
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  ส านักงานสถานธนานบุาลกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ส านักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2534 
(๒) ข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร  เรื่อง  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2536 
บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัด  

หรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“ส านักงานสถานธนานุบาล”  หมายความว่า  ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร   
“สถานธนานุบาล”  หมายความว่า  โรงรับจ าน าตามกฎหมายว่าดว้ยโรงรับจ าน าซึ่งกรงุเทพมหานคร

จัดตั้งขึ้น 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มี

อ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการพาณิชย์เกี่ยวกับส านักงานสถานธนานุบาลโดยมี
วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(1) จัดตั้งสถานธนานุบาลขึ้นเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้สามารถน าทรัพย์มาจ าน าได้โดย 
เสียดอกเบี้ยในอัตราต่ า  และในราคารับจ าน าที่สมควร  รวมทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อทรัพย์หลุดจ าน า
โดยวิธีการที่ยุติธรรม 

(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานธนานุบาล 
ข้อ ๗ ให้ส านักงานสถานธนานุบาลมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ  ๖   
(2) สร้าง  ซื้อ  จัดหา  จ าหน่าย  ยืม  ให้ยืม  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  

ครอบครอง  หรือด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้  บริการ  หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับสถานธนานุบาล  
ในนามของกรุงเทพมหานคร 

(3) วางระเบียบในการด าเนินกิจการสถานธนานุบาล 
(4) กระท าการอื่นใดเพื่อส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล 
(5) ด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
(6) กู้เงิน  ยืมเงิน  หรือท าการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นทุนด าเนินกิจการส านักงานสถานธนานุบาลในนาม  
ของกรุงเทพมหานคร  โดยความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

(7) ยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการของส านักงานสถานธนานุบาล 

หมวด  2 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่เกินเก้าคน  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสามคน  ได้แก่  ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักการคลัง  และผู้อ านวยการ 
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินหรือการคลัง  หรือการบริหารธุรกิจ

หรือเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมายหรือด้านอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการของส านักงานสถานธนานุบาล  
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนไม่เกินหกคน  โดยในจ านวนนี้เมื่อรวมกับ  (1)  แล้วจะต้องเป็น
ข้าราชการจ านวนไม่เกินสามคน 

ให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ 
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย   

เป็นรองประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ 
กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ  

ปฏิบัติหน้าที่แทน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับประธานกรรมการ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



กรณีประธานกรรมการว่างลง  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนภายในสามสิบวัน  แล้วให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการต่อไป  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่ง   
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหกสิบวัน  ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ประธานกรรมการ 

ข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(2) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของส านักงานสถานธนานุบาล 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(6) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับส านักงานสถานธนานุบาล  หรือในกิจการที่กระท าให้แก่

ส านักงานสถานธนานุบาล  หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับส านักงานสถานธนานุบาล  
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ข้อ  ๑๐ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและสามารถได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันหรือด ารงต าแหน่งรวมกันไม่เกินแปดปี 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  ยังมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้น   
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น  หรือของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  แล้วแต่กรณี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หรือพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  1๑  (5)  หากยังมิได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ  1๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  9   
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  หรือมี 

ความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(5) เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ  1๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายการบริหาร  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน

สถานธนานุบาล 
(2) ให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานสถานธนานุบาล 
(๔) อนุมัติแผนการเงินและแผนการลงทุนของส านักงานสถานธนานุบาลโดยค านึงถึง 

ความคุ้มค่าของการลงทุน 
(๕) ควบคุมการด าเนินงานของส านักงานสถานธนานุบาล 
(๖) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานสถานธนานุบาล  พร้อมปรับแผนการด าเนินงาน

ให้เหมาะสม 
(๗) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  การเงิน  พัสดุ  และทรัพย์สินของส านักงานสถานธนานุบาล

โดยให้รายงานการตรวจสอบบัญชี  พร้อมทั้งงบดุล  และรายงานประจ าปีเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๘) จัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีของส านักงานสถานธนานุบาล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัล 

แก่คณะกรรมการ  พนักงาน  และพนักงานชั่วคราวของส านักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

(๙) ให้ความเห็นชอบการกู้เงิน  ยืมเงิน  หรือท าการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงินหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นทุนด าเนินกิจการส านักงาน
สถานธนานุบาล  ในนามของกรุงเทพมหานคร  โดยความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

(๑๐) ให้ความเห็นชอบการยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร 
(๑๑) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยรับจ าน าภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ  ๖  (๑) 
(1๒) เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการออกระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครนี้ 
(1๓) ให้ความเห็นชอบการสรรหา  เงื่อนไขการท างาน  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลิกสัญญาจ้าง  

การประเมินผลการท างาน  และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นของผู้อ านวยการ 
(1๔) จัดตั้งและเลิกสถานธนานุบาลโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(1๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
(1๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ  1๓ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการ

ท าหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

้หนา   ๔๔
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มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ  1๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าข้อ  1๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  3 
การบริหารและด าเนนิกิจการ 

 
 

ข้อ  1๕ ให้ส านักงานสถานธนานุบาลมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งมาจากการจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส านักงานสถานธนานุบาลภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการให้เป็นไปตามข้อ  1๙   
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอ านาจจ้างและเลิกจ้างผู้อ านวยการ  โดยความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการ 
การจ้างผู้อ านวยการให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปี  เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   

ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้วอาจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการได้อีกเพียงคราวเดียว 
การท าสัญญาจ้างตามวรรคสี่  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  สัญญาจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ง  เงื่อนไขการท างาน  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลิกสัญญาจ้าง   
การประเมินผลการท างาน  และค่าจ้างรวมทั้งผลประโยชน์อื่นของผู้อ านวยการ 

ข้อ  ๑๖ ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงานสถานธนานุบาลได้เต็มเวลา 
และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 

ของส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจ 
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๙ 
ข้อ  ๑๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามข้อ  1๖ 

้หนา   ๔๕
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มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม  (3)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง   
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวมผู้อ านวยการ 

ข้อ  1๘ ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานสถานธนานุบาลให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายวัตถุประสงค์ของส านักงานสถานธนานุบาล  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  นโยบาย   
และมติของคณะกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงาน
สถานธนานุบาลบรรลุวัตถุประสงค์ 

(2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของส านักงานสถานธนานุบาล  
รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไป 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและด าเนินงานของส านักงานสถานธนานุบาล
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือต าแหน่งเทียบเท่าโดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ  1๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  

ความสามารถด้านการเงิน  หรือการคลัง  หรือการบริหารธุรกิจ  หรือเศรษฐศาสตร์  หรือกฎหมาย   
หรือด้านอื่น ๆ   ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการของส านักงานสถานธนานุบาล  ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถ   
และประสบการณ์เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๕  วรรคห้า  
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดและเมื่อสรรหาได้แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้คณะกรรมการเสนอผู้ได้รับการเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เพื่อท าสัญญาจ้าง  ตามข้อ  1๕   

ข้อ  ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  ให้น าข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒1 การบริหารงานบุคคล  การก าหนดอัตราค่าจ้าง  ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายใด ๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจส าหรับพนักงานส านักงาน
สถานธนานุบาล  รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของส านักงานสถานธนานุบาล  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ  ๒๒ การคลัง  การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพย์สิน  การจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สิน  การจ้าง  การสวัสดิการ  และการส่งผลก าไรสุทธิเพ่ือเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  
หรือการแบ่งก าไรสุทธิเพ่ือใช้เป็นทุนด าเนินงาน  หรือเพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัล  หรือเพ่ือการสาธารณกุศล
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

้หนา   ๔๖
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ข้อ  ๒๓ ในกรณีมีเหตุสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  หรือเพ่ือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ   
ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการลดดอกเบี้ยหรือขยายระยะเวลาทรัพย์หลุด 

กรณีมีเหตุพิเศษ  หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนและคณะกรรมการไม่สามารถจัดประชุมได้   
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการลดดอกเบี้ยหรือขยายระยะเวลาทรัพย์หลุดตามวรรคหนึ่ง  แล้วรายงาน
คณะกรรมการทราบ 

หมวด  4 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๒๔ ให้ส านักงานสถานธนานุบาลที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  
เป็นส านักงานสถานธนานุบาลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ  2๕ ให้พนักงานของสถานธนานุบาลที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  
เป็นพนักงานของส านักงานสถานธนานุบาลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ  2๖ ให้ผู้อ านวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ก่อนวั นที่ข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้อ านวยการส านักงานสถานธนานุบาลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   
และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ  ๒๗ ให้หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ใช้บังคับกับสถานธนานบุาล  
อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ  
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ   

ข้อ  2๘ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติ  
กรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการส านักงานสถานธนานุบาลซึ่งด ารงต าแหน่ง  
อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่
เข้ารับหน้าที่ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
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