พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๒๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘”

“พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(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 บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ
ระเบี ย บหรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดอ้ า งถึ ง
กรุงเทพมหานคร เขต แขวง จังหวัด อาเภอ ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ให้ถือว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่งนั้น อ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขตหรื อแขวง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี
ระเบี ย บการบริ ห ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละมี อ าณาเขตท้ อ งที่ ต ามที่ ก รุ ง เทพมหานครมี อ ยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗ ให้แบ่งพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวงตามพื้นที่เขตและแขวง
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทาโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเขตหนึ่งถ้าเห็ นสมควรอาจแบ่งพื้นที่การบริห ารออกเป็น แขวงก็ได้ การตั้ง ยุบ หรือ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงให้ทาเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานคร
อ้างถึงเขตท้องที่อาเภอให้หมายถึงเขต อ้างถึงเขตท้องที่ตาบลให้หมายถึง แขวง อ้างถึงหัวหน้าเขตให้หมายถึง
ผู้อานวยการเขตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การบริหารกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) สภากรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑
สภากรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจานวนตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทาได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
การกาหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่
ละเขตเลือกตั้งมีจานวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนาเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวม
กับเขตอื่นหรือนาพื้นที่เพียงบางส่วนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้หนึ่งคน ถ้าเขตใดมีจานวนราษฎรไม่
พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นหนึ่งคนและให้ถือ
เป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง
การกาหนดเขตเลือกตั้งให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้ งสุ ดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และให้ทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการของการกาหนดเขตเลือกตั้ง จานวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขต
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้า
สิบวัน
มาตรา ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุ คคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) (ยกเลิก)

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๔ ผู้ มี สิ ทธิ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และได้เสียภาษีตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานครในปีที่สมัครหรือปี
ก่อนที่สมัครหนึ่งปี
มาตรา ๑๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕)
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๕) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๖) (ยกเลิก)
(๗) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๘) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๙) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๐) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น
(๑๑) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๒) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงวั นสมัครรับ
เลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี
(๑๓) เป็นผู้ถูกให้ออกจากตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๑๗ อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกาหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร
เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ขึ้ น ใหม่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ซึ่ ง ต้ อ งก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ ายุ ข องสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ น งานของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้
ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุ งเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้
พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอตาม
วรรคหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอ
ทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบ
สภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระทาได้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบกาหนด
สามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา ๑๙ ถ้ า ปรากฏว่ า การด าเนิ น งานของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครขัดแย้งกัน หรือการดาเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และ
การแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจกระทาได้โดยเหมาะสมด้วยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้

มาตรา ๒๐ การยุ บ สภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ให้ทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา
มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลื อกตั้งและอยู่ใน
ตาแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ภายในกาหนดเวลาเก้าสิบวัน เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิก สภากรุ งเทพมหานครผู้ เข้ามาแทนนั้ นให้ อยู่ ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าอายุ ของสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่
มาตรา ๒๒ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่ง
กรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและให้มีผลนับแต่วันถัด
จากวันยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ เว้นแต่กรณีตาม
มาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
(๘) สภากรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้ออก เพราะเห็นว่าได้กระทาการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ

(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตาแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้ งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา
กรุงเทพมหานคร
ในกรณีตาม (๘) ให้กระทาเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องขอหรือเมื่อสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานครไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเข้ า ชื่ อ เสนอเป็ น ญั ต ติ ใ ห้ ส ภา
กรุงเทพมหานครพิจารณา
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครดาเนินการ
สอบสวน ถ้าประธานสภากรุงเทพมหานครรายงานว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหา
นั้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งให้พ้น
จากตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรานี้ ให้นามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ให้สภากรุ งเทพมหานครเลื อกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน โดยให้ดารงตาแหน่งทันทีที่ได้รับ
เลือก
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่ อ ประธานสภาและรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งตามวาระคราวละสองปี
มาตรา ๒๖ ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวาระ
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้
มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อ
เสนอญัตติให้สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และ
สภากรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด โดยให้พ้น
จากตาแหน่งเมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ขึ้นแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๗ ประธานสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ การของสภา
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร
รองประธานสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจหน้ า ที่ ก ระท ากิ จ การแทนประธานสภา
กรุงเทพมหานครเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภา
กรุงเทพมหานครมอบหมาย
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ มีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน
ประธานสภากรุ ง เทพมหานครไม่ เ กิ น จ านวนรองประธานสภากรุ ง เทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง

และเลขานุการรอง
โดยประธานสภา

มาตรา ๒๙ สภากรุงเทพมหานครมีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานคร
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม เกี่ ย วกั บ การเลื อ กและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องประธานสภา
กรุ งเทพมหานคร รองประธานสภากรุ งเทพมหานคร และคณะกรรมการสามั ญหรือ วิส ามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ
อภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของ
กิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๐ ภายในสิ บ ห้ าวั นนั บแต่วั นเลื อ กตั้ง สมาชิ กสภากรุ งเทพมหานครอั นเป็น การ
เลือกตั้งทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย จานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีแต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานคร
กาหนด
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดเวลาสามสิบวัน แต่ถ้ามี
กรณีจาเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร

ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและ
เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
มาตรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทาคาร้องยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้เรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกาหนดวัน
ประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาร้อง
สมัย ประชุ มวิ ส ามั ญให้ มี กาหนดเวลาสามสิ บวั น แต่ถ้า มีก รณี จาเป็ นให้ ประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
การปิ ดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกาหนดเวลาสามสิ บวัน จะกระทาได้แต่โดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๒ การประชุมสภากรุงเทพมหานครทุกคราวต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๓๓ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ส ภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออานาจ
หน้าที่
มาตรา ๓๕ การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กาหนด
ในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๓๖ ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ตอบเมื่อ เห็ น ว่ า เรื่ อ งนั้ น ๆ
กรุงเทพมหานคร

ยั งไม่ ค วรเปิ ดเผย เพราะเกี่ ยวกั บ ประโยชน์ ส าคั ญ ของ

มาตรา ๓๗ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกาหนดวันเวลาสาหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป ซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้ง
การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
มาตรา ๓๘ สภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจเลื อ กสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และมีอานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อกระทา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อ
สภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้จานวน
กรรมการที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี สิ ท ธิ เ สนอนั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการ
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
สภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการของสภากรุ ง เทพมหานครมี อ านาจเรี ย กเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กรุงเทพมหานครมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ ทั้งนี้ จะกระทานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ และถ้ามีความจาเป็น

คณะกรรมการแต่ล ะคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่ เป็นหน้ าที่ของ
คณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราว
ละสองปี
คณะกรรมการวิ ส ามั ญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ให้ สิ้ นสภาพไปหลั งจากที่ไ ด้
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
มาตรา ๔๓ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภากรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ง คณะกรรมการที่ส ภากรุ ง เทพมหานครตั้ง ขึ้ น หรื อคณะอนุ กรรมการที่
คณะกรรมการตั้งขึ้น ได้รับเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กาหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ ๒
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทาได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้มี
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ แต่ถ้าตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น ให้ทาการเลือก
ตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่
มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
(๓) แต่ง ตั้ ง และถอดถอนรองผู้ ว่า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔)
บริ ห ารราชการตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี
หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๗) อานาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายอื่นได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๑) ต้องไม่ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือตาแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงาน
ตามปกติ

(๓) ต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็น
คู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง
บทบั ญ ญัติตามมาตรานี้ มิ ให้ ใช้ บังคับ ในกรณีที่ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ ยหวั ด
บาเหน็จบานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดารงตาแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นโดยตาแหน่ง
มาตรา ๕๒ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้มีผลนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๖ ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามบทที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตาแหน่งเมื่อมีกรณี
แสดงให้เห็นว่า ได้กระทาการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตาแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในกรณีมีพฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม (๘) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดของสภากรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยต้องนาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของสภา
กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕๓ เมื่ อ ปรากฏกรณี ต ามมาตรา ๕๒ (๔) หรื อ (๕)
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้มีการสอบสวนก่อนมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งมีสิทธิยื่น
ฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ในระหว่างรอคาพิพากษาของศาล ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่นับแต่
วันที่ได้รับคาสั่งจนกว่าศาลจะพิพากษา
ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งไม่ยื่นฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามคาสั่ง ให้
ผู้ถูกสั่งนั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคาสั่ง
วันที่ได้รับคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคาสั่ง
ดังกล่าว
มาตรา ๕๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยู่ใน
ตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๕ ให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจานวนไม่เกินสี่คนตามลาดับที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว้ ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
คาสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๖ ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินจานวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕๗ ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตาแหน่งดังกล่าวจะมีจานวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้
มาตรา ๕๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรค
หนึ่งเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบั ญญัตินี้ และให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นสมควร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจากตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจาก
ตาแหน่งด้วย นอกจากการพ้นจากตาแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง หรือเมื่อกระทาการต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ หรือถูกสั่งให้ออกตาม
คาสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิดหรือไม่
มีความผิดก็ตาม
มาตรา ๕๙ ให้ ข้าราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที่ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้รับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สาหรับตาแหน่ง
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ ๑
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๖๐ ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(๒) สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) สานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก

(๖) สานักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสานัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
จะต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข้า ราชการกรุ งเทพมหานคร โดยทาเป็น ประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจา
ของสภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานเลขานุ ก ารสภากรุ ง เทพมหานครขึ้ น ต่ อ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็น
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๒ ส านั ก งานเลขานุก ารผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครมี อานาจหน้ าที่ เ กี่ย วกั บ
ราชการและงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมี
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และของ
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลาดับ
มาตรา ๖๓ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะ
ให้มีผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได้

มาตรา ๖๔ สานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็ น ข้ าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ เป็ นผู้ บังคั บบัญชาข้ าราชการกรุง เทพมหานครและลู กจ้า ง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัด
กรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ น ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่ว ยสั่ งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้
มาตรา ๖๕ นอกจากอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและตามคาสั่ งของผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร และรับผิ ดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กากับ เร่งรัด
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่ว นราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๖ สานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อานวยการสานักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก และจะให้
มีรองผู้อานวยการสานักซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อานวยการสานักก็ได้
มาตรา ๖๗ นอกจากอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ ให้ผู้อานวยการสานักมี
อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ มี ก ฎหมายก าหนด และตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และปลั ด
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของสานักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร กากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสานักที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ ๒
เขตและสภาเขต

มาตรา ๖๘ สานักงานเขตมีผู้อานวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อานวยการเขตคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการเขตก็ได้
มาตรา ๖๙ ให้ผู้อานวยการเขตมีอานาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ เว้นแต่
พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการเขต
(๓) อานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้สานักงานเขตใด
ปฏิบัติหน้าที่ใดแทนสานักงานเขตอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และจะให้ผู้อานวยการเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้ แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจานวน
อย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคนต่อจานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน
จานวนสมาชิกสภาเขตที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎรแต่ละเขตตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทาการเลือกตั้งในแต่ละ
เขต
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภา
เขต ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การประกาศตามวรรคสองและผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเขตให้ ก ระท าเป็ น ประกาศ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๒ อายุของสภาเขตมีกาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งต้องกาหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในตาแหน่งตามอายุ
ของสภาเขต
เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจานวนของสมาชิกสภาเขตที่เขตนั้นจะมีได้
ตามประกาศในมาตรา ๗๑ วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว

มาตรา ๗๔ ให้ ส ภาเขตเลื อ กสมาชิ ก สภาเขตเป็ น ประธานสภาเขตคนหนึ่ ง และรอง
ประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยให้ดารงตาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผู้
ได้รับเลือก
ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดารงตาแหน่งตามวาระคราวละหนึ่งปี
มาตรา ๗๕ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้ผู้อานวยการเขตนัดประชุม
สมาชิกสภาเขตเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ให้สภาเขตกาหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด
เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต
มาตรา ๗๖ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และหรือผู้ที่ผู้อานวยการเขตมอบหมาย
มีหน้าที่เข้าประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่
ประชุมสภาเขต แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา ๗๗ ให้ประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตได้รับเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ย
ประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๘ ให้ผู้อานวยการเขตอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมและกิจการอื่นที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของสภาเขต
มาตรา ๗๙ ให้สภาเขตมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ให้ ข้ อคิด เห็ น และข้อ สั งเกตเกี่ ยวกับ แผนพั ฒ นาเขตต่ อผู้ อานวยการเขตและสภา
กรุงเทพมหานคร
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
(๓) สอดส่องและติดตามดูแลการดาเนินการของสานักงานเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ราษฎร
(๔) ให้คาแนะนาหรือข้อสังเกตต่อผู้อานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการ
บริการประชาชนภายในเขต หากผู้อานวยการเขตไม่ดาเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ ทราบ ให้สภาเขต
แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๕) ให้คาปรึกษาตามที่ผู้อานวยการเขตร้องขอ

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน
เกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (๒)
มาตรา ๘๐ ให้นาความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑)และ (๒) โดย
ขอลาออกต่อสภาเขต มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่สภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต โดย
อนุโลม
หมวด ๔
การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน

มาตรา ๘๑
อ านาจหน้ า ที่ ใ นการสั่ ง หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการของรองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ ผู้ ว่า ราชการกรุ ง เทพมหานครไม่อ าจปฏิบั ติร าชการได้ ให้ ร องผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครตามลาดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา ๕๕ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่
มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
อานาจในการสั่ ง การอนุ ญาต การอนุ มัติ หรือ การปฏิบั ติ ราชการที่ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ
มอบอานาจโดยทาเป็น หนังสื อให้ รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ ปฏิบัติราชการแทนผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานัก
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก หรือผู้อานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็น
คาสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ปลั ดกรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ รั กษาราชการแทน ถ้า มีร องปลั ด กรุ งเทพมหานครหลายคน ให้ รองปลั ด
กรุงเทพมหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีฐานะเป็นสานักคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษา
ราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกรุงเทพมหานครจะ
พึงปฏิบั ติห รื อ ดาเนิ น การตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ข้อ บัญ ญัติ หรือ คาสั่ ง ใด หรือ มติ ของ
คณะรั ฐ มนตรี ในเรื่ องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบ
อานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ แต่
ถ้าจะมอบให้ผู้อานวยการสานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก ผู้อานวยการ
เขต ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า กอง หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง เที ย บเท่ า ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในนามปลั ด
กรุงเทพมหานคร ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่มีร องผู้ อานวยการสานัก การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง
ผู้อานวยการสานักให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการสานักมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้อานวยการสานักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสานักหลายคน ให้รองผู้อานวยการสานักผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อานวยการสานักหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าของสานักนั้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อานวยการสานักจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อานวยการสานักจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รอง
ผู้อานวยการส านั กเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติร าชการแทนผู้ อานวยการส านักก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ ผู้ อานวยการเขต
ผู้อานวยการกอง หั วหน้ ากอง หรื อผู้ ดารงตาแหน่ง เทียบเท่าของส านักนั้น ปฏิบัติราชการแทนในนาม
ผู้อานวยการสานัก ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้อานวยการเขต การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วย
ผู้อานวยการเขตให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการเขตมีคาสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วย
ผู้อานวยการเขตเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยผู้อานวยการเขตหลายคน ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อานวยการเขตหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อานวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อานวยการเขตจะพึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อานวยการเขตจะมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้ผู้ช่ วย
ผู้อานวยการเขตหรือหัวหน้าส่วนราชการของสานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการเขตก็ได้
มาตรา ๘๕ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามที่เลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ ผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารสภากรุ ง เทพมหานครเป็ นผู้ รั กษาราชการแทน ถ้ ามี ผู้ ช่ ว ยเลขานุก ารสภา
กรุงเทพมหานครหลายคน ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ ช่วยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๘๖ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่ว ยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามที่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุ งเทพมหานครคนใดคนหนึ่ งเป็ นผู้ รัก ษาราชการแทน ถ้าไม่ มีผู้ ช่ว ยเลขานุก ารผู้ ว่า ราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการใน
สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามที่หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีคาสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้
ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ รั กษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ ช่ว ยหั วหน้าสานักงานคณะกรรมการ
ข้า ราชการกรุ งเทพมหานครหรื อมี แต่ ไม่ อาจปฏิบั ติร าชการได้ ให้ ประธานคณะกรรมการข้า ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสานั กงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๘๘ ให้ ผู้ รั กษาราชการแทนตามที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบั ญญั ติ นี้มี อานาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการ
ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๗) การวิศวกรรมจราจร
(๘) การขนส่ง

(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๑) การควบคุมอาคาร
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๑๔ ทวิ) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๕) การสาธารณูปโภค
(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๗) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๑๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๑) การจัดการศึกษา
(๒๒) การสาธารณูปการ
(๒๓) การสังคมสงเคราะห์
(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา
(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๒๗) หน้ า ที่อื่ น ๆ ตามที่ กฎหมายระบุใ ห้ เ ป็น อ านาจหน้ า ที่ ของผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด
นายอาเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
บรรดาอานาจหน้ าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่ ว นกลางหรือราชการส่ ว นภูมิภ าคจะมอบให้
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทาเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ทาเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๙๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นสานัก
หรือเทียบเท่าสานัก ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้ อานวยการเขต และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สาหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอานาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติดังกล่าว ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้
แสดงเอกสารหรือหลั กฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และให้มีอานาจยึดหรือ
อายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด รวมทั้งให้มีอานาจจับกุม
ผู้กระทาความผิดได้ด้วย
ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด
กรุ งเทพมหานคร ผู้ อานวยการส านั กหรือหัว หน้าส่ ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐ านะเป็นส านัก
ผู้อานวยการเขต แล้วแต่กรณี เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจาคุกให้มีอานาจเปรียบเทียบกาหนดค่าปรับได้
เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามจานวนที่พนักงานเจ้ าหน้าที่ดังกล่าวกาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีอานาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เงินค่าปรับตามมาตรานี้ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครรองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่
ปรึกษา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่ว นราชการ หน่ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ
(๑) การนั้นจาเป็นต้องกระทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
(๓) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทากิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทหรื อถือหุ้นใน
บริษัทได้ เมื่อ

(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระทาอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษั ทนั้นจดทะเบียนไว้
ในกรณีที่กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครถื อ อยู่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๕ ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอาจ
ดาเนินการนั้นร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้โดยจัดตั้งเป็น
องค์ก ารเรี ย กว่า สหการ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุค คล และมี ค ณะกรรมการบริห ารประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
การจัดตั้งสหการจะกระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้
กาหนดชื่ออานาจหน้าที่ และวิธีดาเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธี
จัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
มาตรา ๙๖ ในกรณีจาเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทากิจการ ซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทน
กรุ ง เทพมหานครได้ แต่ ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภากรุ ง เทพมหานคร และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเสียก่อน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทากิจการตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการกระทากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้
หมวด ๖
ข้อบัญญัติ

มาตรา ๙๗ ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครจะตราขึ้ น ได้ โ ดยความเห็ น ชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอานาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๓) การดาเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้าง และการพัสดุ
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกาหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนด
โทษจาคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๘ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้ า ชื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
ในกรณี ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ เ สนอต้ อ งมี ส มาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็
ต่อเมื่อมีคารับรองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๙๙ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง
(๑) การตั้งขึ้น หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อนหรือวางระเบียบการ
บังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การจ้างและการพัสดุ
(๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรอง
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติ
เห็นชอบแล้วให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่

ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานคร
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ รั บ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ จ ากประธานสภา
กรุงเทพมหานครเพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งให้สภา
กรุงเทพมหานครภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภา
กรุ งเทพมหานครลงนามในร่ างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ วประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ในกรณี ที่ผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครไม่เ ห็ น ชอบด้ ว ยและส่ งให้ ส ภากรุ งเทพมหานคร
พิจารณาใหม่ สภากรุงเทพมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครส่งกลับให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวด้วย
การเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ถ้าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครไม่ดาเนินการตามกาหนด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติ
นั้นแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
มาตรา ๑๐๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็น
อันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติที่ ต กไปตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานครหรือ สมาชิ กสภา
กรุงเทพมหานครจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น
มาตรา ๑๐๓ งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทาเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
ถ้าปีใดจานวนเงินซึ่งได้กาหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณไม่
พอสาหรับการใช้จ่ายประจาปีก็ดี หรือมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้
ทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายนั้นตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนแปดคน และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนเจ็ดคน ประกอบเป็น
คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการร่วม
ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยสั่ ง ยุ บ สภากรุ ง เทพมหานครถ้ า มี ข้ อ เสนอของผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๐๖ ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภา
กรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก
ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นไม่เสร็จภายในเวลาที่
กาหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้น และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ส ภากรุงเทพมหานครสิ้ นอายุห รือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
บรรดาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครที่ ส ภากรุ ง เทพมหานครยั ง มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ ที่ ส ภา
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ลงนามและประกาศใช้เป็น
กฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป
มาตรา ๑๐๘ ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็น
รี บ ด่ ว นในอัน จะรั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะหรื อ ป้ อ งปั ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะและจะเรี ย กประชุ ม สภา
กรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จะออกข้อกาหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บั งคับดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป ให้นาข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นเสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้ว ให้ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นใช้บังคับ
เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติ ให้ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้นเป็น
อันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทาไปในระหว่างที่ใช้ข้อกาหนดกรุงเทพมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกาหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๙ ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษาป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และ
ผลประโยชน์อื่นอันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๐ ภาษีและค่า ธรรมเนี ยมรถหรือ รถยนต์ หรื อล้ อ เลื่ อ นที่จัด เก็บ ได้ใ นเขต
กรุงเทพมหานครให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบารุงกรุงเทพมหานคร
สาหรับน้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซลและน้ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถาน
การค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผู้จาหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไม่เกิน
จานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาสินค้าและ
ป้องกันการผูกขาด
มาตรา ๑๑๒ กรุงเทพมหานครมีอานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๑๒ ทวิ กรุงเทพมหานครมีอานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาหนด
เป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(๑)
ในกรณี ที่ ป ระมวลรั ษ ฎากรเรี ย กเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละศู น ย์ ใ ห้
กรุงเทพมหานครเก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้กรุงเทพมหานครเก็บ
หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๑๓ กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ถ้ากิจการ
นั้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้
หรื อ ได้ป ระโยชน์ จ ากบริ การสาธารณะที่กรุ งเทพมหานครจั ดให้ มีขึ้ นได้ เมื่อ ได้รั บความเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๑๕ ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ปลั ดกรุงเทพมหานคร รองปลั ดกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสานัก ผู้อานวยการเขต ผู้อานวยการ
กอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการเขต
โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอานาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้อง
รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย และเงิน
ภาษีอากรค้างชาระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

มาตรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพื่อกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
(๒) รายได้จากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร
(๓) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การทากิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาก
สหการ
(๔) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
(๖) ค่าบริการตามมาตรา ๙๒
(๗) รายได้จากการจาหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็น
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๘) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานคร
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นและเงินสมทบจาก
รัฐบาล
(๑๐) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
(๑๓) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
(๑๔) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการเพื่อมุ่งแสวงหากาไรใน
กรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายกาหนด
(๑๕) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายกาหนด
(๑๖) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้างประจา
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว

(๔) ค่าตอบแทน
(๕) ค่าใช้สอย
(๖) ค่าสาธารณูปโภค
(๗) ค่าวัสดุ
(๘) ค่าครุภัณฑ์
(๙) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑๐) เงินอุดหนุน
(๑๑) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกาหนดไว้
(๑๒) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
มาตรา ๑๑๙ การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายเงิน ซึ่งมิได้อนุญาตไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒๐ ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจาปี
งบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า
รายงานการรับจ่ายเงินประจาปีตามวรรคสอง เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
แล้ว ให้ทารายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสภากรุงเทพมหานคร
หมวด ๘
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๒๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควรส่ง
ข้าราชการมาประจากรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ก็ย่อมกระทา
ได้ โดยทาความตกลงกับกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครโดยตรง

ให้ รัฐบาลตั้งให้

ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายอื่ น
เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด ให้ แ ก่ ก รุ ง เทพมหานครนั้ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบกาหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๒๓ ให้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของกรุ งเทพมหานคร เพื่อการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติใด ๆ ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจทาให้ เสี ยประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ ให้ดาเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มสี ่วนราชการตามมาตรา ๖๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๗ ให้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับ
โดยอนุ โ ลม
และให้ อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตามกฎหมายนั้ น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
กรุงเทพมหานคร
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศจานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทาการเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น

จานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คานวณตามเกณฑ์จานวนราษฎร
แต่ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราช
กฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อ
สมาชิก สภากรุ ง เทพมหานครหนึ่ ง คน เขตใดมี ราษฎรไม่ถึ ง หนึ่ ง แสนคนให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ กสภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้ นได้หนึ่ งคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหมื่น
หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน
การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ให้นาบัญชีอัตราเงินเดือน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบั บที่ ๒๔ ลงวั นที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๐ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครตามาตรา ๑๒๗ ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีวาระอยู่ในตาแหน่งต่อไป ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจสั่ ง ให้ ส มาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานครทั้งคณะหรือแต่ ละบุคคลพ้นจากตาแหน่ง และจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารงตาแหน่ง
แทนก็ได้
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครว่ า งลงในระหว่ า งระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารงตาแหน่งแทนก็ได้
มาตรา ๑๓๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๗ จะเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอัน
สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตาแหน่งและจะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรดารง
ตาแหน่งแทนก็ได้

มาตรา ๑๓๒ ให้ตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบลและสารวัตร
กานันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถ้าในเขตหรือแขวงใด
หมดความจาเป็นต้องมีตาแหน่งดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตาแหน่งนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วรวม ๕ ครั้ง
ก็ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม
และคล่องตัวสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครยังมิได้มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๒๘ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราภาษีตามมาตรา
๑๑๒ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ให้ถือว่ากรุงเทพมหานครได้มอบ
ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๖ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาใช้แทน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ภาษีดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติแ ละลักษณะต้องห้ามของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่
เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการกาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้เพิ่มสิทธิของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งตามที่กฎหมาย
บัญญัติ และให้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้ าที่บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย แต่บทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

