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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒ฟ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให!ว ้ ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เป็นปีท่ี ๔๐ ในรัชกาลป็จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘" 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดอ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขต แขวง 

จังหวัด อำเภอ ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบหรือคำสั่งนัน อ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี แล้วแต่กรณี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งคับ 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมวด ๑

การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหารตาม 

พระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ



มาตรา ๗ ให้แบ่งพืนทีการบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวงตามพืนที่เขตและแขวงที่มีอยู่ในวันที่ 
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ

การตัง ยุบ หรือเปลียนแปลงพืนที่เขตให้กระทำโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราช 
กิจจานุฒกษา

ในเขตหนึ่งถ้าเห็นสมควรอาจแบ่งพืนที่การบริหารออกเป็นแขวงก็ได้ การต้ัง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แขวงให้ 
ทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องทีจ่ังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานคร อ้างถึงเขตท้องทีอ่ำเภอ 
ให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องท่ีตำบลให้หมายถึงแขวง อ้างถึงหัวหน้าเขตให้หมายถึงผู้อำนวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 0

ส่วนท่ี ๑
สภากรุงเทพมหานคร V

มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๑๑

มาตรา ๑® การเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทำได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการ 
เลือกตังแล้ว ในพระราชกฤษฎีกาบันให้ระบุวันเลือกตังและระยะเวลารับสมัครเลือกตัง

การกำหนดเขตเลือกตัง ให้ลือเกณฑ์ราษฎรหน่ึงแสนคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตังมี 
จำนวนราษฎรใกล้เคียงคันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนำเอาพ้ืนท่ีของเขตหน่ึงไปรวมกับเขตอ่ืนหรือนำ

พื้นท่ีเพียงบางส่วนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้หนึ่งคน ล้าเขตใดมีจำนวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็น 

หน่ึงเขตเลือกต้ัง ก็ให้มีการเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบันหนึ่งคนและให้ลือเป็นเขตเลือกตังหนึ่ง 
การกำหนดเขตเลือกตังให้คำนวณตามเกณฑ์จำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ 

กระทรวงมหาดไทยประกาศครังสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการของการกำหนดเขตเลือกตั้ง จำนวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตัง และวิธีการ 
เลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติตังต่อไปนี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องไต้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตัง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตังเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตังไม่น้อยกว่าเก้าส่บวัน



-๓-

(มาตรา ๑๒ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ 
มาตรา ๑๒ (๑) แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนีในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้าทมิ'!ห้เช้สิทธิเลื0กต้ัง 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ

(๑ )วิกลจริตหรือจิตฟืนเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) ยกเลิก
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
(ความใน (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓)พ.ศ. ๒๕๓๙ และ 

มาตรา ๑๓ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
มาตรา ๑๔ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตังเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไบีนี้ 
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมตากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปด 

สิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และไต้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีท่ีสมัครหรือปีก,อนท่ีสมัครหน่ึงปี

(มาตรา ๑๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.
๒ ๕ ๔ ๒ )

มาตรา ๑๕ ยกเลิก
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)
.มาตรา ๑๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกดังเป็นสมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซ่ึงศาลยังไม,สั่งให้พ้นจากคดี
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓(๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๕) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยไต้พ้นโทษมายังไม'ถึงห้าปีในวันเลือกดัง เว้นแต่ความผิด 

อันไต้กระทำโดยประมาท
(๖) เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้
(๗) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถ่ินคณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๘) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน
(๙) เป็นช้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ



*
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๑๑) เป็นบุคคลซึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ 

ถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเถือกตังยังไม,ครบส่ีปี 
(๑๓) เป็นผู้ถูกให้ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยัง

ไม่ครบส่ีปี
(๑๔) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน 

เพ่ิมขึนผิดปกติ
(มาตรา ๑๖ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
มาตรา ๑01) อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดคราวละสี่ปี นับแด'วันเถือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสินสุดลง ให้จัดการเถือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการ 

เถือกตังท่ัวไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตังภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง

และวันเลือกตังนันต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ©๘ ในกรณีที่การดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจน 

.1 อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอ
พร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเถือกตั้งสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครใหม่ได้0  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม,ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวันนับแด,วันท่ีได้รับ
ข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครังหนึ่ง 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่งในการนีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย จะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนตังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบสภากรุงเทพมหานคร 
ในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระทำได้เม่ือพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดสามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง

มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฎว่าการดำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครขัดแย้งกัน 
หรือการตำเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และการแก้ไขสภาพเช่นนันไม่อ์าจกระทำได้โดยเหมาะสม 

, ด้วยวิธีการอ่ืนนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบ
สภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้

มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ®๘ วรรคสาม ให้ทำ 
เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาสในราชกิจจานุเบกบา



มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตังแต่'วันเลือกตัง และอยู่ในตำแหน่งตามอายุของ 
สภากรุงเทพมหานคร

เมือตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวอถูกตามอายุขถูงสเๅๅ 
กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มีการเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภาย'ในกำหนดเวลาเค้า 
สิบวัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้เข้ามาแทนบันให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภากรุงเทพมหานครที่
เหลืออยู่

มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหรืถู 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครลือหุ้น หรือ 
ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสินสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันยื่นหนังสือ

ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ©๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๑๖(๔)
(๕) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกำหนดเวลาไม,น้อยกว่าสามสิบวันโดยไม,ไต้รับ 

อนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้ออกเพราะเห็นว่า ไต้กระทำการอันเป็นการเส่ือมเสียแก่เกียรติศักดิของ 

ตำแหน่ง มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแน่นเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภา 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ -

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไต้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สิ้นสุดลงพร้อมถันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ลือว่าเป็นการยุบสภากรุงเทพมหานคร

ในกรณีตาม (๘) ให้กระทำเม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องขอ หรือเม่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอเป็นญัตติให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา

(ความใน (๙) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสินสุดลงเพราะเหุตุอย่างใด 

อย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครดำเนินการสอบสวน ถ้าประธานสภา 
กรุงเทพมหานครรายงานว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานัน และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง



-๖-

การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี ให้นำมาตรา ๕๓ มาให้บังคับโดยอนุโลม
; มาตรา ๒๕ ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหๅนครคน
5 หนึงและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน โดยให้ดำรงตำแหน่งทันทีท่ีได้รับเลือก

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ1ชื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครผู้,ใด้รับ 
เลือกในราชกิจจานุเบกษา

ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งตามวาระคราๆละสคง!]
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

0  ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้มีผลนับแต่วันถัด 

จากวันท่ียื่นหนังสือลาออก
(๓) เมือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม,น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทังหมดเข้าชื่อเสนอญัตติให้สภา 

กรุงเทพมหานครมีการเลือกตังประธานสภา หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และสภากรุงเทพมหานครมีมติ 
ตามนันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทังหมดโดยให้พ้นจากตำแหน่ง เม่ือได้มีการเลือกต้ัง
ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนใหม่ 
ขึนแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกทันอยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเมื่อ 
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย

เม่ือประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิก 
สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้มีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรองประธานสภา 
กรุงเทพมหานครไม่เกินจำนวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง

มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวคับจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวคับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ ก่ารปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัว

ไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของกิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตังทั่วไป ให้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครังแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย จำนวนสมัย



ประชุมสามัญและวันเริมสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยให้สเาากรุงเทพมหานครกำหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง  ๆ ให้มีกำหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ 

ประธานสภากรุงเทพมหานครสังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามคๆๅมจํๅเป็นครังละไปเกินสิบห้ๅวับ
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาสามสิบวับ จะกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบของสภๅ 

กรุงเทพมหานคร
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปีดหรือปีด 

การประชุม
มาตรา ๓® นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เม่ือมีกรณีเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า 

ราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวนไม,น้อยกว่ๅหนึ่งในสามของจํๅบวบสมาชิกทังหบด กๅจ 
ทำคำร้องยืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ 
ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกำหนดวันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำร้อง

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยาย 
สมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม,เกินสิบห้าวัน

การปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกำหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทำได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา 
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
สมาชิกทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ต่อท่ีประชุมแด,ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน 
พระราชบัญญัตินี หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ 
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้สภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออำนาจหน้าที่ 
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดในข้อบังคับการ 

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจำนวนไม่น้อย 
กว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ

มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิตังกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน 
เร่ืองใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่า 
เร่ืองน้ัน  ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทังหมดมีสิทธิเข้าชือ 
เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในป็ญหา 
อันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร



ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึงให้ยืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแจ้งไป 
5 ยังผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพือกำหนดวันเวลาสำหรับการเปีดอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไต้รับแจ้ง
การเปิดอภิปรายทัวไปตามมาตรานีสภากรุงเทพมหานครจะลงมติในป็ญหาที่อภิปรายมิไต้ 
มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา 

กรุงเทพมหานคร และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือมิไต้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้ง 
เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ อันอยู่ 

(2 )  ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิไต้เป็นสมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครดังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ จำนวนกรรมการท่ีผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนันให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 
สามของจำนวนสมาชิกทังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้ท่ีเป็น 
หรือมิไต้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครดังเป็นกร.รมการไต้ไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวน 
กรรมการทั้งคณะ

^ มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

^  มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ทั้นไต้ ท้ังน้ีจะกระทำ 
นอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ไต้ และล้ามีความจำเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ อาจต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน 
พิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ไต้

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี 
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ให้สิ้นสภาพไปหลังจากท่ีไต้ปฏิบัติงานที่ไต้รับมอบหมาย 

และเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๔๓ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร รวมทังคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครดังขึน หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตังขึนไต้รับ 
เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามท่ีกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของ 

