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ฃ้อบ้ญณูตกรุงเทพมหานคร
เร่ือง การทรัพย์สัน 

พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญ้ติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการทรัพย์สัน 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญํตระเบียบบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ 
สภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อปญญติขนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญ้ติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญณูติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญณูติน้ี!ห้!ช้บังดับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกชา 
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ไห้ยกเลิกข้อบัญญ้ติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
บรรดาข้อบัญญติ เทศบัญญ้ติ กฎ ข้อบังดับ ระเบียบ คำสงอ่ืนใดในส่วนที่ได้ 

ตราไว้แล้วในข้อบัญณู้ติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญ้ตินี ้ ให้ใช้ข้อบัญญํติน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญ้ตินี้

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ศังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการกรุงเทพมหานครและส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วน
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ราชการของกรุงเทพมหานครที่ไม่ตากว่าระสับกอง และให้หมายความรวมถึงการ 
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย

ข้อ ๕ ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญ้ตนี๋จะมอบอำนาจเป็นหนังสิอให้ 
แก่ผู้ดำรงดำ แหน่งใด กิได้ โด ยให้คำนึง ถึงระสับ ดำ แหน่ง หน้าท่ีและความรับ ผิดชอบ 
ของผู้ท่ีจะได้รับมอบอำนาจเป็นสำสัญ หากเกิดความเสียหายขน ผู้มอบและผู้รับมอบ 
จะด้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการว่าด้วยการ 
ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร,, ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ 
ผู้ชึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพ 
มหานคร หรือผู้ชึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 
ที่ปรกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองรังรัดและจ้ดกรรมสีทธึ้ที่ดิน 
ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการ 
กองปกครองและทะเบียน ผู้อำนวยการกองงบประมาณ ผู้อำนวยการกองทะเบียน 
ทรัพย์สินและพัสดุ เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองรายได้ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กับให้คณะกรรมการว่าด้วยการทร้พย์สินของกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 
ไม่เกินสองคน

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีอำนาจ 
หน้าที่สังนึ่

(๑ ) ตีความและวินิจฉัย!โญหาเกี่ยวกับการปฎบํดิตามข้อบัญญ้ด 
(๒) พิจารณาการอนุมํตยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฎิบ้ตตาม

ข้อบ้ญญํติ
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(๓) พิจารณาเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครองดูแล 
การบำรุงรักษา การใช้ การจ้คหาประโยชน์ การให้เช่า การให้สิทธอ่ืนใด และโอน 
กรรมสิท!!ทรัพย์สินต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๔) เรียกข้าราชการหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานครมาช้ีแจง สอบถาม 
หรือให้ข้อเท็จจริง หรือเชิญข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาสอบถามหฺรือให้ข้อเท็จจริง รวมท้ังเรียกเอกสารจากหน่วยงาน 

(๕)- แต่งตงคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที'คณะกรรมการ
มอบหมาย

(๖) หน้าที่อื่นคามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ ๘ การรับทรัพย์สินจากผู้ให้โดยเสน่หา หรือสิทธิใด  ๆ ลันเกี่ยวลับ 

ทรัพย์สินหรือการรับมอบการดูแลทรัพย์สิน ให้หน่วยงานผู้รับมอบถือปฎิบํดตาม 
หลักเกณฑ์ลังต่อไปนี้

(๑ ) ให้หน่วยงานคำนึงถึงผลดีผลเสิยและประโยชน์ที่ทางราชการ 
จะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนท้ังในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำลัญ

(๒) การรับท่ีมีเงื่อนไขเป็นการผูกพ้นจะต้องไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใด
โดยเฉพาะ

(๓) การรับที่มีภาระติดพ้น หรือมีภาระต้องเรียกร้อง หรือซ่อม 
บำรุงรักษา หน่วยงานผู้รับจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ไต้รับคุ้มลับค่าใช้จ่าย 
ท่ีกรุงเทพมหานครต้องเสิยไปหรือไม่

(๔) ในกรณีที'หน่วยงานที่ไต้รับทรัพย์สินไม่ตรงลับอำนาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานนั้น ให้หน่วยงานที่ไต้รับทรัพย์สินนั้นส่งมอบให้แก’หน่วยงานที
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เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
ต่อไป

ในการรับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง หากกรณีกังกล่าวมีเง๋ึอนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยงานจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙ การรับทรัพย์สินตามข้อ ๘ ให้หน่วยงานผู้รับตรวจสอบก่อนว่า 
ทรัพย์สินท่ีรับน้ันมีเอกสารสิทธสมบูรณ์

