พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เปนปที่ ๔๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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 ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอางถึงกรุงเทพมหานคร เขต
แขวง จังหวัด อําเภอ ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรือแขวง ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖ ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มีระเบียบการ
บริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหตราเปนพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ใหแบงพืน้ ที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพืน้ ที่เขตและแขวงที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง
พื้นที่แขวงใหทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงกรุงเทพมหานคร อางถึงเขต
ทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง อางถึงหัวหนาเขตใหหมายถึง
ผูอํานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๑
สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด
ไวในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การเลือกตัง้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมี
การเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานัน้ ใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายามจัดใหแตละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพื้นทีข่ องเขตหนึ่งไปรวมกับ
เขตอื่นหรือนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจาํ นวนราษฎรไมพอที่จะ
จัดใหเปนหนึง่ เขตเลือกตั้ง ก็ใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนัน้ หนึ่งคนและใหถือเปน
เขตเลือกตั้งหนึ่ง
การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และใหทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตัง้ จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมสี ิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย
กวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตัง้ และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตัง้ ไมนอยกวาเกาสิบวัน
(มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙ และมาตรา ๑๒ (๑) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) ยกเลิก
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(ความใน (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๑๓ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)

มาตรา ๑๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูใ นทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและที่ดินหรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกรุงเทพมหานครในปที่สมัครหรือปกอนที่
สมัครหนึ่งป
(มาตรา ๑๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๑๕ ยกเลิก
(ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓(๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวน
แตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ
(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่นคณะผูบริหารทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น
(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวนทองถิ่น
(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออกหรือเลิกจางเพราะทุจริตตอ
หนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไม
ครบสี่ป

(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(๑๔) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ใหจดั การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม
เปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่อายุของสภากรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๘ ในกรณีทกี่ ารดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับขอเสนอใหยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นขอเสนอทบทวนใหพจิ ารณา
ใหมไดอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรค
หนึ่งในการนี้รฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะเห็นควรใหยุบสภากรุงเทพมหานครตามขอเสนอ
ทบทวนหรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับขอเสนอทบทวนดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหสั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ที่ครบกําหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา ๑๙ ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแยงกันหรือการดําเนินงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครเปนไปในทางที่
ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม และการแกไข
สภาพเชนนัน้ ไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจใหยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหมกี าร
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหมได
มาตรา ๒๐ การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘
วรรคสาม ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแตวนั เลือกตั้ง และอยูใ นตําแหนงตาม
อายุของสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใน
กําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูเขามาแทนนัน้ ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองไมดาํ รงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่ง
กรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกตอประธานสภากรุงเทพมหานครและใหมผี ลนับแตวันถัดจากวันยื่น
หนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๖(๔)
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มกี ําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
ไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนง มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตอ งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ใหมีผลตัง้ แตวนั ที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และถาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร

ในกรณีตาม (๘) ใหกระทําเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ หรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอเปนญัตติใหสภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา (ความใน (๙) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๒๔ ในกรณีทมี่ ีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงเพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ใหประธานสภากรุงเทพมหานครดําเนินการสอบสวน ถา
ประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามขอกลาวหานัน้ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนง การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใหบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเกินสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันที
ที่ไดรับเลือก
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสองป
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงกอนถึงวาระดวยเหตุ
ใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผล
นับแตวันถัดจากวันทีย่ ื่นหนังสือลาออก
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอ
ญัตติใหสภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภา หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดโดยใหพน
จากตําแหนง เมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหมขึ้นแทน แลวแตกรณี และใหผูไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตน
แทน
มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาทีด่ ําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให
เปนไปตามขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร

รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเมื่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทําหนาทีป่ ระธานเฉพาะในการ
ประชุมคราวนัน้
มาตรา ๒๘ ใหมีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผู
แตงตั้ง
มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบตั ิหนาที่ของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา
การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบรอย
ของกิจการอื่นอันเปนหนาทีข่ องสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิบหาวันนับแตวนั เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกินสี่สมัย
จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภากรุงเทพมหานครกําหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกาํ หนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณี
จําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไม
เกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเปนผูเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเปน
ผูเปดหรือปดการประชุม

มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ
กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจาํ นวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอใหเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนด
วันประชุมภายในสิบหาวันนับแตวนั ไดรับคํารอง
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนใหประธานสภากรุงเทพมหานคร
สั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมวิสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมแตไมมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑเวนแตทมี่ ีบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ หามมิใหสภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหนาที่
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะทีก่ ําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แตถาหากผูว าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุม
ลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาทีข่ องกรุงเทพมหานคร แตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ยอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดมี
สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทัว่ ไป เพื่อใหผวู าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภากรุงเทพมหานคร และใหประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจงไปยังผูว าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปดอภิปรายทั่วไป
ซึ่งตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวนั ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับแจง
การเปดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา ๓๘ สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการ
สามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือมิไดเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร แลวรายงานตอสภา
กรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูมิไดเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได จํานวนกรรมการ
ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลผูที่เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหสภากรุงเทพมหานครตั้งเปนกรรมการได
ไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนนั้
ได ทั้งนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละ
คณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการแลวเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการก็ได
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละสองป
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ใหสิ้นสภาพไปหลังจากที่ไดปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายและเสนอรายงานตอสภากรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว

มาตรา ๔๓ใหประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
ตั้งขึ้นไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบีย้ ประชุม และเงินตอบแทนอืน่ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๒
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔๔ ใหกรุงเทพมหานครมีผวู าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมพี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหมกี าร
เลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานัน้ ใหระบุวนั เลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตั้งผูวา ราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวนั เลือกตั้ง
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจดั การเลือกตั้งขึ้นใหมภายในหกสิบวัน
นับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูว าราชการกรุงเทพมหานครวางลงโดยเหตุอื่น ใหทําการเลือกตั้งขึ้น
ใหมภายในเกาสิบวันและใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริม่ นับวาระใหม
มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง
ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวนั เลือกตัง้
มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครและแตงตั้งและถอดถอนผูทรงคุณวุฒิเปนประธานทีป่ รึกษา ที่
ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย

(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปโดยเรียบรอย
(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๗) อํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายอืน่ ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี
แลวแตกรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๕๑ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบตั ิหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนหรือตําแหนง
ผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นเวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุนนอกเหนือไปจากที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจ
การงานตามปกติ
(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครไดเปน
คูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอืน่ ใด เนื่องจากการดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาทองถิ่นอื่น
หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
มาตรา ๕๒ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหมีผลนับแตวันถัดจาก
วันทีย่ ื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามทีบ่ ัญญัติไวในมาตรา ๔๖ยกเวนลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๖(๔)

(๕) กระทําการอันตองหามตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตําแหนงเมื่อมีกรณีแสดง
ใหเห็นวา ไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบตั ิการอัน
ควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวาจะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกกรุงเทพมหานครหรือแกราชการโดย
สวนรวมหรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาก็ได มติของสภากรุงเทพมหานครในขอนี้ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตองนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันทีต่ นไดรับแจงมติของสภา
กรุงเทพมหานคร
(ความใน (๙) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๒)
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๒(๔) หรือ (๕) ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งให
มีการสอบสวนกอนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง แตผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงมีสิทธิยนื่ ฟองตอศาลเพื่อขอให
เพิกถอนคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่งใหพนจากตําแหนง
ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพน จากตําแหนงพักการปฏิบัตหิ นาที่นับแตวนั ที่ไดรับ
คําสั่งจนกวาศาลจะพิพากษา
ในกรณีผูถูกสั่งใหพน จากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําสั่ง ใหผูถูกสั่ง
นั้นพนจากตําแหนงนับแตวนั ที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่ง
วันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวันที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําสั่งดังกลาว
มาตรา ๕๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยูในตําแหนง
ตอไปจนกวาผูว าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงดวย
เหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูว าราชการ
กรุงเทพมหานคร ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕๕ ใหมีรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไมเกินสี่คนตามลําดับที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว ชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
คําสั่งแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ใหมีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไมเกินจํานวนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๗ ในกรณีมกี ารแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคนไมได
มาตรา ๕๘ ใหผวู าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเปนขาราชการการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผดู ํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีมีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมืองตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จาก
บุคคลซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควร
และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย
นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๕๑หรือถูกสั่งใหออกตามคําสั่ง
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมี
ความผิดก็ตาม
มาตรา ๕๙ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบีย้ ประชุม และเงินตอบแทนอืน่ สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร
สวนที่ ๑
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๐ ใหจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๒) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
(๖) สํานักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน ตามวรรคหนึง่ จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับราชการประจําของสภา
กรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร ขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นตอประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๒ สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอาํ นาจหนาที่เกีย่ วกับราชการและงาน
ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูชวยเลขานุการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหา นคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเปนผูชวยของเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และของผูชวยเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
ในการบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครขึ้นตอเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ

มาตรา ๖๓ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา
ของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจาง
กรุงเทพมหานครขึ้นตอปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นตอประธานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร และจะ
ใหมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได
มาตรา ๖๔ สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับราชการประจําทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะใหมี
รองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชว ยสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได
มาตรา ๖๕ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอาํ นาจ
หนาที่ตามที่มกี ฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจางกรุงเทพมหานครรองจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๖ สํานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตามที่กําหนดไวในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักซึ่งเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะ
ใหมีรองผูอํานวยการสํานักซึง่ เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชว ยสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได
มาตรา ๖๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ ใหผูอํานวยการสํานักมีอํานาจหนาที่
ตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ

สวนที่ ๒
เขตและสภาเขต
มาตรา ๖๘ สํานักงานเขตมีผูอํานวยการเขตเปนผูบ ังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการเขตคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูช วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา ๖๙ ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวนแตพระราชบัญญัตินี้
จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๒) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องผูอํานวยการเขต
(๓) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งใหสํานักงานเขตใดปฏิบัติ
หนาที่ใดแทนสํานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางสวนได และจะใหผูอํานวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาทีน่ ั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในเขตหนึง่ ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจํานวนอยางนอย
เขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ คน
ตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานัน้ ใหนับเปนหนึ่งแสน
จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขตตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทําการเลือกตั้งในแตละ
เขต
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหกระทําเปนประกาศกรุงเทพมหานคร
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปน ับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจดั การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง

มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุของสภาเขต
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีไดตาม
ประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนัน้ เปนอันสิ้นสุดลง และใหมกี ารเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตขึ้นใหม ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว
มาตรา ๗๔ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง และรองประธานสภาเขตคน
หนึ่ง โดยใหดาํ รงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูไดรบั เลือก
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป
มาตรา ๗๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตใหผูอํานวยการเขตนัดประชุมสมาชิก
สภาเขต เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลาใด
ใหเปนไปตามมติของสภาเขต
มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอ ํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมายมีหนาที่เขา
ประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมสภาเขต
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และ
เงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๘ ใหผูอํานวยการเขตอํานวยความสะดวกเกีย่ วกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยูใ นอํานาจ
หนาที่ของสภาเขต
มาตรา ๗๙ ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขต และสภากรุงเทพมหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวย
วิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย
(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิดประโยชนแกราษฎร
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง หรือแกไขการบริการ
ประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาเขตแจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตอไป
(๕) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ
(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการ
งานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการนั้น

(๗) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ใหกรุงเทพมหานครจัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใชจาย
งบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๒) โดยขอลาออก
ตอสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา
๓๕ มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดยอนุโลม
หมวด ๔
การรักษาราชการแทน และการปฏิบตั ิราชการแทน
มาตรา ๘๑ อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ให
เปนไปตามที่ผวู าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับที่ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครจัดไวตามมาตรา ๕๕ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน
ถาไมมีปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูว าราชการกรุงเทพมหานครก็ได แตถา
จะมอบใหปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ ในกรณีทมี่ ีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคน ใหรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานักคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทน

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนั้นมิได
บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูป ฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนา
กอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร ใหทําเปนคําสั่งและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๓ ในกรณีทมี่ ีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูอํานวยการ
สํานักใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอ ํานวยการ
สํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรองผูอํานวยการสํานักผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการสํานักหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนด
ในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรอง
ผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได แตถาจะมอบใหผอู ํานวยการเขต
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนาม
ผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ ในกรณีทมี่ ีผูชวยผูอํานวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยผูอํานวยการเขต
ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยผูอ ํานวยการ
เขตเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชว ยผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขตหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
คนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึงปฏิบตั ิหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนด
ในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการเขตจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวย
ผูอํานวยการเขตหรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได

