
สรุปสาระส าคัญระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
๑. จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ 
เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

๑. เขตเลือกตั้ง 
ก าหนดให้เขตเป็นเขตเลือกตั้ง 
๒. จ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวน
เขตละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต 
แต่ เ ขต ใดมี ร าษฎร เกิ นหนึ่ ง แสนห้ าหมื่ น คน  ให้ มี สมาชิ กสภา
กรุ ง เทพมหานครเ พ่ิมขึ้นทุกหนึ่ งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้า
พันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
๓. จ านวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง 
เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถ้าในการจัดให้มีการ
เลือกตั้ ง ใหม่ยั ง ไม่มีผู้ ได้ รับ เลือกตั้ งครบจ านวนอีกให้ถือว่ าสภา
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะครบอายุ
ของสภากรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสาม 

๒ .  คุณสมบั ติ และลั กษณะต้ อ งห้ า ม 
และการกระท าอันต้องห้ามของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

๑. คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๑ อายุผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดให้ผู้ สมัครรับ เลือกตั้ ง เป็นผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร 
ต้องมีอายุไมต่่ ากว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๖) 
๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่ง (มาตรา ๔๗) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่ 
วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 
สี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้ว
จะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
๑.๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารนอกจากที่ กล่าวมา 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. การกระท าอันต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.๑ ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อการพาณิชย์ ของกรุ ง เทพมหานครหรื อบริษัท 
ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต าแหน่ งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล (มาตรา 51) 
 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๒.๒ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัท
ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
๒.๓ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
กรุงเทพมหานครนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท า
กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็น
การต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทมหาชนจ ากัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 
๒.๔ ให้น าความใน ๒.๒ และ ๒.๓ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
๒.๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
๑.๑ ด้านการจราจร (มาตรา ๘๙ (๗)) 
ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่การจัดการจราจรและการ
วิศวกรรมจราจร 
๑.๒ ด้านการส่งเสริมสถานีต ารวจ (มาตรา ๘๙ (๗/๑)) 
ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่การส่งเสริมและสนับสนุน
สถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๓ ด้านการศึกษา (มาตรา ๘๙ (๒๑)) 
ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาของชาติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. ประเภทรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
๒.๑ รายจ่ายเพื่อการดูงานต่างประเทศ (มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง) 
การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งหรือการน าเงินของกิจการ
ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น 
ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของข้าราชการ
การเมืองของกรุ ง เทพมหานคร ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิก
สภาเขต จะกระท ามิได้ 

๔. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(การก ากับดูแล) 

๑. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (มาตรา ๒๔) 
๑.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลง 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ตามมาตรา ๒๓ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนและ

วินิจฉัยให้แล้ ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ 
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๑.๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้นั้นสิ้นสุดลงตามตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ 
(๗) นั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
โดยในค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ 
๑.๓ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง
วาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่
ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้ งนี้  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
๒ .  ก า รสอบสวน  วินิ จ ฉั ย เ กี่ ย วกั บคว าม เป็ น ผู้ ว่ า ร า ชกา ร
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง (มาตรา ๕๓) 
๒.๑ มีเมื่อมีข้อสงสัยว่าความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้ใดสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๕๒ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนและ
วินิจฉัยให้แล้ ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นว่ ามี เหตุ อันควรสงสั ย หรือรับแจ้ งจาก
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  แล้ ว แต่ ก รณี  แม้ ว่ า ผู้ ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด 
เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๒.๒ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่าผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ งตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน 
ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามโดยในค าวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ 
๒.๓ ถ้าในขณะที่มีค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่
ด้วยและในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือใช้สิทธิ 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 เลือกตั้งให้ถือว่าวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าวินิจฉัย

ดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

๕.บทเฉพาะกาล ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธาน
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๖๔/๒๕๕๙ 
เรื่องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ยั งคงด ารงต าแหน่ งต่ อไปจนถึ งวั นก่ อนวั นเลื อกตั้ งผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เว้นแต่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอ่ืนของกรุงเทพมหานครหรือสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครผู้ใดประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้นั้นต้องลาออกจาก
ต าแหน่งภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดวันเลือกตั้งผู้ซึ่งมิได้ลาออกภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
บทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มิให้ใช้บังคับกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๒๔ ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
   ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้น ามาตรา 
๗๑ ถึงมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้บังคับ 

 
จัดท าโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 


