๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
ไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใด
อางถึงกรุงเทพมหานคร เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือ
วาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้นอางถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตาม
พระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒
หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖ ให ก รุง เทพมหานครมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลและเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น มี
ระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและแขวงที่มี
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การตั้ ง ยุ บ หรือเปลี่ยนแปลงพื้ น ที่ เขตใหก ระทํ าโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยน
แปลงพื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร
อางถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๑ สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครจะกระทํ า ได เ มื ่ อ ได ม ี พ ระราช
กฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและ ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปไดแตตองไมเปนการนําเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับ
เขตอื่น หรือนําเอาพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรไมพอที่
จะจัดใหเปนหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและใหถือเปน
เขตเลือกตั้งหนึ่ง

๓
การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้ ง สุ ด ท า ยก อ นวั น ประกาศพระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขต
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
(๓)
มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียบบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ง ไมนอยกวา
เกาสิบวัน
มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒)
(๒)
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๓)
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๓)
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และไดเสียภาษีตามกฎหมายวา
ดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกรุงเทพมหานครในปที่สมัครหรือปกอน
ที่สมัครหนึ่งป
(๓)
มาตรา ๑๕ (ยกเลิก)
(๒)
มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวัน
เลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ

๔
(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น(๑)
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น
คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวน
ทองถิ่น
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก หรือ เลิกจางเพราะ
ทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(๑)
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม
เปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภากรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ก ารดํา เนิ น งานของผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และ
สภากรุง เทพมหานครขัด แยง กัน จนอาจกอ ใหเ กิด ความเสีย หายแกก รุง เทพมหานคร หรือ แกราชการโดย
สวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ใหยุบสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวันนับแต
วัน ที่ ไดรับ ข อ เสนอให ยุ บ สภากรุงเทพมหานคร ผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร อาจยื่น ข อเสนอทบทวนให
พิจารณาใหมไดอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตาม
วรรคหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวน
หรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหสั่งยุบ
สภากรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา ๑๙ ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สภากรุ ง เทพมหานคร ขั ด แย ง กั น หรื อ การดํ า เนิ น งานของผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และ สภา
กรุงเทพมหานครเปนไปในทางที่ไมถูกตองจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการ
โดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได

๕
มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘
วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งและอยู
ในตําแหนงตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
สภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ
สภากรุงเทพมหานคร ที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดใน
สว นราชการหรือ หน วยงานของรัฐ หรือ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ การพาณิ ช ย ข องกรุงเทพมหานครหรื อ บริษั ท ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร หรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหมีผลนับแตวันถัด
จากวันยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณีตาม
มาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุ ม สภากรุงเทพมหานครตลอดสมั ย ประชุ ม ที่ มี กํ าหนดเวลาไม น อ ยกว า
สามสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียแก
เกียรติศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ
(๓)
(๙) ราษฎรผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครได ล งคะแนนเสี ย งให พนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ ผูบริหารทองถิ่น และถา
สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด เพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบ
สภากรุงเทพมหานคร
ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ หรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานครไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเข า ชื่ อ เสนอเป น ญั ต ติ ใ ห ส ภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา

๖
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการ
สอบสวน ถาประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามขอกลาวหา
นั้นและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนง(๑)
มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธาน
สภากรุงเทพมหานครคนหนึ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันที
ที่ไดรับเลือก
ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่ อ ประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุ ง เทพมหานครดํา รงตํา แหน ง ตามวาระคราวละ
สองป
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผล
นับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเขาชื่อ
เสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธาน สภากรุงเทพมหานครใหม และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด โดยใหพน
จากตําแหนงเมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให ส ภากรุ ง เทพมหานครเลื อ กประธานสภาหรื อ รองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของ
สภากรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุ ง เทพมหานคร มี อํ า นาจหน า ที่ ก ระทํ า กิ จ การแทนประธานสภ า
กรุงเทพมหานคร เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทําหนาที่ประธานเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๘ ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการ
รองประธานสภากรุ ง เทพมหานครไม เกิ น จํ า นวนรองประธานสภากรุ ง เทพมหานครโดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้ง
มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก
สภากรุ ง เทพมหานคร ข อ บั ง คั บ การประชุ ม เกี่ ย วกั บ การเลื อ กและการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องประธานสภา
กรุ ง เทพมหานคร รองประธานสภากรุ ง เทพมหานคร และคณะกรรมการสามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ ของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา

๗
การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอย และ
กิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อันเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินสี่
สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัย ใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวันแตถามีกรณี
จําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเปน
ผูเปดหรือปดการประชุม
มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อประโยชน
ของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุมโดยกําหนดวัน
ประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง
สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ให มี กํ า หนดเวลาสามสิ บ วั น แต ถ า มี ก รณี จํ า เป น ให ป ระธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ผู ว า ราชการกรุ งเทพมหานคร รองผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และหรื อ ผู ที่ ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปน
อยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดใน
ข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภากรุ ง เทพมหานคร แต ถ า หากผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ

๘
มาตรา ๓๖ ในที่ ป ระชุ ม สภากรุงเทพมหานคร สมาชิ ก ย อมมี สิ ท ธิ ตั้ งกระทู ถ ามผู วา ราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ต อบเมื่ อ เห็ น ว า เรื่ อ งนั้ น ๆ ยั ง ไม ค วรเป ด เผย เพราะเกี่ ย วกั บ ประโยชน สํ า คั ญ ของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ญั ต ติ ดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง ให ยื่ น ต อ ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร และให ป ระธานสภา
กรุงเทพมหานครแจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไปซึ่ง
ตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง
การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมี อํานาจเลือกสมาชิ กสภากรุงเทพมหานคร ตั้งเป นคณะ
กรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิได
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือ
พิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษาเรื่อ งใด ๆ อั น อยู ในอํ านาจหน า ที่ ข องกรุง เทพมหานครแล ว รายงานต อ สภา
กรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือบุคคล ผูมิไดเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามั ญ ได จํานวน
กรรมการที่ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี สิ ท ธิ เ สนอนั้ น ให เ ป น ไปตามกํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มี สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ ค คลผู ที่ เป น หรือ มิ ได เป น สมาชิ ก สภากรุ งเทพมหานคร ให ส ภากรุง เทพมหานครตั้ งเป น
กรรมการไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไม นอ ยกวากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้ งหมดจึงจะเป น องคป ระชุม และ ให ใชข อบั งคั บ การประชุ มสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาที่
ของกรุงเทพมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ทั้งนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความ
จําเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละ
สองป
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหสิ้นสภาพไปหลังจากที่ไดปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว

๙
มาตรา ๔๓ ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๒
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๔ ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการ
เลือกตั้งแลวในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๓
มาตรา ๔๖ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่
เลือกตั้ง
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอื่น ใหทําการเลือกตั้ง
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม
มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) สั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือเปนคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔) บริ ห ารราชการตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

๑๐
(๗) อํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี
แลวแตกรณีโดยอนุโลม ทั้งนี้เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนง
ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ
หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนนอกเหนือไปจากที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงาน
ตามปกติ
(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปน
คูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
*มาตรา ๕๒ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผลนับแต
วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ยกเวนลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๖(๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตําแหนงเมื่อมี
กรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการ หรือละเลยไมปฏิบัติ
การอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการ
โดยสวนรวม หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๓)
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

๑๑
ในกรณีที่พฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรางมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยตองนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ตนไดรับแจงมติของสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยสั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง แตผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยื่นฟอง
ตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหพนตําแหนง
ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่
ไดรับคําสั่งจนกวาศาลจะพิพากษา
ในกรณีผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําสั่งใหผู
ถูกสั่งนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่ง
วันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดรับคําสั่ง
ดังกลาว
มาตรา ๕๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คง
อยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจาก
ตําแหนงดวยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(๑)
มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
คําสั่งแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ใหมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคนและผูชวยเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคนไมได
มาตรา ๕๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาเปนขาราชการ
การเมืองตามกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจากบุคคล
ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีพิจารณาเห็นสมควร และจะ

