
 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

เปนปท่ี ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน  

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
           โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้
           มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๘" 
           มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
           มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
           (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
           (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
           (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
           (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๔ ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
           (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
           (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
           มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดอางถึงกรุงเทพมหานคร เขต 
แขวง จังหวดั อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําส่ังนั้น อางถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณ ีเทาท่ีไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
           มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 



หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

           มาตรา ๖ ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน มีระเบียบการ
บริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตทองท่ีตามท่ีกรุงเทพมหานครมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
           การแกไขเปล่ียนแปลงอาณาเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ  
           มาตรา ๗ ใหแบงพืน้ท่ีการบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพ้ืนท่ีเขตและแขวงท่ีมีอยูใน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
           การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
           ในเขตหนึ่งถาเหน็สมควรอาจแบงพื้นท่ีการบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลง
พื้นท่ีแขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           มาตรา ๘ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองท่ีจังหวดัใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร อางถึงเขต
ทองท่ีอําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองท่ีตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด ๒ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร  

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

สวนท่ี ๑ 
สภากรุงเทพมหานคร  

           มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกต้ังมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด
ไวในมาตรา ๑๑ 
           มาตรา ๑๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมี
การเลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกานัน้ใหระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัครเลือกต้ัง 
           การกําหนดเขตเลือกต้ัง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละเขต
เลือกต้ังมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาท่ีจะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพื้นท่ีของเขตหน่ึงไปรวมกับ
เขตอ่ืนหรือนําพื้นท่ีเพยีงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกบัแขวงอ่ืน 
 
 



           ในเขตเลือกต้ังหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจาํนวนราษฎรไมพอท่ีจะ
จัดใหเปนหนึง่เขตเลือกต้ัง ก็ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตน้ันหนึ่งคนและใหถือเปน
เขตเลือกต้ังหนึ่ง 
           การกําหนดเขตเลือกต้ังใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
           หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกต้ัง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขตเลือกต้ัง 
และวิธีการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
           (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย
กวาหาป 
           (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง และ 
           (๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกต้ังไมนอยกวาเกาสิบวัน 
           (มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ และมาตรา ๑๒ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
           มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ังเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
           (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
           (๒) ยกเลิก 
           (๓) ภกิษุ สามเณร นกัพรต หรือนักบวช 
           (๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
           (๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
           (ความใน (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๑๓ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 
 
 
 



           มาตรา ๑๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
           (๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด 
           (๒) อายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวนัเลือกต้ัง และ 
           (๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบวนั หรือมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และไดเสียภาษตีามกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกรุงเทพมหานครในปท่ีสมัครหรือปกอนท่ี
สมัครหน่ึงป 
           (มาตรา ๑๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๒) 
           มาตรา ๑๕ ยกเลิก 
           (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
           มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร คือ 
           (๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
           (๒) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
           (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๓(๑) (๓) หรือ (๕) 
           (๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
           (๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกต้ัง เวน
แตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
           (๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ 
           (๗) เปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 
           (๘) เปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนติิบัญญัติ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะ
ผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
           (๙) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
           (๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวนทองถ่ิน 
           (๑๑) เปนบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออกหรือเลิกจางเพราะทุจริตตอ
หนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
           (๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไม
ครบส่ีป 
 



           (๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวันสมัครรับ
เลือกต้ังยังไมครบส่ีป 
           (๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
           (มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙) 
           มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละส่ีป นับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
           เม่ืออายขุองสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลง ใหจดัการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครข้ึนใหม
เปนการเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึงตองกําหนดวนัเลือกต้ังภายในหกสิบวนันับแตวนัท่ีอายุของสภากรุงเทพมหานคร
ส้ินสุดลง และวันเลือกต้ังนั้นตองกําหนดวนัเดียวกนัท่ัวกรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีการดําเนนิงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร 
ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 
           ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอทบทวนใหพจิารณา
ใหมไดอีกคร้ังหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรค
หนึ่งในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอ
ทบทวนหรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว 
           ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหส่ังยบุสภา
กรุงเทพมหานครในเหตุการณเดยีวกันอีก ใหกระทําไดเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัท่ีครบกาํหนด
สามสิบวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง 
           มาตรา ๑๙ ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแยงกันหรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครเปนไปในทางท่ี 
ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม และการแกไข
สภาพเชนนัน้ไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอ่ืนนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได 
           มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมเหน็ชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกบัแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



           มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเร่ิมต้ังแตวนัเลือกต้ัง และอยูในตําแหนงตาม
อายุของสภากรุงเทพมหานคร 
           เม่ือตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานครหรือมีการยบุสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
           สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนัน้ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายขุองสภา
กรุงเทพมหานครท่ีเหลืออยู 
           มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดาํรงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซ่ึง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
           มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี ้
           (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
           (๒) ตาย 
           (๓) ลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานครและใหมีผลนับแตวันถัดจากวันยื่น
หนังสือลาออก 
           (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๖(๔) 
           (๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒ 
           (๖) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
           (๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
ไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
           (๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียแกเกยีรติ
ศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ใหมีผลต้ังแตวนัท่ีสภากรุงเทพมหานครลงมติ 
           (๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และถาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงพรอมกันท้ังหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



           ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ หรือเม่ือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือเสนอเปนญัตติใหสภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา (ความใน (๙) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
           มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีมีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส้ินสุดลงเพราะเหตุ
อยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการสอบสวน ถา
ประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นส้ินสุดลงตามขอกลาวหานัน้ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังใหพนจาก
ตําแหนง  การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใหบังคับโดยอนุโลม 
           มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหน่ึงและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกนิสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันที 
ท่ีไดรับเลือก 
           ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศช่ือประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา 
           ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสองป 
           มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระดวยเหตุ
ใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี ้
           (๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
           (๒) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนงัสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผล 
นับแตวันถัดจากวันท่ียื่นหนงัสือลาออก 
           (๓) เม่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือเสนอ
ญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกต้ังประธานสภา หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามน้ันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดโดยใหพน
จากตําแหนง เม่ือไดมีการเลือกต้ังประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณ ี
           ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหมข้ึนแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตน
แทน 
           มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให
เปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
 
 



           รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีกระทํากจิการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเม่ือ
ประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานสภากรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 
           เม่ือประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได
ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหน่ึงทําหนาท่ีประธานเฉพาะในการ
ประชุมคราวน้ัน 
           มาตรา ๒๘ ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหน่ึงคน และเลขานกุารรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผู
แตงต้ัง 
           มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา  
การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอย 
ของกิจการอ่ืนอันเปนหนาท่ีของสภากรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๓๐ ภายในสิบหาวันนับแตวนัเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุม 
เปนคร้ังแรก 
           ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินส่ีสมัย 
จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด 
           สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกาํหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณี
จําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไม
เกินสิบหาวัน 
           การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร 
           ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเปน 
ผูเปดหรือปดการประชุม 
 
 
 
 



           มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือมีกรณีเปนการจาํเปนเพื่อประโยชนของ
กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจาํนวนไมนอยกวาหนึ่ง 
ในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนด
วันประชุมภายในสิบหาวันนบัแตวนัไดรับคํารอง 
           สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
ส่ังขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกนิสิบหาวัน 
           การปดสมัยประชุมวสิามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
           ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับงานในหนาท่ีตอท่ีประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
           มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑเวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
           สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
           มาตรา ๓๔ หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองนอกเหนืออํานาจหนาท่ี 
           มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดรองขอใหประชุมลับกใ็หประชุม
ลับ 
           มาตรา ๓๖ ในท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิต้ังกระทูถามผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในเร่ืองใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร แตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบเม่ือเห็นวาเร่ืองนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



           มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดมี
สิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายท่ัวไป เพื่อใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
           ญัตติดังกลาวในวรรคหน่ึงใหยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจงไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวนัเวลาสําหรับการเปดอภิปรายท่ัวไป 
ซ่ึงตองไมชากวาสิบหาวนันบัแตวนัท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง 
           การเปดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ีสภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาท่ีอภิปรายมิได 
           มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเปนคณะกรรมการ
สามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือมิไดเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้ังเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากจิการหรือ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภา
กรุงเทพมหานคร 
           ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูมิไดเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได จํานวนกรรมการ
ท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคลผูท่ีเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครต้ังเปนกรรมการได
ไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
           มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
           มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานครมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนัน้
ได ท้ังนี้ จะกระทํานอกสมยัประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละ
คณะ อาจต้ังคณะอนกุรรมการข้ึนพิจารณารายละเอียดในเร่ืองท่ีเปนหนาท่ีของคณะกรรมการแลวเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการก็ได 
           มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครใหมีวาระการปฏิบัติหนาท่ีคราวละสองป 
           คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหส้ินสภาพไปหลังจากท่ีไดปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 
 



           มาตรา ๔๓ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภากรุงเทพมหานครต้ังข้ึน หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ต้ังข้ึนไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบ้ียประชุม และเงินตอบแทนอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

