
 

 

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 
   จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปน้ี 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘“ 
 
 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 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  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใด 
อางถึงกรุงเทพมหานคร เขต แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือ
วาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังน้ันอางถึงกรุงเทพมหานคร  เขตหรือแขวง ตาม
พระราชบัญญัติน้ีแลวแตกรณีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 



 

 

๒ 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรา ๖  ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มี
ระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยูในวันที่ 
พระราชบัญญัติน้ี ใชบังคับ 
   การแกไขเปล่ียนแปลงอาณาเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
 มาตรา ๗  ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและแขวงที่มี
อยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
   การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงพื้นที่เขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ในเขตหน่ึงถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียน
แปลงพื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร 
อางถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง 
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด ๒ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร 

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

สวนที่ ๑ สภากรุงเทพมหานคร 
 
 มาตรา ๑๐  สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๑ 
 มาตรา ๑๑  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุง เทพมหานครจะกระทําไดเมื ่อไดมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและ ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 
   การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปไดแตตองไมเปนการนําเอาพื้นที่ของเขตหน่ึงไปรวมกับ
เขตอ่ืน หรือนําเอาพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอ่ืน 
   ในเขตเลือกตั้งหน่ึงใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหน่ึงคน ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรไมพอที่
จะจัดใหเปนหน่ึงเขตเลือกตั้ง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหน่ึงคนและใหถือเปน
เขตเลือกตั้งหน่ึง 



 

 

๓ 

   การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
   หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขต 
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓)มาตรา ๑๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ 
 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียบบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไมนอยกวา
เกาสิบวัน 
 มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ีในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิให 
ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
 (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๒)(๒)  
 (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
 (๓)(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 (๓)(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
 (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอย
กวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร    และไดเสียภาษีตามกฎหมายวา
ดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกรุงเทพมหานครในปที่สมัครหรือปกอน
ที่สมัครหน่ึงป 
 (๓)มาตรา ๑๕   (ยกเลิก) 
 (๒)มาตรา ๑๖  บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
 (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๒) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
 (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 
รับเลือกตั้งยังไมครบส่ีป 
 (๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไมครบส่ีป 
 (๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน    เพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ(๑) 
 มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร 
   เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม
เปนการเลือกตั้งทั่วไป ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภากรุงเทพมหานคร 
ส้ินสุดลง และวันเลือกตั้งน้ันตองกําหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๘   ในกรณีที่การดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ 
สภากรุงเทพมหานครขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดย
สวนรวม ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ใหยุบสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 
  ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อาจยื่นขอเสนอทบทวนให
พิจารณาใหมไดอีกครั้งหน่ึงภายในสามสิบวัน นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตาม
วรรคหน่ึง ในการน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอทบทวน
หรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว 
  ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย     ใหส่ังยุบ
สภากรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก  ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง 
 มาตรา ๑๙  ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ   
สภากรุงเทพมหานคร ขัดแยงกันหรือการดําเนินงานของผูว าราชการกรุงเทพมหานคร และ สภา
กรุงเทพมหานครเปนไปในทางที่ไมถูกตองจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการ
โดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนน้ันไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 



 

 

๕ 

 มาตรา ๒๐  การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งและอยู 
ในตําแหนงตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร 
   เมื่อตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามอายุของ
สภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
   สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ 
สภากรุงเทพมหานคร ที่เหลืออยู 
 มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดใน 
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 (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)    ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 (๘)    สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียแก
เกียรติศักด์ิของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ใหมีผลตั้งแตวันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ 
 (๓)(๙)     ราษฎรผูมีสิทธิ เลือกตั้ง ในเขตกรุง เทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ ผูบริหารทองถิ่น และถา
สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด เพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบ
สภากรุงเทพมหานคร 
 ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ หรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไมนอยกวาห น่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้ งหมดเขาชื่อเสนอเปนญัตติ ใหสภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา  

 



 

 

