให้ถือเป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

 กำรก ำหนดเขตเลือกตั้งให้ค ำนวณตำมเกณฑจ์ ำนวนรำษฎรตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร

ที่กระทรวงมหำดไทยประกำศคร้ังสดุท้ำยก่อนวันประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

กรุงเทพมหำนคร และให้ท ำเป็นประกำศของกระทรวงมหำดไทย 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรของกำรก ำหนดเขตเลือกตั้ง จ ำนวนแตกต่ำงของรำษฎรในแต่ละเขต

เลือกตั้ง และวิธีกำรเลือกตั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร

และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

  (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้สัญชำติไทย

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

  (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณใ์นวันที่ ๑ มกรำคม ของปีที่มีกำรเลือกตั้ง และ 

  (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ

เก้ำสบิวัน 

 [มาตรา ๑๒ แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๑๒ (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ งเป็นบุคคลต้องห้ำม

มิให้ใช้สทิธเิลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร คือ 

 (๑)  วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๒) ยกเลิก 

  (๓) ภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 



๑๒๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 

 (๕)  อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้ง 

 [ความใน (๒) ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ และความใน (๕) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

  มำตรำ ๑๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้  

 (๑) สญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

 (๒) อำยุไม่ต ่ำกว่ำย่ีสบิห้ำปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง และ 

 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนครเป็นเวลำติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่

น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนครและได้เสยีภำษีตำม

กฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ให้กรุงเทพมหำนครใน

ปีที่สมัครหรือปีก่อนที่สมัครหน่ึงปี 

 [มาตรา ๑๔ (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๑๕  ยกเลิก 

 [มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๑๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร คือ 

 (๑)  ติดยำเสพติดให้โทษ 

 (๒)  เป็นบุคคลล้มละลำยซึ่งศำลยังไม่สั่งให้พ้นจำกคดี 

 (๓)  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธิเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕) 

 (๔)  ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 

 (๕)  เคยต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้ นไป โดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีในวัน

เลือกตั้ง เว้นแต่ควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำท 

 (๖)  เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้ 

 (๗)  เป็นสมำชิกสภำซ่ึงมีหน้ำที่ในทำงนิติบัญญัติ สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๘)  เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำซ่ึงมีหน้ำที่ในทำงนิติบัญญัติ สมำชิกสภำท้องถิ่น 

คณะผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๙)  เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 



๑๒๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๐) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น 

 (๑๑) เป็นบุคคลซ่ึงทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้ำงเพรำะ

ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

 (๑๒) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจำกต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี 

 (๑๓) เป็นผู้ถูกให้ออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๒๓ (๘) ถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี 

 (๑๔) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร ่ำรวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 [มาตรา ๑๖ แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙] 

 มำตรำ ๑๗ อำยุของสภำกรุงเทพมหำนครมีก ำหนดครำวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมำชิก

สภำกรุงเทพมหำนคร 

 เมื่ออำยุของสภำกรุงเทพมหำนครสิ้นสดุลง ให้จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร

ขึ้ นใหม่เป็นกำรเลือกตั้ งทั่วไป ซ่ึงต้องก ำหนดวันเลือกตั้ งภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่อำยุของสภำ

กรุงเทพมหำนครสิ้นสดุลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องก ำหนดวันเดียวกนัทั่วกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๘ ในกรณทีี่กำรด ำเนินงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและสภำกรุงเทพมหำนคร 

ขัดแย้งกนัจนอำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่กรุงเทพมหำนคร หรือแก่รำชกำรโดยส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครอำจย่ืนข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้ยุบสภำ

กรุงเทพมหำนครเพ่ือให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครใหม่ได้ 

 ถ้ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยไม่ประกำศยุบสภำกรุงเทพมหำนครภำยในสิบห้ำวัน

นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภำกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจย่ืนข้อเสนอ

ทบทวนให้พิจำรณำใหม่ได้อกีคร้ังหน่ึงภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

ได้รับข้อเสนอตำมวรรคหนึ่ ง ในกำรนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย จะเห็นควรให้ยุบสภำ

กรุงเทพมหำนครตำมข้อเสนอทบทวนหรือไม่กไ็ด้ แต่ต้องพิจำรณำให้แล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่ำว 

  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจะเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยให้สั่งยุบ

สภำกรุงเทพมหำนครในเหตุกำรณ์เดียวกันอีก ให้กระท ำได้เมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ครบ

ก ำหนดสำมสบิวันที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตำมวรรคสอง 

 มำตรำ ๑๙ ถ้ำปรำกฏว่ำกำรด ำเนินงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและสภำกรุงเทพมหำนคร

ขัดแย้งกนัหรือกำรด ำเนินงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสภำกรุงเทพมหำนครเป็นไปในทำง

ที่ไม่ถูกต้อง จนอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กรุงเทพมหำนครหรือแก่รำชกำรโดยส่วนรวม และกำร



๑๒๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

แก้ไขสภำพเช่นนั้นไม่อำจกระท ำได้โดยเหมำะสมด้วยวิธีกำรอื่นนอกจำกกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร  

รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอำจให้ยุบสภำกรุงเทพมหำนครเพ่ือให้มี

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครใหม่ได้ 

  มำตรำ ๒๐ กำรยุบสภำกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๘ หรือมำตรำ ๑๙ และกำรที่

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสำม ให้ท ำเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทยพร้อมกบัแสดงเหตุผลโดยประกำศใน

รำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๒๑ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ใน

ต ำแหน่งตำมอำยุของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุ

ของสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร

ภำยในก ำหนดเวลำเก้ำสบิวัน เว้นแต่อำยุของสภำกรุงเทพมหำนครจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

 สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครผู้เข้ำมำแทนนั้นให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุของสภำ

กรุงเทพมหำนครที่เหลืออยู่ 

 มำตรำ ๒๒ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด

ในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ หรือกำรพำณชิย์ของกรุงเทพมหำนคร หรือบริษัท 

ซึ่งกรุงเทพมหำนครถือหุ้น หรือต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่นหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

 มำตรำ ๒๓ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครสิ้ นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง

ดังต่อไปนี้  

  (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 

  (๒) ตำย 

  (๓) ลำออกโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนครและให้มีผลนับแต่วัน

ถัดจำกวันย่ืนหนังสอืลำออก 

  (๔) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๖เว้นแต่กรณีตำม

มำตรำ ๑๖(๔) 

  (๕)  กระท ำกำรอนัต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๒ 

  (๖)  ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 

  (๗)  ขำดกำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครตลอดสมัยประชุมที่มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำ

สำมสบิวันโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 

  (๘)  สภำกรุงเทพมหำนครวินิจฉัยให้ออกเพรำะเห็นว่ำ ได้กระท ำกำรอันเป็นกำรเสื่อมเสีย

แก่เกียรติศักดิ์ของต ำแหน่ง มติของสภำกรุงเทพมหำนครในข้อนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม

ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดของสภำกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภำกรุงเทพมหำนครลงมติ 



๑๒๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๙) รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหำนครได้ลงคะแนนเสยีงให้พ้นจำกต ำแหน่ง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  และถ้ำ

สมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครสิ้นสดุลงพร้อมกนัทั้งหมดเพรำะเหตุดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็น

กำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 

 ในกรณีตำม (๘) ให้กระท ำเมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยร้องขอหรือเมื่อสมำชิก

สภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเข้ำช่ือเสนอเป็นญัตติให้สภำ

กรุงเทพมหำนครพิจำรณำ 

 [ความใน (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๒๔ ในกรณทีี่มีข้อกล่ำวหำว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครสิ้นสดุลง

เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร

ด ำเนินกำรสอบสวน ถ้ำประธำนสภำกรุงเทพมหำนครรำยงำนว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนนั้นสิ้นสดุลง

ตำมข้อกล่ำวหำนั้น และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นชอบด้วยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

มหำดไทยมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำนี้  ให้น ำมำตรำ ๕๓ มำให้บังคับโดยอนุโลม 

  มำตรำ ๒๕ ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลือกสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเป็นประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครคนหนึ่งและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่เกินสองคน โดยให้ด ำรงต ำแหน่ง

ทนัททีี่ได้รับเลือก 

 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศช่ือประธำนสภำและรองประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครผู้ได้รับเลือกในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ประธำนสภำและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละสองปี 