■ กรุงเทพมหานคร *

* ส่วนท่ี ๒
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหน่ึงซึ่งราษฎรเลือกดังฃึน โดยวิธีการออก 
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทำไต้เมื่อไต้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกดังแล้ว ใน

-ฝ -



พระราชกฤษฎีกานันให้ระบุวันเลือกตังและระยะเวลารับสมัครเลือกตัง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมิหานครให้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และไม่มีลักษณะ * 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ และ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
เม่ือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วัน 

สินสุดวาระ แต่ถ้าตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น ให้ทำการเลือกต้ังข้ึนใหม่ภายในเถ้าสิบวันและ 
ให้ผู้ไต้รับการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกต้ัง
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔1๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือ 
คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

(๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๗) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 

กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นไต้ 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทังบี เว้น 
แต่พระราชบัญญัตินี้จะไต้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือตำแหน่งผู้บริหารพ้องถิ่นหรือพนักงานส่วน 
พ้องถิ่นเว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด  ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนวาชการหรือหน่วองานฃอง



รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์'หรือบริษ'ทปฏิบัติกับบุคคลอ่ืน,ในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) ต้องไม่เปนคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสีย'ในสัญญาท่ีทำกับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย์'จอง 

กรุงเทพมหานครหรอบริษัทซึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้'ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นคู,สัญญาหรือเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเถือกตั้ง

บทบัญญัติตามมาตรานีมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบํๅเหน็จบํๅนๅญหรื0เงินปี 
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวคัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบ 
แทน เงินค่าเปียประชุม หรือเงินอืนใด เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภา 
ผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง

มาตรา ๕๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้มีผลนับแต่วันลัดจากวันท่ียื่น 

หนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะด้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๖ยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖

(๔)
(๕) กระทำการอันต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตำแหน่งเมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่า 

ได้กระทำการอันเสื่อมเสียแณ่กียรฺติศักดิของตำแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็น 
ได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก,ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบ 
เรียบร้อย หรือสวัสดีภาพของประชาชน

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเถือกตังในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ในกรณีมีพฤติการณ์ตังที่ระบุไว้ตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน 
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจงมติของสภากรุงเทพมหานคร

(ค ว าม ใน  (๙ ) เพ ิ่ม เต ิม โด ยพ ระราช บ ัญ ญ ัต ิระ เบ ียบ บ ร ิห ารราชการกร ุง เท พ ม ห าน ค ร (ฉ บ ับ ท ี ๔ ) พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๒ )  
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฎกรณีตามมาตรา ๕๒(๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสังให้มีการ 

สอบสวนก่อนมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง แต่ผู้คูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสังกายใน 
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ในระหว่างรอคำพิพากษาของศาล ให้ผู้ถูกส่ังให้พ้นจากตำแหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้รับคำสัง



จนกว่าศาลจะพิพากษา
ในกรณีผู้ถูกสังให้พ้นจากตำแหน่งไม่ยื่นฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามคำสั่ง ให้ผู้ถูกส่ังน้ันพ้นจาก 

ตำแหน่งนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่ง
วันทีได้รับคำสังให้ออกจากตำแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคำสั่งดังกล่าว 
มาตรา ๕๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยู่ในตำแหน่งต่อไป 

จนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกดังใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจาก 
การออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัด 
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตังรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ;

มาตรา ๕๕ ให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนไม่เกินสี่คนตามลำดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัด 
ไว้ ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่ง 
มอบหมาย

คำส่ังแต่งตังรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๖ ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครไม,เกินจำนวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแต่งดังประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตำแหน่งดังกล่าวจะมีจำนวนรวมกันท้ังหมดเกินเถ้าคนไม,ได้
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรอง 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาและที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการการเมือง

ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีมี 
อำนาจแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการร่องประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา จากบุคคลซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๕® มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครผู้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง แล้วแต่กรณี 
พ้น่จากตำแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งดังเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตำแหน่งด้วย นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง 
ดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง หรือเม่ือกระทำการต้องห้าม 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕®หรือถูกสั่งให้ออกตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา 
กรุงเทพมหานครไม,ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็่ตาม



ม่าตรา ๕๙ ให้ข้าราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
ไดรับเงินเดือน เงินเพิม เงินค่าเปียประชุม และเงินตอบแทนอื่น สำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในพระราชกฤนถูกาจาก 
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี ๑
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๖๐ ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
(๑) สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(๒) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร .V
(๔) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก 
(๖) สำนักงานเขต
การตัง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน ตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากคณ่ะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา

มาตรา ๖๑ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของสภา 
กรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ขึนต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ.ของ 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๒ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครขึ้นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการ 
การเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา นคร และมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร และของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อเลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุ่งเทพมหานคร ตามลำดับ

มาตรา ๖๓ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำของ 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึนต่อปลัด



-๑๓-

กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อ 
- ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะให้มีผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน 
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้

มาตรา ๖๔ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และ 
ราชการทีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้บังลับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการ 

