ประวัติความเป็นมาสภากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีกาเนิดขึ้นมาโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 และตามข้ อ 8 แห่ ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ดั ง กล่ า วก าหนดให้ “กรุ ง เทพมหานครมี ส ภา
กรุ งเทพมหานคร”ซึ่งประกอบด้ว ยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั้ ง มี จ านวนเท่ า กั บ จ านวนเขตในกรุ ง เทพมหานคร และตามข้ อ 33
ก าหนดว่ า “ในสี่ ปี แ รกของการจั ด ตั้ ง กรุ ง เทพมหานคร ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั้ ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจานวนที่ระบุไว้ในข้อ 8”
สภากรุงเทพมหานคร สมัยแรก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมัยแรกได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตาม
คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 177/2516 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2516 ที่ 801/2516 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ที่ 401/2517 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 และที่ 87/2518 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2518 มีจานวน 48 คน เนื่องจากกรุงเทพมหานครในขณะนั้นมีเขตการปกครอง 24 เขต มีพระยามไห
สวรรย์เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2516 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2518 (ถึงอนิจกรรม
ขณะดารงตาแหน่ง) และนายสนอง ปรัชญานันท์ เป็นประธานสภา ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2518 –
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2
เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ออกใช้บังคับ พระราชบัญญัติ
นี้กาหนดให้ดาเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สมาชิกสภาซึ่งมาจากการ
เลื อ กตั้ ง จ านวน 41 คนครั้ ง นี้ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกของกรุ ง เทพมหานครแต่ นั บ เป็ น สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2 ของสภากรุงเทพมหานคร มี พ.ต.ต.เชาวลิต สิงห์เจริญ เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่
26 ธันวาคม 2518 – วันที่ 29 เมษายน 2520 สมาชิกสภาชุดนี้อยู่ในตาแหน่งไม่ครบวาระของสภาซึงกาหนด
ไว้ 4 ปี เนื่ องจากมี ค าสั่ งตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2519 ให้ ยุ บสภา
กรุงเทพมหานคร และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสิ้นสุดลงในวันที่ 29 เมษายน 2520
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 3
มีที่มาจากคาสั่งตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่ง ให้ยุบสภากรุงเทพมหานครและให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
ผู้ที่เห็นสมควนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสี่คน และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจ านวน 45 คน ตามคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ 231/2520 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.

2520 มี นายจ ากั ด ผาติ สุ วั ณณ เป็ นประธานสภา ตั้ งแต่ วั นที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 – วั นที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 4
มาจากมติคณะรั ฐมนตรีให้ ปรั บปรุ งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้แต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 45 คน ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
593/2527 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และ ที่ 143/2528 ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2528 มี
นายดารง สุนทรศารทูล เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2527 – วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2528
(ถึงอนิจกรรมระหว่างดารงตาแหน่ง)
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 5
เมื่อพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ออกบังคับใช้ ซึ่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 127 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ซึ่ง
ต่ อ มาได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร และผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครในวันที่ 14 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ผลการเลือกตั้ง (ส.ก.3)
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 จานวน 54 คน มี นายไพโรจน์ ประเสริฐ เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2530 และนายประวิทย์ รุจิรวงศ์ เป็นประธานสภา ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 – วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 6
เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 5 ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระ 4 ปี ตามมาตรา 17 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติว่า “เมื่ออายุของสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้อง
กาหนดวันเลื อกตั้งภายในหกสิบวันนั บแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงและวันเลื อกตั้งนั้นต้อง
กาหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร” จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 ในวันที่ 7 มกราคม 2533 ซึ่งตามประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ จานวน 57 คน มีนายประเสริฐ นาสมพันธ์ เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2533 – วันที่ 17
มกราคม 2535 และวันที่ 22 มกราคม 2535 – วันที่ 6 มกราคม 2537

สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 7
เมื่อสมาชิ กสภากรุ งเทพมหานคร สมัยที่ 6 ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระ 4 ปี แล้ ว ได้ มีพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2537 ซึ่งตามประกาศผลการเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาฯ จานวน 55 คน มี นายอรรถ แพทยังกุล เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2537 – วันที่
8 มีนาคม 2539 และนายศราวุฒิ ปฤชาบุตร เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2539 – วันที่ 5 มีนาคม
2541
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 8
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 8 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 มี
จานวน 60 คน มีนายวิสูตร สาเร็จวาณิชย์ เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2541 – วันที 25
พฤษภาคม 2542 นายอเนก หุ ตังคบดี เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2542 – วันที่ 3
พฤษภาคม 2543 และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2543 –
วันที่ 25 เมษายน 2545
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 9
สมัยที่ 9 ได้สิ้นสุดวาระลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 กรุงเทพมหานครจึงจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2545 มีสมาชิกสภาฯ จานวน 61 คน นายสามารถ มะลูลืม เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่
24 มิถุ น ายน 2545 – 23 มิ ถุ น ายน 2547 และนายธนา ชี ร วินิ จ เป็ น ประธานสภา ตั้ งแต่ วั นที่ 24
มิถุนายน 2547 – 15 มิถุนายน 2549
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 10
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 9 ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2549 สมั ย ที่ 10 เป็ น สมั ย ปั จ จุ บั น ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
กรกฎาคม 2549 มีสมาชิกสภาฯ จานวน 57 คน โดยมีนายธวัชชัย ปิยนนทยา เป็นประธานสภา ตั้งแต่วันที่
10 พฤศจิกายน 2549