 มำตรำ ๒๖ ประธำนสภำหรือรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่งก่อนถึง

วำระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้  

 (๑) ขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 

 (๒) ลำออกจำกต ำแหน่งโดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ

ให้มีผลนับแต่วันถัดจำกวันที่ย่ืนหนังสอืลำออก 

 (๓) เมื่อสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด

เข้ำช่ือเสนอญัตติให้สภำกรุงเทพมหำนครมีกำรเลือกตั้ งประธำนสภำหรื อรองประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครใหม่ และสภำกรุงเทพมหำนครมีมติตำมน้ันด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ ำนวนสมำชิกทั้งหมดโดยให้พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อได้มีกำรเลือกตั้งประธำนสภำหรือรองประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณ ี



๑๒๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลือกประธำนสภำหรือรองประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครคนใหม่ขึ้ นแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผู้ซึ่ง

ตนแทน 

 มำตรำ ๒๗ ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกจิกำรของสภำกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำรแทนประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร

เมื่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือตำมที่ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร

มอบหมำย 

 เมื่อประธำนสภำและรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ

หน้ำที่ได้ให้สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเลือกสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครคนหน่ึงท ำหน้ำที่ประธำน

เฉพำะในกำรประชุมครำวนั้น 

 มำตรำ ๒๘ ให้มีเลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนครหนึ่ งคน และเลขำนุกำรรอง

ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่เกินจ ำนวนรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนครโดยประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครเป็นผู้แต่งตั้ง 

 มำตรำ ๒๙ สภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยำบรรณของสมำชิก

สภำกรุงเทพมหำนคร ข้อบังคับกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนคร รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร และคณะกรรมกำรสำมัญหรือวิสำมัญของสภำ

กรุงเทพมหำนคร วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ กำรเสนอญัตติ กำรปรึกษำ 

กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป กำรรักษำระเบียบ และควำมเรียบร้อย

ของกจิกำรอื่นอนัเป็นหน้ำที่ของสภำกรุงเทพมหำนคร 

  มำตรำ ๓๐ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครอันเป็นกำร

เลือกตั้งทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเรียกประชุมสภำกรุงเทพมหำนครเพ่ือให้สมำชิก

ได้มำประชุมเป็นคร้ังแรก 

 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนครไม่น้อยกว่ำสองสมัยแต่ต้องไม่เกิน

สี่สมัย จ ำนวนสมัยประชุมสำมัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยให้สภำกรุงเทพมหำนคร

ก ำหนด 

 สมัยประชุมสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนครสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดเวลำสำมสบิวัน แต่ถ้ำมี

กรณีจ ำเป็นให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครสั่งขยำยสมัยประชุมสำมัญออกไปอีกได้ตำมควำมจ ำเป็น

คร้ังละไม่เกนิสบิห้ำวัน 

 กำรปิดสมัยประชุมสำมัญก่อนครบก ำหนดเวลำสำมสบิวัน จะกระท ำได้แต่โดยควำมเห็นชอบ

ของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผู้เรียกประชุมสภำกรุงเทพมหำนครตำมสมัยประชุม

และเป็นผู้เปิดหรือปิดกำรประชุม 



๑๒๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๑ นอกจำกสมัยประชุมสำมัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของ

กรุงเทพ มหำนคร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

หนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด อำจท ำค ำร้องย่ืนต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ขอให้เรียก

ประชุมสภำกรุงเทพมหำนครเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญได้ ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเรียก

ประชุม โดยก ำหนดวันประชุมภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันได้รับค ำร้อง 

 สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดเวลำสำมสิบวัน  แต่ถ้ำมีกรณีจ ำเป็นให้ประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครสั่งขยำยสมัยประชุมวิสำมัญออกไปอกีได้ตำมควำมจ ำเป็นคร้ังละไม่เกนิสบิห้ำวัน 

 กำรปิดสมัยประชุมวิสำมัญก่อนครบก ำหนดเวลำสำมสิบวัน  จะกระท ำได้แต่โดยควำม

เหน็ชอบของสภำกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๓๒ กำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครทุกครำวต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง

หนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และหรือผู้ที่ ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครมอบหมำย มีสิทธิเข้ำประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร และมีสิทธิแถลงข้อเทจ็จริงหรือ

แสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มำตรำ ๓๓ กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้

เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัตินี้  หรือในข้อบังคับกำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร 

  สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรออกเสียงลงคะแนน  ถ้ำมีคะแนน

เสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 

 มำตรำ ๓๔ ห้ำมมิให้สภำกรุงเทพมหำนครประชุมปรึกษำหำรือในเร่ืองนอกเหนืออ ำนำจ

หน้ำที่ 

 มำตรำ ๓๕ กำรประชุมของสภำกรุงเทพมหำนครย่อมเป็นกำรเปิดเผยตำมลักษณะที่

ก ำหนดในข้อบังคับกำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร แต่ถ้ำหำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือ

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสี่ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุม

ลับกใ็ห้ประชุมลับ 

 มำตรำ ๓๖ ในที่ประชุมสภำกรุงเทพมหำนคร สมำชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถำมผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครในเร่ืองใดๆ อนัเกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร แต่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่ำเร่ืองน้ันๆ ยังไม่ควรเปิดเผย เพรำะเกี่ยวกับประโยชน์ส ำคัญของ

กรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๓๗ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในห้ำของจ ำนวนสมำชิก

ทั้งหมดมีสิทธิเข้ำช่ือเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรำยทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแถลง

ข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมคิดเหน็ในปัญหำอนัเกี่ยวกบักำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 



๑๓๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ญัตติดังกล่ำวในวรรคหนึ่งให้ย่ืนต่อประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร และให้ประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนครแจ้งไปยังผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพ่ือก ำหนดวันเวลำส ำหรับกำรเปิดอภิปรำย

ทั่วไป ซ่ึงต้องไม่ช้ำกว่ำสบิห้ำวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้รับแจ้ง 

 กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปตำมมำตรำน้ีสภำกรุงเทพมหำนครจะลงมติในปัญหำที่อภิปรำยมิได้ 

 มำตรำ ๓๘ สภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครตั้ งเป็น

คณะกรรมกำรสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนคร  และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมำชิกสภำ

กรุงเทพมหำนครหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำ

กรุงเทพมหำนคร เพ่ือกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนหรือศึกษำเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่

ของกรุงเทพมหำนคร แล้วรำยงำนต่อสภำกรุงเทพมหำนคร 

 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีสทิธิเสนอช่ือสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครหรือบุคคลผู้มิได้

เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร ให้สภำกรุงเทพมหำนครตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวิสำมัญได้ 

จ ำนวนกรรมกำรที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีสทิธิเสนอน้ันให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของ

สภำกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๓๙ คณะกรรมกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ ให้มีกรรมกำรจ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดของสภำกรุงเทพมหำนคร และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

มีสทิธิเสนอช่ือบุคคลผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครให้สภำกรุงเทพมหำนครตั้งเป็น

กรรมกำรได้ไม่เกนิหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 

  มำตรำ ๔๐ กำรประชุมคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ ต้องมีกรรมกำรมำ

ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับกำร

ประชุมสภำกรุงเทพมหำนครโดยอนุโลม 

  มำตรำ ๔๑  คณะกรรมกำรของสภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจเรียกเจ้ ำหน้ำที่ ของ

กรุงเทพมหำนครมำแถลงข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมคิดเห็นในกิจกำรที่กระท ำหรือในเร่ืองที่พิจำรณำ

สอบสวนหรือศึกษำอยู่นั้นได้ ทั้งนี้  จะกระท ำนอกสมัยประชุมของสภำกรุงเทพมหำนครกไ็ด้ และถ้ำมี

ควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรแต่ละคณะ อำจตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นพิจำรณำรำยละเอียดในเร่ืองที่เป็น

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรแล้วเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกไ็ด้ 

 มำตรำ ๔๒ คณะกรรมกำรสำมัญของสภำกรุงเทพมหำนคร ให้มีวำระกำรปฏบิัติหน้ำที่ครำว

ละสองปี 

 คณะกรรมกำรวิสำมัญตำมมำตรำ ๓๘ และมำตรำ ๓๙ ให้สิ้นสภำพไปหลังจำกที่ได้ปฏิบัติงำนที่

ได้รับมอบหมำยและเสนอรำยงำนต่อสภำกรุงเทพมหำนครเรียบร้อยแล้ว 

 มำตรำ ๔๓ ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร รองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร และ