๑๒
ตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนํา
บทบัญญัติ มาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนงใหผูไดรบั แตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย นอก
จากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หรือถูกสั่งใหออกตามคําสั่งของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิด
ก็ตาม
มาตรา ๕๙ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๑
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๐ ใหจดั ระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
(๖) สํานักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงานตามวรรคหนึ่งจะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน
ผูบงั คับบัญชา ขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นตอประธานสภา
กรุงเทพมหานครและมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน
ผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับราชการ
และงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการ

๑๓
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูชวยสั่งหรือปฏบัติราชการแทนเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และของผูชวย
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอ
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ
มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงาน คณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และ
ลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหมี
ผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
คนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได
มาตรา ๖๔ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมีรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได
มาตรา ๖๕ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานครมี
อํานาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบควบคุม
ดูแลราชการประจําของกรุงเทมหานคร ใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๖ สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะใหมี
รองผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได
มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานา
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ

๑๔
สวนที่ ๒
เขตและสภาเขต
มาตรา ๖๘ สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา ๖๙ ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวนแต
พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๒) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขต
(๓) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งใหสํานักงานเขตใด
ปฏิบัติหนาที่ใดแทนสํานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางสวนได และจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจํานวน
อยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน
จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แตละเขตจะพึงมีใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขตตาม
หลักฐานการทะเบียบราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทําการเลือกตั้งในแตละ
เขต
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต ให
นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเขตให ก ระทํ า เป น ประกาศ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่ง
ตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุของ
สภาเขต
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตขึ้นใหม ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว
มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง และ รองประธาน
สภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก

๑๕
ประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป
มาตรา ๗๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลา
ใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต
มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอาํ นวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมาย
มีหนาที่เขาประชุมสภาเขต และมีสทิ ธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุม
สภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม
และเงินตอบแทนอืน่ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๘ ใหผูอาํ นวยการเขตอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและ กิจการอื่นที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาเขต
มาตรา ๗๙ ใหสภาเขตมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหขอ คิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขต และสภา
กรุงเทพมหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
วาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย
(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแก
ราษฎร
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง หรือแกไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาเขต
แจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป
(๕) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอาํ นวยการเขตรองขอ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น
(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใชจายงบ
ประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๒) โดยขอ
ลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธาน สภาเขต และประธานสภาเขตโดยอนุโลม
หมวด ๔
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๘๑ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย

๑๖
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานครตามลํา ดั บ ที่ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครจั ด ไว ต ามมาตรา ๕๕ เป น ผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน อยางอื่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แต
ถาจะมอบใหปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําสั่งและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือปฏิบัติราชการของ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่นซึ่งมีฐานเปนสํานักคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดบัญญัติใน
เรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูปฎิบัติ ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง
ผูอํานวยการสํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
ผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบ
เทาของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง

๑๗
ใด ถ ากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ขอบั งคับ ขอ บัญ ญั ติ หรือคําสั่งนั้ นหรือมติข องคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้ น มิ ได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
ผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนามผู
อํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีผูชวยอํานวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวย
ผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
คนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา ๘๕ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
เปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หลายคน ใหประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใด
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผูมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
เปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเพทมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการใน
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษา
ราชการแทน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร การ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งมอบหมาย

๑๘
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรกั ษา
ราชการแทน ถามีผูชว ยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธานคณะ
กรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร แตงตั้งผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใดคนหนึ่งเปนผูรกั ษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเปนผูรกั ษาราชการแทน
มาตรา ๘๘ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่เชนเดียว
กับผูซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย หรือมอบอํานาจ
ใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอาํ นาจ หนาที่อยางใด
ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัตริ าชการแทนดวย แลวแตกรณี
หมวด ๕
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘) การขนสง
(๙) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษสงิ่ แวดลอม