กรณีรับอสังหาริมทรัพย์ให้จดทะเบียนดามกฎหมายโดยมีชักข้า 
ให้หน่วยงานรับมอบทรัพย์สินในนามของกรุงเทพมหานคร และรายงาน

ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งดํ้งคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน 

ของแต่ละหน่วยงานข้ึนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งต้ํงจากข้าราชการซ่ึงดำรงตำแหน่ง 
ไม่ต่ํากว่าระกับ ๕ หน่ึงคน และไม่ต่ํากว่าระกับ ๔ อีกสองคน ส่วนทรัพย์สินของการ 
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ให้แต่งตํ้งจากผู้อำนวยการการพาณิชย์หนึ่งคน และ 
พัวหน้ากอง หรือผู้จัดการหรือพัวหน้าฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทยบเท่าหนึ่งคน 
และเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการ่พัสดุอีกหนึ่งคน

ข้อ ๑© ให้คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๑๐ มีหน้าท่ีควบคุม 
.ดูแลรักษาทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานให้คงอยู่ในสภาพดี และตรวจสอบทรัพย์สิน 
ว่าจะคงมีอยู่ครบถ้วนดามทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่อย่างน้อยปีละครั้ง แล้วรายงาน 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

ในกรณีที่.คณะกรรมการตรวจพบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือมีสภาพชำรุดหรือ 
เสือมคุณภาพ ให้ริบรายงานปลัดกรุงเทพมหานครโดยด่วนเพื่อพิจารณาส่งการต่อไป
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ข้อ ๑๒ การมอบและรับมอบหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน 
ให้ผู้มอบและผู้รับมอบตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงตามรายการในทะเบียน 
ทรัพย์สิน แล้วบนทึกการมอบและรับมอบโดยลงชื่อกรรมการที่งสองฝ่าย และ 
รายงานให้ปล้ดกรุงเทพมหานครทราบ

ข้อ ๑๓ ทรัพย์สินนอกจากตัวเงนซ่ึงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ใดให้หน่วยงานนั้นรัดทำทะเบียนไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุม
รักษาทรัพย์สินตรวจสอบตามแบบทะเบียนทรัพย์สินที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด 

ข้อ ๑๔ การให้เช่าทรัพย์สินต้องมีเงื่อนไขตังนื้
(๑ ) ระยะเวลาการเช่าไม'เกินสามปี หรือการต่ออายุสัญญาเช่า

แต่ละคร้ังไม่เกินสามปี ให้เป็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ระยะเวลาการเช่าเกินสามปี หรือการต่ออายุสัญญาเช่าแต่ละ 

คร้ังเกินสามปี ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การให้เช่าทรัพย์สินตาม (๑ ) และ (๒) ให้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา 

เว้นแด่ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแด่กรณี จะสงการ 
เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๔ การโอนกรรมสิทธทึ่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายตามข้อปญญ้ต 
กรุงเทพมหานครว่าดวยการพัสดุ การรัดหาประโยชน์หรือการให้สิทธอ่ืนใดเก่ียวกับ
ทรัพย์สินเว้นแด่การให้เช่า ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธ้ี การรัดหาประโยชน์หรือการให้สิทธอ่ืนใดเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินตังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินที่ไดัรับแต่งตงตามข้อ 
ปญญํตกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๔๒๙ ปฎิปตหน้าที่ตามที่
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กำหนดไว้ในข้อ ©๑ แห่งข้อบัญญัตินื้ จนกว่าจะได้มีการแต่งต1งคณะกรรมการ 
ควบคุมรักษาทรัพย์กินดามข้อ ©๐

ข้อ ๑๗ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์กินที่ยังไม่แล้วเส!จในรันที่ข้อบัญญํตนี้ 
ใช้บังคับให้ดำเนินการดามข้อบัญญ้ด็กรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรํพย์กิน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเส!จห!อจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อบัญญ้ตน้ื!ด้

ข้อ ©๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญฌูตนี้ และให้ 
มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ดำสง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตนี้

ประกาศ ณ รันที่ ©๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมาซเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัอุ)ญํดฉบับนี้ คือ เนี่องจากกรุงเทพมหานครเห็น 

สมควรปรับปรุงข้อบัญญ้ตกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๒ส ไห้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

และครอบคลุมสืงการโอนกรรมสิทธ การจัดหาประโยชน์ และการให้สิทธอนใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ของกรุงเทพมหานคร และโดยที่มาดรา ๙๗ (๔ ) แห่งพระราชบัญญํตระเบยบบริหารราชการ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญ่ติไวัว่า การคกัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพ้สดุ ต้องตราเป็นข้อบัญอุ่เตกรุงเทพมหานคร 

จึงจำเป็นต้องดราข้อบัญญํดนี้


