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พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจานวนเขตละ
หนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคน
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เศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าเกินเจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งคน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจานวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง
ครบจานวนอีก ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยจานวนสมาชิกเท่าที่ มีอยู่จนกว่าจะครบอายุ
ของสภากรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีจานวนสมาชิกไม่ถึงสองในสามของจานวนตามวรรคหนึ่ง ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ งสมาชิ กสภากรุง เทพมหานครและผู้ มีสิ ท ธิส มัค รรั บเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ใน
ตาแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร
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เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงและมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เข้ า มาแทน ให้ ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เข้ า มาแทนนั้ น อยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า อายุ ข อง
สภากรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๕๑ วรรคสาม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิก (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า
มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย หรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี แม้ ว่ า สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่ าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือ
พ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผู้นั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) นั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
คาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้น
ให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้นั้นสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่มีเหตุต ามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับ
ค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าว
ผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรื อ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผล
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ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้
ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด
มาตรา ๔๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๔๖ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
สามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๔๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ
และเมื่อได้ดารงตาแหน่ งสองวาระติด ต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี นั บ แต่
วันพ้นจากตาแหน่ง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
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(๒) รับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจาก
ที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจ
การงานตามปกติ
(๓) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ญ ญาหรื อ กิ จ การที่ ก ระท าหรื อ จะกระท ากั บ หรื อ ให้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร หรื อมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสามของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
“ให้นาความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า ความเป็ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครผู้ ใ ดสิ้ น สุ ด ลง
ตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้น สุดลงตามมาตรา ๕๒ (๔) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า
มี เ หตุ อัน ควรสงสั ยหรื อได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการการเลือ กตั้ง แล้ ว แต่กรณี แม้ ว่ าผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศคาวินิจฉัย
ให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ ระบุเหตุ
ที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุ
ตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไป
ก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิ จฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถกู ห้ามใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
“(๗/๑) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ าม (๑)
และ (๗)”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๒๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒๑) การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษาของชาติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา”
มาตรา ๒๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อไปนี้เ ป็น วรรคสองของมาตรา ๑๑๙ แห่ ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
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“การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง หรือการนาเงินของกิจการที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ของข้ า ราชการการเมื อ งของกรุ ง เทพมหานคร ประธานสภากรุ ง เทพมหานคร รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต จะกระทามิได้”
มาตรา ๒๒ ให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธาน
สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้ บั ง คั บ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตาแหน่งและการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนถึ ง วั น ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครหรื อ สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการการเมืองอื่น
ของกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใด ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้นั้นต้องลาออกจากตาแหน่งภายในสามวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง ผู้ซึ่งมิได้ลาออกภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ต ามวรรคหนึ่ ง และค าสั่ ง หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันยกเลิก
มาตรา ๒๓ บทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกั บผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๒๔ ให้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้นามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ และ
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจานวนสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร คุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามของผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิก
สภากรุ ง เทพมหานครและผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การพ้นจาก
ตาแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการกระทาอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนอ านาจหน้ าที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวม เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