( ^ )  ปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้

มาตรา ๖๕ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามท่ีมี 
กฎหมายกำหนดและตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ .
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ในกรุงเทพมหฺานคร รวมทังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๖ สำนักตามมาตรา ๖๐(๕) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวลับราชการตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนัก และจะให้มีรองผู้อำนวยการสำนักซ่ึงเป็นข้าราชการ 

^  กรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักก็ได้
มาตรา ๖๗ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักมีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีมี 

กฎหมายกำหนด และตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล 
ราชการประจำของสำนักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติ 
ราชการของสำนักท่ีรับผิดชอบ

ส่วนท่ี ๒ 
เขตและสภาเขต

มาตรา ๖๘ สำนักงานเขตมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้'บังคับบัญชา1ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น 
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตก็ได้

มาตรา ๖๙ ให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่ ดังนี
(๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัตินีจะบัญญัติไว้ 

เป็นอย่างอ่ืน
(๒) อำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต 
(๓) อำนาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้สำนักงานเขตใดปฏิบัติหน้าที่ใด 

แทนสำนักงานเขตอื่นทังหมดหรือบางส่วนได้ และ จะให้ผู้อำนวยการเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นันก็ได้'



แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุฒกษา
มาตรา ๗® ในเขตหนึง  ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกดังมีจำนวนอย่างน้อยเขตละเจ็ด 

คน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึงแสนคนให้มีการเลือกดังสมาชิกสภาเขตในเขตนันเพิ่มฃึนอกหนึ่งคนต่อจํๅนวนรๅบถูรนุฦ 
หน่ึงแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน

จำนวนสมาชิกสภาเขตทีแต่ละเขตจะพึงมี ให้คำนวณตามเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละเขตตามหลักฐานการ 
ทะเบียนราษฎรทีกระทรวงมหาดไทยประกาศครังสุดท้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งสมๅชิกลภาเขต และให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจำนวนสมาชิกสภาเขตที่จะหำการเลือกตั้งในแต่ละเขต

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกดังและผู้สมัครรับเลือกดังเป็นสมาชิกสภาเขต ให้นำบทบัญญัติ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกดังสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตังสมาชิกสภาเขต ให้กระหำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และ 

ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสินสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป ซ่ึงต้องกำหนดวัน 

เลือกดังภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีอายุของสภาเขตส้ินสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกดัง และอยู่ในตำแหน่งตามอายุของสภาเขต 
เม่ือตำแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจำนวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีไต้ตามประกาศใน 

มาตรา ๗๑ วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตข้ึนใหม่ ภายใน 
เถ้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว

มาตรา ๗๔ ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่ง และรองประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดย 
ให้ดำรงตำแหน่งทันทีที่ไต้รับเลือก

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผู้ไต้รับเลือก 
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละหนึ่งปี 
มาตรา ๗๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตให้ผู้อำนวยการเขตนัดประชุมสมาชิกสภาเขต 

เพ่ือให้สมาชิกไต้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ให้สภาเขตกำหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง และจะประชุมในวันใด เวลาใด ให้เป็นไป 

ตามมติของสภาเขต
มาตรา ๗๖ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหรือผู้ที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายมีหน้าท่ีเข้าประชุม 

สภาเขต และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาเขต แต่ไม่มีสิทธิออก 
เสียงลงคะแนน

มาตรา ๗๗ ให้ประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไต้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบียประชุม และเงินตอบ 
แทนอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๗๘ ให้ผู้อำนวยการเขตอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สภาเขต
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มาตรา ๗ส ให้สภาเขตมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้
(๑) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำนวยการเขต และสภากรุงเทพมหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพอการพัฒนาเขต พังนี ตามทีกำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
(๓) สอดส่องและติดตามดูแลการดำเนินการของสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
(๔) ใหคำแนะนำหรอข้อสังเกตต่อผู้อำนวยการเขต เกียวกับการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริการประชาชนภายใน 

เขต หากผูอำนวยการเขตไม่ดำเนินการใด  ๆ โดยไม,แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พิจารณาดำเนินการต่อไป

(๕) ให้คำปรึกษาตามที่ผู้อำนวยการเขตร้องขอ
(๖) แต่งดังคณะกรรมการเพือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ อันเก่ียวกับการงานของ 

สภาเขต ทังนี ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น
(๗ )หน้าท่ีอ่ืน  ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว 

จะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ให้นำความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๒) โดยขอลาออกต่อสภา 

เขต มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่ 
สภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม

พัมว๊ติ๔'ริ
ทารรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชภารแทน/

มาตรา ๘® อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ี 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม,อาจปฏิบัติราชการไต้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามลำดับที่ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕โเป็น์นุรักัษาราช'กิารัแท๊น:'ถ้าไม'มีรองผ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมี 
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษา1าช้การัแทนก'าไม’มีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจ 
ปฏิบัติราชการไต้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือ 
ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งนัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนันมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน ผู้ว-ชรา-ชิส่า-ร-ครุ.ง๊เทิพมหา'นิ'คิรีจ๊ะม.อับอ!มาจ่,โตุ๊ย'ทำเป็น๊[หินงสี-อ'ให้ร่อัมัผู้ววุ้’รึาา(การึกรุงริทํพัมห1นิคู้รุเป็กผู้?
ปฏิบตราชการุแ-ฒมัผู้วาราช่ค่าร'กรุ:ง'เทพมหา'เว่อรก็ได* แต่'ถ้าจะมอบให้ปลดกรุงเทพม๊หว๊นคร''รุอิงปกัด'กิ'รึง๓ พัมิกานิคู้ร 
ผู้อํใน์ว้ยกวรัสัวันั!กั ารัรหิน้ัาส่วนราชการท่ีเรียกชฅอย่า'งอน'ซึ่งมี)!านิะเป็นํสำนัก'หรือน้อำนวยการเขต ฟิฏิบัตรุวชการุ-แทนํ 
‘เหทาเป็นคำสั่งหเละปีระกาศในราชกิจจานุฒกษ,า

มาตรา ๘๒ ใโนัห',รณีท่ีมีรัอบัปลด'กรุ-ง'เท๊พมั:หานนุร การสั่งหรือการปภิบัติราชการของ-รุ-•องปลัดกรุงเท-พ■ ม-ห-านครุ 
ให้เป็นไป'ตามที่ปลดิก^ทํพม่ห้านํครัมีคํห้สั่เมอับหริฝ็าย้
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ในกรณีทีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชกๅรได้ ให้รองปลัด-;
กฐเ®พ^หปฟ้ครเป็ นุ!!รักษๆราชก.ๆ รแทน ถ้ามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ให้รอ-งปลัดกรุงเทพมหานคร ผมอาวุโส;' ; 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่ 
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตังผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งมีฐานะเป็นสำนักคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน

อำนาจใ',นทาร-ส่ังโ'กา?'อนุ:'ญาต''การอนุมัติ-หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุ•งเท;พม๊!าน่ครู่.จิเท ง ิป ฏิบัติหรือ 
ดำเนินกๅ1ตาม;ก;ฎัหัมา!น่กฎิ'ไ:ระเบียบ-ข้อบัง'คนั;ช่ือิบัฐโณีติ'หรือ'คำส่ังได'หรือมติ.ของคณะรัฐมนตัรีในเชื่อง]ด'ถ้า'}!ฎหม,:ไย 
ก,สู#ะฒีย-ษ-ข้อบังตับ-ข้อบัฌญัต''หเออํอสั่งินัฉฺ หรือมติของคณะ.รัฐมนตรีในเรื่องนันมได้บัญญัติในเรื่องการมอบอำนาจไวู้ 
เป็นออุ่าง;อ่ืน ปลัด;ศ^งิเทพมห-1นอ!จเมอํบอานโป้■ โด่.ยทำ'เป็น.หนังสือให้รองปลัดกรุงเท่พมห1นัคัรู่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน;.; 
ปลัดกรุงเทีพมห้านค’รัก็ได้ แ.ต,ถ้าจะมอบให้ผู้อำนาผก 1รสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่ง่มีฐานะเป็น 
สำน'กาผอํชุ๊นวยการู่โขต~ผอํชันวยกำรู่?)อํง้ไหัวหน้า!กิ';อง~หรือผู้ดรรังตำแหน่งโทยIIเท่าปฏิบัติ'ราชกไารแท๊นิในนัามปลัต ั 
กรุงเทพมหานคร-'ให้ทำโป็นัคาสงนัเละปร๊ะกาศํใน่ราช.กิจจานุแหบ)1-

มาตรา ๘๓ ในกรณีหมีรอ-งผุ,อำนวยการสำนัก การส่ังหรือกาไร,1ปฏิบัติราชการของท่องผู้อาบ,!ย่กํว.!สำนัก]ห้ 
เป็นัไป'ตามที่ผู้อำนวยการสำนักมีคาส่ังมอ,าาหัมาย

เฉ'กรณีท่ีไม่เมี'ผู้.ดำรงตำ!.เห[นุ่งผ^อำนวยการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชท่าร.ได้โห้รองผู้อำ1นวยการไสำนักิเป็น- 
ผู้รักํษวรุ]ชการแท่{น ถ้ามีรอ'งผู้อํว.นวยถารัสำนัก๊หลิๆย่คน;ใ'ห้รองผู้อํวน.วอ.ควรหัวนัก.ผู้มีอว.ว:โ.สตามระเบียบแน่.ฃแผนขอ.ง.ทวง? 
รา7&กํวรุ๊เป็นผู้รักษวรบัชการ:แพน ถ้าไม,มีรองผู้อำนวยการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร 
แต่งตั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของสำนักนั้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อำนวยการสำนักจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังตับ่ ข้อบัญญัติ หรือคำส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น 
ผู้อำนวยการสำนักจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักก็ 
ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของสำนักนัน ปฏิบัติ 
ราชการแทนในนามผู้อำนวยการสำนัก ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตให้เป็นไป 
ตามที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีท่ีไม,มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็น 
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลายคน ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตผู้มีอาวุโสตามระเบียบ แบบแผนของทาง 
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร 
แต ่งตั้งผ ูอ้ำนวยการกอง ห ัวห น ้าก อง ห ร ือผ ู้ดำรงต ำแ ห น ่ง เทียบเท ่าค น ใด ค น ห น ึ่ง  เป ็น ผู้ร ักษ าราช ก ารแท น

อำนาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อำนวยการเขตจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนันมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอืน 
ผู้อำนวยการเขตจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหรือหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานเขต
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ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตก็ได้
มาตรา ๘๕ การส์งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่เลขานุการ 

. สภากรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย
ในกรณีทีไม,มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้ให้ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหลายคน ให้ 
ประธานสภากรุงเทพมหานครมีคำสังมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ 
แทนถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

( 3  ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ 
แทน

มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่เลขานุการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีท่ีไม,มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลาย 
คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็น 
ผู้รักษาราชการแทนถ้าไม,มีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครแต่งตังข้าราชการในสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

^  มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร การส่ังหรือการปฏิบัติ
ราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าสำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ 
ราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้'ช่วยหัวหน้า 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง 
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วย 
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม,อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานคณะกรรมการ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตังข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน

มาตรา ๘๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงดำแหน,งน้ันมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 

อื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการ 

แทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งบันในระหว่างที่รักษา 
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๕



อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอืน ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครใน 

เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทังนีตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ 

เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(๓) การ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนำ และทางระบายนี้า 
(๗) การวิศวกรรมจราจร 
(๘) การขนส่ง
(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ีจอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๑๔ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิบีญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๑๕) การสาธารณูปโภค
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๗) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๑๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ
(๒๑) การจัดการศึกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห์
(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา
(๒ ๕ ) ก ารส ่ง เส ร ิม ก ารป ระก อ บ อ าช ีพ  
(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หน้าท่ีอ่ืน  ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เทศบาลนคร หรือตามที 

คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุเป็นหน้าท่ีของ 
กรุงเทพมหานคร



บรรดาอำนาจหนาทีใด ซึงเปนของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภๅคจะมอบให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ 
โดยใหทำเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีทำเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ความใน (๑๔ ทวิ) เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหน้าทีตามมาตรา ๘๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด 

กรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นสำนักหรือเทียบเท่าสำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วย 
ผู้อำนวยการเขต และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสำหรับปฏิบัติ 
หน้าทีดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอำนาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าแน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติดังกล่าว ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ฃึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของ 
สถานทีนัน และเพื่อการนีให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่ 
หรือทำงานในสถานที่นัน และให้มีอำนาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงใด  ๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทำ 
ความผิด รวมทั้งให้มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ด้วย

ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ผู้อำนวยการเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่า 
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามจำนวนท่ีพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน

ถ้าผู้ต้องหาไม,ยอมตามที่ปรับ หรือเม่ือยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีอำนาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เงินค่าปรับตามมาตรานี้ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙© ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า 

ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการ 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน 
ท้องถ่ิน โดยเรียกค่าบริการได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เม่ือ 
(๑) การนันจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีทีอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร หรือเป็นประโยชน์แค่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่น โดยก่อตังบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ เมือ



(๑) บริษัทนันมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ท้ิงนใม,กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีกรุงเทพมหานคร 
ได้กระทำอยู่แล้วค่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ

(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนันจดทะเบียนไว้ ในกรณีท่ีมี 
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวคัน ให้นับหุ้นท่ี 
ถือน้ันรวมคัน และ

(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ท้ังหมด และ

(๔) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่กรุงเทพมหานครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๙๕ ล้ากิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจดำเนินการนั้นร่วมคับส่วน 

ราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่า สหการมีฐานะเป็นนิติ 
บุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวช้อง แล้วแต่กรณี

การจัดตังสหการจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้กำหนดชื่ออำนาจหน้าท่ี และวิธี 
ดำเนินงาน เม่ือจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย

มาตรา ๙๖ ในกรณีจำเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทำกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ 
กิรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้แต่ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียค่อน

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

สิทธิในการกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได
หมวด๖

ข้อบัญญัติ
มาตรา ๙๗ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึนได้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีตังต่อไปนี
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๓) การดำเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ 
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษจำคุกเกินหกเดื0น 

และหรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาท
มาตรา ๙๘ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่0เสน0ข้0ษัญญัดิห้0งกิน 
ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสน0ด้0งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับร0งไมิน้0ยกว่าหนึ่งในห้าข0ง 
จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทังหมด



ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร

(วรรคหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร่ะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหฺานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
มาตรา ๙๙ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย 

ข้อความต่อไปนีทังหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) การตังขึนหรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
(๓) การกู้เงิน การคำประคัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมีาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ
(๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ จะต้องมีคำรับรองของผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรือไม, ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้ 

ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติ 
เห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภา 
กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่าง 
ข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐® ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม,เห็นชอบด้วยคับสภากรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลท่ีไม'เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแด,
วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา 
ใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม,ส่งให้สภากรุงเทพมหานครภายในเวลาตังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เห็นชอบด้วย และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติบันแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้ว 
ประกาศในราชกิจจานุฒกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ สภา 
กรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร .
ส่งกลับให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึน 
พิจารณาใหม่ได้ทันที

ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติตังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ดำเนินการตามกำหนด ให้ 
ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติบันแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วประกาศในราชกิจจา 
นุฒกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

มาตรา ๑๐๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็นอันตกไป ยกเว้นร่าง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ร่างข้อบัญญัติทีตกไปตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอใหม่ได้ 

เมอพ้นหนงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันทีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยอับร่ๅงข้ภนัญูญัตินัภ
มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทำเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครเปนผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน

ถ้าปีใดจำนวนเงินซึงได้กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํๅปีงบประมๅอเไม่พอสํๅหรับภๅรใช้จ่ๅย 
ประจำปีกดี หรือมีความจำเป็นทีจะต้องตังงบประมาณรายจ่ายขึนใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม

มาตรา ๑๐๔ ภายใต้บังคับมาตรา ©๐๖ ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยอับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
บันตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และ,ให้ผู้'ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือ 
ใช้บังคับ

มาตรา ๑๐๕ ภายใต้บังคับมาตรา ©๐๖ ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยคับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้สภากรุงเทพมหานครตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนแปดคน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิได้ 
เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนเจ็ดคน ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งใน 
สาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานครภายในสิบ 
วันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการร่วม

ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยคับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ 
ของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบ 
สภากรุงเทพมหานคร ถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๖ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภา 
กรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายน้ันเป็นครั้งแรก

ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวในวรรค 
หน่ึง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครไต้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายบัน และให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุฒกษาเพื่อใช้บังคับ

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร บรรดาร่างข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิไต้ให้ความเห็นชอบ หรือที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานครยังมิไต้ลงนามและประกาศใช้เป็นกฎ่หมายภายในสามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจาก 
ประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป

มาตรา ๑๐๘ ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบต่วนในอันจะรักษาความ 
ปลอดภัยสาธารณะหรือป็องป็ดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ทันทีวงทีมิไต้ ผู้ว่าราชการ



-๒๓-

กรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกข้อกำหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่น 
* ข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป ให้นำข้อกำหนดกรุงเทพมหานครนันเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร 
เพ่ืออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้ว ให้ข้อกำหนดกรุงเทพมหานครนั้นใช้บังคับเปีนข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร
ต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติ ให้ข้อกำหนดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอันตกไป แต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนถึง 
กิจการที่ได้กระทำไป ระหว่างที่ใช้ข้อกำหนดกรุงเทพมหานครนั้น

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน 
(^'') กรณีไม่อนุมัติให้มีผลตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๙ ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้ายอากรการฆ่าสัตวั และผลประโยชน์อ่ืนอันเนื่องในการฆ่า 
สัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๑๑๐ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นรายได้ของ 
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน

มาตรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับนำมันเบนซินและ 
น้ัามันที่คล้ายคัน นั้ามันดีเซลและนั้ามันท่ีคล้ายคัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถานการค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผู้ 
จำหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกท่ีสูงเพ่ิมข้ึนไม,เกินจำนวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานีไม่ถือว่าเป็นการ 
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 

''-  ̂ มาตรา ๑๑๒ กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึนได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึงหรือทุกประเภท ตังต่อไปนี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี เศษของหน่ึงบาทให้ตัดพิง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี ให้ถือเป็นภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน 
(มาตรา ๑๑๒ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔)
มาตรา ๑๑๒ ทวิ กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เพ่ิมขึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ตังต่อไปนี
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพมหานครเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นให้กรุงเทพมหานครเก็บหนึ่งในเก้าของอัตรา 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
(มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๓๔)



มาตรา ๑๑๓ กิจการใดท่ีกฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ถ้ากิจการน้ันอยู่ในเขต 
กรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าทีดำเนินการตามกฎหมายนิ'น และบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและ 
ค่าปรับเนืองในกิจการเช่นว่านัน ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด  ๆ จากผู้ซ่ึงใช้หรือได้ประโยชน์จากบริการ 
สาธารณะทีกรุงเทพมหานคร จัดให้มีขึนได้เมือได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเกบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ 
อย่างอืนซึงมีฐานะเป็นสำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท,าท่ีผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครแต่งตังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ปฎนัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการน้ันจะ 
ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขต โดยความเห็นชอบของผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจส่ังยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ด้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้อง 
ขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย 
อนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เม่ือหักค่าธรรมเนียมคับค่าใช้จ่ายในการยึด และขาย และเงินภาษีอากรด้างชำระออก 
แล้ว ล้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บ 
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว 
ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แค่กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายได้จากการสาธารญปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การทำกิจการร่วมคับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของ 

กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๖) ค่าบริการตามมาตรา ๙๒
(๗) รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร
(๘) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนและเงินสมทบจากรัฐบาล
(๑๐) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา



กรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๔) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเพื่อมุงแสวงหากำไรในกรุงเทพมหานครตามท่ีจะ 

มีกฎหมายกำหนด
(๑๕) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพเศษตามที่จะมีกฎหมายกำหนด
(๑๖) รายได้อืนตามทีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้างประจำ
(๓) ค่าจ้างช่ัวคราว
(๔ )ค่าตอบแทน
(๕) ค่าใช้สอย
(๖) ค่าสาธารณูปโภค
(๗) ค่าวัสดุ
(๘ )ค่าครุภัณฑ์
(๙) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑๐) เงินอุดหนุน
(๑๑) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 
(๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
มาตรา ๑๑๙ การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม การจ่ายเงินซ่ึงมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการบัน

มาตรา ๑๒๐ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงินการจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน 
อ่ืน  ๆ ของกรุงเทพมหานครน้ั *  ̂ . *

เมือสิ่นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณบีสินสุดลง
นั้นในราชกิจจานุฒกษา โดยมิชักข้า

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีตามวรรคสอง เม่ือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำรายงานผลการ 
ตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานคร

หมวด ๘
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่พร-ราชบัญญัตินีและกฎหมายอืน 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ล้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควรส่งข้าราชการมาประจำ 
กรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในห่น้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมบัน  ๆ ก็ย่อมกระทำได้ โดยทำความตกลงคับ



กรุงเทพมหานคร
1 มาตรา ๑๒๒ การตังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานครให้รัฐบาลตั้งให้กรุงเทพมหานคร!ดยตรง
, ภายใตบังคับแห่งกฎหมายอน เงินอุดหนุนทีรัฐบาลจัดให้แก,กรุงเทพมหานครนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จะออกระเบียบกำหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขดูง 

กรุงเทพมหานคร เพือการนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครชีแจงแสดงความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

( 3  กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติใด  ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
เป็นไปในทางทีอาจทำให้เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยังหรือสั่งการตามที่ 
เห็นสมควรก็ได้

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ 

คำส่ัง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับข้อบัญญัติ ประกาศ หรือ 
คำส่ังที่ใข้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๕ให้ดำเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ

มาตรา ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา ๖๐ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้
บังคับ

มาตรา ๑๒๗ ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตให้ 
เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๒๘ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้อำนาจ 
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกต้ัง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทำการเลือกตังในแต่ละเขตนัน

จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คำนวณตามเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละเขตตามหลักฐานการ 
ทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตังสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครในราชกิจจานุฒกษา โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไม่ 
ถึงหนึ่งแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นได้หนึ่งคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจำนวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหน่ึงแสนถ้า 
ถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน

การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ



กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕©๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒0 มาใช้บังคับ

มาตรา ๑๓๐ นับตังแต่วันทีพระราชบัญญัตินีใช้บังคับจนถึงวันเลือกตังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ©๒๗ 
ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินีประกๅศในรๅชกิจจๅนุ!,บกบาคงมีๆๅระอยู่โบ 
ตำแหน่งต่อไป ในระหว่างระยะเวลาตังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทังคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจากตำแหน่ง และจะแต่งต้ังบุคคลท่ี 
เห็นสมควรดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีทีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. 
จะแต่งตังบุคคลที่เห็นสมควรดารงตำแหน่งแทนก็ได้

มาตรา ๑๓๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที ่
พระราชบัญญัตินีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๑๒๗ จะเข้ารับหน้าท่ี ในระหว่างระยะเวลาตังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้น 
จากตำแหน่งและจะแต่งตังบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

มาตรา ๑๓๒ ให้ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันในเขต 
กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใดหมดความจำเป็นต้องมี 
ตำแหน่งตังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตำแหน่งบัน ในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
รองนายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล ่ม๑๐๒ตอนที่๑๑๕ฉบับพิเศษ หน้า๑ วันที่๓ ๑ สิงหาคม๒๕๒๘)

หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปีจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วรวม ๕ คร้ัง ก็ยังมีบทบัญญัติท่ีไม่เหมาะสมคับกาล 
สมัย ตังน้ัน เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกำหนดไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่๒๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔)



-๒๘-

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุง*ทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
(ประกาศในราชกิจจานุเบกหา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่&ก หน้า 1วันที๙่' เมหายน ๒๕๓๙)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกหา เล่ม ๑๑๖ 
ตอนที ่©๐๔ ก หน้า ๒๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทย 
และการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตังยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยยังได้เพิ่มสิทธิของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิก 
สภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถิ่นท้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ รวมทังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีบำรุงรักษาศิลปะ จารีต 
ประเพณี ภูมิปีญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี