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งคณะกรรมกำรที่สภำกรุงเทพมหำนครตั้งข้ึน หรือคณะอนุกรรมกำร

ที่คณะกรรมกำรตั้งข้ึนได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำเบี้ ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตำมที่ก ำหนด

โดยพระรำชกฤษฎีกำจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร  



๑๓๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๒ 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๔๔ ให้กรุงเทพมหำนครมีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครคนหนึ่งซึ่งรำษฎรเลือก

ตั้งขึ้น โดยวิธกีำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 กำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจะกระท ำได้เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้มี

กำรเลือกตั้งแล้ว ในพระรำชกฤษฎีกำนั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลำรับสมัครเลือกตั้ง 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 ผลของกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

  มำตรำ ๔๕ ผู้มีสทิธิเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๒ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๓ 

 มำตรำ ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องเป็นผู้มี

คุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๖ 

 มำตรำ ๔๗ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 เมื่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้จัดกำรเลือกตั้งขึ้นใหม่ภำยใน

หกสบิวันนับแต่วันสิ้นสดุวำระ แต่ถ้ำต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครว่ำงลงโดยเหตุอื่น ให้ท ำกำร

เลือกตั้งขึ้นใหม่ภำยในเก้ำสบิวัน และให้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งโดยเร่ิมนับวำระใหม่ 

 มำตรำ ๔๘ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครด ำรงต ำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง  

 ให้มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในเจด็วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๔๙ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ก ำหนดนโยบำยและบริหำรรำชกำรของกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

 (๒) สั่ง อนุญำต อนุมัติเกี่ยวกบัรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 

 (๓) แต่งตั้ งและถอดถอนรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือเป็น

คณะกรรมกำรเพ่ือปฏบิัติรำชกำรใดๆ 

 (๔) บริหำรรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

มหำดไทยมอบหมำย 

 (๕) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนของกรุงเทพมหำนครเป็นไปโดยเรียบร้อย 

 (๖) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

 (๗) อ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่น 



๑๓๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๕๐ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร และรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร และให้มีอ ำนำจ

หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยอื่นได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยกเทศมนตรี หรือ

คณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณ ีโดยอนุโลม ทั้งนี้  เว้นแต่พระรำชบัญญัตินี้ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 มำตรำ ๕๑ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 (๑) ต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏบิัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือ

รัฐวิสำหกิจ หรือกำรพำณิชย์ของกรุงเทพมหำนครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหำนครถือหุ้นหรือต ำแหน่ง

ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต ำแหน่งที่ต้องด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 (๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 

หรือรัฐวิสำหกิจ หรือกำรพำณิชย์ของกรุงเทพมหำนครหรือบริษัทซึ่ งกรุงเทพมหำนครถือหุ้น

นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือกำรพำณิชย์หรือบริษัท

ปฏบิัติกบับุคคลอื่นในธุรกจิกำรงำนตำมปกติ 

 (๓) ต้องไม่เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท  ำกับกรุงเทพมหำนครหรือกำร

พำณิชย์ของกรุงเทพมหำนครหรือบริษัทซึ่ งกรุงเทพมหำนครถือหุ้น  เว้นแต่กรณีที่ ผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครได้เป็นคู่สญัญำหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสยีในสญัญำอยู่ก่อนได้รับกำรเลือกตั้ง 

 บทบัญญัติตำมมำตรำน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครรับเบี้ ยหวัด

บ ำเหนจ็บ ำนำญหรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับใน

กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครรับเงินตอบแทน เงินค่ำเบี้ ยประชุม หรือเงินอื่นใด เนื่องจำกกำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมำธกิำรของรัฐสภำหรือวุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎร หรือสภำกรุงเทพมหำนครหรือ

สภำท้องถิ่นอื่น หรือกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในฐำนะผู้ทรงคุณวุฒิตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือ

กรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยต ำแหน่ง 

 มำตรำ ๕๒  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้  

  (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

 (๒) ตำย 

 (๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสือลำออกต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและให้มีผลนับ

แต่วันถัดจำกวันที่ย่ืนหนังสอืลำออก 

 (๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔๖ ยกเว้นลักษณะ

ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๖(๔) 

 (๕) กระท ำกำรอนัต้องห้ำมตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๑ 

 (๖) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 

 (๗) มีกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 



๑๓๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจำกต ำแหน่งเมื่อมี

กรณีแสดงให้เห็นว่ำ ได้กระท ำกำรอันเสื่อมเสยีแก่เกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหรือปฏิบัติกำรหรือละเลย

ไม่ปฏิบัติกำรอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่ำจะเป็นเหตุให้เสยีหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่กรุงเทพมหำนคร

หรือแก่รำชกำรโดยส่วนรวมหรือแก่กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน 

 (๙) รำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหำนครได้ลงคะแนนเสยีงให้พ้นจำกต ำแหน่ง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ในกรณมีีพฤติกำรณ์ดังที่ระบุไว้ตำม (๘) สภำกรุงเทพมหำนครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำกไ็ด้ มติของสภำกรุงเทพมหำนครในข้อนี้ ต้องมีคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดของสภำกรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยต้องน ำเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของ

สภำกรุงเทพมหำนคร 

 [ความใน (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒)] 

 มำตรำ ๕๓ เมื่อปรำกฏกรณีตำมมำตรำ ๕๒(๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

มหำดไทยสั่งให้มีกำรสอบสวนก่อนมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งมีสทิธิย่ืน

ฟ้องต่อศำลเพ่ือขอให้เพิกถอนค ำสั่งภำยในสบิห้ำวัน นับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 ในระหว่ำงรอค ำพิพำกษำของศำล ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่นับแต่

วันที่ได้รับค ำสั่งจนกว่ำศำลจะพิพำกษำ 

 ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งไม่ย่ืนฟ้องต่อศำล หรือศำลพิพำกษำให้เป็นไปตำมค ำสั่ง 

ให้ผู้ถูกสั่งน้ันพ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกค ำสั่ง 

 วันที่ได้รับค ำสั่งให้ออกจำกต ำแหน่งให้หมำยถึงวันที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้รับค ำสั่ง

ดังกล่ำว 

 มำตรำ ๕๔ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๒ (๑) คงอยู่

ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซ่ึงได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่แต่ในกรณีพ้นจำก

ต ำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจำกกำรออกตำมวำระ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ใน

ต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถ้ำไม่มีปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหำนครหรือข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้ปฏบิัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

  มำตรำ ๕๕ ให้มีรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจ ำนวนไม่เกินสี่คนตำมล ำดับที่ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครจัดไว้ ช่วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร

ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 

 ค ำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 



๑๓๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๕๖ ให้มีเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่เกนิจ ำนวนรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๕๗ ในกรณีมีกำรแต่งตั้งประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำของผู้ว่ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๔๙ (๓) ต ำแหน่งดังกล่ำวจะมีจ ำนวนรวมกนัทั้งหมดเกนิเก้ำคนไม่ได้ 

  มำตรำ ๕๘ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำร

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ประธำนที่ปรึกษำและที่ปรึกษำเป็น

ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง 

 ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองมำใช้บังคับแก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง

เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี และให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือ

ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

เลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ประธำนที่ปรึกษำ 

ที่ปรึกษำจำกบุคคลซ่ึงผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณ ี

พิจำรณำเห็นสมควร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองและให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๕๑ มำใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่ำวด้วย 

 เมื่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ผู้แต่งตั้งข้ำรำชกำร

กำรเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจำกต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมวรรคสองพ้นจำก

ต ำแหน่งด้วย นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำว บุคคลดังกล่ำวต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือเมื่อกระท ำกำรต้องห้ำมตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๑หรือถูกสั่ง

ให้ออกตำมค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือประธำนสภำกรุงเทพมหำนครไม่ว่ำจะเป็นไป

โดยมีควำมผิดหรือไม่มีควำมผิดกต็ำม 

 มำตรำ ๕๙ ให้ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมมำตรำ ๕๘ และคณะกรรมกำรที่ ผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่ำเบี้ ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ส ำหรับ

ต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร  

 
หมวด ๓ 

การจดัระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนท่ี ๑ 

ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๖๐ ให้จัดระเบียบรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ดังนี้  

  (๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 



๑๓๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒) ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 (๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 (๔) ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 

 (๕) ส ำนักหรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซึ่งมีฐำนะเป็นส ำนัก 

 (๖) ส ำนักงำนเขต 

 กำรตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงส ำนัก หรือกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในหน่วยงำนตำมวรรคหนึ่ง 

จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  โดยท ำเป็นประกำศของ

กรุงเทพมหำนคร และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๖๑ ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ เกี่ยวกับรำชกำร

ประจ ำของสภำกรุงเทพมหำนคร มีเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

สำมัญเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร ขึ้ นต่อปลัด

กรุงเทพมหำนคร และรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครขึ้น

ต่อประธำนสภำกรุงเทพ มหำนคร และมีผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครสำมัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๖๒ ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร

และงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร

กำรเมือง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร รับผิดชอบในกำร

ปฏบิัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครขึ้นต่อผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

และมีผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติ

รำชกำรแทนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และมีหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญเป็นผู้ช่วยของเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และของผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ

ส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และในกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครขึ้นต่อเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนคร และ

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมล ำดับ 

 มำตรำ ๖๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ

รำชกำรประจ ำของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหำนครและรับผิดชอบในกำรปฏบิัติ

รำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครขึ้นต่อประธำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และจะให้มีผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็น

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญคนหนึ่งหรือหลำยคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครกไ็ด้ 



๑๓๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๖๔ ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของ

กรุงเทพมหำนคร และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ มีปลัด

กรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร และจะ

ให้มีรองปลัดกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็น

ผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนปลัดกรุงเทพมหำนครกไ็ด้ 

 มำตรำ ๖๕ นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครมี 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรุงเทพมหำนคร ก ำกับ 

เร่งรัด ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครรองจำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๖๖ ส ำนักตำมมำตรำ ๖๐ (๕) มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ประกำศกรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญเป็น

ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร

ของส ำนกั และจะให้มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญคนหนึ่งหรือหลำย

คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกไ็ด้ 

 มำตรำ ๖๗ นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๖ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมี

อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด และตำมค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและปลัด

กรุงเทพมหำนคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของส ำนักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำม

นโยบำยของกรุงเทพมหำนคร ก ำกบั เร่งรัด ติดตำมผลกำรปฏบิัติรำชกำรของส ำนักที่รับผิดชอบ  

 

ส่วนท่ี ๒ 

เขตและสภาเขต 

 

  มำตรำ ๖๘ ส ำนักงำนเขตมีผู้อ ำนวยกำรเขตเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

และลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรภำยในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

เขตคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรเขตกไ็ด้ 

 มำตรำ ๖๙ ให้ผู้อ ำนวยกำรเขตมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

 (๑) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยอ ำเภอ เว้นแต่

พระรำชบัญญัตินี้ จะบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น 

 (๒) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรเขต 

 (๓) อ ำนำจหน้ำที่ซ่ึงผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือปลัดกรุงเทพมหำนครมอบหมำย 



๑๓๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๗๐ ในกรณีที่เป็นกำรสมควร ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอำจสั่งให้ส ำนักงำนเขต

ใดปฏิบัติหน้ำที่ใดแทนส ำนักงำนเขตอื่นทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ และจะให้ผู้อ ำนวยกำรเขตใดเป็น

ผู้รับผิดชอบในกำรปฏบิัติหน้ำที่น้ันกไ็ด้ แต่ต้องประกำศกำรสั่งกำรดังกล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำ 

  มำตรำ ๗๑ ในเขตหนึ่งๆ ให้มีสภำเขต ประกอบด้วย สมำชิกซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งมีจ ำนวน

อย่ำงน้อยเขตละเจด็คน ถ้ำเขตใดมีรำษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเขตในเขตนั้น

เพ่ิมขึ้ นอีกหนึ่งคนต่อจ ำนวนรำษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้ำถึงห้ำหมื่นหรือกว่ำนั้นให้

นับเป็นหนึ่งแสน 

 จ ำนวนสมำชิกสภำเขตที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์จ ำนวนรำษฎรแต่ละเขตตำม

หลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่กระทรวงมหำดไทยประกำศคร้ังสดุท้ำยก่อนวันประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำเขต และให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศจ ำนวนสมำชิกสภำเขตที่จะท ำกำร

เลือกตั้งในแต่ละเขต 

 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ

เขต ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ มำใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 หลักเกณฑ ์และวิธกีำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเขต ให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

 กำรประกำศตำมวรรคสองและผลกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเขตให้กระท ำเป็นประกำศ

กรุงเทพมหำนคร และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๗๒ อำยุของสภำเขตมีก ำหนดครำวละสี่ ปี นับแต่วันเลือกตั้ งสมำชิกสภำเขต 

  เมื่ออำยุของสภำเขตสิ้นสุดลง ให้จัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเขตขึ้ นใหม่เป็นกำรเลือกตั้ง

ทั่วไป ซึ่งต้องก ำหนดวันเลือกตั้งภำยในหกสบิวัน นับแต่วันที่อำยุของสภำเขตสิ้นสดุลง 

  มำตรำ ๗๓ สมำชิกภำพของสมำชิกสภำเขตเร่ิมแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในต ำแหน่งตำมอำยุ

ของสภำเขต 

 เมื่อต ำแหน่งสมำชิกสภำเขตในเขตใดว่ำงลงถึงกึ่งจ ำนวนของสมำชิกสภำเขตที่เขตน้ันจะมีได้

ตำมประกำศในมำตรำ ๗๑ วรรคห้ำ สมำชิกภำพของสภำเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำเขตขึ้นใหม่ ภำยในเก้ำสบิวันนับแต่มีกรณดีังกล่ำว 

 มำตรำ ๗๔ ให้สภำเขตเลือกสมำชิกสภำเขตเป็นประธำนสภำเขตคนหนึ่ งและรอง

ประธำนสภำเขตคนหนึ่ง โดยให้ด ำรงต ำแหน่งทนัททีี่ได้รับเลือก 

 ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครประกำศช่ือประธำนสภำเขต และรองประธำนสภำเขตผู้

ได้รับเลือก 

  ประธำนสภำเขต และรองประธำนสภำเขตด ำรงต ำแหน่งตำมวำระครำวละหนึ่งปี 

 มำตรำ ๗๕ ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันเลือกตั้งสมำชิกสภำเขตให้ผู้อ ำนวยกำรเขตนัดประชุม

สมำชิกสภำเขตเพ่ือให้สมำชิกได้มำประชุมเป็นคร้ังแรก 



๑๓๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้สภำเขตก ำหนดให้มีกำรประชุมสภำเขตอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง และจะประชุมในวันใด 

เวลำใด ให้เป็นไปตำมมติของสภำเขต 

 มำตรำ ๗๖ ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตและหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรเขตมอบหมำย

มีหน้ำที่เข้ำประชุมสภำเขต และมีสทิธิแถลงข้อเทจ็จริงหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ต่อ

ที่ประชุมสภำเขต แต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มำตรำ ๗๗ ให้ประธำนสภำเขต และสมำชิกสภำเขตได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำเบี้ ย

ประชุม และเงินตอบแทนอื่นตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำจำกงบประมำณของกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๗๘ ให้ผู้อ ำนวยกำรเขตอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรประชุมและกิจกำรอื่นที่อยู่

ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำเขต 

 มำตรำ ๗๙ ให้สภำเขตมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

 (๑) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนำเขตต่อผู้อ ำนวยกำรเขตและสภำ

กรุงเทพมหำนคร 

 (๒) จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำเขต ทั้งนี้  ตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร

ว่ำด้วยวิธกีำรงบประมำณหรืองบประมำณรำยจ่ำย 

 (๓) สอดส่องและติดตำมดูแลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขต เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

รำษฎร 

 (๔) ให้ค ำแนะน ำหรือข้อสังเกตต่อผู้อ ำนวยกำรเขต เกี่ยวกับกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำร

บริกำรประชำชนภำยในเขต หำกผู้อ ำนวยกำรเขตไม่ด ำเนินกำรใดๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทรำบ ให้สภำ

เขตแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 (๕) ให้ค ำปรึกษำตำมที่ผู้อ ำนวยกำรเขตร้องขอ 

 (๖) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกระท ำกจิกำรหรือพิจำรณำสอบสวนหรือศึกษำเร่ืองใดๆ อัน

เกี่ยวกบักำรงำนของสภำเขต ทั้งนี้  ตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรน้ัน 

 (๗) หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยหรือที่สภำกรุงเทพมหำนครมอบหมำย 

 ให้กรุงเทพมหำนครจัดให้มีงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำเขตตำมควำมเหมำะสมซึ่งกำรใช้จ่ำย

งบประมำณดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรจำกสภำเขตตำม (๒) 

 มำตรำ ๘๐ ให้น ำควำมในมำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๖ (๑) และ (๒) 

โดยขอลำออกต่อสภำเขต มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๓ 

มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๕ มำใช้บังคับแก่สภำเขต สมำชิกสภำเขต รองประธำนสภำเขต และ

ประธำนสภำเขต โดยอนุโลม  

 

หมวด ๔ 

การรกัษาราชการแทน และการปฏิบติัราชการแทน 

 

  มำตรำ ๘๑ อ ำนำจห น้ ำที่ ในกำรสั่ งห รือกำรปฏิบั ติ ร ำชกำรของรองผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 



๑๓๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่ ผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครตำมล ำดับที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครจัดไว้ตำมมำตรำ ๕๕ เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

ถ้ำไม่มีรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครเป็น

ผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้น ำบทบัญญัติ

มำตรำ ๘๒ วรรคสอง มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

จะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

จะมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนครก็ได้ แต่ถ้ำจะมอบให้ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงมีฐำนะเป็นส ำนัก หรือผู้อ ำนวยกำรเขต 

ปฏบิัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่ง และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหำนคร กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรอง

ปลัดกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมที่ปลัดกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้

รองปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลัดกรุงเทพมหำนครหลำยคน ให้รองปลัด

กรุงเทพมหำนคร ผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรง

ต ำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงมีฐำนะเป็นส ำนักคนใดคนหน่ึง 

เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ปลัดกรุงเทพมหำนครจะ

พึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้บัญญัติในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ปลัดกรุงเทพมหำนครจะ

มอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกรุงเทพมหำนคร

กไ็ด้ แต่ถ้ำจะมอบให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงมีฐำนะเป็นส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำปฏบิัติรำชกำรแทนในนำม

ปลัดกรุงเทพมหำนครให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๘๓ ในกรณีที่มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักให้เป็นไปตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมีค ำสั่งมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้รอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักหลำยคน ให้รองผู้อ ำนวยกำร



๑๔๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส ำนักผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง 

หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำของส ำนักนั้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใดหรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่นผู้อ ำนวยกำรส ำนักจะมอบ

อ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักกไ็ด้ แต่

ถ้ำจะมอบให้ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำของส ำนักนั้น 

ปฏบิัติรำชกำรแทนในนำมผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๘๔ ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ช่วย

ผู้อ ำนวยกำรเขตให้เป็นไปตำมที่ผู้อ ำนวยกำรเขตมีค ำสั่งมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเขตหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้ผู้ช่วย

ผู้อ ำนวยกำรเขตเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตหลำยคน ให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต

ผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต

หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หรือผู้

ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ ผู้อ ำนวยกำรเขตจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้อ ำนวยกำรเขตจะมอบ

อ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสือให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขตหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตปฏิบัติ

รำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรเขตกไ็ด้ 

 มำตรำ ๘๕ กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร ให้

เป็นไปตำมที่เลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏบิัติรำชกำรได้ 

ให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

หลำยคน ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำยให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจ

ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครแต่งตั้ งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำ

กรุงเทพมหำนครผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๘๖ กำรสั่งหรือกำรปฏบิัติรำชกำรของผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ให้เป็นไปตำมที่เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 



๑๔๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณทีี่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหลำยคน ให้ผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำยให้

ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครคนใดคนหนึ่ งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มี

ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  ให้ผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้มีอำวุโสตำม

ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๘๗ ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้

เป็นไปตำมที่หัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครมีค ำสั่งมอบหมำย 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหลำยคน 

ให้ประธำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยหัวหน้ำส ำนักงำน

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือมีแต่ไม่อำจปฏบิัติรำชกำรได้ ให้ประธำนคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครผู้มี

อำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๘๘ ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีมีอ ำนำจหน้ำที่

เช่นเดียวกบัผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรือผู้รักษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นมอบหมำยหรือมอบ

อ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้

ซึ่งมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ 

 ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด 

ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับ

ผู้ด ำรงต ำแหน่งน้ันในระหว่ำงที่รักษำรำชกำรแทนหรือปฏบิัติรำชกำรแทนด้วย แล้วแต่กรณ ี 

 

หมวด ๕ 

อ านาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๘๙ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยอื่น ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนิน

กจิกำรในเขตกรุงเทพมหำนครในเร่ืองดังต่อไปนี้  



๑๔๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๑) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ทั้งนี้ตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และ

ตำมกฎหมำยอื่นที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 

 (๒) กำรทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 (๓) กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

 (๔) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

 (๕) กำรผังเมือง 

 (๖) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน ำ้ และทำงระบำยน ำ้ 

 (๗) กำรวิศวกรรมจรำจร 

 (๘) กำรขนส่ง 

 (๙) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรือ ท่ำข้ำมและที่จอดรถ 

 (๑๐) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 

 (๑๑) กำรควบคุมอำคำร 

 (๑๒) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและจัดกำรเกี่ยวกบัที่อยู่อำศัย 

 (๑๓) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 (๑๔) กำรพัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 (๑๔ ทว)ิ บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภมูิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

 (๑๕) กำรสำธำรณปูโภค 

 (๑๖) กำรสำธำรณสขุ กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 

 (๑๗) กำรจัดให้มีและควบคุมสสุำนและฌำปนสถำน 

 (๑๘) กำรควบคุมกำรเลี้ ยงสตัว์ 

 (๑๙) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสตัว์ 

 (๒๐) กำรควบคุมควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำรอนำมัยในโรงมหรสพ 

และสำธำรณสถำนอื่นๆ 

 (๒๑) กำรจัดกำรศึกษำ 

 (๒๒) กำรสำธำรณปูกำร 

 (๒๓) กำรสงัคมสงเครำะห์ 

 (๒๔) กำรส่งเสริมกำรกฬีำ 

 (๒๕) กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

 (๒๖) กำรพำณชิย์ของกรุงเทพมหำนคร 

 (๒๗) หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่กฎหมำยระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ 

เทศบำลนคร หรือตำมที่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอบหมำย 

หรือที่กฎหมำยระบุเป็นหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 



๑๔๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ใด ซึ่งเป็นของรำชกำรส่วนกลำงหรือรำชกำรส่วนภูมิภำคจะมอบให้

กรุงเทพมหำนครปฏิบัติกไ็ด้ โดยให้ท ำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกำศ 

แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ท  ำเป็นข้อบังคับหรือประกำศต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทย 

 [ความใน (๑๔ ทวิ) เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๙๐ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๘๙ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เป็น

ส ำนักหรือเทียบเท่ำส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต และข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้ง เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส  ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว และให้มีฐำนะ

เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ ตำมควำมหมำยของประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงมีอ ำนำจเข้ำไปในอำคำรหรือบริเวณที่ตั้งอำคำรที่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือข้อบัญญัติดังกล่ำว  ในเวลำระหว่ำงพระ

อำทิตย์ขึ้ นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่ น้ัน และเพ่ือกำรนี้ ให้มีอ ำนำจสอบถำม

ข้อเทจ็จริงหรือสั่งให้แสดงเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องจำกบุคคลที่อยู่หรือท ำงำนในสถำนที่น้ัน 

และให้มีอ ำนำจยึดหรืออำยัดเอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะ หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำควำมผิด 

รวมทั้งให้มีอ ำนำจจับกุมผู้กระท ำควำมผิดได้ด้วย 

 ในกรณีที่มีกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคสอง ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัด

กรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงมีฐำนะเป็นส ำนัก

ผู้อ ำนวยกำรเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษจ ำคุกให้มีอ ำนำจเปรียบเทียบก ำหนด

ค่ำปรับได้ เมื่อผู้ต้องหำช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวก ำหนดภำยในสำมสบิวัน

นับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทยีบ ให้ถือว่ำคดีเลิกกนั 

  ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยอมตำมที่ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ช ำระค่ำปรับภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

ให้ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งมีอ ำนำจในกำรสอบสวนและมี

ฐำนะเป็นพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 เงินค่ำปรับตำมมำตรำนี้ ให้เป็นรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร 

  มำตรำ ๙๑ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ให้ ผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

เลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรรองประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ประธำนที่ปรึกษำ 

ที่ปรึกษำ และข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 มำตรำ ๙๒ กรุงเทพมหำนครอำจให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวิสำหกจิ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยเรียกค่ำบริกำรได้ โดยตรำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

  มำตรำ ๙๓ กรุงเทพมหำนครอำจด ำเนินกจิกำรนอกเขตกรุงเทพมหำนครได้ เมื่อ 



๑๔๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  (๑) กำรน้ันจ ำเป็นต้องกระท ำและเป็นกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจกำรที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร และ 

 (๒) ได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร และ 

 (๓) ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรที่

เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๙๔ กรุงเทพมหำนครอำจท ำกจิกำรร่วมกบับุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นใน

บริษัทได้ เมื่อ 

 (๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพำะกิจกำรเป็นสำธำรณูปโภค แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทอืน

ถึงกจิกำรที่กรุงเทพมหำนครได้กระท ำอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และ 

 (๒) กรุงเทพมหำนครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่ำเกนิร้อยละห้ำสบิของทุนที่บริษัทน้ันจดทะเบียน

ไว้ ในกรณีที่มีกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นถือ

หุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกนั ให้นับหุ้นที่ถือน้ันรวมกนั และ 

 (๓) สภำกรุงเทพมหำนครมีมติให้ควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทั้งหมด และ 

  (๔) ได้รับควำมเหน็ชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นที่กรุงเทพมหำนครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัติจำกสภำกรุงเทพมหำนคร 

  มำตรำ ๙๕ ถ้ำกจิกำรใดอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนครอำจ

ด ำเนินกำรนั้นร่วมกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดย

จัดตั้งเป็นองค์กำรเรียกว่ำ สหกำร มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย

ผู้แทนของกรุงเทพมหำนคร ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณ ี

 กำรจัดตั้ งสหกำรจะกระท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ในพระรำชกฤษฎีกำนั้นให้

ก ำหนดช่ืออ ำนำจหน้ำที่ และวิธีด ำเนินงำน เมื่อจะยุบเลิกสหกำรให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และให้

ระบุวิธจีัดกำรทรัพย์สนิไว้ด้วย 

 มำตรำ ๙๖ ในกรณีจ ำเป็น กรุงเทพมหำนครอำจมอบให้เอกชนกระท ำกิจกำร ซึ่งอยู่ใน

อ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครและเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำรหรือค่ำตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

แทนกรุงเทพมหำนครได้ แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร และรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวง มหำดไทยเสยีก่อน 

 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรให้กระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมระเบียบ

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 สทิธใินกำรกระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นสทิธเิฉพำะตัวจะโอนไปมิได้  

 

 



๑๔๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมวด ๖ 

ขอ้บญัญติั 

 

  มำตรำ ๙๗ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครจะตรำขึ้ น ได้ โดยควำมเห็นชอบของสภำ

กรุงเทพมหำนคร ในกรณดีังต่อไปนี้  

 (๑) เพ่ือปฏบิัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร 

 (๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจตรำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

 (๓) กำรด ำเนินกำรพำณชิย์ของกรุงเทพมหำนคร 

 (๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 

กำรจ้ำง และกำรพัสดุ 

 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครจะก ำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยกไ็ด้แต่มิให้ก ำหนด

โทษจ ำคุกเกนิหกเดือน และหรือปรับเกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 มำตรำ ๙๘ ร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครจะเสนอได้กแ็ต่โดยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร หรือรำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผู้เสนอต้องมีสมำชิกสภำ

กรุงเทพมหำนครลงนำมรับรองไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทั้งหมด 

 ร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่เกี่ยวด้วยกำรเงิน สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจะเสนอได้ก็

ต่อเมื่อมีค ำรับรองของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 [วรรคหนึง่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๒] 

 มำตรำ ๙๙ ร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่เกี่ยวด้วยกำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยข้อควำมต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง 

 (๑) กำรตั้งขึ้ นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือวำงระเบียบกำร

บังคับอนัเกี่ยวกบัภำษีอำกร 

 (๒) กำรจัดสรร รับ รักษำ หรือจ่ำยเงินของกรุงเทพมหำนคร หรือกำรโอนงบประมำณ

รำยจ่ำยของกรุงเทพมหำนคร 

 (๓) กำรกู้เงิน กำรค ำ้ประกนั หรือกำรใช้เงินกู้ 

 (๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรทรัพย์สิน กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 

กำรจ้ำงและกำรพัสดุ 

 (๕) กำรพำณชิย์ของกรุงเทพมหำนคร 

 (๖) กำรออกพันธบัตรของกรุงเทพมหำนคร 

 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงข้อบัญญัติใดเป็นร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่จะต้องมีค ำ

รับรองของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือไม่ ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครเป็นผู้วินิจฉัย 



๑๔๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๐๐ เมื่อสภำกรุงเทพมหำนครได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครและ

ลงมติเห็นชอบแล้ว ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครส่งให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในเจด็วัน

นับแต่วันที่สภำกรุงเทพมหำนครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำมในร่ำง

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำกรุงเทพมหำนครแล้วประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำกประธำนสภำ

กรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๐๑ ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่เห็นชอบด้วยกับสภำกรุงเทพมหำนคร 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส่งร่ำงข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยให้สภำ

กรุงเทพมหำนครภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้รับร่ำงข้อบัญญัติจำก

ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้สภำกรุงเทพมหำนครพิจำรณำใหม่ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ไม่ส่งให้สภำกรุงเทพมหำนครภำยในเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเห็นชอบด้วย 

และให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครลงนำมในร่ำงข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

แล้วประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมำย 

 ในกรณีที่ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภำกรุงเทพมหำนคร

พิจำรณำใหม่ สภำกรุงเทพมหำนครจะยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ต่อเมื่อเวลำได้ล่วงพ้นไปสำมสบิวันนับแต่

วันที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส่งกลับให้สภำกรุงเทพมหำนคร นอกจำกร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร

ที่เกี่ยวด้วยกำรเงิน สภำกรุงเทพมหำนครอำจยกขึ้นพิจำรณำใหม่ได้ทนัท ี

  ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนครมีมติยืนยันร่ำงเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทั้งหมด ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครส่งร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว

ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๑๐๐ 

ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด ให้ประธำนสภำกรุงเทพมหำนครลงนำมใน

ร่ำงข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร แล้วประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเพ่ือใช้บังคับเป็น

กฎหมำย 

 มำตรำ ๑๐๒ ร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่สภำกรุงเทพมหำนครไม่เหน็ชอบด้วยให้เป็น

อนัตกไป ยกเว้นร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

 ร่ำงข้อบัญญัติที่ตกไปตำมวรรคหน่ึง ผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือสมำชิกสภำ

กรุงเทพมหำนครจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภำกรุงเทพมหำนคร

ไม่เหน็ชอบด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัตินั้น 

 มำตรำ ๑๐๓ งบประมำณรำยจ่ำยของกรุงเทพมหำนครให้ท ำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้เสนอ ถ้ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณออก

ไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณที่แล้วน้ันไปพลำงก่อน 



๑๔๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ถ้ำปีใดจ ำนวนเงินซึ่งได้ก ำหนดไว้ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ

ไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำยประจ ำปีก็ดี หรือมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยข้ึนใหม่ใน

ระหว่ำงปีกด็ี ให้ท ำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

 มำตรำ ๑๐๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๖ ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนครเห็นชอบด้วยกับ

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้สภำกรุงเทพมหำนครเลือกคณะกรรมกำรวิสำมัญตำมมำตรำ ๓๙ 

เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้นตำมข้อบังคับของสภำกรุงเทพมหำนคร  และให้

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำมและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเพ่ือใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๐๕ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๖ ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนครไม่เห็นด้วยกับร่ำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้สภำกรุงเทพมหำนครตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวนแปดคน 

และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครจ ำนวนเจ็ดคน 

ประกอบเป็นคณะกรรมกำรร่วมเพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งในสำระส ำคัญที่บัญญัติไว้ใน

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อสภำกรุงเทพมหำนครภำยในสบิวัน

นับแต่วันที่สภำกรุงเทพมหำนครตั้งคณะกรรมกำรร่วม 

 ถ้ำสภำกรุงเทพมหำนครยังไม่เหน็ด้วยกับผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรร่วมด้วยคะแนน

เสียงไม่ต ่ำกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทั้งหมด ให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยเป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณปีที่แล้วน้ันไปพลำงก่อน 

ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยสั่งยุบสภำกรุงเทพมหำนครถ้ำมีข้อเสนอของ

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๐๖ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณและร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม สภำกรุงเทพมหำนครจะต้องพิจำรณำให้เสรจ็ภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่

สภำกรุงเทพมหำนครได้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้นเป็นคร้ังแรก 

 ถ้ำสภำกรุงเทพมหำนครพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยน้ันไม่เสรจ็ภำยในเวลำที่

ก ำหนดดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำกรุงเทพมหำนครได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยนั้น และให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครลงนำมและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เพ่ือใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๐๗ ในกรณีที่สภำกรุงเทพมหำนครสิ้ นอำยุหรือมีกำรยุบสภำกรุงเทพมหำนคร 

บรรดำร่ำงข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครที่สภำกรุงเทพมหำนครยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบ หรือที่สภำ

กรุงเทพมหำนครให้ควำมเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครยังมิได้ลงนำมและประกำศใช้

เป็นกฎหมำยภำยในสำมสบิวันนับแต่วันรับร่ำงข้อบัญญัติจำกประธำนสภำกรุงเทพมหำนครให้เป็นอัน

ตกไป 

  มำตรำ ๑๐๘ ในระหว่ำงที่ไม่มีสภำกรุงเทพมหำนคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็น

รีบด่วนในอันจะรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะและจะเรียกประชุมสภำ

กรุงเทพมหำนครให้ทนัทว่งทมีิได้ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย



๑๔๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

จะออกข้อก ำหนดกรุงเทพมหำนครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

แล้วให้ใช้บังคับได้ 

 ในกำรประชุมสภำกรุงเทพมหำนครครำวต่อไป ให้น ำข้อก ำหนดกรุงเทพมหำนครนั้นเสนอ

ต่อสภำกรุงเทพมหำนครเพ่ืออนุมัติ ถ้ำสภำกรุงเทพมหำนครอนุมัติแล้ว ให้ข้อก ำหนดกรุงเทพมหำนคร

นั้นใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนครต่อไป ถ้ำสภำกรุงเทพมหำนครไม่อนุมัติ ให้ข้อก ำหนด

กรุงเทพมหำนครนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจกำรที่ได้กระท ำไประหว่ำงที่ใช้

ข้อก ำหนดกรุงเทพมหำนครนั้น 

 กำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อก ำหนดกรุงเทพมหำนคร ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ในกรณไีม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ  

 

หมวด ๗ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของกรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๑๐๙ ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำยอำกรกำรฆ่ำสัตว์ และ

ผลประโยชน์อื่นอันเนื่องในกำรฆ่ำสัตว์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้กรุงเทพมหำนครจัดเกบ็เป็นรำยได้

ของกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๑๑๐ ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถหรือรถยนต์  หรือล้อเล่ือนที่จัดเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหำนครให้เป็นรำยได้ของกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๑๑๑  ให้กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเกบ็ภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนคร 

ส ำหรับน ้ำมันเบนซินและน ้ำมันที่คล้ำยกัน น ้ำมันดีเซลและน ้ำมันที่คล้ำยกันและก๊ำซปิโตรเลียม ซึ่ง

สถำนกำรค้ำปลีกในเขตกรุงเทพมหำนครเป็นผู้จ ำหน่ำยได้ไม่เกินลิตรละห้ำสตำงค์ รำคำขำยปลีกที่สูง

เพ่ิมข้ึนไม่เกินจ ำนวนภำษีที่เรียกเกบ็ตำมมำตรำน้ีไม่ถือว่ำเป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ก ำหนดรำคำสนิค้ำและป้องกนักำรผูกขำด 

 มำตรำ ๑๑๒ กรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเพ่ือเกบ็ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม

เพ่ิมขึ้ นได้ไม่เกินร้อยละสิบของภำษีและค่ำธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ งหรือทุกประเภท 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร 

 (๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสรุำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสรุำ 

 (๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน 

 ในกำรเสยีภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  เศษของหนึ่งบำทให้ตัดทิ้ง 

 ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเป็นภำษีอำกรและธรรมเนียมตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรนั้น 

 [มาตรา ๑๑๒ แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 



๑๔๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๑๒ ทว ิกรุงเทพมหำนครมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดยให้ก ำหนด

เป็นอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจำกอตัรำที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี้  

 (๑) ในกรณีที่ ประมวลรัษฎำกรเรียกเก็บภำษี มูลค่ำเพ่ิมในอัตรำร้อยละศูนย์ให้

กรุงเทพมหำนครเกบ็ในอตัรำร้อยละศูนย์ 

 (๒) ในกรณทีี่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอตัรำอื่นให้กรุงเทพมหำนครเกบ็

หน่ึงในเก้ำของอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร 

 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกร 

 [มาตรา ๑๑๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 มำตรำ ๑๑๓ กจิกำรใดที่กฎหมำยมอบหน้ำที่ให้เทศบำลเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ถ้ำกจิกำร

นั้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้กรุงเทพมหำนครเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยน้ัน และ

บรรดำค่ำธรรมเนียม  ค่ำใบอนุญำตและค่ำปรับเนื่ องในกิจกำรเช่นว่ำนั้ น  ให้เป็นรำยได้ของ

กรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๑๔ กรุงเทพมหำนครอำจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมใดๆ จำกผู้ซึ่งใช้

หรือได้ประโยชน์จำกบริกำรสำธำรณะที่กรุงเทพมหำนคร จัดให้มีขึ้ นได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๑๑๕ ในกำรจัดเก ็บภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัด

กรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงมีฐำนะเป็นส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรเขต ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำที่ ผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจและหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย เว้นแต่

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นจะได้ก ำหนดไว้เป็นประกำรอื่น 

 ในกำรบังคับเรียกเกบ็ภำษีอำกรค้ำงช ำระ ให้ปลัดกรุงเทพมหำนคร หรือผู้อ ำนวยกำรเขต 

โดยควำมเหน็ชอบของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจสั่งยึด และสั่งขำยทอดตลำดทรัพย์สนิของ

ผู้ต้องรับผิดชอบเสยีภำษีอำกรได้ โดยมิต้องขอให้ศำลออกหมำยยึดหรือสั่ง 

 วิธียึดและขำยทอดตลำดทรัพย์สนิดังกล่ำวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมแพ่ง โดยอนุโลม 

 เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อหักค่ำธรรมเนียมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและขำย และเงิน

ภำษีอำกรค้ำงช ำระออกแล้ว ถ้ำมีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้ำของทรัพย์สนิ 

 มำตรำ ๑๑๖ กรุงเทพมหำนครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้ำที่จัดเกบ็ภำษีอำกร

หรือค่ำธรรมเนียม เรียกเกบ็ภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหำนครกไ็ด้ ในกรณเีช่นนี้ เมื่อได้

หักค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๑๗ กรุงเทพมหำนครอำจมีรำยได้ดังต่อไปนี้  

 (๑) รำยได้จำกทรัพย์สนิของกรุงเทพมหำนคร 



๑๕๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๒) รำยได้จำกกำรสำธำรณปูโภคของกรุงเทพมหำนคร 

 (๓) รำยได้จำกกำรพำณิชย์ของกรุงเทพมหำนคร กำรท ำกิจกำรร่วมกับบุคคลอื่นหรือจำก

สหกำร 

 (๔) ภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมตำมที่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบำลหรือมี

กฎหมำยบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหำนครโดยเฉพำะ 

 (๕) ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับตำมที่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้ 

 (๖) ค่ำบริกำรตำมมำตรำ ๙๒ 

 (๗) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตร เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี และตรำ

เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

 (๘) เงินกู้จำกกระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หรือนิติบุคคลต่ำงๆซึ่งได้รับควำมเห็นชอบ

จำกสภำกรุงเทพมหำนคร 

 (๙) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ส่วนรำชกำร หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นและเงินสมทบจำก

รัฐบำล 

 (๑๐) เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 (๑๑) เงินกู้จำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ซึ่งได้รับ

ควำมเหน็ชอบจำกสภำกรุงเทพมหำนคร 

 (๑๒) เงินและทรัพย์สนิอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

 (๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่ำตอบแทน 

 (๑๔) รำยได้จำกทรัพย์สนิของแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินกำรเพ่ือมุ่งแสวงหำก ำไรใน

กรุงเทพมหำนครตำมที่จะมีกฎหมำยก ำหนด 

 (๑๕) รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีทรัพย์สินหรือค่ำธรรมเนียมพิเศษตำมที่จะมีกฎหมำย

ก ำหนด 

 (๑๖) รำยได้อื่นตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๑๘ กรุงเทพมหำนครอำจมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  

 (๑) เงินเดือน 

 (๒) ค่ำจ้ำงประจ ำ 

 (๓) ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 

 (๔) ค่ำตอบแทน 

 (๕) ค่ำใช้สอย 

 (๖) ค่ำสำธำรณปูโภค 

 (๗) ค่ำวัสดุ 

 (๘) ค่ำครุภัณฑ ์

 (๙) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 



๑๕๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๐) เงินอุดหนุน 

 (๑๑) รำยจ่ำยอื่นตำมที่กฎหมำยหรือระเบียบของกรุงเทพมหำนครก ำหนดไว้ 

 (๑๒) รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 

 มำตรำ ๑๑๙ กำรจ่ำยเงินของกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมที่ได้อนุญำตไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  กำรจ่ำยเงินซึ่งมิได้อนุญำตไว้

ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๑๒๐ ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบกำรรับเงินกำรจ่ำยเงิน กำร

บัญชี กำรเงิน และทรัพย์สนิอื่นๆ ของกรุงเทพมหำนคร 

 เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครประกำศรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจ ำปี

งบประมำณที่สิ้นสดุลงน้ันในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยมิชักช้ำ 

 รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจ ำปีตำมวรรคสอง เมื่อส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ

แล้ว ให้ท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเพ่ือเสนอสภำกรุงเทพมหำนคร  

 

หมวด ๘ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบักรุงเทพมหานคร 

 

  มำตรำ ๑๒๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่นนอกเหนือจำกที่พระรำชบัญญัติ

น้ีและกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนคร ถ้ำกระทรวง ทบวง กรมใด

เห็นสมควรส่งข้ำรำชกำรมำประจ ำกรุงเทพมหำนครเพ่ือปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง 

กรมนั้นๆ กย่็อมกระท ำได้ โดยท ำควำมตกลงกบักรุงเทพมหำนคร 

 มำตรำ ๑๒๒ กำรตั้ งงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหำนคร ให้รัฐบำลตั้ งให้

กรุงเทพมหำนครโดยตรง 

 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยอื่น  เงินอุดหนุนที่ รัฐบำลจัดให้แก่กรุงเทพมหำนครน้ัน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะออกระเบียบก ำหนดกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำวกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๒๓ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจและหน้ำที่ควบคุมดูแลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร เพ่ือกำรนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจสั่งสอบสวน

ข้อเทจ็จริง หรือสั่งให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครช้ีแจงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร

ของกรุงเทพมหำนคร ในกรณีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นว่ำกำรปฏิบัติใดๆ ของผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครขัดต่อกฎหมำย มติของคณะรัฐมนตรี หรือเป็นไปในทำงที่อำจท ำให้เสยีประโยชน์ของ

กรุงเทพมหำนคร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะยับย้ังหรือสั่งกำรตำมที่เหน็สมควรกไ็ด้  

 

 



๑๕๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

บทเฉพาะกาล 

 

  มำตรำ ๑๒๔ ในระหว่ำงที่ยังมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อบัญญัติ  ประกำศ หรือค ำสั่ง เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้น ำพระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ หรือค ำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ี

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๑๒๕ ให้ด ำเนินกำรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรงุเทพมหำนคร 

และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหำนครจัดให้มีส่วนรำชกำรตำมมำตรำ  ๖๐ ภำยในเก้ำสิบวัน

นับแต่วนัที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๒๗ ให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

และสมำชิกสภำเขตให้เสรจ็สิ้นภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๒๘ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร

และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้น ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำใช้

บังคับโดยอนุโลม และให้อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมกฎหมำยน้ันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

ปลัดกรุงเทพมหำนคร 

 ในกำรเลือกตั้งตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง และให้รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทยประกำศจ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครที่จะท ำกำรเลือกตั้งในแต่ละเขตน้ัน 

 จ ำนวนสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์จ ำนวนรำษฎร

แต่ละเขตตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่กระทรวงมหำดไทยประกำศคร้ังสุดท้ำยก่อนวันประกำศ

พระรำชกฤษฎีกำ ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในรำชกิจจำนุเบกษำ  โดยถือเกณฑ์

หนึ่งแสนคนต่อสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครหนึ่งคน เขตใดมีรำษฎรไม่ถึงหนึ่งแสนคนให้มีกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในเขตนั้นได้หนึ่งคน ถ้ำเขตใดมีรำษฎรเกนิหนึ่งแสนคนกใ็ห้มีกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในเขตนั้นเพ่ิมขึ้ นอีกหนึ่งคนต่อจ ำนวนรำษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของ

หนึ่งแสนถ้ำถึงห้ำหมื่นหรือกว่ำนั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน 

 กำรประกำศตำมวรรคสอง และผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครให้ประกำศใน

รำชกจิจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๑๒๙ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๕๙ ให้น ำบัญชีอัตรำเงินเดือน

ของผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รองผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผู้ ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร และผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๔ 

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ มำใช้บังคับ 



๑๕๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๓๐ นับตั้ งแต่วันที่พระรำชบัญญัติ น้ีใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ งสมำชิกสภำ

กรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๑๒๗ ให้สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำคงมีวำระอยู่ในต ำแหน่งต่อไป ในระหว่ำงระยะเวลำ

ดังกล่ำวเมื่ อมี เหตุอันสมควร ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งให้สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครทั้งคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจำกต ำแหน่ง และ

จะแต่งตั้งบุคคลที่เหน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครว่ำงลงในระหว่ำงระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจะแต่งตั้งบุคคลที่เหน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๓๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งด ำรง

ต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำคงอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำ

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครซึ่งได้รับเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๒๗ จะเข้ำรับหน้ำที่ ในระหว่ำงระยะเวลำ

ดังกล่ำวเมื่อมีเหตุอันสมควรให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มีอ ำนำจสั่งให้ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครพ้นจำกต ำแหน่งและ

จะแต่งตั้งบุคคลที่เหน็สมควรด ำรงต ำแหน่งแทนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๓๒ ให้ต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบลและ

สำรวัตรก ำนันในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้ำใน

เขตหรือแขวงใดหมดควำมจ ำเป็นต้องมีต ำแหน่งดังกล่ำว ให้กรุงเทพมหำนครประกำศยกเลิกต ำแหน่ง

นั้น ในรำชกจิจำนุเบกษำ  

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท ์

รองนายกรฐัมนตรี 

 

 

 

 หมายเหตุ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีกำรแก้ไข

เพ่ิมเติมมำแล้วรวม ๕ คร้ัง ก็ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมำะสมกับกำลสมัย ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำร

รำชกำรกรุงเทพมหำนครมีควำมเหมำะสมและคล่องตัว สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชน

ได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้   

 

 



๑๕๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๐๑/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๒๐๘/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔) 

 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๙ ก/หนา้ ๑/๙ เมษายน ๒๕๓๙) 

 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๔ ก/หนา้ ๒๒/๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๒) 

 

  หมายเหตุ เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บทบัญญัติตำม

กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในส่วนของกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งและผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งที่เกี่ยวกบักำรมีสญัชำติไทยและกำรถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งยังไม่

สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี้ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยยังได้เพ่ิม

สทิธิของรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถลงคะแนนเสยีงให้สมำชิกสภำ

ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งตำมที่กฎหมำยบัญญัติ และให้มีสิทธิเข้ำช่ือร้องขอต่อ

ประธำนสภำท้องถิ่นเพ่ือให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  รวมทั้งให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 

 

---------------------------------------- 

 