๑๙
(๓)

(๑๔ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๕) การสาธารณูปโภค
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๗) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย
ในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๑) การจัดการศึกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห
(๒๔) การสงเสริมการกีฬา
(๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่
กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจะมอบให
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับหรือประกาศ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่เปน
สํานักหรือเทียบเทาสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควสงสัย
วามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาวในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก หรือในเวลาทําการสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัด เอกสาร หลักฐาน
ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย
ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
ผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่ดังกลาวกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา ดังกลาว

๒๐
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเปน
พนักงานสอบสวนตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาและขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นโดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการนอกเขตกรุงเทพมหานครได เมื่อ
(๑) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการที่
เกี่ยวของ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทหรือถือหุนใน
บริษัทไดเมื่อ
(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(๒) กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทนั้น
จดทะเบียนไวในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ
(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่กรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๕ ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นไดโดยจัดตั้งเปน
องคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของ
กรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดชื่อ
อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานเมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหระบุวิธีจัดการทรัพยสิน
ไวดวย
มาตรา ๙๖ ในกรณีจําเปนกรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทน ที่เกี่ยวของแทน
กรุงเทพมหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยเสียกอน

๒๑
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได
หมวด ๖
ขอบัญญัติ
มาตรา ๙๗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
(๓) การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน จากทรัพยสิน
การจาง และการพัสดุ
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนโทษ
จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
(๓)
มาตรา ๙๘ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหนึ่งในหนาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็ตอ
เมื่อมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๙ รางขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใดขอหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอน หรือ วางระเบียบ
การบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รับรักษาหรือจายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของกรุงเทพมหานคร
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
การจางและการพัสดุ
(๕) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัตเิ กี่ยวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไมใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูวินิจฉัย
มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติ
เห็นชอบแลวใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่

๒๒
สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครที่ผานมาความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช
บังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภากรุงเทพมหานคร ให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมสงใหสภากรุงเทพมหานครภาย
ในเวลาดังกลาว ใหถือวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับ
เปนกฎหมาย
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยและสงใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณา
ใหม สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร นอกจากรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน
สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดใหประธานสภากรุงเทพมหานคร สงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมดําเนินการตามกําหนดใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยใหเปน
อันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น
มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน
ถาปใดจํานวนเงินซึ่งไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณไมพอ
สําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดีใหทํา
เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
มาตรา ๑๐๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคน และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน ประกอบเปน
คณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญ ที่บัญญัติไวในรางบัญญัติงบประมาณ

๒๓
รายจาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแตวนั ที่สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการรวม
ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมดวยคะแนนเสียง
ไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ใหรางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเปนอัน
ตกไป และใหใชขอ บัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวนั้นไปพลางกอนในกรณีเชนวานี้ ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานคร ถามีขอ เสนอของผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๖ รางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวัน นับแตวนั ที่
สภากรุงเทพมหานครไดพจิ ารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น เปนครั้งแรก
ถาสภากรุงเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายนั้น และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานครบรรดาราง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่ สภากรุงเทพมหานครให
ความเห็นชอบแลว แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังมิไดลงนามและประกาศใชเปนกฎหมายภายใน
สามสิบวันนับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป
มาตรา ๑๐๘ ในระหวางที่ไมมีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
ในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ใหทันทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนด
กรุงเทพมหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัตแิ ละเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอตอ
สภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับ
เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป ถาสภากรุงเทพมหานครไมอนุมัติใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเปน
อันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่ใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานครประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
การคลังและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๙ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปา ย อากรการฆาสัตวและ
ผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑๐ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๑๑ ใหกรุงเทพมหานครมีอาํ นาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบาํ รุงกรุงเทพมหานครสําหรับ
น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน และกาซปโตรเลียม ซึ่งสถานการคาปลีก