๖ 

 มาตรา ๒๔  ในกรณีที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง 
เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการ 
สอบสวน ถาประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นส้ินสุดลงตามขอกลาวหา
น้ันและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหพนจาก
ตําแหนง(๑) 
 มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธาน 
สภากรุงเทพมหานครคนหนึ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน    โดยใหดํารงตําแหนงทันที
ที่ไดรับเลือก 
 ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่ อประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 
 ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละ
สองป  
 มาตรา ๒๖  ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผล
นับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก 
 (๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิก   ทั้งหมดเขาชื่อ
เสนอญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธาน  สภากรุงเทพมหานครใหม และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามน้ันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด โดยใหพน
จากตําแหนงเมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกน้ันอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของ 
สภากรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
 รองประธานสภากรุงเทพมหานคร  มี อํานาจหน าที่ กระทํ ากิ จการแทนประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทําหนาที่ประธานเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น 
 มาตรา ๒๘  ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการ 
รองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานครโดยประธานสภา
กรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้ง 
 มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ   การเสนอญัตติ การปรึกษา 



 

 

๗ 

การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบ และความเรียบรอย และ
กิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๐  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  อันเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร   เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนคร้ังแรก 
 ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินส่ี
สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัย ใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด 
 สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวันแตถามีกรณี
จําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกิน
สิบหาวัน 
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเปน
ผูเปดหรือปดการประชุม 
 มาตรา ๓๑  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อประโยชน 
ของกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได  ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุมโดยกําหนดวัน
ประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 
 สมัยประชุมวิสามัญ ใหมี กําหนดเวลาสามสิบวัน  แตถ ามีกรณี จําเปนใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
 การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายมีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มาตรา ๓๓   การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปน
อยางอ่ืนในพระราชบัญญัติน้ี หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา ๓๔  หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
 มาตรา ๓๕   การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ 
 



 

 

๘ 

 มาตรา ๓๖  ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ยอมมี สิทธิที่ จะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องน้ัน ๆ  ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิก 
ทั้งหมดมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไปซ่ึง
ตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง 
 การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 
 มาตรา ๓๘   สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งเปนคณะ
กรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิได
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครแลวรายงานตอสภา
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือบุคคล ผูมิไดเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได จํานวน
กรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอน้ันใหเปนไปตามกําหนดในขอบังคับของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวน 
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร  และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปน
กรรมการไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
 มาตรา ๔๐  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และ ใหใชขอบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๑  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ 
ของกรุงเทพมหานครมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่พิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษาอยูน้ันได ทั้งน้ี จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความ 
จําเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของ 
คณะกรรมการแลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได 
 มาตรา ๔๒  คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละ
สองป 
 คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหส้ินสภาพไปหลังจากที่ไดปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 
 



 

 

๙ 

 มาตรา ๔๓  ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจาก 
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

สวนที่ ๒ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรา ๔๔  ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซ่ึงราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการ
เลือกตั้งแลวในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔๕  ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๓ 
 มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
 มาตรา ๔๗  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันที่ 
เลือกตั้ง 
 เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน 
หกสิบวันนับแตวันส้ินสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอ่ืน ใหทําการเลือกตั้ง
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม 
 มาตรา ๔๘  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง 
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๔๙  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 
 (๒) ส่ังอนุญาต  อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
 (๓)    แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือเปนคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการใด ๆ 
 (๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
 (๕)     วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
 (๖)     รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 



 

 

๑๐ 

 (๗)    อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และลูกจางกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 
แลวแตกรณีโดยอนุโลม ทั้งน้ีเวนแตพระราชบัญญัติน้ีจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 มาตรา ๕๑  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(๑)     ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนง 
ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 (๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนนอกเหนือไปจากที่ 
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
 (๓)     ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปน 
คูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง 
    บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รับเบ้ียหวัดบําเหน็จ
บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอ่ืนใด เน่ืองจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 
 *มาตรา ๕๒  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 (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 โดยมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหออกจากตําแหนงเมื่อมี
กรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทําการอันเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของตําแหนงหรือปฏิบัติการ หรือละเลยไมปฏิบัติ
การอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการ
โดยสวนรวม หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
 (๓)(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง  เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 



 

 

๑๑ 

 ในกรณีที่พฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรางมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอน้ีตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยตองนําเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ตนไดรับแจงมติของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๕๓    เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยสั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง แตผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยื่นฟอง 
ตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ังใหพนตําแหนง 
 ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่
ไดรับคําส่ังจนกวาศาลจะพิพากษา 
 ในกรณีผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําส่ังใหผู
ถูกส่ังน้ันพนจากตําแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําส่ัง 
 วันที่ไดรับคําส่ังใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ไดรับคําส่ัง 
ดังกลาว 
 มาตรา ๕๔   ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คง 
อยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจาก
ตําแหนงดวยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(๑) 
 มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินส่ีคนตามลําดับที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
 คําส่ังแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 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
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร  เลขานุการองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจากบุคคล
ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีพิจารณาเห็นสมควร และจะ



 

 

๑๒ 

ตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนํา
บทบัญญัติ มาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย 
 เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย นอก
จากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑ หรือถูกส่ังใหออกตามคําส่ังของผูวา 
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิด 
ก็ตาม 
 มาตรา ๕๙ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๓ 

การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
สวนที่ ๑ 

สวนราชการของกรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรา ๖๐   ใหจดัระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
  (๑)     สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒)     สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓)     สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔)     สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (๕)      สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่อยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก 
 (๖)      สํานักงานเขต 
 การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงานตามวรรคหนึ่งจะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๑  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการประจํา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน 
ผูบังคับบัญชา  ขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นตอประธานสภา
กรุงเทพมหานครและมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน 
ผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่  เก่ียวกับราชการ 
และงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมือง
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการ 



 

 

๑๓ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปนผูชวยส่ังหรือปฏบัติราชการแทนเลขานุการ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     ซ่ึงเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และของผูชวย 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอ 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 
 มาตรา ๖๓  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงาน    คณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และ
ลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะใหมี
ผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
คนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได 
 มาตรา ๖๔   สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมีรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได 
 มาตรา ๖๕  นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานครมี
อํานาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดและตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบควบคุม 
ดูแลราชการประจําของกรุงเทมหานคร ใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และลูกจางกรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๖๖  สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะใหมี
รองผูอํานวยการสํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได 
 มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานา
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครและ 
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ 
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 



 

 

๑๔ 

สวนที่ ๒ 
เขตและสภาเขต 

 
 มาตรา ๖๘  สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได 
 มาตรา ๖๙  ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 (๑) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวนแต 
พระราชบัญญัติน้ีจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 (๒)    อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขต 
 (๓) อํานาจหนาที่ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังใหสํานักงานเขตใด
ปฏิบัติหนาที่ใดแทนสํานักงานเขตอ่ืนทั้งหมดหรือบางสวนได และจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่น้ันก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๗๑ ในเขตหน่ึง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งมีจํานวน
อยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้น
อีกหน่ึงคนตอจํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน  เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวาน้ันใหนับเปนหน่ึงแสน 
 จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แตละเขตจะพึงมีใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขตตาม 
หลักฐานการทะเบียบราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทําการเลือกตั้งในแตละ
เขต 
 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต ให
นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเขตใหกระทําเปนประกาศ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
 เมื่ออายุของสภาเขตส้ินสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซ่ึง
ตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวันที่อายุของสภาเขตส้ินสุดลง 
 มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุของ
สภาเขต 
 เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตน้ันจะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงน้ันเปนอันส้ินสุดลง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตขึ้นใหม  ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว 
 มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง  และ รองประธาน
สภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก 
 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก 



 

 

๑๕ 

 ประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป 
 มาตรา ๗๕  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
 ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลา
ใด  ใหเปนไปตามมติของสภาเขต 
 มาตรา ๗๖  ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมาย 
มีหนาที่เขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุม
สภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มาตรา ๗๗  ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม 
และเงินตอบแทนอืน่ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๗๘  ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและ กิจการอื่นที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาเขต 
 มาตรา ๗๙  ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 (๑)      ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขต  และสภา
กรุงเทพมหานคร 
 (๒)      จดัสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
วาดวยวิธกีารงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 
 (๓)      สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแก
ราษฎร 
 (๔)      ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต  เก่ียวกับการปรับปรุง หรือแกไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาเขต
แจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป 
   (๕)      ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ 
  (๖)    แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อัน
เก่ียวกับการงานของสภาเขต ทั้งน้ี ตามกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น 
 (๗)   หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
  ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซ่ึงการใชจายงบ
ประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒) 
 มาตรา ๘๐  ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)  และ (๒) โดยขอ
ลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธาน สภาเขต และประธานสภาเขตโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 
 
 มาตรา ๘๑  อํานาจหนาที่ในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 



 

 

๑๖ 

 ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครตามลําดับที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปน 
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๘๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะ 
รัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองน้ันมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปน อยางอ่ืน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แต
ถาจะมอบใหปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําส่ังและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การส่ังหรือปฏิบัติราชการของ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอ่ืนซ่ึงมีฐานเปนสํานักคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังน้ันหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดบัญญัติใน
เร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน  ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูปฎิบัติ    ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานัก 
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง 
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘๓  ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรอง 
ผูอํานวยการสํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําส่ังมอบหมาย 
 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง 
ผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไม
อาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบ
เทาของสํานักน้ันคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติ 
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ือง



 

 

๑๗ 

ใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ันหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน มิได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง 
ผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต  
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักน้ัน ปฏิบัติราชการแทนในนามผู 
อํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําส่ังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีผูชวยอํานวยการเขต การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวย 
ผูอํานวยการเขตใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําส่ังมอบหมาย 
 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหผูชวย 
ผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
คนใดคนหน่ึง เปนผูรักษาราชการแทน 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบัติ 
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือ     มติของคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน มิได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวย 
ผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได 

 มาตรา ๘๕   การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
เปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน   ถามีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
หลายคน ใหประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมายใหผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครคนใด 
คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผูมีอาวุโส    
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๘๖   การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
เปนไปตามที่เลขานุการผูวาราชการกรุงเพทมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ 
ราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมายใหผูชวยเลขานุการ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการใน 
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษา
ราชการแทน 

มาตรา ๘๗    ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร การ
ส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ 
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร   มีคําส่ังมอบหมาย 



 

 

๑๘ 

 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได   ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรักษา 
ราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ใหประธานคณะ
กรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร แตงตั้งผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง  
ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
 มาตรา ๘๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหนาที่เชนเดียว
กับผูซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงน้ันมอบหมาย   หรือมอบอํานาจ
ใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงมอบหมาย
หรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ  หนาที่อยางใด 
ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตาํแหนงน้ันในระหวางที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย  แลวแตกรณี 
 

หมวด ๕ 
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

  
 มาตรา ๘๙  ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใน
เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังตอไปน้ี 
 (๑)     การรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน ทั้งน้ีตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
                 (๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
         (๓)     การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๔)      การักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 (๕)      การผังเมือง 
 (๖)      การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
 (๗)      การวิศวกรรมจราจร 
  (๘)      การขนสง  
 (๙)      การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ 
 (๑๐)    การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (๑๑)     การควบคมุอาคาร 
 (๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
  (๑๓)     การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 (๑๔)    การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 



 

 

๑๙ 

 (๓)(๑๔ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
 (๑๕)    การสาธารณูปโภค 
 (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (๑๗)   การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (๑๘)   การควบคุมการเล้ียงสัตว 
 (๑๙) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
 (๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย            
ในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ  
 (๒๑) การจัดการศึกษา 
 (๒๒) การสาธารณูปการ 
 (๒๓) การสังคมสงเคราะห 
 (๒๔) การสงเสริมการกีฬา 
 (๒๕) การสงเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๒๖) การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
 (๒๗) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่
กฎหมายระบุเปนหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

 บรรดาอํานาจหนาที่ใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจะมอบให
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับหรือประกาศ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับหรือประกาศตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙    ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่เปน
สํานักหรือเทียบเทาสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการกรุงเทพมหานคร  
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควสงสัย
วามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติดังกลาวในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก หรือในเวลาทําการสถานที่น้ัน และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือ 
หลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน และใหมีอํานาจยึดหรืออายัด เอกสาร หลักฐาน 
ยานพาหนะหรือส่ิงใด ๆ ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย 
 ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก 
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) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจ 
หนาที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเปนประโยชนแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
  (๒)    ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
  (๓)    ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการที่ 
เก่ียวของ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทหรือถือหุนใน
บริษัทไดเมื่อ 
 (๑)     บริษัทน้ันมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือน
ถึงกิจการที่กรุงเทพมหานครไดกระทําอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และ 
 (๒)     กรุงเทพมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนที่บริษัทน้ัน   
จดทะเบียนไวในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือน้ันรวมกัน และ 
 (๓)     สภากรุงเทพมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง   ของ
จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ 
               (๔)  ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่กรุงเทพมหานครถืออยูตองไดรับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๙๕ ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนไดโดยจัดตั้งเปน
องคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของ
กรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถิ่นที่เก่ียวของ แลวแตกรณี 
 การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดชื่อ
อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานเมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหระบุวิธีจัดการทรัพยสิน
ไวดวย 
 มาตรา ๙๖ ในกรณีจําเปนกรุงเทพมหานครอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทน ที่เก่ียวของแทน
กรุงเทพมหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยเสียกอน 



 

 

๒๑ 

 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
     สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได 

 
หมวด ๖ 
ขอบัญญัติ 

  
 มาตรา ๙๗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของ 
สภากรุงเทพมหานคร ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)     เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
 (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 (๓)     การดําเนินการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
 (๔)     การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน   จากทรัพยสิน 
การจาง และการพัสดุ 
  ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนโทษ 
จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาท 
 (๓)มาตรา ๙๘ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็แตโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยการ 
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองไมนอยกวาหน่ึงในหนาของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 
 รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอไดก็ตอ
เมื่อมีคํารับรองของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๙๙ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน หมายความถึง รางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยขอความตอไปน้ีทั้งหมดหรือแตขอใดขอหน่ึง 
 (๑) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปล่ียนแปลงแกไข หรือผอน หรือ วางระเบียบ 
การบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร 
 (๒) การจัดสรร รับรักษาหรือจายเงินของกรุงเทพมหานครหรือการโอนงบประมาณรายจาย
ของกรุงเทพมหานคร 
 (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
 (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
การจางและการพัสดุ 
 (๕)    การพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
 (๖)    การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร  
 ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงินที่จะตองมีคํารับรองของ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือไมใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูวินิจฉัย 
 มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติ
เห็นชอบแลวใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ 



 

 

๒๒ 

สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครที่ผานมาความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช
บังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภากรุงเทพมหานคร ให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางขอบัญญัติน้ันพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยใหสภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมสงใหสภากรุงเทพมหานครภาย
ในเวลาดังกลาว ใหถือวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบดวย และใหประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ลงนามในรางขอบัญญัติน้ันแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับ
เปนกฎหมาย 
 ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยและสงใหสภากรุงเทพมหานครพิจารณา
ใหม สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสงกลับใหสภากรุงเทพมหานคร นอกจากรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เก่ียวดวยการเงิน
สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที 
 ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดใหประธานสภากรุงเทพมหานคร สงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๐๐ ถาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมดําเนินการตามกําหนดใหประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติน้ันแทน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย 
 มาตรา ๑๐๒ รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวยใหเปน 
อันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จะเสนอใหมไดเมื่อพนหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัติน้ัน 
 มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานครใหทําเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทัน 
ปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวน้ันไปพลางกอน 
 ถาปใดจํานวนเงินซ่ึงไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณไมพอ
สําหรับการใชจายประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดีใหทํา
เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 มาตรา ๑๐๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบดวยกับราง 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายน้ันตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ 
 มาตรา ๑๐๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคน และผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน ประกอบเปน 
คณะกรรมการรวมเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญ ที่บัญญัติไวในรางบัญญัติงบประมาณ 



 

 

๒๓ 

รายจาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการรวม 
 ถาสภากรุงเทพมหานครยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวมดวยคะแนนเสียง
ไมต่าํกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนอัน
ตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณปที่แลวน้ันไปพลางกอนในกรณีเชนวาน้ี ให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานคร ถามีขอเสนอของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๐๖ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณและรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวัน นับแตวันที่ 
สภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายน้ัน เปนครั้งแรก 
 ถาสภากรุงเทพมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายน้ันไมเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหถือวาสภากรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายน้ัน และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ 

 มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครส้ินอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานครบรรดาราง 
ขอบัญญัตกิรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่ สภากรุงเทพมหานครให
ความเห็นชอบแลว แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังมิไดลงนามและประกาศใชเปนกฎหมายภายใน 
สามสิบวันนับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครใหเปนอันตกไป 
 มาตรา ๑๐๘   ในระหวางที่ไมมีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
ในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ใหทันทวงทีมิได ผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกําหนด
กรุงเทพมหานครใหใชบังคับดังเชนขอบัญญัติและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอตอ 
สภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแลว ใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นใชบังคับ
เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป ถาสภากรุงเทพมหานครไมอนุมัติใหขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้นเปน
อันตกไป แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่ใชขอกําหนดกรุงเทพมหานครนั้น 
 การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๗ 
การคลังและทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 

  
 มาตรา ๑๐๙ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและ 
ผลประโยชนอ่ืนอันเน่ืองในการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานครใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๑๑๐ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเล่ือนที่จัดเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๑๑๑ ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับ 
นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คลายกัน นํ้ามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน และกาซปโตรเลียม ซ่ึงสถานการคาปลีก 



 

 

๒๔ 

ในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูจําหนายไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไมเกินจํานวนภาษี
ที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการ 
ผูกขาด 
 (๑)มาตรา ๑๑๒ กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได
ไมเกินรอยละสิบของภาษี และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท ดังตอไปน้ี 
                            (๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
  (๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
                            (๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันในการ
เสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง 
 ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้น(๑) 

 (๑)มาตรา ๑๑๒ ทวิ  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปน
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยให
กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรารอยละศูนย 
 (๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่นใหกรุงเทพมหานคร 
เก็บหน่ึงในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
 ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๑๑๓   กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ดําเนินการ  ถากิจการนั้น
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้นและบรรดา 
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับเน่ืองในกิจการเชนวาน้ันใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๑๔   กรุงเทพมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ  จากผูซ่ึงใชหรือ
ไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีขึ้นไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๑๑๕    ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ีใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต  
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย     เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้นจะไดกําหนดไวเปน
ประการอื่น 
 ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขต  
โดยความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจส่ังยึด และส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของ 
ผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง 
 วิธียึดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง โดยอนุโลม 
 เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึด และขายและ 
เงินภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 



 

 

๒๕ 

 มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได    ในกรณีเชนน้ีเมื่อไดหักคาใช
จายตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม น้ันสงมอบใหแกกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 
  (๑) รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 
  (๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 
 (๓) รายไดจากการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร การทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นหรือ
จากสหการ 
 (๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของเทศบาลหรือ
มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
  (๕) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว 
  (๖) คาบริการตามมาตรา ๙๒ 
  (๗) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
  (๘) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซ่ึงไดรับความเห็น
ชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
  (๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนและ เงินสมทบ
จากรัฐบาล 
  (๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
  (๑๑) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประทศ หรือองคการระหวางประเทศซึ่ง       
ไดรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
  (๑๒) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
  (๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
  (๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงแสวงหากําไร
ในกรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด 
  (๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน หรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมาย
กําหนด 
  (๑๖) รายไดอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจายดังตอไปน้ี 

 (๑)  เงินเดือน 
 (๒)  คาจางประจํา 
 (๓)  คาจางชั่วคราว 
 (๔)  คาตอบแทน 
 (๕)  คาใชสอย 

  (๖)  คาสาธารณูปโภค 
  (๗  คาวัสดุ 
  (๘)  คาครุภัณฑ 
  (๙)  คาที่ดินและส่ิงกอสราง 



 

 

๒๖ 

  (๑๐)  เงินอุดหนุน 
  (๑๑)  รายจายอ่ืนตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว 
  (๑๒)  รายจายตามขอผูกพัน  
 มาตรา ๑๑๙ การจายเงินของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน  ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายเงิน  ซ่ึงมิไดอนุญาตไวในขอ
บัญญัต ิงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๑๒๐ ใหสํานักงานตรวจแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน   การบัญชี  
การเงิน และทรัพยสินอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจายเงินประจําป 
งบประมาณที่ส้ินสุดลงน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 
 รายงานการรับจายเงินประจําปตามวรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินได   ตรวจสอบแลว
ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ     สภากรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๘ 

ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร 
  
 มาตรา ๑๒๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่   
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ถากระทรวง ทบวง กรมใด
เห็นสมควรสงขาราชการมาประจํากรุงเทพมหานครเพื่อปฏบัติราชการในหนาที่ของ กระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ  
ก็ยอมกระทําได โดยทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา ๑๒๒ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร ใหรัฐบาลตั้งให
กรุงเทพมหานครโดยตรง 
 ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหแกกรุงเทพมหานครนั้น  รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 
 มาตรา ๑๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริง หรือ
ส่ังใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ        การปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวา    การปฏิบัติใด ๆ ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือ   เปนไปในทางที่อาจทําใหเสียประโยชนของ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย    จะยับยั้งหรือส่ังการตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

บทเฉพาะกาล 
  

 มาตรา ๑๒๔ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ  
ขอบัญญัต ิประกาศ หรือคําส่ัง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีใหนํา  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังที่ใชบังคับอยู ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศใน 



 

 

๒๗ 

ราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒๕ ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 มาตรา ๑๒๖ ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีสวนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเกาสิบวันนับ 
แตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ 
 มาตรา ๑๒๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และสมาชิกสภาเขตใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๑๒๘      ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดย
อนุโลม  และให อํานาจหนาที่ ของผู วาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้น เปน อํานาจหนาที่ ของปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้งและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขตน้ัน 
 จํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
เขตตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑหน่ึงแสนคนตอสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหน่ึงแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขต
น้ันไดหน่ึงคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคนก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้น 
เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคนตอจํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวาน้ันใหนับเปนหน่ึง
แสนการประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๒๙ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐  
มาใชบังคับ 
 มาตรา ๑๓๐ นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับจนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๒๗ ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยูในตําแหนงตอไป ในระหวางระยะเวลาดังกลาวเมื่อมีเหตุอันสมควร
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะ      รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแตละบุคคลพนจากตําแหนง และจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทน
ก็ได 
 ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 มาตรา ๑๓๑ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขารับหนาที่ในระหวางระยะเวลาดังกลาว เมื่อมีเหตุ 
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อันสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงและจะแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดํารง
ตาํแหนงแทนก็ได  
 มาตรา ๑๓๒ ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและสารวัตร
กํานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับยังคงมีอยูตอไป ถาในเขตหรือแขวงใด
หมดความจําเปนตองมีตําแหนงดังกลาว ใหกรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตําแหนงน้ันในราชกิจจานุเบกษา 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 พลเอก ป. ติณสูลานนท 
 นายกรัฐมนตรี 
        (เลมที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘) 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวรวม ๕ คร้ัง ก็ยังมีบท
บัญญัติทีไ่มเหมาะสมกับกาลสมัย ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคลอง
ตวัสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักการปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราช
บัญญัติน้ี 
(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 
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