สวนท่ี ๒ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

           มาตรา ๔๔ ใหกรุงเทพมหานครมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหน่ึงซ่ึงราษฎรเลือกต้ังข้ึน โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
           การเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการ
เลือกต้ังแลว ในพระราชกฤษฎีกานัน้ใหระบุวนัเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัครเลือกต้ัง 
           หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
           ผลของการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
           มาตรา ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
           มาตรา ๔๖ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
           มาตรา ๔๗ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวนัเลือกต้ัง 
           เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจดัการเลือกต้ังข้ึนใหมภายในหกสิบวนั
นับแตวันส้ินสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอ่ืน ใหทําการเลือกต้ังข้ึน
ใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกต้ังอยูในตําแหนงโดยเร่ิมนับวาระใหม 
           มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกต้ัง 
           ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนบัแตวนัเลือกต้ัง 
           มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
           (๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 
           (๒) ส่ัง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
           (๓) แตงต้ังและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและแตงต้ังและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา ท่ี
ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ 
           (๔) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย 



           (๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย 
           (๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
           (๗) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 
           มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายอ่ืนไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี 
แลวแตกรณี โดยอนุโลม ท้ังนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
           มาตรา ๕๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
           (๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนง
ผูบริหารทองถ่ินหรือพนกังานสวนทองถ่ินเวนแตตําแหนงท่ีตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
           (๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุนนอกเหนือไปจากท่ี
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนในธุรกิจ
การงานตามปกติ 
           (๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณชิยของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปน
คูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกต้ัง 
           บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครรับเบ้ียหวัดบําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกนั และมิใหใชบังคับในกรณท่ีีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบ้ียประชุม หรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถ่ินอ่ืน 
หรือกรรมการที่ไดรับแตงต้ังในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง 
           มาตรา ๕๒ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึง่ดังตอไปนี ้
           (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
           (๒) ตาย 
           (๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผลนับแตวันถัดจาก
วันท่ียื่นหนังสือลาออก 
           (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ยกเวนลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๖(๔) 



           (๕) กระทําการอันตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๑ 
           (๖) ถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
           (๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
           (๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหออกจากตําแหนงเม่ือมีกรณีแสดง
ใหเห็นวา ไดกระทําการอันเส่ือมเสียแกเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอัน
ควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเหน็ไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดย
สวนรวมหรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน  
           (๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
           ในกรณีมีพฤติการณดังท่ีระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตองนําเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวนั นับแตวันท่ีตนไดรับแจงมติของสภา
กรุงเทพมหานคร 
           (ความใน (๙) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๒) 
           มาตรา ๕๓ เม่ือปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒(๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังให
มีการสอบสวนกอนมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง แตผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยืน่ฟองตอศาลเพ่ือขอให
เพิกถอนคําส่ังภายในสิบหาวนั นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
           ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาท่ีนับแตวนัท่ีไดรับ
คําส่ังจนกวาศาลจะพิพากษา 
           ในกรณีผูถูกส่ังใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําส่ัง ใหผูถูกส่ัง
นั้นพนจากตําแหนงนับแตวนัท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําส่ัง 
           วันท่ีไดรับคําส่ังใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวนัท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําส่ังดังกลาว 
           มาตรา ๕๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหมเขารับหนาท่ี แตในกรณีพนจากตําแหนงดวย
เหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงต้ังรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



           มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจาํนวนไมเกนิส่ีคนตามลําดับท่ีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ี
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
           คําส่ังแตงต้ังรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
           มาตรา ๕๖ ใหมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหน่ึงคน และผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแตงต้ังประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันท้ังหมดเกินเกาคนไมได 
           มาตรา ๕๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร 
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
           ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงเทาท่ีไม
ขัดหรือแยงกบับทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีมีอํานาจแตงต้ังขาราชการการเมืองตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานกุารผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา จาก
บุคคลซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเหน็สมควร 
และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย 
           เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครผูแตงต้ังขาราชการการเมือง 
แลวแตกรณ ีพนจากตําแหนงใหผูไดรับแตงต้ังเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 
นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง หรือเม่ือกระทําการตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๑หรือถูกส่ังใหออกตามคําส่ัง
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมี
ความผิดก็ตาม 
           มาตรา ๕๙ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงต้ัง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบ้ียประชุม และเงินตอบแทนอ่ืน สําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
 
 



หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

สวนท่ี ๑ 
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร  

           มาตรา ๖๐ ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
           (๑) สํานักงานเลขานกุารสภากรุงเทพมหานคร 
           (๒) สํานักงานเลขานกุารผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
           (๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
           (๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
           (๕) สํานักหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานกั 
           (๖) สํานักงานเขต 
           การตั้ง ยุบ หรือเปล่ียนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน ตามวรรคหน่ึง จะตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเกีย่วกับราชการประจําของสภา
กรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร ข้ึนตอปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครข้ึนตอประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเกีย่วกับราชการและงาน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครข้ึนตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหา นคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และของผูชวยเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ 
ในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครข้ึนตอเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 
 



           มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจํา
ของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจาง
กรุงเทพมหานครข้ึนตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ข้ึนตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะ
ใหมีผูชวยหวัหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได 
           มาตรา ๖๔ สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเกีย่วกับราชการประจาํท่ัวไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
กรุงเทพมหานครซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมี
รองปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครกไ็ด 
           มาตรา ๖๕ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนดและตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผล 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๖๖ สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะ
ใหมีรองผูอํานวยการสํานักซ่ึงเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือ
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได 
           มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําส่ังของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักท่ีรับผิดชอบ  
 
 
 



สวนท่ี ๒ 
เขตและสภาเขต  

           มาตรา ๖๘ สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหน่ึงหรือ
หลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได 
           มาตรา ๖๙ ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
           (๑) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ 
จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
           (๒) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการเขต 
           (๓) อํานาจหนาท่ีซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
           มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีเปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังใหสํานักงานเขตใดปฏิบัติ
หนาท่ีใดแทนสํานักงานเขตอื่นท้ังหมดหรือบางสวนได และจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 
           มาตรา ๗๑ ในเขตหนึง่ ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังมีจํานวนอยางนอย
เขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึง่คน
ตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหน่ึงแสนถาถึงหาหม่ืนหรือกวานัน้ใหนับเปนหนึ่งแสน 
           จํานวนสมาชิกสภาเขตท่ีแตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขตตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตท่ีจะทําการเลือกต้ังในแตละ
เขต 
           คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเขต ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
           หลักเกณฑ และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
           การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต ใหกระทําเปนประกาศกรุงเทพมหานคร 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต 
           เม่ืออายขุองสภาเขตส้ินสุดลง ใหจดัการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึงตอง
กําหนดวนัเลือกต้ังภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีอายุของสภาเขตส้ินสุดลง 
 
 
 



           มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเร่ิมแตวันเลือกต้ัง และอยูในตําแหนงตามอายุของสภาเขต 
           เม่ือตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตท่ีเขตนั้นจะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนัน้เปนอันส้ินสุดลง และใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเขตข้ึนใหม ภายในเกาสิบวันนบัแตมีกรณดีังกลาว 
           มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหน่ึง และรองประธานสภาเขตคน
หนึ่ง โดยใหดาํรงตําแหนงทันทีท่ีไดรับเลือก 
           ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศช่ือประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก 
           ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป 
           มาตรา ๗๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตใหผูอํานวยการเขตนัดประชุมสมาชิก
สภาเขต เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 
           ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง และจะประชุมในวนัใด เวลาใด 
ใหเปนไปตามมติของสภาเขต 
           มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูท่ีผูอํานวยการเขตมอบหมายมีหนาท่ีเขา
ประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีตอท่ีประชุมสภาเขต 
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
           มาตรา ๗๗ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบ้ียประชุม และ
เงินตอบแทนอื่นตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
           มาตรา ๗๘ ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกีย่วกับการประชุมและกจิการอ่ืนท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภาเขต 
           มาตรา ๗๙ ใหสภาเขตมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
           (๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขต และสภากรุงเทพมหานคร 
           (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาเขต ท้ังนี ้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวย
วิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย 
           (๓) สอดสองและติดตามดูแลการดาํเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแกราษฎร 
           (๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง หรือแกไขการบริการ
ประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาเขตแจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนนิการตอไป 
           (๕) ใหคําปรึกษาตามท่ีผูอํานวยการเขตรองขอ 
           (๖) แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพจิารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการ
งานของสภาเขต ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น 
 



           (๗) หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
           ใหกรุงเทพมหานครจดัใหมีงบประมาณเพ่ือการพฒันาเขตตามความเหมาะสม ซ่ึงการใชจาย
งบประมาณดงักลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒) 
           มาตรา ๘๐ ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๒) โดยขอลาออก
ตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา 
๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม  

หมวด ๔ 
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน  

           มาตรา ๘๑ อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ให
เปนไปตามท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
           ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจดัไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน
ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนโุลม 
           อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น
มิไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ได แตถา
จะมอบใหปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนสํานกั หรือผูอํานวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ัง และประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 
           มาตรา ๘๒ ในกรณีท่ีมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีคําส่ังมอบหมาย 
           ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานกัคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทน 



           อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดกรุงเทพมหานครจะพงึปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได
บัญญัติในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครกไ็ด แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนา
กอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําส่ังและ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
           มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีมีรองผูอํานวยการสํานัก การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองผูอํานวยการ
สํานักใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการสํานักมีคําส่ังมอบหมาย 
           ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการ
สํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานกัหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงต้ังผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
           อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูอํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนด
ในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการสํานกัจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
ผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต 
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนาม
ผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําส่ังและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
           มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ีมีผูชวยผูอํานวยการเขต การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยผูอํานวยการเขต
ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการเขตมีคําส่ังมอบหมาย 
           ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยผูอํานวยการ
เขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงต้ังผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
คนใดคนหน่ึง เปนผูรักษาราชการแทน 
 
 



           อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนด
ในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตกไ็ด 

 