๒๔
ในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไมเกินจํานวนภาษี
ที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการ
ผูกขาด
(๑)
มาตรา ๑๑๒ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได
ไมเกินรอยละสิบของภาษี และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันในการ
เสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น(๑)
(๑)
มาตรา ๑๑๒ ทวิ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปน
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยให
กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่นใหกรุงเทพมหานคร
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๑๓ กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ดําเนินการ ถากิจการนั้น
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้นและบรรดา
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้นใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูซึ่งใชหรือ
ไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้นไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปน
ประการอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขต
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของ
ผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
วิธียึดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึด และขายและ
เงินภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน

๒๕
มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใช
จายตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้
(๑)
รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
รายไดจากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๒)
รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นหรือ
(๓)
จากสหการ
ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของเทศบาลหรือ
(๔)
มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕)
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว
คาบริการตามมาตรา ๙๒
(๖)
รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
(๗)
ตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๘)
เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับความเห็น
ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๙)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นและ เงินสมทบ
จากรัฐบาล
(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประทศ หรือองคการระหวางประเทศซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงแสวงหากําไร
ในกรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน หรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมาย
กําหนด
(๑๖) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) คาจางประจํา
(๓) คาจางชั่วคราว
(๔) คาตอบแทน
(๕) คาใชสอย
(๖) คาสาธารณูปโภค
(๗ คาวัสดุ
(๘) คาครุภัณฑ
(๙) คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๒๖
(๑๐) เงินอุดหนุน
(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว
(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน
มาตรา ๑๑๙ การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายเงิน ซึ่งมิไดอนุญาตไวในขอ
บัญญัติ งบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น
มาตรา ๑๒๐ ใหสํานักงานตรวจแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจายเงินประจําป
งบประมาณที่สนิ้ สุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินได ตรวจสอบแลว
ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ สภากรุงเทพมหานคร
หมวด ๘
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๑ เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการอื่ น นอกเหนื อ จากที่
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวง ทบวง กรมใด
เห็นสมควรสงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพื่อปฏบัติราชการในหนาที่ของ กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ
ก็ยอมกระทําได โดยทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ใหรัฐบาลตั้งให
กรุงเทพมหานครโดยตรง
ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่นเงินอุดหนุนที่รฐั บาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น รัฐมนตรีวา

การกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได
มาตรา ๑๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริง หรือ
สั่งใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวา การปฏิบัติใด ๆ ของผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือ เปนไปในทางที่อาจทําใหเสียประโยชนของ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย จะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๔ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนํา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินปี้ ระกาศใน

๒๗
ราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๖ ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ
มาตรา ๑๒๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๘ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดย
อนุ โ ลม และให อํ า นาจหน า ที่ ข องผู ว า ราชการจั ง หวั ด ตามกฎหมายนั้ น เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องปลั ด
กรุงเทพมหานคร
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้งและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขตนั้น
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
เขตตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑหนึ่งแสนคนตอสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขต
นั้นไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้น
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่ง
แสนการประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
มาใชบังคับ
มาตรา ๑๓๐ นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตําแหนงตอไป ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเมื่อมีเหตุอันสมควร
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทน
ก็ได
ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได
มาตรา ๑๓๑ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับหนาที่ในระหวางระยะเวลาดังกลาว เมื่อมีเหตุ

๒๘
อันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงและจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารง
ตําแหนงแทนก็ได
มาตรา ๑๓๒ ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบา น แพทยประจําตําบลและสารวัตร
กํานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มอี ยูในวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับยังคงมีอยูตอไป ถาในเขตหรือแขวงใด
หมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตําแหนงนั้นในราชกิจจานุเบกษา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
(เลมที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวรวม ๕ ครั้ง ก็ยังมีบท
บัญญัติที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลอง
ตัวสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไป
ตามหลักการปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราช
บัญญัตินี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒

