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รัฐธรรมืน่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย[๑]

                  
 สมืเด็็จัพระเจ้ัาอย่�หัวมืหาวชิิราล่งกรณ บัดิ็นทรเทพยวรางก่ร

ติราไว้ ณ วันท่� ๖ เมืษายน พุทธศัักราชิ ๒๕๖๐
เป็นปีท่� ๒ ในรัชิกาล่ปัจัจุับััน

 

ศุภมืัสืดุ พระพุทธศาสืนักาล่เป็นัอด้ติภาคู่ ๒๕๖๐ พรรษา ปัจัจัุบั ันัสืมืัย จัันัทรคู่ติินัิยมื 

กุกกุฏิสืมืพัติสืร จิัติรมืาสื ชุิณหปักษ์ ทสืม้ืดิถ้ึ สุืริยคู่ติิกาล่ เมืษายนัมืาสื ฉัฏิฐสุืรทินั คู่รุวาร โดยกาล่บัริเฉท

สืมืเด็จัพระเจ้ัาอย่�หัวมืหาวชิิราล่งกรณ บัดินัทรเทพยวรางก่ร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมื 

ให้ประกาศว�า นัายกรัฐมืนัติร้ได้นัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่ว�า นัับัแติ�พระบัาทสืมืเด็จัพระปรมิืนัทรมืหาประชิาธิปก 

พระปกเกล่้าเจั้าอย่ �ห ัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล่้าโปรดกระหมื�อมืพระราชิทานัรัฐธรรมืนั่ญแห�ง 

ราชิอาณาจัักรสืยามื พุทธศักราชิ ๒๔๗๕ เป็นัต้ินัมืา การปกคู่รองของประเทศไทยได้ดำารงเจัตินัารมืณ์ย้ดมัื�นั 

ในัระบัอบัประชิาธิปไติยอันัมื้พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมืุขติ�อเนัื�องมืาโดยติล่อด แมื้ได้มื้การยกเล่ิก  

แก้ไขเพิ�มืเติิมื แล่ะประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญเพื�อจััดระเบ้ัยบัการปกคู่รองให้เหมืาะสืมืหล่ายคู่รั�ง แติ�การปกคู่รอง 

ก็มืิได้มื้เสืถึ้ยรภาพหรือราบัรื�นัเร้ยบัร้อยเพราะยังคู่งประสืบัปัญหาแล่ะข้อขัดแย้งติ�าง ๆ บัางคู่รั�งเป็นัวิกฤติ ิ

ทางรัฐธรรมืนั่ญท้�หาทางออกไมื�ได้ เหติุสื�วนัหนั้�งเกิดจัากการท้�มื้ผู้่้ไมื�นัำาพาหรือไมื�นัับัถึือยำาเกรงกฎเกณฑ์์ 

การปกคู่รองบ้ัานัเมืือง ทุจัริติฉ้อฉล่หรือบิัดเบืัอนัอำานัาจั หรือขาดคู่วามืติระหนัักสืำาน้ักรับัผิู้ดชิอบัติ�อประเทศชิาติิ 

แล่ะประชิาชินัจันัทำาให้การบัังคู่ับัใชิ้กฎหมืายไมื�เป็นัผู้ล่ ซึ่้�งจัำาติ้องป้องกันัแล่ะแก้ไขด้วยการปฏิิร่ปการศ้กษา 

แล่ะการบัังคัู่บัใช้ิกฎหมืาย แล่ะเสืริมืสืร้างคู่วามืเข้มืแข็งของระบับัคุู่ณธรรมืแล่ะจัริยธรรมื แติ�เหตุิอ้กสื�วนัหน้ั�ง 

เกิดจัากกฎเกณฑ์์การเมืืองการปกคู่รองท้�ยังไมื�เหมืาะสืมืแก�สืภาวการณ์บ้ัานัเมืืองแล่ะกาล่สืมัืย ให้คู่วามืสืำาคัู่ญ 

แก�ร่ปแบับัแล่ะวิธ้การยิ�งกว�าหล่ักการพื�นัฐานัในัระบัอบัประชิาธิปไติยหรือไมื�อาจันัำากฎเกณฑ์์ท้�มื้อย่�มืาใชิ้แก� 

พฤติิกรรมืของบุัคู่คู่ล่แล่ะสืถึานัการณ์ในัยามืวิกฤติิท้�ม้ืร่ปแบับัแล่ะวิธ้การแติกติ�างไปจัากเดิมืให้ได้ผู้ล่

รัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชิั�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๑)  

พุทธศักราชิ ๒๕๕๘ จั้งได้บััญญัติิให้มื้คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญมื้หนั้าท้�ร�างรัฐธรรมืนั่ญเพื�อใชิ้เป็นั 

หล่ักในัการปกคู่รอง แล่ะเป็นัแนัวทางในัการจััดทำากฎหมืายประกอบัรัฐธรรมืนั่ญแล่ะกฎหมืายอื�นั โดยได้ 

กำาหนัดกล่ไกเพื�อจััดระเบั้ยบัแล่ะสืร้างคู่วามืเข้มืแข็งแก�การปกคู่รองประเทศข้�นัใหมื�ด้วยการจััดโคู่รงสืร้าง 

[๑] ราชิกิจัจัานุัเบักษา เล่�มื ๑๓๔/ติอนัท้� ๔๐ ก/หน้ัา ๑/๖ เมืษายนั ๒๕๖๐
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ของหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัขององคู่์กรติ�าง ๆ ติามืรัฐธรรมืนั่ญ แล่ะสืัมืพันัธภาพระหว�างฝ่่ายนัิติิบััญญัติิกับั 

ฝ่่ายบัริหารให้เหมืาะสืมื การให้สืถึาบัันัศาล่แล่ะองคู่์กรอิสืระอื�นัซึ่้�งมื้หนั้าท้�ติรวจัสือบัการใชิ้อำานัาจัรัฐ 

สืามืารถึปฏิิบััติิหนั้าท้�ได้อย�างมื้ประสืิทธิภาพ สืุจัริติ เท้�ยงธรรมืแล่ะมื้สื�วนัในัการป้องกันัหรือแก้ไขวิกฤติิของ 

ประเทศติามืคู่วามืจัำาเป็นัแล่ะคู่วามืเหมืาะสืมื การรับัรอง ปกป้อง แล่ะคุู้่มืคู่รองสิืทธิเสืร้ภาพของปวงชินัชิาวไทย 

ให้ชัิดเจันัแล่ะคู่รอบัคู่ลุ่มือย�างกว้างขวางยิ�งข้�นั โดยถืึอว�าการม้ืสิืทธิเสืร้ภาพเป็นัหลั่กการจัำากัดตัิดสิืทธิเสืร้ภาพ 

เป็นัข้อยกเว้นั แติ�การใช้ิสิืทธิเสืร้ภาพดังกล่�าวต้ิองอย่�ภายใต้ิกฎเกณฑ์์เพื�อคุู้่มืคู่รองสื�วนัรวมื การกำาหนัดให้รัฐ 

มื้หนั้าท้�ติ�อประชิาชินัเชิ�นัเด้ยวกับัการให้ประชิาชินัมื้หนั้าท้�ติ�อรัฐ การวางกล่ไกป้องกันั ติรวจัสือบั แล่ะ 

ขจััดการทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบัท้�เข้มืงวด เด็ดขาด เพื�อมิืให้ผู้่้บัริหารท้�ปราศจัากคุู่ณธรรมื จัริยธรรมื แล่ะ 

ธรรมืาภิบัาล่เข้ามืามื้อำานัาจัในัการปกคู่รองบั้านัเมืืองใชิ้อำานัาจัติามือำาเภอใจั แล่ะการกำาหนัดมืาติรการ 

ป้องกันัแล่ะบัริหารจััดการวิกฤติิการณ์ของประเทศให้มื้ประสืิทธิภาพยิ�งข้�นั ติล่อดจันัได้กำาหนัดกล่ไกอื�นั ๆ  

ติามืแนัวทางท้�รัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ระบุัไว้ เพื�อใช้ิเป็นักรอบั 

ในัการพัฒนัาประเทศติามืแนัวนัโยบัายแห�งรัฐแล่ะยุทธศาสืติร์ชิาติิซึ่้�งผู้่้เข้ามืาบัริหารประเทศแติ�ล่ะคู่ณะ 

จัะได้กำาหนัดนัโยบัายแล่ะวิธ้ดำาเนิันัการท้�เหมืาะสืมืติ�อไป ทั�งยังสืร้างกล่ไกในัการปฏิิร่ปประเทศในัด้านัติ�าง ๆ  

ท้�สืำาคัู่ญแล่ะจัำาเป็นัอย�างร�วมืมืือร�วมืใจักันั รวมืติล่อดทั�งการล่ดเงื�อนัไขคู่วามืขัดแย้งเพื�อให้ประเทศม้ืคู่วามืสืงบัสุืข 

บันัพื�นัฐานัของคู่วามืร่้รักสืามืัคู่คู่้ปรองดอง การจัะดำาเนัินัการในัเรื�องเหล่�านั้�ให้ลุ่ล่�วงไปได้ จัำาติ้องอาศัย 

คู่วามืร�วมืมืือระหว�างประชิาชินัทุกภาคู่สื�วนักับัหนั�วยงานัทั�งหล่ายของรัฐติามืแนัวทางประชิารัฐภายใต้ิกฎเกณฑ์์ 

ติามืหล่ักการปกคู่รองในัระบัอบัประชิาธิปไติยแล่ะประเพณ้การปกคู่รองท้�เหมืาะสืมืกับัสืถึานัการณ์แล่ะ 

ลั่กษณะสัืงคู่มืไทย หลั่กคู่วามืสุืจัริติ หลั่กสิืทธิมืนุัษยชินั แล่ะหลั่กธรรมืาภิบัาล่ อันัจัะทำาให้สืามืารถึขับัเคู่ลื่�อนั 

ประเทศให้พัฒนัาไปข้างหนั้าได้อย�างเป็นัขั�นัติอนัจันัเกิดคู่วามืมืั�นัคู่ง มืั�งคู่ั�ง แล่ะยั�งยืนั ทั�งในัทางการเมืือง 

การปกคู่รอง เศรษฐกิจั แล่ะสัืงคู่มืติามืระบัอบัประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข

ในัการดำาเนัินัการดังกล่�าว คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนัญ่ได้สืร้างคู่วามืรบััร่้คู่วามืเข้าใจัแก�ประชิาชินั 

ในัหลั่กการแล่ะเหตุิผู้ล่ของบัทบััญญัติิติ�าง ๆ เป็นัระยะ ๆ เปิดโอกาสืให้ประชิาชินัเข้าถ้ึงร�างรัฐธรรมืน่ัญแล่ะ 

คู่วามืหมืายโดยผู้�านัทางสืื�อติ�าง ๆ อย�างกว้างขวาง แล่ะให้ประชิาชินัมื้สื�วนัร�วมืในัการพัฒนัาสืารัติถึะของ 

ร�างรัฐธรรมืนั่ญด้วยการเสืนัอแนัะข้อคู่วรแก้ไขเพิ�มืเติิมื เมืื�อการจััดทำาร�างรัฐธรรมืนั่ญแล่้วเสืร็จั ก็ได้เผู้ยแพร� 

ร�างรัฐธรรมืนั่ญแล่ะคู่ำาอธิบัายสืาระสืำาคู่ัญของร�างรัฐธรรมืนั่ญโดยสืรุปในัล่ักษณะท้�ประชิาชินัสืามืารถึเข้าใจั 

เนัื�อหาสืำาคู่ัญของร�างรัฐธรรมืนั่ญได้โดยสืะดวกแล่ะเป็นัการทั�วไป แล่ะจััดให้มื้การออกเสื้ยงประชิามืติิเพื�อให้ 

คู่วามืเห็นัชิอบัแก�ร�างรัฐธรรมืนั่ญทั�งฉบัับั ในัการนั้�สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิได้มื้มืติิเสืนัอประเด็นัเพิ�มืเติิมื 

อ้กประเด็นัหนั้�งเพื�อให้มื้การออกเสื้ยงประชิามืติิในัคู่ราวเด้ยวกันัด้วย การออกเสื้ยงประชิามืติิปรากฏิผู้ล่ว�า  

ประชิาชินัผู้่้มื้สืิทธิออกเสื้ยงประชิามืติิโดยคู่ะแนันัเสื้ยงข้างมืากของผู้่้มืาออกเสื้ยงประชิามืติิเห็นัชิอบักับั 

ร�างรัฐธรรมืน่ัญแล่ะประเด็นัเพิ�มืเติิมืดังกล่�าว คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืน่ัญจ้ังดำาเนิันัการแก้ไขร�างรัฐธรรมืน่ัญ 

ในัสื�วนัท้�เก้�ยวข้องให้สือดคู่ล้่องกับัผู้ล่การออกเส้ืยงประชิามืติิในัประเด็นัเพิ�มืเติิมื แล่ะได้สื�งให้ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ 
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พิจัารณาว�าเป็นัการชิอบัด้วยผู้ล่การออกเสื้ยงประชิามืติิแล่้วหรือไมื� ซึ่้�งติ�อมืาศาล่รัฐธรรมืนั่ญได้วินัิจัฉัย 

ให้คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญแก้ไขเพิ �มืเติิมืข้อคู่วามืบัางสื�วนั แล่ะคู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญ 

ได้ดำาเนัินัการแก้ไขติามืคู่ำาวินัิจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืนั่ญแล่้ว นัายกรัฐมืนัติร้จั้งนัำาร�างรัฐธรรมืนั่ญข้�นัท่ล่เกล่้า 

ท่ล่กระหมื�อมืถึวาย ติ�อมืารัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื  

(ฉบัับัท้� ๔) พุทธศักราชิ ๒๕๖๐ บััญญัติิให้นัายกรัฐมืนัติร้ขอรับัพระราชิทานัร�างรัฐธรรมืนั่ญนัั�นัคู่ืนัมืา 

แก้ไขเพิ�มืเติิมืเฉพาะบัางประเด็นัได้ เมืื �อดำาเนัินัการแล่้วเสืร็จั นัายกรัฐมืนัติร้จั้งนัำาร�างรัฐธรรมืนั่ญนัั�นั 

ข้�นัท่ล่เกล่้าท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อทรงล่งพระปรมืาภิไธย ประกาศใชิ้เป็นัรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย 

สืืบัไป ทรงพระราชิดำาริว�าสืมืคู่วรพระราชิทานัพระราชิานุัมัืติิ

จ้ังม้ืพระราชิโองการดำารัสืเหนืัอเกล้่าเหนืัอกระหมื�อมืให้ติรารัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทยฉบัับัน้ั� 

ข้�นัไว้ ให้ใช้ิแทนัรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ซ้ึ่�งได้ติราไว้ ณ วันัท้� 

๒๒ กรกฎาคู่มื พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ตัิ�งแติ�วันัประกาศน้ั�เป็นัต้ินัไป

ขอปวงชินัชิาวไทย จังมื้คู่วามืสืมืัคู่รสืโมืสืรเป็นัเอกฉันัท์ ในัอันัท้�จัะปฏิิบััติิติามืแล่ะพิทักษ์รักษา 

รัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทยนั้� เพื �อธำารงคู่งไว้ซึ่้ �งระบัอบัประชิาธิปไติยแล่ะอำานัาจัอธิปไติยของ 

ปวงชินัชิาวไทย แล่ะนัำามืาซึ่้�งคู่วามืผู้าสืุกสืิริสืวัสืดิ�พิพัฒนัชิัยมืงคู่ล่ อเนักศุภผู้ล่สืกล่เก้ยรติิยศสืถึาพรแก� 

อาณาประชิาราษฎรทั�วสืยามืรัฐส้ืมืา สืมืดั�งพระราชิปณิธานัปรารถึนัาทุกประการ เทอญ

หมืวด็ ๑
บัททั�วไป

มืาติรา ๑ ประเทศไทยเป็นัราชิอาณาจัักรอันัหน้ั�งอันัเด้ยว จัะแบั�งแยกมิืได้

มืาติรา ๒ ประเทศไทยม้ืการปกคู่รองระบัอบัประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข

มืาติรา ๓ อำานัาจัอธิปไติยเป็นัของปวงชินัชิาวไทย พระมืหากษัติริย์ผู้่้ทรงเป็นัประมุืข ทรงใช้ิอำานัาจันัั�นั 

ทางรัฐสืภา คู่ณะรัฐมืนัติร้ แล่ะศาล่ ติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ

รัฐสืภา คู่ณะรัฐมืนัติร้ ศาล่ องค์ู่กรอิสืระ แล่ะหนั�วยงานัของรัฐ ต้ิองปฏิิบััติิหน้ัาท้�ให้เป็นัไปติามืรัฐธรรมืน่ัญ  

กฎหมืาย แล่ะหลั่กนิัติิธรรมื เพื�อประโยชิน์ัสื�วนัรวมืของประเทศชิาติิแล่ะคู่วามืผู้าสุืกของประชิาชินัโดยรวมื

มืาติรา ๔ ศักดิ�ศร้คู่วามืเป็นัมืนุัษย์ สิืทธิ เสืร้ภาพ แล่ะคู่วามืเสืมือภาคู่ของบุัคู่คู่ล่ย�อมืได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รอง

ปวงชินัชิาวไทยย�อมืได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รองติามืรัฐธรรมืน่ัญเสืมือกันั

มืาติรา ๕ รัฐธรรมืน่ัญเป็นักฎหมืายส่ืงสุืดของประเทศ บัทบััญญัติิใดของกฎหมืาย กฎหรือข้อบัังคัู่บั  

หรือการกระทำาใด ขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืน่ัญ บัทบััญญัติิหรือการกระทำานัั�นัเป็นัอันัใช้ิบัังคัู่บัมิืได้

เมืื�อไมื�มื้บัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญนั้�บัังคู่ับัแก�กรณ้ใด ให้กระทำาการนัั�นัหรือวินัิจัฉัยกรณ้นัั�นัไปติามื 

ประเพณ้การปกคู่รองประเทศไทยในัระบัอบัประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมืวด็ ๒
พระมืหากษัติริย์

มืาติรา ๖ องคู่์พระมืหากษัติริย์ทรงดำารงอย่�ในัฐานัะอันัเป็นัท้�เคู่ารพสืักการะ ผู้่้ใดจัะล่ะเมืิดมืิได้  

ผู้่้ใดจัะกล่�าวหาหรือฟ้้องร้องพระมืหากษัติริย์ในัทางใด ๆ มิืได้

มืาติรา ๗ พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัพุทธมืามืกะ แล่ะทรงเป็นัอัคู่รศาสืน่ัปถัึมืภก

มืาติรา ๘ พระมืหากษัติริย์ทรงดำารงติำาแหนั�งจัอมืทัพไทย

มืาติรา ๙ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซึ่้ �งพระราชิอำานัาจัท้�จัะสืถึาปนัาแล่ะถึอดถึอนัฐานัันัดรศักดิ� 

แล่ะพระราชิทานัแล่ะเร้ยกคืู่นัเคู่รื�องราชิอิสืริยาภรณ์

มืาติรา ๑๐ พระมืหากษัติริย์ทรงเล่ือกแล่ะทรงแติ�งติั�งผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิเป็นัประธานัองคู่มืนัติร้คู่นัหนั้�ง 

แล่ะองคู่มืนัติร้อื�นัอ้กไมื�เกินัสิืบัแปดคู่นัประกอบัเป็นัคู่ณะองคู่มืนัติร้

คู่ณะองคู่มืนัติร้มื้หนั้าท้ �ถึวายคู่วามืเห็นัติ�อพระมืหากษัติริย ์ในัพระราชิกรณ้ยกิจัทั �งปวงท้ � 

พระมืหากษัติริย์ทรงปร้กษา แล่ะม้ืหน้ัาท้�อื�นัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๑๑ การเล่ือกแล่ะแติ�งติั�งองคู่มืนัติร้หรือการให้องคู่มืนัติร้พ้นัจัากติำาแหนั�ง ให้เป็นัไปติามื 

พระราชิอัธยาศัย

ให้ประธานัรัฐสืภาเป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการแติ�งติั�งประธานัองคู่มืนัติร้ หรือให้ 

ประธานัองคู่มืนัติร้พ้นัจัากติำาแหนั�ง

ให้ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัผู้่ ้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการแติ�งติั �งองคู่มืนัติร้อื �นัหรือให้ 

องคู่มืนัติร้อื�นัพ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืาติรา ๑๒ องคู่มืนัติร้ต้ิองไมื�เป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา หรือดำารงติำาแหนั�งทาง 

การเมืืองอื�นั ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ พนัักงานัรัฐวิสืาหกิจั เจ้ัาหน้ัาท้�อื�นัของรัฐ  

หรือสืมืาชิิกหรือเจ้ัาหน้ัาท้�ของพรรคู่การเมืือง หรือข้าราชิการเว้นัแติ�การเป็นัข้าราชิการในัพระองค์ู่ในัติำาแหนั�ง 

องคู่มืนัติร้ แล่ะต้ิองไมื�แสืดงการฝั่กใฝ่่ในัพรรคู่การเมืืองใด ๆ

มืาติรา ๑๓ ก�อนัเข้ารับัหนั้าท้� องคู่มืนัติร้ติ้องถึวายสืัติย์ปฏิิญาณติ�อพระมืหากษัติริย์ด้วยถึ้อยคู่ำา 

ดังติ�อไปน้ั�

“ข้าพระพุทธเจั้า (ชิื �อผู้่ ้ปฏิิญาณ) ขอถึวายสืัติย์ปฏิิญาณว�า ข้าพระพุทธเจั้าจัะจังรักภักด้ติ�อ 

พระมืหากษัติริย์ แล่ะจัะปฏิิบััติิหนั้าท้�ด้วยคู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ เพื�อประโยชินั์ของประเทศแล่ะประชิาชินั 

ทั�งจัะรักษาไว้แล่ะปฏิิบััติิติามืซ้ึ่�งรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทยทุกประการ”

มืาติรา ๑๔ องคู่มืนัติร้พ้นัจัากติำาแหนั�งเมืื�อติาย ล่าออก หรือม้ืพระบัรมืราชิโองการให้พ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืาติรา ๑๕ การแติ�งตัิ�งแล่ะการให้ข้าราชิการในัพระองค์ู่พ้นัจัากติำาแหนั�ง ให้เป็นัไปติามืพระราชิอัธยาศัย
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การจััดระเบ้ัยบัราชิการแล่ะการบัริหารงานับุัคู่คู่ล่ของราชิการในัพระองค์ู่ ให้เป็นัไปติามืพระราชิอัธยาศัย 

ติามืท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิกฤษฎ้กา

มืาติรา ๑๖ ในัเมืื�อพระมืหากษัติริย์จัะไมื�ประทับัอย่�ในัราชิอาณาจัักร หรือจัะทรงบัริหารพระราชิภาระ 

ไมื�ได้ด้วยเหติุใดก็ติามื จัะทรงแติ�งติั�งบัุคู่คู่ล่คู่นัหนั้�งหรือหล่ายคู่นัเป็นัคู่ณะข้�นั ให้เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนั 

พระองคู่์หรือไมื�ก็ได้ แล่ะในักรณ้ท้�ทรงแติ�งติั�งผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ให้ประธานัรัฐสืภาเป็นัผู้่้ล่งนัามื 

รับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ

มืาติรา ๑๗ ในักรณ้ท้�พระมืหากษัติริย์มืิได้ทรงแติ�งติั�งผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืมืาติรา ๑๖  

หรือในักรณ้ท้�พระมืหากษัติริย์ไมื�สืามืารถึทรงแติ�งติั�งผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์เพราะยังไมื�ทรงบัรรลุ่ 

นัิติิภาวะหรือเพราะเหติุอื�นั แติ�ติ�อมืาคู่ณะองคู่มืนัติร้พิจัารณาเห็นัว�ามื้คู่วามืจัำาเป็นัสืมืคู่วรแติ�งติั�งผู้่้สืำาเร็จั 

ราชิการแทนัพระองคู่์แล่ะไมื�อาจักราบับัังคู่มืท่ล่ให้ทรงแติ�งติั �งได้ทันัการ ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้เสืนัอชิื �อ 

บุัคู่คู่ล่คู่นัหน้ั�งหรือหล่ายคู่นัเป็นัคู่ณะ ติามืล่ำาดับัท้�โปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืกำาหนัดไว้ก�อนัแล้่วให้เป็นัผู้่้สืำาเร็จั 

ราชิการแทนัพระองคู่์ แล่้วแจั้งประธานัรัฐสืภาเพื�อประกาศในัพระปรมืาภิไธยพระมืหากษัติริย์ แติ�งติั�งผู้่้นัั�นั 

ข้�นัเป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่

มืาติรา ๑๘ ในัระหว�างท้�ไมื�มื้ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืมืาติรา ๑๗ ให้ประธานัองคู่มืนัติร้ 

เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่เป็นัการชัิ�วคู่ราวไปพล่างก�อนั

ในักรณ้ท้ �ผู้่ ้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ซึ่้ �งได้รับัการแติ�งติั �งติามืมืาติรา ๑๖ หรือมืาติรา ๑๗  

ไมื�สืามืารถึปฏิิบััติิหนั้าท้�ได้ ให้ประธานัองคู่มืนัติร้ทำาหนั้าท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์เป็นัการชิั�วคู่ราว 

ไปพล่างก�อนั

ในัระหว�างท้�ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืวรรคู่หนั้�ง หรือในัระหว�างท้� 

ประธานัองคู่มืนัติร้ทำาหนั้าท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืวรรคู่สือง ประธานัองคู่มืนัติร้จัะปฏิิบััติิหนั้าท้� 

ในัฐานัะเป็นัประธานัองคู่มืนัติร้มืิได้ ในักรณ้เชิ�นัว�านั้� ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้เล่ือกองคู่มืนัติร้คู่นัหนั้�งข้�นัทำาหนั้าท้� 

ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัการชัิ�วคู่ราวไปพล่างก�อนั

มืาติรา ๑๙ ก�อนัเข้ารับัหนั้าท้� ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ซึ่้�งได้รับัการแติ�งติั�งติามืมืาติรา ๑๖ 

หรือมืาติรา ๑๗ ต้ิองปฏิิญาณตินัในัท้�ประชุิมืรัฐสืภาด้วยถ้ึอยคู่ำา ดังติ�อไปน้ั�

“ข้าพเจ้ัา (ชืิ�อผู้่้ปฏิิญาณ) ขอปฏิิญาณว�า ข้าพเจ้ัาจัะจังรักภักด้ติ�อพระมืหากษัติริย์ (พระปรมืาภิไธย)  

แล่ะจัะปฏิิบััติิหนั้าท้�ด้วยคู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ เพื�อประโยชินั์ของประเทศแล่ะประชิาชินั ทั�งจัะรักษาไว้แล่ะ 

ปฏิิบััติิติามืซ้ึ่�งรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทยทุกประการ”

ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ซ้ึ่�งเคู่ยได้รับัการแติ�งตัิ�งแล่ะปฏิิญาณตินัมืาแล้่ว ไมื�ต้ิองปฏิิญาณตินัอ้ก

มืาติรา ๒๐ ภายใต้ิบัังคัู่บัมืาติรา ๒๑ การสืืบัราชิสืมืบััติิให้เป็นัไปโดยนััยแห�งกฎมืณเฑ้์ยรบัาล่ว�าด้วย 

การสืืบัราชิสัืนัติติิวงศ์ พระพุทธศักราชิ ๒๔๖๗
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การแก้ไขเพิ �มืเติิมืกฎมืณเฑ์้ยรบัาล่ว�าด้วยการสืืบัราชิสืันัติติิวงศ์ พระพุทธศักราชิ ๒๔๖๗  

เป็นัพระราชิอำานัาจัของพระมืหากษัติริย์โดยเฉพาะ เมืื�อมื้พระราชิดำาริประการใด ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้จััดทำา 

ร�างกฎมืณเฑ์้ยรบัาล่แก้ไขเพิ�มืเติิมืกฎมืณเฑ์้ยรบัาล่เดิมืข้�นัท่ล่เกล่้าท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อมื้พระราชิวินัิจัฉัย 

เมืื�อทรงเห็นัชิอบัแล่ะทรงล่งพระปรมืาภิไธยแล่้ว ให้ประธานัองคู่มืนัติร้ดำาเนัินัการแจั้งประธานัรัฐสืภา 

เพื�อให้ประธานัรัฐสืภาแจั้งให้รัฐสืภาทราบั แล่ะให้ประธานัรัฐสืภาล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ 

แล่ะเมืื�อได้ประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษาแล้่วให้ใช้ิบัังคัู่บัเป็นักฎหมืายได้

มืาติรา ๒๑ ในักรณ้ท้�ราชิบััล่ลั่งก์หากว�างล่งแล่ะเป็นักรณ้ท้�พระมืหากษัติริย์ได้ทรงแติ�งตัิ�งพระรัชิทายาท 

ไว้ติามืกฎมืณเฑ์้ยรบัาล่ว�าด้วยการสืืบัราชิสืันัติติิวงศ์ พระพุทธศักราชิ ๒๔๖๗ แล่้ว ใหคู้่ณะรัฐมืนัติร้แจั้งให ้

ประธานัรัฐสืภาทราบั แล่ะให้ประธานัรัฐสืภาเร้ยกประชิุมืรัฐสืภาเพื�อรับัทราบัแล่ะให้ประธานัรัฐสืภาอัญเชิิญ 

องค์ู่พระรัชิทายาทข้�นัทรงราชิย์เป็นัพระมืหากษัติริย์สืืบัไป แล้่วให้ประธานัรัฐสืภาประกาศให้ประชิาชินัทราบั

ในักรณ้ท้�ราชิบััล่ล่ังก์หากว�างล่งแล่ะเป็นักรณ้ท้�พระมืหากษัติริย์มืิได้ทรงแติ�งติั�งพระรัชิทายาทไว้ 

ติามืวรรคู่หนั้�ง ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้เสืนัอพระนัามืผู้่้สืืบัราชิสืันัติติิวงศ์ติามืมืาติรา ๒๐ ติ�อคู่ณะรัฐมืนัติร้เพื�อ 

เสืนัอติ�อรัฐสืภาเพื�อรัฐสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบั ในัการนั้� จัะเสืนัอพระนัามืพระราชิธิดาก็ได้ เมืื�อรัฐสืภาให้ 

คู่วามืเห็นัชิอบัแล้่ว ให้ประธานัรัฐสืภาอัญเชิิญองค์ู่ผู้่้สืืบัราชิสัืนัติติิวงศ์ข้�นัทรงราชิย์เป็นัพระมืหากษัติริย์สืืบัไป

แล้่วให้ประธานัรัฐสืภาประกาศให้ประชิาชินัทราบั

มืาติรา ๒๒ ในัระหว�างท้�ยังไมื�มื้ประกาศอัญเชิิญองคู่์พระรัชิทายาทหรือองคู่์ผู้่้สืืบัราชิสืันัติติิวงศ์ 

ข้�นัทรงราชิย์เป็นัพระมืหากษัติริย์ติามืมืาติรา ๒๑ ให้ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ 

เป็นัการชิั�วคู่ราวไปพล่างก�อนั แติ�ในักรณ้ท้�ราชิบััล่ล่ังก์หากว�างล่งในัระหว�างท้�ได้แติ�งติั�งผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนั 

พระองค์ู่ไว้ติามืมืาติรา ๑๖ หรือมืาติรา ๑๗ หรือระหว�างเวล่าท้�ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ 

ติามืมืาติรา ๑๘ วรรคู่หนั้�ง ให้ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์นัั�นั ๆ แล่้วแติ�กรณ้ เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนั 

พระองค์ู่ติ�อไป ทั�งน้ั� จันักว�าจัะได้ประกาศอัญเชิิญองค์ู่พระรัชิทายาทหรือองค์ู่ผู้่้สืืบัราชิสัืนัติติิวงศ์ข้�นัทรงราชิย์ 

เป็นัพระมืหากษัติริย์

ในักรณ้ท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ซ้ึ่�งได้รับัการแติ�งตัิ�งไว้แล่ะเป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ติ�อไป 

ติามืวรรคู่หน้ั�ง ไมื�สืามืารถึปฏิิบััติิหน้ัาท้�ได้ ให้ประธานัองคู่มืนัติร้ทำาหน้ัาท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่เป็นัการ 

ชัิ�วคู่ราวไปพล่างก�อนั

ในักรณ้ท้�ประธานัองคู่มืนัติร้เป็นัผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืวรรคู่หนั้�ง หรือทำาหนั้าท้�ผู้่้สืำาเร็จั 

ราชิการแทนัพระองค์ู่เป็นัการชัิ�วคู่ราวติามืวรรคู่สือง ให้นัำามืาติรา ๑๘ วรรคู่สืามื มืาใช้ิบัังคัู่บั

มืาติรา ๒๓ ในักรณ้ท้�คู่ณะองคู่มืนัติร้จัะต้ิองปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติามืมืาติรา ๑๗ หรือมืาติรา ๒๑ วรรคู่สือง  

หรือประธานัองคู่มืนัติร้จัะติ้องเป็นัหรือทำาหนั้าท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองคู่์ติามืมืาติรา ๑๘ วรรคู่หนั้�ง 

หรือวรรคู่สือง หรือมืาติรา ๒๒ วรรคู่สือง แล่ะอย่�ในัระหว�างท้�ไมื�มื้ประธานัองคู่มืนัติร้ หรือมื้แติ�ไมื�สืามืารถึ 

ปฏิิบััติิหนั้าท้�ได้ ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้ท้ �เหล่ืออย่�เล่ือกองคู่มืนัติร้คู่นัหนั้�งเพื�อทำาหนั้าท้�ประธานัองคู่มืนัติร ้ 
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หรือเป็นัหรือทำาหน้ัาท้�ผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ติามืมืาติรา ๑๘ วรรคู่หน้ั�งหรือวรรคู่สือง หรือติามืมืาติรา ๒๒  

วรรคู่สือง แล้่วแติ�กรณ้

มืาติรา ๒๔ การถึวายสัืติย์ปฏิิญาณติ�อพระมืหากษัติริย์ติามืรัฐธรรมืน่ัญหรือกฎหมืาย พระมืหากษัติริย์ 

จัะโปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืให้กระทำาติ�อพระรัชิทายาทซ้ึ่�งทรงบัรรลุ่นิัติิภาวะแล้่วหรือติ�อผู้่้แทนัพระองค์ู่ก็ได้

ในัระหว�างท้�ยังมิืได้ถึวายสัืติย์ปฏิิญาณติามืวรรคู่หน้ั�ง จัะโปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืให้ผู้่้ซ้ึ่�งต้ิองถึวายสัืติย์ 

ปฏิิญาณปฏิิบััติิหน้ัาท้�ไปพล่างก�อนัก็ได้

หมืวด็ ๓
สิทธิแล่ะเสร่ภาพของปวงชินชิาวไทย

มืาติรา ๒๕ สืิทธิแล่ะเสืร้ภาพของปวงชินัชิาวไทย นัอกจัากท้�บััญญัติิคูุ่้มืคู่รองไว้เป็นัการเฉพาะ 

ในัรัฐธรรมืนั่ญแล่้ว การใดท้�มืิได้ห้ามืหรือจัำากัดไว้ในัรัฐธรรมืนั่ญหรือในักฎหมืายอื�นั บัุคู่คู่ล่ย�อมืมื้สืิทธิแล่ะ 

เสืร้ภาพท้�จัะทำาการนัั�นัได้แล่ะได้รับัคู่วามืคูุ่้มืคู่รองติามืรัฐธรรมืนั่ญ ติราบัเท�าท้�การใชิ้สืิทธิหรือเสืร้ภาพ 

เชิ�นัว�านัั�นัไมื�กระทบักระเทือนัหรือเป็นัอันัติรายติ�อคู่วามืมัื�นัคู่งของรัฐ คู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของ 

ประชิาชินั แล่ะไมื�ล่ะเมิืดสิืทธิหรือเสืร้ภาพของบุัคู่คู่ล่อื�นั

สิืทธิหรือเสืร้ภาพใดท้�รัฐธรรมืน่ัญให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ หรือให้เป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะ 

วิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ แม้ืยังไมื�ม้ืการติรากฎหมืายนัั�นัข้�นัใช้ิบัังคัู่บั บุัคู่คู่ล่หรือชุิมืชินัย�อมืสืามืารถึใช้ิสิืทธิหรือ 

เสืร้ภาพนัั�นัได้ติามืเจัตินัารมืณ์ของรัฐธรรมืน่ัญ

บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งถึ่กล่ะเมืิดสืิทธิหรือเสืร้ภาพท้�ได้รับัคู่วามืคูุ่้มืคู่รองติามืรัฐธรรมืนั่ญ สืามืารถึยกบัทบััญญัติ ิ

แห�งรัฐธรรมืน่ัญเพื�อใช้ิสิืทธิทางศาล่หรือยกข้�นัเป็นัข้อติ�อส้่ืคู่ด้ในัศาล่ได้

บุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งได้รับัคู่วามืเส้ืยหายจัากการถ่ึกล่ะเมิืดสิืทธิหรือเสืร้ภาพหรือจัากการกระทำาคู่วามืผิู้ดอาญาของ 

บุัคู่คู่ล่อื�นั ย�อมืม้ืสิืทธิท้�จัะได้รับัการเย้ยวยาหรือชิ�วยเหลื่อจัากรัฐติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๒๖ การติรากฎหมืายท้�ม้ืผู้ล่เป็นัการจัำากัดสิืทธิหรือเสืร้ภาพของบุัคู่คู่ล่ต้ิองเป็นัไปติามืเงื�อนัไข 

ท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืนั่ญ ในักรณ้ท้�รัฐธรรมืนั่ญมืิได้บััญญัติิเงื �อนัไขไว้ กฎหมืายดังกล่�าวติ้องไมื�ขัดติ�อ 

หลั่กนิัติิธรรมื ไมื�เพิ�มืภาระหรือจัำากัดสิืทธิหรือเสืร้ภาพของบุัคู่คู่ล่เกินัสืมืคู่วรแก�เหตุิ แล่ะจัะกระทบัติ�อศักดิ�ศร้ 

คู่วามืเป็นัมืนุัษย์ของบุัคู่คู่ล่มิืได้ รวมืทั�งต้ิองระบุัเหตุิผู้ล่คู่วามืจัำาเป็นัในัการจัำากัดสิืทธิแล่ะเสืร้ภาพไว้ด้วย

กฎหมืายติามืวรรคู่หนั้�ง ติ้องมื้ผู้ล่ใชิ้บัังคู่ับัเป็นัการทั�วไป ไมื�มืุ�งหมืายให้ใชิ้บัังคู่ับัแก�กรณ้ใดกรณ้หนั้�ง 

หรือแก�บุัคู่คู่ล่ใดบุัคู่คู่ล่หน้ั�งเป็นัการเจัาะจัง

มืาติรา ๒๗ บุัคู่คู่ล่ย�อมืเสืมือกันัในักฎหมืาย ม้ืสิืทธิแล่ะเสืร้ภาพแล่ะได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รองติามืกฎหมืาย 

เท�าเท้ยมืกันั 

ชิายแล่ะหญิงม้ืสิืทธิเท�าเท้ยมืกันั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การเล่ือกปฏิิบััติิโดยไมื�เป็นัธรรมืติ�อบัุคู่คู่ล่ ไมื�ว�าด้วยเหติุคู่วามืแติกติ�างในัเรื�องถึิ�นักำาเนัิด เชิื�อชิาติิ  

ภาษา เพศ อายุ คู่วามืพิการ สืภาพทางกายหรือสืุขภาพ สืถึานัะของบัุคู่คู่ล่ ฐานัะทางเศรษฐกจิัหรือสืังคู่มื  

คู่วามืเชืิ�อทางศาสืนัา การศ้กษาอบัรมื หรือคู่วามืคิู่ดเห็นัทางการเมืืองอันัไมื�ขัดติ�อบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ 

หรือเหตุิอื�นัใด จัะกระทำามิืได้

มืาติรการท้�รัฐกำาหนัดข้�นัเพื�อขจััดอุปสืรรคู่หรือสื�งเสืริมืให้บัุคู่คู่ล่สืามืารถึใชิ้สืิทธิหรือเสืร้ภาพได ้

เชิ�นัเด้ยวกับับัุคู่คู่ล่อื�นั หรือเพื�อคูุ่้มืคู่รองหรืออำานัวยคู่วามืสืะดวกให้แก�เด็ก สืติร้ ผู้่้สื่งอายุ คู่นัพิการ หรือ 

ผู้่้ด้อยโอกาสื ย�อมืไมื�ถืึอว�าเป็นัการเลื่อกปฏิิบััติิโดยไมื�เป็นัธรรมืติามืวรรคู่สืามื

บุัคู่คู่ล่ผู้่้เป็นัทหาร ติำารวจั ข้าราชิการ เจ้ัาหน้ัาท้�อื�นัของรัฐ แล่ะพนัักงานัหรือล่่กจ้ัางขององค์ู่กรของรัฐ 

ย�อมืม้ืสิืทธิแล่ะเสืร้ภาพเชิ�นัเด้ยวกับับุัคู่คู่ล่ทั�วไป เว้นัแติ�ท้�จัำากัดไว้ในักฎหมืายเฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการเมืือง  

สืมืรรถึภาพ วินััย หรือจัริยธรรมื

มืาติรา ๒๘ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิแล่ะเสืร้ภาพในัช้ิวิติแล่ะร�างกาย

การจัับัแล่ะการคุู่มืขังบุัคู่คู่ล่จัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�ม้ืคู่ำาสัื�งหรือหมืายของศาล่หรือม้ืเหตุิอย�างอื�นัติามืท้� 

กฎหมืายบััญญัติิ

การคู่้นัติัวบัุคู่คู่ล่หรือการกระทำาใดอันักระทบักระเทือนัติ�อสืิทธิหรือเสืร้ภาพในัชิ้วิติหรือร�างกายจัะ 

กระทำามิืได้ เว้นัแติ�ม้ืเหตุิติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การทรมืานั ทารุณกรรมื หรือการล่งโทษด้วยวิธ้การโหดร้ายหรือไร้มืนุัษยธรรมืจัะกระทำามิืได้

มืาติรา ๒๙ บุัคู่คู่ล่ไมื�ต้ิองรับัโทษอาญา เว้นัแติ�ได้กระทำาการอันักฎหมืายท้�ใช้ิอย่�ในัเวล่าท้�กระทำานัั�นั 

บััญญัติิเป็นัคู่วามืผู้ิดแล่ะกำาหนัดโทษไว้ แล่ะโทษท้�จัะล่งแก�บัุคู่คู่ล่นัั�นัจัะหนัักกว�าโทษท้�บััญญัติิไว้ในักฎหมืาย 

ท้�ใช้ิอย่�ในัเวล่าท้�กระทำาคู่วามืผิู้ดมิืได้

ในัคู่ด้อาญา ให้สัืนันิัษฐานัไว้ก�อนัว�าผู้่้ต้ิองหาหรือจัำาเล่ยไมื�ม้ืคู่วามืผิู้ด แล่ะก�อนัม้ืคู่ำาพิพากษาอันัถ้ึงท้�สุืด 

แสืดงว�าบุัคู่คู่ล่ใดได้กระทำาคู่วามืผิู้ด จัะปฏิิบััติิติ�อบุัคู่คู่ล่นัั�นัเสืมืือนัเป็นัผู้่้กระทำาคู่วามืผิู้ดมิืได้

การคู่วบัคุู่มืหรือคุู่มืขังผู้่้ต้ิองหาหรือจัำาเล่ยให้กระทำาได้เพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นั เพื�อป้องกันัมิืให้ม้ืการหล่บัหน้ั

ในัคู่ด้อาญา จัะบัังคัู่บัให้บุัคู่คู่ล่ให้การเป็นัปฏิิปักษ์ติ�อตินัเองมิืได้

คู่ำาขอประกันัผู้่้ติ้องหาหรือจัำาเล่ยในัคู่ด้อาญาติ้องได้รับัการพิจัารณาแล่ะจัะเร้ยกหล่ักประกันัจันั 

เกินัคู่วรแก�กรณ้มิืได้ การไมื�ให้ประกันัต้ิองเป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๓๐ การเกณฑ์์แรงงานัจัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย 

ท้�ติราข้�นัเพื�อป้องกันัภัยพิบััติิสืาธารณะ หรือในัขณะท้�มื้การประกาศสืถึานัการณ์ฉุกเฉินัหรือประกาศใชิ้ 

กฎอัยการศ้ก หรือในัระหว�างเวล่าท้�ประเทศอย่�ในัภาวะสืงคู่รามืหรือการรบั

มืาติรา ๓๑ บัุคู่คู่ล่ย�อมืมื้เสืร้ภาพบัริบั่รณ์ในัการถึือศาสืนัาแล่ะย�อมืมื้เสืร้ภาพในัการปฏิิบััติิหรือ 

ประกอบัพิธ้กรรมืติามืหลั่กศาสืนัาของตินั แติ�ต้ิองไมื�เป็นัปฏิิปักษ์ติ�อหน้ัาท้�ของปวงชินัชิาวไทยไมื�เป็นัอันัติราย 

ติ�อคู่วามืปล่อดภัยของรัฐ แล่ะไมื�ขัดติ�อคู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของประชิาชินั
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มืาติรา ๓๒ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิในัคู่วามืเป็นัอย่�สื�วนัตัิว เก้ยรติิยศ ชืิ�อเส้ืยง แล่ะคู่รอบัคู่รัว

การกระทำาอันัเป็นัการล่ะเมิืดหรือกระทบัติ�อสิืทธิของบุัคู่คู่ล่ติามืวรรคู่หน้ั�ง หรือการนัำาข้อม่ืล่สื�วนับุัคู่คู่ล่ 

ไปใช้ิประโยชิน์ัไมื�ว�าในัทางใด ๆ จัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายท้�ติราข้�นั 

เพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นัเพื�อประโยชิน์ัสืาธารณะ

มืาติรา ๓๓ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัเคู่หสืถึานั

การเข้าไปในัเคู่หสืถึานัโดยปราศจัากคู่วามืยินัยอมืของผู้่้คู่รอบัคู่รอง หรือการคู้่นัเคู่หสืถึานัหรือท้�รโหฐานั 

จัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�ม้ืคู่ำาสัื�งหรือหมืายของศาล่หรือม้ืเหตุิอย�างอื�นัติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๓๔ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการแสืดงคู่วามืคิู่ดเห็นั การพ่ด การเข้ยนั การพิมืพ์ การโฆษณา แล่ะ 

การสืื�อคู่วามืหมืายโดยวิธ้อื�นั การจัำากัดเสืร้ภาพดังกล่�าวจัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิ 

แห�งกฎหมืายท้�ติราข้�นัเฉพาะเพื�อรักษาคู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐ เพื�อคูุ่้มืคู่รองสืิทธิหรือเสืร้ภาพของบัุคู่คู่ล่อื�นั  

เพื�อรักษาคู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของประชิาชินั หรือเพื�อป้องกันัสุืขภาพของประชิาชินั

เสืร้ภาพทางวิชิาการย�อมืได้รับัคู่วามืคูุ่้มืคู่รอง แติ�การใชิ้เสืร้ภาพนัั�นัติ้องไมื�ขัดติ�อหนั้าท้�ของปวงชินั 

ชิาวไทยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของประชิาชินั แล่ะต้ิองเคู่ารพแล่ะไมื�ปิดกั�นัคู่วามืเห็นัติ�างของบุัคู่คู่ล่อื�นั

มืาติรา ๓๕ บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งประกอบัวิชิาชิ้พสืื�อมืวล่ชินัย�อมืมื้เสืร้ภาพในัการเสืนัอข�าวสืารหรือการแสืดง 

คู่วามืคิู่ดเห็นัติามืจัริยธรรมืแห�งวิชิาช้ิพ

การสัื�งปิดกิจัการหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อมืวล่ชินัอื�นัเพื�อลิ่ดรอนัเสืร้ภาพติามืวรรคู่หน้ั�ง จัะกระทำามิืได้

การให้นัำาข�าวสืารหรือข้อคู่วามืใด ๆ  ท้�ผู้่้ประกอบัวิชิาช้ิพสืื�อมืวล่ชินัจััดทำาข้�นัไปให้เจ้ัาหน้ัาท้�ติรวจัก�อนั 

นัำาไปโฆษณาในัหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อใด ๆ จัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�จัะกระทำาในัระหว�างเวล่าท้�ประเทศอย่�ในั 

ภาวะสืงคู่รามื

เจ้ัาของกิจัการหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อมืวล่ชินัอื�นัต้ิองเป็นับุัคู่คู่ล่สัืญชิาติิไทย

การให้เงินัหรือทรัพยสิ์ืนัอื�นัเพื�ออุดหนุันักิจัการหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อมืวล่ชินัอื�นัของเอกชินัรัฐจัะกระทำา 

มิืได้ หนั�วยงานัของรัฐท้�ใช้ิจั�ายเงินัหรือทรัพย์สิืนัให้สืื�อมืวล่ชินัไมื�ว�าเพื�อประโยชิน์ัในัการโฆษณาหรือประชิาสัืมืพันัธ์  

หรือเพื�อการอื�นัใดในัทำานัองเด้ยวกันัติ้องเปิดเผู้ยรายล่ะเอ้ยดให้คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัทราบัติามื 

ระยะเวล่าท้�กำาหนัดแล่ะประกาศให้ประชิาชินัทราบัด้วย

เจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐซ้ึ่�งปฏิิบััติิหน้ัาท้�สืื�อมืวล่ชินัย�อมืม้ืเสืร้ภาพติามืวรรคู่หน้ั�ง แติ�ให้คู่ำาน้ังถ้ึงวัติถุึประสืงค์ู่แล่ะ 

ภารกิจัของหนั�วยงานัท้�ตินัสัืงกัดอย่�ด้วย

มืาติรา ๓๖ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการติิดติ�อสืื�อสืารถ้ึงกันัไมื�ว�าในัทางใด ๆ

การติรวจั การกัก หรือการเปิดเผู้ยข้อม่ืล่ท้�บุัคู่คู่ล่สืื�อสืารถ้ึงกันั รวมืทั�งการกระทำาด้วยประการใด ๆ  เพื�อให้ 

ล่�วงร้่หรือได้มืาซ้ึ่�งข้อม่ืล่ท้�บุัคู่คู่ล่สืื�อสืารถ้ึงกันัจัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�ม้ืคู่ำาสัื�งหรือหมืายของศาล่หรือม้ืเหตุิอย�างอื�นั 

ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๓๗ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิในัทรัพย์สิืนัแล่ะการสืืบัมืรดก 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ขอบัเขติแห�งสิืทธิแล่ะการจัำากัดสิืทธิเชิ�นัว�าน้ั� ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การเวนัคืู่นัอสัืงหาริมืทรัพย์จัะกระทำามิืได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายท้�ติราข้�นั 

เพื�อการอันัเป็นัสืาธารณ่ปโภคู่ การป้องกันัประเทศ หรือการได้มืาซ้ึ่�งทรัพยากรธรรมืชิาติิ หรือเพื�อประโยชิน์ั 

สืาธารณะอย�างอื�นั แล่ะติ้องชิดใชิ้คู่�าทดแทนัท้�เป็นัธรรมื ภายในัเวล่าอันัคู่วรแก�เจั้าของติล่อดจันัผู้่้ทรงสืิทธิ 

บัรรดาท้�ได้รับัคู่วามืเส้ืยหายจัากการเวนัคืู่นั โดยคู่ำาน้ังถ้ึงประโยชิน์ัสืาธารณะผู้ล่กระทบัติ�อผู้่้ถ่ึกเวนัคืู่นั รวมืทั�ง 

ประโยชิน์ัท้�ผู้่้ถ่ึกเวนัคืู่นัอาจัได้รับัจัากการเวนัคืู่นันัั�นั

การเวนัคืู่นัอสัืงหาริมืทรัพย์ ให้กระทำาเพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นัต้ิองใช้ิเพื�อการท้�บััญญัติิไว้ในัวรรคู่สืามื เว้นัแติ� 

เป็นัการเวนัคู่ืนัเพื�อนัำาอสืังหาริมืทรัพย์ท้�เวนัคู่ืนัไปชิดเชิยให้เกิดคู่วามืเป็นัธรรมืแก�เจั้าของอสืังหาริมืทรัพย์ 

ท้�ถ่ึกเวนัคืู่นัติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

กฎหมืายเวนัคืู่นัอสัืงหาริมืทรัพย์ต้ิองระบุัวัติถุึประสืงค์ู่แห�งการเวนัคืู่นัแล่ะกำาหนัดระยะเวล่าการเข้าใช้ิ 

อสัืงหาริมืทรัพย์ให้ชัิดแจ้ัง ถ้ึามิืได้ใช้ิประโยชิน์ัเพื�อการนัั�นัภายในัระยะเวล่าท้�กำาหนัดหรือม้ือสัืงหาริมืทรัพย์เหลื่อ 

จัากการใช้ิประโยชิน์ั แล่ะเจ้ัาของเดิมืหรือทายาทประสืงค์ู่จัะได้คืู่นั ให้คืู่นัแก�เจ้ัาของเดิมืหรือทายาท

ระยะเวล่าการขอคืู่นัแล่ะการคู่ืนัอสืังหาริมืทรัพย์ท้�ถึ่กเวนัคู่ืนัท้�มืิได้ใชิ้ประโยชินั์ หรือท้�เหล่ือจัากการ 

ใช้ิประโยชิน์ัให้แก�เจ้ัาของเดิมืหรือทายาท แล่ะการเร้ยกคืู่นัคู่�าทดแทนัท้�ชิดใช้ิไป ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การติรากฎหมืายเวนัคืู่นัอสัืงหาริมืทรัพย์โดยระบุัเจัาะจังอสัืงหาริมืทรัพย์หรือเจ้ัาของอสัืงหาริมืทรัพย์ 

ท้�ถ่ึกเวนัคืู่นัติามืคู่วามืจัำาเป็นั มิืให้ถืึอว�าเป็นัการขัดติ�อมืาติรา ๒๖ วรรคู่สือง

มืาติรา ๓๘ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการเดินัทางแล่ะการเลื่อกถิึ�นัท้�อย่�

การจัำากัดเสืร้ภาพติามืวรรคู่หนั้�งจัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย 

ท้�ติราข้�นัเพื�อคู่วามืมัื�นัคู่งของรัฐ คู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือสืวัสืดิภาพของประชิาชินั หรือการผัู้งเมืือง หรือเพื�อรักษา 

สืถึานัภาพของคู่รอบัคู่รัว หรือเพื�อสืวัสืดิภาพของผู้่้เยาว์

มืาติรา ๓๙ การเนัรเทศบุัคู่คู่ล่สัืญชิาติิไทยออกนัอกราชิอาณาจัักร หรือห้ามืมิืให้ผู้่้ม้ืสัืญชิาติิไทยเข้ามืา 

ในัราชิอาณาจัักร จัะกระทำามิืได้

การถึอนัสัืญชิาติิของบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งม้ืสัืญชิาติิไทยโดยการเกิด จัะกระทำามิืได้

มืาติรา ๔๐ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการประกอบัอาช้ิพ

การจัำากัดเสืร้ภาพติามืวรรคู่หนั้�งจัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย 

ท้�ติราข้�นัเพื�อรักษาคู่วามืมืั�นัคู่งหรือเศรษฐกิจัของประเทศ การแข�งขันัอย�างเป็นัธรรมื การป้องกันัหรือขจััด 

การก้ดกันัหรือการผู่้กขาด การคุู้่มืคู่รองผู้่้บัริโภคู่ การจััดระเบ้ัยบัการประกอบัอาช้ิพเพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นั หรือเพื�อ 

ประโยชิน์ัสืาธารณะอย�างอื�นั

การติรากฎหมืายเพื�อจััดระเบ้ัยบัการประกอบัอาช้ิพติามืวรรคู่สือง ต้ิองไมื�ม้ืลั่กษณะเป็นัการเลื่อกปฏิิบััติิ 

หรือก้าวก�ายการจััดการศ้กษาของสืถึาบัันัการศ้กษา 
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มืาติรา ๔๑ บุัคู่คู่ล่แล่ะชุิมืชินัย�อมืม้ืสิืทธิ

(๑) ได้รับัทราบัแล่ะเข้าถึ้งข้อมื่ล่หรือข�าวสืารสืาธารณะในัคู่รอบัคู่รองของหนั�วยงานัขอรัฐติามืท้� 

กฎหมืายบััญญัติิ

(๒) เสืนัอเรื�องราวร้องทุกข์ติ�อหนั�วยงานัของรัฐแล่ะได้รับัแจ้ังผู้ล่การพิจัารณาโดยรวดเร็ว

(๓) ฟ้้องหนั�วยงานัของรัฐให้รับัผู้ิดเนัื�องจัากการกระทำาหรือการล่ะเว้นัการกระทำาของข้าราชิการ  

พนัักงานั หรือล่่กจ้ัางของหนั�วยงานัของรัฐ

มืาติรา ๔๒ บัุคู่คู่ล่ย�อมืมื้เสืร้ภาพในัการรวมืกันัเป็นัสืมืาคู่มื สืหกรณ์ สืหภาพ องคู่์กร ชิุมืชินั หรือ 

หม่ื�คู่ณะอื�นั

การจัำากัดเสืร้ภาพติามืวรรคู่หนั้�งจัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย 

ท้�ติราข้�นัเพื�อคุู้่มืคู่รองประโยชิน์ัสืาธารณะ เพื�อรักษาคู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อย หรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของประชิาชินั หรือเพื�อ 

การป้องกันัหรือขจััดการก้ดกันัหรือการผู่้กขาด

มืาติรา ๔๓ บุัคู่คู่ล่แล่ะชุิมืชินัย�อมืม้ืสิืทธิ

(๑) อนุัรักษ์ ฟ้้�นัฟ่้ หรือสื�งเสืริมืภ่มิืปัญญา ศิล่ปะ วัฒนัธรรมื ขนับัธรรมืเน้ัยมื แล่ะจัาร้ติประเพณ้อันัด้งามื 

ทั�งของท้องถิึ�นัแล่ะของชิาติิ

(๒) จััดการ บัำารุงรักษา แล่ะใช้ิประโยชิน์ัจัากทรัพยากรธรรมืชิาติิ สิื�งแวดล้่อมื แล่ะคู่วามืหล่ากหล่าย 

ทางช้ิวภาพอย�างสืมืดุล่แล่ะยั�งยืนัติามืวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ

(๓) เข้าชิื�อกันัเพื�อเสืนัอแนัะติ�อหนั�วยงานัของรัฐให้ดำาเนัินัการใดอันัจัะเป็นัประโยชินั์ติ�อประชิาชินั 

หรือชิุมืชินั หรืองดเว้นัการดำาเนัินัการใดอันัจัะกระทบัติ�อคู่วามืเป็นัอย่�อย�างสืงบัสืุขของประชิาชินัหรือชิุมืชินั 

แล่ะได้รับัแจ้ังผู้ล่การพิจัารณาโดยรวดเร็ว ทั�งน้ั� หนั�วยงานัของรัฐต้ิองพิจัารณาข้อเสืนัอแนัะนัั�นัโดยให้ประชิาชินั 

ท้�เก้�ยวข้องม้ืสื�วนัร�วมืในัการพิจัารณาด้วยติามืวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ

(๔) จััดให้ม้ืระบับัสืวัสืดิการของชุิมืชินั

สิืทธิของบุัคู่คู่ล่แล่ะชุิมืชินัติามืวรรคู่หน้ั�ง หมืายคู่วามืรวมืถ้ึงสิืทธิท้�จัะร�วมืกับัองค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นั 

หรือรัฐในัการดำาเนิันัการดังกล่�าวด้วย

มืาติรา ๔๔ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการชุิมืนุัมืโดยสืงบัแล่ะปราศจัากอาวุธ

การจัำากัดเสืร้ภาพติามืวรรคู่หนั้�งจัะกระทำามืิได้ เว้นัแติ�โดยอาศัยอำานัาจัติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย 

ท้�ติราข้�นัเพื�อรักษาคู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐ คู่วามืปล่อดภัยสืาธารณะ คู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของ 

ประชิาชินั หรือเพื�อคุู้่มืคู่รองสิืทธิหรือเสืร้ภาพของบุัคู่คู่ล่อื�นั

มืาติรา ๔๕ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืเสืร้ภาพในัการรวมืกันัจััดตัิ�งพรรคู่การเมืืองติามืวิถ้ึทางการปกคู่รองระบัอบั 

ประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

กฎหมืายติามืวรรคู่หน้ั�งอย�างน้ัอยต้ิองม้ืบัทบััญญัติิเก้�ยวกับัการบัริหารพรรคู่การเมืือง ซ้ึ่�งต้ิองกำาหนัด 

ให้เป็นัไปโดยเปิดเผู้ยแล่ะติรวจัสือบัได้ เปิดโอกาสืให้สืมืาชิิกม้ืสื�วนัร�วมือย�างกว้างขวางในัการกำาหนัดนัโยบัาย 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

แล่ะการสื�งผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง แล่ะกำาหนัดมืาติรการให้สืามืารถึดำาเนัินัการโดยอิสืระไมื�ถึ่กคู่รอบังำาหรือชิ้�นัำา 

โดยบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งมิืได้เป็นัสืมืาชิิกของพรรคู่การเมืืองนัั�นั รวมืทั�งมืาติรการกำากับัด่แล่มิืให้สืมืาชิิกของพรรคู่การเมืือง 

กระทำาการอันัเป็นัการฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืกฎหมืายเก้�ยวกับัการเลื่อกตัิ�ง

มืาติรา ๔๖ สิืทธิของผู้่้บัริโภคู่ย�อมืได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รอง

บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิรวมืกันัจััดตัิ�งองค์ู่กรของผู้่้บัริโภคู่เพื�อคุู้่มืคู่รองแล่ะพิทักษ์สิืทธิของผู้่้บัริโภคู่

องคู่์กรของผู้่้บัริโภคู่ติามืวรรคู่สืองมื้สืิทธิรวมืกันัจััดติั�งเป็นัองคู่์กรท้�มื้คู่วามืเป็นัอิสืระเพื�อให้เกิดพล่ัง 

ในัการคูุ่้มืคู่รองแล่ะพทิักษ์สืิทธิของผู้่้บัริโภคู่โดยไดร้ับัการสืนับััสืนัุนัจัากรัฐ ทั�งนั้� หล่ักเกณฑ์์แล่ะวธิ้การจััดติั�ง 

อำานัาจัในัการเป็นัตัิวแทนัของผู้่้บัริโภคู่แล่ะการสืนัับัสืนุันัด้านัการเงินัจัากรัฐให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๔๗ บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิได้รับับัริการสืาธารณสุืขของรัฐ

บุัคู่คู่ล่ผู้่้ยากไร้ย�อมืม้ืสิืทธิได้รับับัริการสืาธารณสุืขของรัฐโดยไมื�เส้ืยคู่�าใช้ิจั�ายติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

บุัคู่คู่ล่ย�อมืม้ืสิืทธิได้รับัการป้องกันัแล่ะขจััดโรคู่ติิดติ�ออันัติรายจัากรัฐโดยไมื�เส้ืยคู่�าใช้ิจั�าย

มืาติรา ๔๘ สิืทธิของมืารดาในัชิ�วงระหว�างก�อนัแล่ะหลั่งการคู่ล่อดบุัติรย�อมืได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รองแล่ะ 

ชิ�วยเหลื่อติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งมื้อายุเกินัหกสืิบัปีแล่ะไมื�มื้รายได้เพ้ยงพอแก�การยังชิ้พ แล่ะบัุคู่คู่ล่ผู้่้ยากไร้ย�อมืมื้สืิทธิได้รับั 

คู่วามืชิ�วยเหลื่อท้�เหมืาะสืมืจัากรัฐติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๔๙ บัุคู่คู่ล่จัะใชิ้สืิทธิหรือเสืร้ภาพเพื�อล่้มืล่้างการปกคู่รองระบัอบัประชิาธิปไติยอันัมื้ 

พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืขมิืได้

ผู้่้ใดทราบัว�าม้ืการกระทำาติามืวรรคู่หน้ั�ง ย�อมืม้ืสิืทธิร้องติ�ออัยการส่ืงสุืดเพื�อร้องขอให้ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ 

วินิัจัฉัยสัื�งการให้เลิ่กการกระทำาดังกล่�าวได้

ในักรณ้ท้�อัยการส่ืงสุืดม้ืคู่ำาสัื�งไมื�รับัดำาเนิันัการติามืท้�ร้องขอ หรือไมื�ดำาเนิันัการภายในัสิืบัห้าวันันัับัแติ� 

วันัท้�ได้รับัคู่ำาร้องขอ ผู้่้ร้องขอจัะยื�นัคู่ำาร้องโดยติรงติ�อศาล่รัฐธรรมืน่ัญก็ได้

การดำาเนิันัการติามืมืาติราน้ั�ไมื�กระทบัติ�อการดำาเนิันัคู่ด้อาญาติ�อผู้่้กระทำาการติามืวรรคู่หน้ั�ง

 

หมืวด็ ๔
หน้าท่�ของปวงชินชิาวไทย

                  

มืาติรา ๕๐ บุัคู่คู่ล่ม้ืหน้ัาท้� ดังติ�อไปน้ั�

(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่้�งชิาติิ ศาสืนัา พระมืหากษัติริย์ แล่ะการปกคู่รองระบัอบัประชิาธิปไติยอันัมื้ 

พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข

(๒) ป้องกันัประเทศ พิทักษ์รักษาเก้ยรติิภ่มืิ ผู้ล่ประโยชินั์ของชิาติิ แล่ะสืาธารณสืมืบััติิของแผู้�นัดินั 

รวมืทั�งให้คู่วามืร�วมืมืือในัการป้องกันัแล่ะบัรรเทาสืาธารณภัย
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(๓) ปฏิิบััติิติามืกฎหมืายอย�างเคู่ร�งคู่รัด

(๔) เข้ารับัการศ้กษาอบัรมืในัการศ้กษาภาคู่บัังคัู่บั

(๕) รับัราชิการทหารติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

(๖) เคู่ารพแล่ะไมื�ล่ะเมืิดสืิทธิแล่ะเสืร้ภาพของบัุคู่คู่ล่อื�นั แล่ะไมื�กระทำาการใดท้�อาจัก�อให้เกิดคู่วามื 

แติกแยกหรือเกล้่ยดชัิงในัสัืงคู่มื

(๗) ไปใชิ้สืิทธิเล่ือกติั�งหรือล่งประชิามืติิอย�างอิสืระโดยคู่ำานั้งถึ้งประโยชินั์สื�วนัรวมืของประเทศเป็นั 

สืำาคัู่ญ

(๘) ร�วมืมืือแล่ะสืนัับัสืนุันัการอนุัรักษ์แล่ะคุู้่มืคู่รองสิื�งแวดล้่อมื ทรัพยากรธรรมืชิาติิ คู่วามืหล่ากหล่าย 

ทางช้ิวภาพ รวมืทั�งมืรดกทางวัฒนัธรรมื

(๙) เส้ืยภาษ้อากรติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

(๑๐) ไมื�ร�วมืมืือหรือสืนัับัสืนุันัการทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบัทุกร่ปแบับั

หมืวด็ ๕
หน้าท่�ของรัฐ

                  

มืาติรา ๕๑ การใดท้�รัฐธรรมืน่ัญบััญญัติิให้เป็นัหน้ัาท้�ของรัฐติามืหมืวดน้ั� ถ้ึาการนัั�นัเป็นัการทำาเพื�อให้เกิด 

ประโยชิน์ัแก�ประชิาชินัโดยติรง ย�อมืเป็นัสิืทธิของประชิาชินัแล่ะชุิมืชินัท้�จัะติิดติามืแล่ะเร�งรัดให้รัฐดำาเนิันัการ  

รวมืติล่อดทั�งฟ้้องร้องหนั�วยงานัของรัฐท้�เก้�ยวข้อง เพื�อจััดให้ประชิาชินัหรือชิุมืชินัได้รับัประโยชินั์นัั�นัติามื 

หลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๕๒ รัฐต้ิองพิทักษ์รักษาไว้ซ้ึ่�งสืถึาบัันัพระมืหากษัติริย์ เอกราชิ อธิปไติย บ่ัรณภาพแห�งอาณาเขติ 

แล่ะเขติท้�ประเทศไทยม้ืสิืทธิอธิปไติย เก้ยรติิภ่มิืแล่ะผู้ล่ประโยชิน์ัของชิาติิ คู่วามืมัื�นัคู่งของรัฐ แล่ะคู่วามืสืงบั 

เร้ยบัร้อยของประชิาชินั เพื�อประโยชินั์แห�งการนั้� รัฐติ้องจััดให้มื้การทหาร การท่ติ แล่ะการข�าวกรองท้�มื้ 

ประสิืทธิภาพ

กำาลั่งทหารให้ใช้ิเพื�อประโยชิน์ัในัการพัฒนัาประเทศด้วย

มืาติรา ๕๓ รัฐต้ิองด่แล่ให้ม้ืการปฏิิบััติิติามืแล่ะบัังคัู่บัใช้ิกฎหมืายอย�างเคู่ร�งคู่รัด

มืาติรา ๕๔ รัฐต้ิองดำาเนิันัการให้เด็กทุกคู่นัได้รับัการศ้กษาเป็นัเวล่าสิืบัสืองปี ตัิ�งแติ�ก�อนัวัยเร้ยนัจันัจับั 

การศ้กษาภาคู่บัังคัู่บัอย�างม้ืคุู่ณภาพโดยไมื�เก็บัคู่�าใช้ิจั�าย

รัฐต้ิองดำาเนิันัการให้เด็กเล็่กได้รับัการด่แล่แล่ะพัฒนัาก�อนัเข้ารับัการศ้กษาติามืวรรคู่หน้ั�ง เพื�อพัฒนัา 

ร�างกาย จิัติใจั วินััย อารมืณ์ สัืงคู่มื แล่ะสืติิปัญญาให้สืมืกับัวัย โดยสื�งเสืริมืแล่ะสืนัับัสืนุันัให้องค์ู่กรปกคู่รอง 

สื�วนัท้องถิึ�นัแล่ะภาคู่เอกชินัเข้าม้ืสื�วนัร�วมืในัการดำาเนิันัการด้วย

รัฐต้ิองดำาเนิันัการให้ประชิาชินัได้รับัการศ้กษาติามืคู่วามืต้ิองการในัระบับัติ�าง ๆ รวมืทั�งสื�งเสืริมืให้ม้ื 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การเร้ยนัร่้ติล่อดชิ้วิติ แล่ะจััดให้มื้การร�วมืมืือกันัระหว�างรัฐ องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นั แล่ะภาคู่เอกชินั 

ในัการจััดการศ้กษาทุกระดับั โดยรัฐมื้หนั้าท้�ดำาเนัินัการ กำากับั สื�งเสืริมื แล่ะสืนัับัสืนัุนัให้การจััดการศ้กษา 

ดังกล่�าวมื้คูุ่ณภาพแล่ะได้มืาติรฐานัสืากล่ ทั�งนั้� ติามืกฎหมืายว�าด้วยการศ้กษาแห�งชิาติิซึ่้�งอย�างนั้อยติ้องมื ้

บัทบััญญัติิเก้�ยวกับัการจััดทำาแผู้นัการศ้กษาแห�งชิาติิ แล่ะการดำาเนิันัการแล่ะติรวจัสือบัการดำาเนิันัการให้เป็นัไป 

ติามืแผู้นัการศ้กษาแห�งชิาติิด้วย 

การศ้กษาทั�งปวงต้ิองมุื�งพัฒนัาผู้่้เร้ยนัให้เป็นัคู่นัด้ ม้ืวินััย ภ่มิืใจัในัชิาติิ สืามืารถึเช้ิ�ยวชิาญได้ติามืคู่วามืถึนััด 

ของตินั แล่ะม้ืคู่วามืรับัผิู้ดชิอบัติ�อคู่รอบัคู่รัว ชุิมืชินั สัืงคู่มื แล่ะประเทศชิาติิ

ในัการดำาเนิันัการให้เด็กเล็่กได้รับัการด่แล่แล่ะพัฒนัาติามืวรรคู่สือง หรือให้ประชิาชินัได้รับัการศ้กษา 

ติามืวรรคู่สืามื รัฐต้ิองดำาเนิันัการให้ผู้่้ขาดแคู่ล่นัทุนัทรัพย์ได้รับัการสืนัับัสืนุันัคู่�าใช้ิจั�ายในัการศ้กษาติามืคู่วามืถึนััด 

ของตินั

ให้จััดติั�งกองทุนัเพื�อใชิ้ในัการชิ�วยเหล่ือผู้่้ขาดแคู่ล่นัทุนัทรัพย์ เพื�อล่ดคู่วามืเหล่ื�อมืล่ำ�าในัการศ้กษา 

แล่ะเพื�อเสืริมืสืร้างแล่ะพัฒนัาคูุ่ณภาพแล่ะประสืิทธิภาพคู่ร่ โดยให้รัฐจััดสืรรงบัประมืาณให้แก�กองทุนั 

หรือใช้ิมืาติรการหรือกล่ไกทางภาษ้รวมืทั�งการให้ผู้่้บัริจัาคู่ทรัพยสิ์ืนัเข้ากองทุนัได้รับัประโยชิน์ัในัการล่ดหย�อนั 

ภาษ้ด้วย ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ ซ้ึ่�งกฎหมืายดังกล่�าวอย�างน้ัอยต้ิองกำาหนัดให้การบัริหารจััดการกองทุนั 

เป็นัอิสืระแล่ะกำาหนัดให้ม้ืการใช้ิจั�ายเงินักองทุนัเพื�อบัรรลุ่วัติถุึประสืงค์ู่ดังกล่�าว

มืาติรา ๕๕ รัฐติ้องดำาเนัินัการให้ประชิาชินัได้รับับัริการสืาธารณสืุขท้�มื้ประสืิทธิภาพอย�างทั�วถึ้ง  

เสืริมืสืร้างให้ประชิาชินัมื้คู่วามืร่้พื�นัฐานัเก้�ยวกับัการสื�งเสืริมืสืุขภาพแล่ะการป้องกันัโรคู่ แล่ะสื�งเสืริมืแล่ะ 

สืนัับัสืนุันัให้ม้ืการพัฒนัาภ่มิืปัญญาด้านัแพทย์แผู้นัไทยให้เกิดประโยชิน์ัส่ืงสุืด

บัริการสืาธารณสืุขติามืวรรคู่หนั้�ง ติ้องคู่รอบัคู่ลุ่มืการสื�งเสืริมืสืุขภาพ การคู่วบัคูุ่มื แล่ะป้องกันัโรคู่  

การรักษาพยาบัาล่ แล่ะการฟ้้�นัฟ่้สุืขภาพด้วย

รัฐต้ิองพัฒนัาการบัริการสืาธารณสุืขให้ม้ืคุู่ณภาพแล่ะม้ืมืาติรฐานัส่ืงข้�นัอย�างติ�อเนืั�อง

มืาติรา ๕๖ รัฐติ้องจััดหรือดำาเนัินัการให้มื้สืาธารณ่ปโภคู่ขั�นัพื�นัฐานัท้�จัำาเป็นัติ�อการดำารงชิ้วิติของ 

ประชิาชินัอย�างทั�วถ้ึงติามืหลั่กการพัฒนัาอย�างยั�งยืนั

โคู่รงสืร้างหรือโคู่รงข�ายขั�นัพื�นัฐานัของกิจัการสืาธารณ่ปโภคู่ขั�นัพื�นัฐานัของรัฐอันัจัำาเป็นัติ�อการ 

ดำารงชิ้วิติของประชิาชินัหรือเพื�อคู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐ รัฐจัะกระทำาด้วยประการใดให้ติกเป็นักรรมืสืิทธิ�ของ 

เอกชินัหรือทำาให้รัฐเป็นัเจ้ัาของน้ัอยกว�าร้อยล่ะห้าสิืบัเอ็ดมิืได้

การจััดหรือดำาเนิันัการให้ม้ืสืาธารณ่ปโภคู่ติามืวรรคู่หน้ั�งหรือวรรคู่สือง รัฐต้ิองด่แล่มิืให้ม้ืการเร้ยกเก็บั 

คู่�าบัริการจันัเป็นัภาระแก�ประชิาชินัเกินัสืมืคู่วร

การนัำาสืาธารณ่ปโภคู่ของรัฐไปให้เอกชินัดำาเนัินัการทางธุรกิจัไมื�ว�าด้วยประการใด ๆ รัฐติ้องได้รับั 

ประโยชินั์ติอบัแทนัอย�างเป็นัธรรมื โดยคู่ำานั้งถึ้งการล่งทุนัของรัฐ ประโยชินั์ท้�รัฐแล่ะเอกชินัจัะได้รับัแล่ะ 

คู่�าบัริการท้�จัะเร้ยกเก็บัจัากประชิาชินัประกอบักันั
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มืาติรา ๕๗ รัฐต้ิอง

(๑) อนุัรักษ์ ฟ้้�นัฟ่้ แล่ะสื�งเสืริมืภ่มิืปัญญาท้องถิึ�นั ศิล่ปะ วัฒนัธรรมื ขนับัธรรมืเน้ัยมืแล่ะจัาร้ติประเพณ้ 

อันัด้งามืของท้องถิึ�นัแล่ะของชิาติิ แล่ะจััดให้ม้ืพื�นัท้�สืาธารณะสืำาหรับักิจักรรมืท้�เก้�ยวข้อง รวมืทั�งสื�งเสืริมืแล่ะ 

สืนัับัสืนุันัให้ประชิาชินั ชุิมืชินั แล่ะองค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นั ได้ใช้ิสิืทธิแล่ะม้ืสื�วนัร�วมืในัการดำาเนิันัการด้วย

(๒) อนุัรักษ์ คุู้่มืคู่รอง บัำารุงรักษา ฟ้้�นัฟ่้ บัริหารจััดการ แล่ะใช้ิหรือจััดให้ม้ืการใช้ิประโยชิน์ัจัากทรัพยากร 

ธรรมืชิาติิ สิื�งแวดล้่อมื แล่ะคู่วามืหล่ากหล่ายทางช้ิวภาพ ให้เกิดประโยชิน์ัอย�างสืมืดุล่แล่ะยั�งยืนั โดยต้ิองให้ 

ประชิาชินัแล่ะชุิมืชินัในัท้องถิึ�นัท้�เก้�ยวข้องม้ืสื�วนัร�วมืดำาเนิันัการแล่ะได้รับัประโยชิน์ัจัากการดำาเนิันัการดังกล่�าว 

ด้วยติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๕๘ การดำาเนิันัการใดของรัฐหรือท้�รัฐจัะอนุัญาติให้ผู้่้ใดดำาเนิันัการ ถ้ึาการนัั�นัอาจัม้ืผู้ล่กระทบั 

ติ�อทรัพยากรธรรมืชิาติิ คูุ่ณภาพสืิ�งแวดล่้อมื สืุขภาพ อนัามืัย คูุ่ณภาพชิ้วิติ หรือสื�วนัได้เสื้ยสืำาคู่ัญอื�นัใด 

ของประชิาชินัหรือชิุมืชินัหรือสืิ �งแวดล่้อมือย�างรุนัแรง รัฐติ้องดำาเนัินัการให้มื้การศ้กษาแล่ะประเมืินั 

ผู้ล่กระทบัติ�อคุู่ณภาพสิื�งแวดล้่อมืแล่ะสุืขภาพของประชิาชินัหรือชุิมืชินั แล่ะจััดให้ม้ืการรับัฟั้งคู่วามืคิู่ดเห็นัของ 

ผู้่้มื้สื�วนัได้เสื้ยแล่ะประชิาชินัแล่ะชิุมืชินัท้�เก้�ยวข้องก�อนั เพื�อนัำามืาประกอบัการพิจัารณาดำาเนัินัการหรือ 

อนุัญาติติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

บุัคู่คู่ล่แล่ะชุิมืชินัย�อมืม้ืสิืทธิได้รับัข้อม่ืล่ คู่ำาช้ิ�แจัง แล่ะเหตุิผู้ล่จัากหนั�วยงานัของรัฐก�อนัการดำาเนิันัการ 

หรืออนุัญาติติามืวรรคู่หน้ั�ง

ในัการดำาเนิันัการหรืออนุัญาติติามืวรรคู่หน้ั�ง รัฐต้ิองระมัืดระวังให้เกิดผู้ล่กระทบัติ�อประชิาชินั ชุิมืชินั  

สืิ�งแวดล่้อมื แล่ะคู่วามืหล่ากหล่ายทางชิ้วภาพนั้อยท้�สืุด แล่ะติ้องดำาเนัินัการให้มื้การเย้ยวยาคู่วามืเดือดร้อนั 

หรือเส้ืยหายให้แก�ประชิาชินัหรือชุิมืชินัท้�ได้รับัผู้ล่กระทบัอย�างเป็นัธรรมืแล่ะโดยไมื�ชัิกช้ิา

มืาติรา ๕๙ รัฐติ้องเปิดเผู้ยข้อมื่ล่หรือข�าวสืารสืาธารณะในัคู่รอบัคู่รองของหนั�วยงานัของรัฐท้�มืิใชิ� 

ข้อมื่ล่เก้�ยวกับัคู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐหรือเป็นัคู่วามืล่ับัของทางราชิการติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ แล่ะติ้องจััดให้ 

ประชิาชินัเข้าถ้ึงข้อม่ืล่หรือข�าวสืารดังกล่�าวได้โดยสืะดวก

มืาติรา ๖๐ รัฐต้ิองรักษาไว้ซ้ึ่�งคู่ลื่�นัคู่วามืถ้ึ�แล่ะสิืทธิในัการเข้าใช้ิวงโคู่จัรดาวเท้ยมือันัเป็นัสืมืบััติิของชิาติิ  

เพื�อใช้ิให้เกิดประโยชิน์ัแก�ประเทศชิาติิแล่ะประชิาชินั

การจััดให้มื้การใชิ้ประโยชินั์จัากคู่ล่ื�นัคู่วามืถึ้�ติามืวรรคู่หนั้�ง ไมื�ว�าจัะใชิ้เพื�อสื�งวิทยุกระจัายเสื้ยง  

วิทยุโทรทัศนั์ แล่ะโทรคู่มืนัาคู่มื หรือเพื�อประโยชินั์อื�นัใด ติ้องเป็นัไปเพื�อประโยชินั์สื่งสืุดของประชิาชินั  

คู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐ แล่ะประโยชินั์สืาธารณะ รวมืติล่อดทั �งการให้ประชิาชินัมื้สื�วนัได้ใชิ้ประโยชินั์จัาก 

คู่ลื่�นัคู่วามืถ้ึ�ด้วย ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

รัฐติ้องจััดให้มื้องคู่์กรของรัฐท้�มื้คู่วามืเป็นัอิสืระในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� เพื�อรับัผู้ิดชิอบัแล่ะกำากับัการ 

ดำาเนิันัการเก้�ยวกับัคู่ลื่�นัคู่วามืถ้ึ�ให้เป็นัไปติามืวรรคู่สือง ในัการน้ั� องค์ู่กรดังกล่�าวต้ิองจััดให้ม้ืมืาติรการป้องกันั 

มืิให้มื้การแสืวงหาประโยชินั์จัากผู้่้บัริโภคู่โดยไมื�เป็นัธรรมืหรือสืร้างภาระแก�ผู้่ ้บัริโภคู่เกินัคู่วามืจัำาเป็นั  
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ป้องกันัมืิให้คู่ล่ื�นัคู่วามืถึ้�รบักวนักันั รวมืติล่อดทั�งป้องกันัการกระทำาท้�มื้ผู้ล่เป็นัการขัดขวางเสืร้ภาพในัการ 

รับัร่้หรือปิดกั�นัการรับัร่้ข้อมื่ล่หรือข�าวสืารท้�ถึ่กติ้องติามืคู่วามืเป็นัจัริงของประชิาชินั แล่ะป้องกันัมืิให้บัุคู่คู่ล่ 

หรือกลุ่�มืบัุคู่คู่ล่ใดใชิ้ประโยชินั์จัากคู่ล่ื�นัคู่วามืถึ้�โดยไมื�คู่ำานั้งถึ้งสืิทธิของประชิาชินัทั�วไป รวมืติล่อดทั�ง 

การกำาหนัดสัืดสื�วนัขั�นัติำ�าท้�ผู้่้ใช้ิประโยชิน์ัจัากคู่ลื่�นัคู่วามืถ้ึ�จัะต้ิองดำาเนิันัการเพื�อประโยชิน์ัสืาธารณะ ทั�งน้ั� ติามืท้� 

กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๖๑ รัฐติ้องจััดให้มื้มืาติรการหรือกล่ไกท้�มื้ประสืิทธิภาพในัการคูุ่้มืคู่รองแล่ะพิทักษ์สืิทธิ 

ของผู้่้บัริโภคู่ด้านัติ�าง ๆ ไมื�ว�าจัะเป็นัด้านัการร่้ข้อมื่ล่ท้�เป็นัจัริง ด้านัคู่วามืปล่อดภัย ด้านัคู่วามืเป็นัธรรมื 

ในัการทำาสัืญญา หรือด้านัอื�นัใดอันัเป็นัประโยชิน์ัติ�อผู้่้บัริโภคู่

มืาติรา ๖๒ รัฐต้ิองรักษาวินััยการเงินัการคู่ลั่งอย�างเคู่ร�งคู่รัดเพื�อให้ฐานัะทางการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ 

มื้เสืถึ้ยรภาพแล่ะมืั�นัคู่งอย�างยั�งยืนัติามืกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ แล่ะจััดระบับัภาษ้ให้เกิด 

คู่วามืเป็นัธรรมืแก�สัืงคู่มื

กฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ล่ังของรัฐอย�างนั้อยติ้องมื้บัทบััญญัติิเก้�ยวกับักรอบัการดำาเนัินัการ 

ทางการคู่ล่ังแล่ะงบัประมืาณของรัฐ การกำาหนัดวินััยทางการคู่ล่ังด้านัรายได้แล่ะรายจั�ายทั�งเงินังบัประมืาณ 

แล่ะเงินันัอกงบัประมืาณ การบัริหารทรัพย์สิืนัของรัฐแล่ะเงินัคู่งคู่ลั่ง แล่ะการบัริหารหน้ั�สืาธารณะ

มืาติรา ๖๓ รัฐต้ิองสื�งเสืริมื สืนัับัสืนุันั แล่ะให้คู่วามืร้่แก�ประชิาชินัถ้ึงอันัติรายท้�เกิดจัากการทุจัริติแล่ะ 

ประพฤติิมิืชิอบัทั�งในัภาคู่รัฐแล่ะภาคู่เอกชินั แล่ะจััดให้ม้ืมืาติรการแล่ะกล่ไกท้�ม้ืประสิืทธิภาพเพื�อป้องกันัแล่ะ 

ขจััดการทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบัดังกล่�าวอย�างเข้มืงวด รวมืทั�งกล่ไกในัการสื�งเสืริมืให้ประชิาชินัรวมืตัิวกันัเพื�อ

ม้ืสื�วนัร�วมืในัการรณรงค์ู่ให้คู่วามืร้่ ติ�อต้ิานั หรือช้ิ�เบัาะแสื โดยได้รับัคู่วามืคุู้่มืคู่รองจัากรัฐติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

หมืวด็ ๖
แนวนโยบัายแห�งรัฐ

                  

มืาติรา ๖๔ บัทบััญญัติิในัหมืวดน้ั�เป็นัแนัวทางให้รัฐดำาเนิันัการติรากฎหมืายแล่ะกำาหนัดนัโยบัายในัการ 

บัริหารราชิการแผู้�นัดินั

มืาติรา ๖๕ รัฐพ้งจััดให้มื้ยุทธศาสืติร์ชิาติิเป็นัเป้าหมืายการพัฒนัาประเทศอย�างยั�งยืนัติามืหล่ัก 

ธรรมืาภิบัาล่เพื�อใชิ้เป็นักรอบัในัการจััดทำาแผู้นัติ�าง ๆ ให้สือดคู่ล่้องแล่ะบั่รณาการกันัเพื�อให้เกิดเป็นั 

พลั่งผู้ลั่กดันัร�วมืกันัไปส่ื�เป้าหมืายดังกล่�าว

การจััดทำา การกำาหนัดเป้าหมืาย ระยะเวล่าท้�จัะบัรรลุ่เป้าหมืาย แล่ะสืาระท้�พ้งม้ืในัยุทธศาสืติร์ชิาติิ 

ให้เป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ ทั�งน้ั� กฎหมืายดังกล่�าวต้ิองม้ืบัทบััญญัติิเก้�ยวกับัการม้ื 

สื�วนัร�วมืแล่ะการรับัฟั้งคู่วามืคิู่ดเห็นัของประชิาชินัทุกภาคู่สื�วนัอย�างทั�วถ้ึงด้วย

ยุทธศาสืติร์ชิาติิ เมืื�อได้ประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษาแล้่ว ให้ใช้ิบัังคัู่บัได้

มืาติรา ๖๖ รัฐพ้งสื�งเสืริมืสัืมืพันัธไมืติร้กับันัานัาประเทศโดยถืึอหลั่กคู่วามืเสืมือภาคู่ในัการปฏิิบััติิติ�อกันั  
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แล่ะไมื�แทรกแซึ่งกิจัการภายในัของกันัแล่ะกันั ให้คู่วามืร�วมืมืือกับัองคู่์การระหว�างประเทศแล่ะคูุ่้มืคู่รอง 

ผู้ล่ประโยชิน์ัของชิาติิแล่ะของคู่นัไทยในัติ�างประเทศ

มืาติรา ๖๗ รัฐพ้งอุปถัึมืภ์แล่ะคุู้่มืคู่รองพระพุทธศาสืนัาแล่ะศาสืนัาอื�นั

ในัการอุปถึัมืภ์แล่ะคูุ่้มืคู่รองพระพุทธศาสืนัาอันัเป็นัศาสืนัาท้�ประชิาชินัชิาวไทยสื�วนัใหญ�นัับัถึือ 

มืาช้ิานัานั รัฐพ้งสื�งเสืริมืแล่ะสืนัับัสืนุันัการศ้กษาแล่ะการเผู้ยแผู้�หลั่กธรรมืของพระพุทธศาสืนัาเถึรวาทเพื�อให้เกิด 

การพัฒนัาจิัติใจัแล่ะปัญญา แล่ะต้ิองม้ืมืาติรการแล่ะกล่ไกในัการป้องกันัมิืให้ม้ืการบั�อนัทำาล่ายพระพุทธศาสืนัา 

ไมื�ว�าในัร่ปแบับัใด แล่ะพ้งสื�งเสืริมืให้พุทธศาสืนิักชินัม้ืสื�วนัร�วมืในัการดำาเนิันัมืาติรการหรือกล่ไกดังกล่�าวด้วย

มืาติรา ๖๘ รัฐพ้งจััดระบับัการบัริหารงานัในักระบัวนัการยติุิธรรมืทุกด้านัให้ม้ืประสิืทธิภาพ เป็นัธรรมื  

แล่ะไมื�เลื่อกปฏิิบััติิ แล่ะให้ประชิาชินัเข้าถ้ึงกระบัวนัการยุติิธรรมืได้โดยสืะดวก รวดเร็ว แล่ะไมื�เส้ืยคู่�าใช้ิจั�าย

ส่ืงเกินัสืมืคู่วร

รัฐพ้งมื้มืาติรการคูุ่้มืคู่รองเจั้าหนั้าท้�ของรัฐในักระบัวนัการยุติิธรรมื ให้สืามืารถึปฏิิบััติิหนั้าท้�ได้โดย 

เคู่ร�งคู่รัด ปราศจัากการแทรกแซึ่งหรือคู่รอบังำาใด ๆ

รัฐพ้งให้คู่วามืชิ�วยเหลื่อทางกฎหมืายท้�จัำาเป็นัแล่ะเหมืาะสืมืแก�ผู้่้ยากไร้หรือผู้่้ด้อยโอกาสืในัการเข้าถ้ึง 

กระบัวนัการยุติิธรรมื รวมืติล่อดถ้ึงการจััดหาทนัายคู่วามืให้

มืาติรา ๖๙ รัฐพ้งจััดให้ม้ืแล่ะสื�งเสืริมืการวิจััยแล่ะพัฒนัาวิทยาศาสืติร์ เทคู่โนัโล่ยแ้ล่ะศิล่ปวิทยาการ 

แขนังติ�าง ๆ  ให้เกิดคู่วามืร้่ การพัฒนัา แล่ะนัวัติกรรมื เพื�อคู่วามืเข้มืแข็งของสัืงคู่มืแล่ะเสืริมืสืร้างคู่วามืสืามืารถึ 

ของคู่นัในัชิาติิ

มืาติรา ๗๐ รัฐพ้งสื�งเสืริมืแล่ะให้คู่วามืคุู้่มืคู่รองชิาวไทยกลุ่�มืชิาติิพันัธ์ุติ�าง ๆ  ให้ม้ืสิืทธิดำารงช้ิวิติในัสัืงคู่มื 

ติามืวัฒนัธรรมื ประเพณ้ แล่ะวิถ้ึช้ิวิติดั�งเดิมืติามืคู่วามืสืมัืคู่รใจัได้อย�างสืงบัสุืข ไมื�ถ่ึกรบักวนั ทั�งน้ั� เท�าท้�ไมื�เป็นั 

การขัดติ�อคู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อยหรือศ้ล่ธรรมือันัด้ของประชิาชินั หรือเป็นัอันัติรายติ�อคู่วามืมืั�นัคู่งของรัฐ  

หรือสุืขภาพอนัามัืย

มืาติรา ๗๑ รัฐพ้งเสืริมืสืร้างคู่วามืเข้มืแข็งของคู่รอบัคู่รัวอันัเป็นัองค์ู่ประกอบัพื�นัฐานัท้�สืำาคัู่ญของสัืงคู่มื  

จััดให้ประชิาชินัม้ืท้�อย่�อาศัยอย�างเหมืาะสืมื สื�งเสืริมืแล่ะพัฒนัาการสืร้างเสืริมืสุืขภาพเพื�อให้ประชิาชินัม้ืสุืขภาพ 

ท้�แข็งแรงแล่ะม้ืจิัติใจัเข้มืแข็ง รวมืติล่อดทั�งสื�งเสืริมืแล่ะพัฒนัาการก้ฬาให้ไปส่ื�คู่วามืเป็นัเลิ่ศแล่ะเกิดประโยชิน์ั 

ส่ืงสุืดแก�ประชิาชินั

รัฐพ้งสื�งเสืริมืแล่ะพัฒนัาทรัพยากรมืนุัษย์ให้เป็นัพล่เมืืองท้�ด้ ม้ืคุู่ณภาพแล่ะคู่วามืสืามืารถึส่ืงข้�นั

รัฐพ้งให้คู่วามืชิ�วยเหลื่อเด็ก เยาวชินั สืติร้ ผู้่้ส่ืงอายุ คู่นัพิการ ผู้่้ยากไร้ แล่ะผู้่้ด้อยโอกาสืให้สืามืารถึดำารงช้ิวิติ 

ได้อย�างมื้คูุ่ณภาพ แล่ะคูุ่้มืคู่รองป้องกันัมืิให้บัุคู่คู่ล่ดังกล่�าวถึ่กใชิ้คู่วามืรุนัแรงหรือปฏิิบััติิอย�างไมื�เป็นัธรรมื  

รวมืติล่อดทั�งให้การบัำาบััด ฟ้้�นัฟ่้แล่ะเยย้วยาผู้่้ถ่ึกกระทำาการดังกล่�าว 

ในัการจััดสืรรงบัประมืาณ รัฐพ้งคู่ำานั้งถึ้งคู่วามืจัำาเป็นัแล่ะคู่วามืติ้องการท้�แติกติ�างกันัของเพศ 

วัยแล่ะสืภาพของบุัคู่คู่ล่ ทั�งน้ั� เพื�อคู่วามืเป็นัธรรมื
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืาติรา ๗๒ รัฐพ้งดำาเนิันัการเก้�ยวกับัท้�ดินั ทรัพยากรนัำ�า แล่ะพลั่งงานั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) วางแผู้นัการใช้ิท้�ดินัของประเทศให้เหมืาะสืมืกับัสืภาพของพื�นัท้�แล่ะศักยภาพของท้�ดินัติามืหลั่กการ 

พัฒนัาอย�างยั�งยืนั

(๒) จััดให้ม้ืการวางผัู้งเมืืองทุกระดับัแล่ะบัังคัู่บัการให้เป็นัไปติามืผัู้งเมืืองอย�างม้ืประสิืทธิภาพ รวมืติล่อด 

ทั�งพัฒนัาเมืืองให้ม้ืคู่วามืเจัริญโดยสือดคู่ล้่องกับัคู่วามืต้ิองการของประชิาชินัในัพื�นัท้�

(๓) จััดใหม้ื้มืาติรการกระจัายการถึือคู่รองท้�ดินัเพื�อให้ประชิาชินัสืามืารถึมื้ท้�ทำากนิัได้อย�างทั�วถึ้งแล่ะ

เป็นัธรรมื

(๔) จััดให้มื้ทรัพยากรนัำ�าท้ �มื้คูุ่ณภาพแล่ะเพ้ยงพอติ�อการอุปโภคู่บัริโภคู่ของประชิาชินั รวมืทั �ง 

การประกอบัเกษติรกรรมื อุติสืาหกรรมื แล่ะการอื�นั

(๕) สื�งเสืริมืการอนุัรักษ์พลั่งงานัแล่ะการใช้ิพลั่งงานัอย�างคุู้่มืคู่�า รวมืทั�งพัฒนัาแล่ะสืนัับัสืนุันัให้ม้ืการผู้ลิ่ติ 

แล่ะการใช้ิพลั่งงานัทางเลื่อกเพื�อเสืริมืสืร้างคู่วามืมัื�นัคู่งด้านัพลั่งงานัอย�างยั�งยืนั

มืาติรา ๗๓ รัฐพ้งจััดให้มื้มืาติรการหรือกล่ไกท้�ชิ�วยให้เกษติรกรประกอบัเกษติรกรรมืได้อย�างมื้ 

ประสืิทธิภาพ ได้ผู้ล่ผู้ล่ิติท้�มื้ปริมืาณแล่ะคูุ่ณภาพสื่ง มื้คู่วามืปล่อดภัย โดยใชิ้ติ้นัทุนัติำ�าแล่ะสืามืารถึแข�งขันั 

ในัติล่าดได้ แล่ะพ้งชิ�วยเหลื่อเกษติรกรผู้่้ยากไร้ให้ม้ืท้�ทำากินัโดยการปฏิิร่ปท้�ดินัหรือวิธ้อื�นัใด

มืาติรา ๗๔ รัฐพ้งสื�งเสืริมืให้ประชิาชินัม้ืคู่วามืสืามืารถึในัการทำางานัอย�างเหมืาะสืมืกับัศักยภาพแล่ะวัย 

แล่ะให้ม้ืงานัทำา แล่ะพ้งคุู้่มืคู่รองผู้่้ใช้ิแรงงานัให้ได้รับัคู่วามืปล่อดภัยแล่ะม้ืสุืขอนัามัืยท้�ด้ในัการทำางานั ได้รับัรายได้  

สืวัสืดิการ การประกันัสัืงคู่มื แล่ะสิืทธิประโยชิน์ัอื�นัท้�เหมืาะสืมืแก�การดำารงช้ิพ แล่ะพ้งจััดให้ม้ืหรือสื�งเสืริมืการออมื 

เพื�อการดำารงช้ิพเมืื�อพ้นัวัยทำางานั

รัฐพ้งจััดให้ม้ืระบับัแรงงานัสัืมืพันัธ์ท้�ทุกฝ่่ายท้�เก้�ยวข้องม้ืสื�วนัร�วมืในัการดำาเนิันัการ

มืาติรา ๗๕ รัฐพ้งจััดระบับัเศรษฐกิจัให้ประชิาชินัม้ืโอกาสืได้รับัประโยชิน์ัจัากคู่วามืเจัริญเติิบัโติทาง 

เศรษฐกิจัไปพร้อมืกันัอย�างทั�วถ้ึง เป็นัธรรมื แล่ะยั�งยืนั สืามืารถึพ้�งพาตินัเองได้ติามืหลั่กปรัชิญาของเศรษฐกิจั 

พอเพ้ยง ขจััดการผู้่กขาดทางเศรษฐกิจัท้�ไมื�เป็นัธรรมื แล่ะพัฒนัาคู่วามืสืามืารถึในัการแข�งขันัทางเศรษฐกิจั 

ของประชิาชินัแล่ะประเทศ

รัฐติ้องไมื�ประกอบักิจัการท้�มื้ล่ักษณะเป็นัการแข�งขันักับัเอกชินั เว้นัแติ�กรณ้ท้�มื้คู่วามืจัำาเป็นัเพื�อ 

ประโยชิน์ัในัการรักษาคู่วามืมัื�นัคู่งของรัฐ การรักษาผู้ล่ประโยชิน์ัสื�วนัรวมื การจััดให้ม้ืสืาธารณ่ปโภคู่หรือการ 

จััดทำาบัริการสืาธารณะ

รัฐพ้งสื�งเสืริมื สืนัับัสืนุันั คุู้่มืคู่รอง แล่ะสืร้างเสืถ้ึยรภาพให้แก�ระบับัสืหกรณ์ประเภทติ�าง ๆ  แล่ะกิจัการ 

วิสืาหกิจัขนัาดย�อมืแล่ะขนัาดกล่างของประชิาชินัแล่ะชุิมืชินั

ในัการพัฒนัาประเทศ รัฐพ้งคู่ำาน้ังถ้ึงคู่วามืสืมืดุล่ระหว�างการพัฒนัาด้านัวัติถุึกับัการพัฒนัาด้านัจิัติใจั 

แล่ะคู่วามือย่�เย็นัเป็นัสุืขของประชิาชินั ประกอบักันั



25

มืาติรา ๗๖ รัฐพ้งพัฒนัาระบับัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัทั�งราชิการสื�วนักล่าง สื�วนัภ่มิืภาคู่ สื�วนัท้องถิึ�นั  

แล่ะงานัของรัฐอย�างอื�นั ให้เป็นัไปติามืหล่ักการบัริหารกจิัการบั้านัเมืืองท้�ด้ โดยหนั�วยงานัของรัฐติ้องร�วมืมืือ 

แล่ะชิ�วยเหล่ือกันัในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� เพื�อให้การบัริหารราชิการแผู้�นัดินั การจััดทำาบัริการสืาธารณะ แล่ะ 

การใช้ิจั�ายเงินังบัประมืาณม้ืประสิืทธิภาพส่ืงสุืด เพื�อประโยชิน์ัสุืขของประชิาชินั รวมืติล่อดทั�งพัฒนัาเจ้ัาหน้ัาท้� 

ของรัฐให้มื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ แล่ะมื้ทัศนัคู่ติิเป็นัผู้่้ให้บัริการประชิาชินัให้เกิดคู่วามืสืะดวก รวดเร็ว ไมื�เล่ือก 

ปฏิิบััติิ แล่ะปฏิิบััติิหน้ัาท้�อย�างม้ืประสิืทธิภาพ

รัฐพ้งดำาเนิันัการให้ม้ืกฎหมืายเก้�ยวกับัการบัริหารงานับุัคู่คู่ล่ของหนั�วยงานัของรัฐ ให้เป็นัไปติามืระบับั 

คุู่ณธรรมื โดยกฎหมืายดังกล่�าวอย�างน้ัอยต้ิองม้ืมืาติรการป้องกันัมิืให้ผู้่้ใดใช้ิอำานัาจั หรือกระทำาการโดยมิืชิอบั 

ท้�เป็นัการก้าวก�ายหรือแทรกแซึ่งการปฏิิบััติิหน้ัาท้� หรือกระบัวนัการแติ�งตัิ�งหรือการพิจัารณาคู่วามืด้คู่วามืชิอบั 

ของเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐ

รัฐพ้งจััดให้มื้มืาติรฐานัทางจัริยธรรมื เพื�อให้หนั�วยงานัของรัฐใชิ้เป็นัหล่ักในัการกำาหนัดประมืวล่ 

จัริยธรรมืสืำาหรับัเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐในัหนั�วยงานันัั�นั ๆ ซ้ึ่�งต้ิองไมื�ติำ�ากว�ามืาติรฐานัทางจัริยธรรมืดังกล่�าว

มืาติรา ๗๗ รัฐพ้งจััดให้มื้กฎหมืายเพย้งเท�าท้�จัำาเป็นั แล่ะยกเล่ิกหรือปรบััปรุงกฎหมืายท้�หมืดคู่วามื 

จัำาเป็นัหรือไมื�สือดคู่ล้่องกับัสืภาพการณ์ หรือท้�เป็นัอุปสืรรคู่ติ�อการดำารงช้ิวิติหรือการประกอบัอาช้ิพโดยไมื�ชัิกช้ิา 

เพื�อไมื�ให้เป็นัภาระแก�ประชิาชินั แล่ะดำาเนิันัการให้ประชิาชินัเข้าถ้ึงตัิวบัทกฎหมืายติ�าง ๆ ได้โดยสืะดวกแล่ะ 

สืามืารถึเข้าใจักฎหมืายได้ง�ายเพื�อปฏิิบััติิติามืกฎหมืายได้อย�างถ่ึกต้ิอง

ก�อนัการติรากฎหมืายทุกฉบัับั รัฐพ้งจััดให้ม้ืการรับัฟั้งคู่วามืคิู่ดเห็นัของผู้่้เก้�ยวข้อง วิเคู่ราะห์ผู้ล่กระทบั 

ท้�อาจัเกิดข้�นัจัากกฎหมืายอย�างรอบัด้านัแล่ะเป็นัระบับั รวมืทั�งเปิดเผู้ยผู้ล่การรับัฟ้ังคู่วามืคู่ิดเห็นัแล่ะการ 

วิเคู่ราะห์นัั�นัติ�อประชิาชินั แล่ะนัำามืาประกอบัการพิจัารณาในักระบัวนัการติรากฎหมืายทุกขั�นัติอนั เมืื�อกฎหมืาย 

มื้ผู้ล่ใชิ้บัังคู่ับัแล่้ว รัฐพ้งจััดให้มื้การประเมืินัผู้ล่สืัมืฤทธิ�ของกฎหมืายทุกรอบัระยะเวล่าท้�กำาหนัดโดยรับัฟ้ัง 

คู่วามืคิู่ดเห็นัของผู้่้เก้�ยวข้องประกอบัด้วย เพื�อพัฒนัากฎหมืายทุกฉบัับัให้สือดคู่ล้่องแล่ะเหมืาะสืมืกับับัริบัทติ�าง ๆ   

ท้�เปล้่�ยนัแปล่งไป

รัฐพ้งใช้ิระบับัอนุัญาติแล่ะระบับัคู่ณะกรรมืการในักฎหมืายเฉพาะกรณ้ท้�จัำาเป็นั พ้งกำาหนัดหลั่กเกณฑ์์ 

การใช้ิดุล่พินิัจัของเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐแล่ะระยะเวล่าในัการดำาเนิันัการติามืขั�นัติอนัติ�าง ๆ  ท้�บััญญัติิไว้ในักฎหมืาย 

ให้ชัิดเจันั แล่ะพ้งกำาหนัดโทษอาญาเฉพาะคู่วามืผิู้ดร้ายแรง

มืาติรา ๗๘ รัฐพ้งสื�งเสืริมืให้ประชิาชินัแล่ะชุิมืชินัม้ืคู่วามืร้่คู่วามืเข้าใจัท้�ถ่ึกต้ิองเก้�ยวกับัการปกคู่รอง 

ระบัอบัประชิาธิปไติยอันัมื้พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมืุข แล่ะมื้สื�วนัร�วมืในัการพัฒนัาประเทศด้านัติ�าง ๆ  

การจััดทำาบัริการสืาธารณะทั�งในัระดับัชิาติิแล่ะระดับัท้องถึิ�นั การติรวจัสือบัการใชิ้อำานัาจัรัฐ การติ�อติ้านั 

การทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบั รวมืติล่อดทั�งการตัิดสิืนัใจัทางการเมืือง แล่ะการอื�นัใดบัรรดาท้�อาจัม้ืผู้ล่กระทบั 

ติ�อประชิาชินัหรือชุิมืชินั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมืวด็ ๗
รัฐสภา

                  

ส�วนท่� ๑

บัททั�วไป

                  

มืาติรา ๗๙ รัฐสืภาประกอบัด้วยสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภา 

รัฐสืภาจัะประชุิมืร�วมืกันัหรือแยกกันั ย�อมืเป็นัไปติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ 

บุัคู่คู่ล่จัะเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภาในัขณะเด้ยวกันัมิืได้

มืาติรา ๘๐ ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเป็นัประธานัรัฐสืภา ประธานัวุฒิสืภาเป็นัรองประธานัรัฐสืภา

ในักรณ้ท้�ไมื�มื้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรไมื�อย่�หรือไมื�สืามืารถึปฏิิบััติ ิ

หน้ัาท้�ประธานัรัฐสืภาได้ ให้ประธานัวุฒิสืภาทำาหน้ัาท้�ประธานัรัฐสืภาแทนั

ในัระหว�างท้�ประธานัวุฒิสืภาต้ิองทำาหน้ัาท้�ประธานัรัฐสืภาติามืวรรคู่สือง แติ�ไมื�ม้ืประธานัวุฒิสืภาแล่ะ 

เป็นักรณ้ท้�เกิดข้�นัในัระหว�างไมื�มื้สืภาผู้่้แทนัราษฎร ให้รองประธานัวุฒิสืภาทำาหนั้าท้�ประธานัรัฐสืภา ถึ้าไมื�มื้ 

รองประธานัวุฒิสืภาให้สืมืาชิิกวุฒิสืภาซ้ึ่�งม้ือายุมืากท้�สุืดในัขณะนัั�นัทำาหน้ัาท้�ประธานัรัฐสืภาแล่ะให้ดำาเนิันัการ 

เลื่อกประธานัวุฒิสืภาโดยเร็ว

ประธานัรัฐสืภาม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติามืรัฐธรรมืน่ัญ แล่ะดำาเนิันักิจัการของรัฐสืภา ในักรณ้ประชุิมืร�วมืกันั 

ให้เป็นัไปติามืข้อบัังคัู่บั

ประธานัรัฐสืภาแล่ะผู้่้ทำาหน้ัาท้�แทนัประธานัรัฐสืภาต้ิองวางตินัเป็นักล่างในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�

รองประธานัรัฐสืภาม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติามืรัฐธรรมืน่ัญ แล่ะติามืท้�ประธานัรัฐสืภามือบัหมืาย

มืาติรา ๘๑ ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญแล่ะร�างพระราชิบััญญัติิ จัะติราข้�นัเป็นักฎหมืายได้ 

ก็แติ�โดยคู่ำาแนัะนัำาแล่ะยินัยอมืของรัฐสืภา

ภายใติ้บัังคู่ับัมืาติรา ๑๔๕ ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญแล่ะร�างพระราชิบััญญัติิท้�ได้รับั 

คู่วามืเห็นัชิอบัของรัฐสืภาแล่้ว ให้นัายกรัฐมืนัติร้นัำาข้�นัท่ล่เกล่้าท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อพระมืหากษัติริย์ทรง 

ล่งพระปรมืาภิไธย แล่ะเมืื�อประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษาแล้่ว ให้ใช้ิบัังคัู่บัเป็นักฎหมืายได้

มืาติรา ๘๒ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา จัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าหน้ั�งในัสิืบัของจัำานัวนั 

สืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของแติ�ล่ะสืภา ม้ืสิืทธิเข้าชืิ�อร้องติ�อประธานัแห�งสืภาท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกว�าสืมืาชิิกภาพ 

ของสืมืาชิิกคู่นัใดคู่นัหน้ั�งแห�งสืภานัั�นัสิื�นัสุืดล่งติามืมืาติรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒)  

หรือมืาติรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้่วแติ�กรณ้ แล่ะให้ประธานัแห�งสืภาท้�ได้รับัคู่ำาร้อง สื�งคู่ำาร้องนัั�นัไปยัง 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญเพื�อวินิัจัฉัยว�าสืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกผู้่้นัั�นัสิื�นัสุืดล่งหรือไมื�

เมืื�อได้รับัเรื�องไว้พิจัารณา หากปรากฏิเหตุิอันัคู่วรสืงสัืยว�าสืมืาชิิกผู้่้ถ่ึกร้องม้ืกรณ้ติามืท้�ถ่ึกร้องให้ศาล่ 
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รัฐธรรมืนั่ญมื้คู่ำาสืั�งให้สืมืาชิิกผู้่้ถึ่กร้องหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�จันักว�าศาล่รัฐธรรมืนั่ญจัะมื้คู่ำาวินัิจัฉัย แล่ะเมืื�อศาล่ 

รัฐธรรมืนั่ญมื้คู่ำาวินัิจัฉัยแล่้ว ให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญแจั้งคู่ำาวินัิจัฉัยนัั�นัไปยังประธานัแห�งสืภาท้�ได้รับัคู่ำาร้องติามื 

วรรคู่หน้ั�ง ในักรณ้ท้�ศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยว�าสืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกผู้่้ถ่ึกร้องสิื�นัสุืดล่ง ให้ผู้่้นัั�นัพ้นัจัากติำาแหนั�ง 

นัับัแติ�วันัท้�หยุดปฏิิบััติิหน้ัาท้� แติ�ไมื�กระทบัติ�อกิจัการท้�ผู้่้นัั�นัได้กระทำาไปก�อนัพ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืิให้นัับัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาซึ่้�งหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�ติามืวรรคู่สืองเป็นัจัำานัวนั 

สืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภา

ในักรณ้ท้�คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งเห็นัว�าสืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิก 

วุฒิสืภาคู่นัใดคู่นัหน้ั�งม้ืเหตุิสิื�นัสุืดล่งติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้สื�งเรื�องไปยังศาล่รัฐธรรมืน่ัญเพื�อวินิัจัฉัยติามืวรรคู่หน้ั�งได้ด้วย

ส�วนท่� ๒

สภาผู้่้แทนราษฎร

มืาติรา ๘๓ สืภาผู้่้แทนัราษฎรประกอบัด้วยสืมืาชิิกจัำานัวนัห้าร้อยคู่นั ดังน้ั�

(๑) สืมืาชิิกซ้ึ่�งมืาจัากการเลื่อกตัิ�งแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�งจัำานัวนัสืามืร้อยห้าสิืบัคู่นั

(๒) สืมืาชิิกซ้ึ่�งมืาจัากบััญช้ิรายชืิ�อของพรรคู่การเมืืองจัำานัวนัหน้ั�งร้อยห้าสิืบัคู่นั

ในักรณ้ท้�ติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรว�างล่งไมื�ว�าด้วยเหตุิใด แล่ะยังไมื�ม้ืการเลื่อกตัิ�งหรือประกาศ 

ชืิ�อสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรข้�นัแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรประกอบัด้วยสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

เท�าท้�ม้ือย่�

ในักรณ้ม้ืเหตุิใด ๆ  ท้�ทำาให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญช้ิรายชืิ�อม้ืจัำานัวนัไมื�ถ้ึงหน้ั�งร้อยห้าสิืบัคู่นั  

ให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญช้ิรายชืิ�อประกอบัด้วยสืมืาชิิกเท�าท้�ม้ือย่�

มืาติรา ๘๔ ในัการเลื่อกตัิ�งทั�วไป เมืื�อม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรได้รับัเลื่อกตัิ�งถ้ึงร้อยล่ะเก้าสิืบัห้าของ 

จัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรทั�งหมืดแล่้ว หากมื้คู่วามืจัำาเป็นัจัะติ้องเร้ยกประชิุมืรัฐสืภาก็ให้ดำาเนัินัการ 

เร้ยกประชิุมืรัฐสืภาได้ โดยให้ถึือว�าสืภาผู้่้แทนัราษฎรประกอบัด้วยสืมืาชิิกเท�าท้�มื้อย่�แติ�ติ้องดำาเนัินัการ 

ให้ม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรให้คู่รบัติามืจัำานัวนัติามืมืาติรา ๘๓ โดยเร็ว ในักรณ้เชิ�นัน้ั� ให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ดังกล่�าวอย่�ในัติำาแหนั�งได้เพ้ยงเท�าอายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�เหลื่ออย่�

มืาติรา ๘๕ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรซึ่้�งมืาจัากการเล่ือกติั�งแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�ง ให้ใชิ้วิธ้ออกเสื้ยง 

ล่งคู่ะแนันัโดยติรงแล่ะล่ับั โดยให้แติ�ล่ะเขติเล่ือกติั �งมื้สืมืาชิิกสืภาผู้่ ้แทนัราษฎรได้เขติล่ะหนั้ �งคู่นัแล่ะ 

ผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งมื้สืิทธิออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันัเล่ือกติั�งได้คู่นัล่ะหนั้�งคู่ะแนันั โดยจัะล่งคู่ะแนันัเล่ือกผู้่้สืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกตัิ�งผู้่้ใด หรือจัะล่งคู่ะแนันัไมื�เลื่อกผู้่้ใดเล่ยก็ได้

ให้ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งซ้ึ่�งได้รับัคู่ะแนันัส่ืงสุืดแล่ะม้ืคู่ะแนันัส่ืงกว�าคู่ะแนันัเส้ืยงท้�ไมื�เลื่อกผู้่้ใดเป็นัผู้่้ได้รับั 

เลื่อกตัิ�ง
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หล่ักเกณฑ์์ วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขในัการสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง การออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันั การนัับัคู่ะแนันั  

การรวมืคู่ะแนันั การประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�ง แล่ะการอื�นัท้�เก้�ยวข้อง ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร โดยกฎหมืายดังกล่�าวจัะกำาหนัดให้ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง 

ต้ิองยื�นัหลั่กฐานัแสืดงการเส้ืยภาษ้เงินัได้ประกอบัการสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งด้วยก็ได้

ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�งเมืื�อติรวจัสือบัเบืั�องต้ินัแล้่ว ม้ืเหตุิอันัคู่วรเชืิ�อว�า 

ผู้ล่การเลื่อกตัิ�งเป็นัไปโดยสุืจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมื แล่ะม้ืจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าร้อยล่ะเก้าสิืบัห้าของเขติเลื่อกตัิ�งทั�งหมืด  

ซึ่้ �งคู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั �งติ้องติรวจัสือบัเบัื�องติ้นัแล่ะประกาศผู้ล่การเล่ือกติั �งให้แล่้วเสืร็จัโดยเร็ว  

แติ�ต้ิองไมื�ช้ิากว�าหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัเลื่อกตัิ�ง ทั�งน้ั� การประกาศผู้ล่ดังกล่�าวไมื�เป็นัการตัิดหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัของ 

คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งท้�จัะดำาเนัินัการสืืบัสืวนั ไติ�สืวนั หรือวินัิจัฉัยกรณ้มื้เหติุอันัคู่วรสืงสืัยว�ามื้การ 

กระทำาการทุจัริติในัการเล่ือกติั�ง หรือการเล่ือกติั�งไมื�เป็นัไปโดยสืุจัริติหรือเท้�ยงธรรมืไมื�ว�าจัะได้ประกาศ 

ผู้ล่การเลื่อกตัิ�งแล้่วหรือไมื�ก็ติามื

มืาติรา ๘๖ การกำาหนัดจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�แติ�ล่ะจัังหวัดจัะพ้งม้ืแล่ะการแบั�งเขติเลื่อกตัิ�ง  

ให้ดำาเนิันัการติามืวิธ้การ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ให้ใช้ิจัำานัวนัราษฎรทั�งประเทศติามืหลั่กฐานัการทะเบ้ัยนัราษฎรท้�ประกาศในัปีสุืดท้ายก�อนัปีท้�ม้ื 

การเลื่อกตัิ�ง เฉล้่�ยด้วยจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรสืามืร้อยห้าสิืบัคู่นั จัำานัวนัท้�ได้รับัให้ถืึอว�าเป็นัจัำานัวนั

ราษฎรติ�อสืมืาชิิกหน้ั�งคู่นั

(๒) จัังหวัดใดม้ืราษฎรไมื�ถ้ึงเกณฑ์์จัำานัวนัราษฎรติ�อสืมืาชิิกหน้ั�งคู่นัติามื (๑) ให้ม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ในัจัังหวัดนัั�นัได้หน้ั�งคู่นั โดยให้ถืึอเขติจัังหวัดเป็นัเขติเลื่อกตัิ�ง

(๓) จัังหวัดใดม้ืราษฎรเกินัจัำานัวนัราษฎรติ�อสืมืาชิิกหน้ั�งคู่นั ให้ม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรในัจัังหวัดนัั�นั 

เพิ�มืข้�นัอ้กหน้ั�งคู่นัทุกจัำานัวนัราษฎรท้�ถ้ึงเกณฑ์์จัำานัวนัราษฎรติ�อสืมืาชิิกหน้ั�งคู่นั

(๔) เมืื�อได้จัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรของแติ�ล่ะจัังหวัดติามื (๒) แล่ะ (๓) แล้่ว ถ้ึาจัำานัวนัสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรยังไมื�คู่รบัสืามืร้อยห้าสิืบัคู่นั จัังหวัดใดม้ืเศษท้�เหลื่อจัากการคู่ำานัวณติามื (๓) มืากท้�สุืด ให้จัังหวัด 

นัั�นัมื้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรเพิ�มืข้�นัอ้กหนั้�งคู่นั แล่ะให้เพิ�มืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืวิธ้การดังกล่�าวแก� 

จัังหวัดท้�ม้ืเศษท้�เหลื่อจัากการคู่ำานัวณนัั�นัในัล่ำาดับัรองล่งมืาติามืล่ำาดับัจันัคู่รบัจัำานัวนัสืามืร้อยห้าสิืบัคู่นั

(๕) จัังหวัดใดมื้การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรได้เกินัหนั้�งคู่นั ให้แบั�งเขติจัังหวัดออกเป็นั 

เขติเล่ือกติั�งเท�าจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่ ้แทนัราษฎรท้�พ้งมื้ โดยติ้องแบั�งพื �นัท้ �ของเขติเล่ือกติั�งแติ�ล่ะเขติ 

ให้ติิดติ�อกันัแล่ะต้ิองจััดให้ม้ืจัำานัวนัราษฎรในัแติ�ล่ะเขติใกล้่เคู้่ยงกันั

มืาติรา ๘๗ ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�ง ต้ิองเป็นัผู้่้ซ้ึ่�งพรรคู่การเมืือง 

ท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกสื�งสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง แล่ะจัะสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเกินัหน้ั�งเขติมิืได้

เมืื�อมื้การสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งแล่้ว ผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งหรือพรรคู่การเมืืองจัะถึอนัการสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง 

หรือเปล่้�ยนัแปล่งผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งได้เฉพาะกรณ้ผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งติายหรือขาดคูุ่ณสืมืบััติิหรือมื้ล่ักษณะ 
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ต้ิองห้ามื แล่ะต้ิองกระทำาก�อนัปิดการรับัสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง

มืาติรา ๘๘ ในัการเลื่อกตัิ�งทั�วไป ให้พรรคู่การเมืืองท้�สื�งผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งแจ้ังรายชืิ�อบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งพรรคู่ 

การเมืืองนัั�นัมื้มืติิว�าจัะเสืนัอให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรเพื�อพิจัารณาให้คู่วามืเห็นัชิอบัแติ�งติั�งเป็นันัายกรัฐมืนัติร ้

ไมื�เกินัสืามืรายชิื�อติ�อคู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งก�อนัปิดการรับัสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง แล่ะให้คู่ณะกรรมืการ 

การเล่ือกติั�งประกาศรายชิื�อบัุคู่คู่ล่ดังกล่�าวให้ประชิาชินัทราบั แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๘๗ วรรคู่สือง 

มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

พรรคู่การเมืืองจัะไมื�เสืนัอรายชืิ�อบุัคู่คู่ล่ติามืวรรคู่หน้ั�งก็ได้

มืาติรา ๘๙ การเสืนัอชืิ�อบุัคู่คู่ล่ติามืมืาติรา ๘๘ ต้ิองเป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ต้ิองม้ืหนัังสืือยินัยอมืของบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งได้รับัการเสืนัอชืิ�อ โดยม้ืรายล่ะเอ้ยดติามืท้�คู่ณะกรรมืการการ 

เลื่อกตัิ�งกำาหนัด

(๒) ผู้่้ได้รับัการเสืนัอชิื�อติ้องเป็นัผู้่้มื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามืท้�จัะเป็นัรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา  

๑๖๐ แล่ะไมื�เคู่ยทำาหนัังสืือยินัยอมืติามื (๑) ให้พรรคู่การเมืืองอื�นัในัการเลื่อกตัิ�งคู่ราวนัั�นั

การเสืนัอชืิ�อบุัคู่คู่ล่ใดท้�มิืได้เป็นัไปติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้ถืึอว�าไมื�ม้ืการเสืนัอชืิ�อบุัคู่คู่ล่นัั�นั

มืาติรา ๙๐ พรรคู่การเมืืองใดสื�งผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�งแล่้ว ให้มื้สืิทธิสื�งผู้่้สืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกตัิ�งแบับับััญช้ิรายชืิ�อได้

การสื�งผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งแบับับััญชิ้รายชิื�อ ให้พรรคู่การเมืืองจััดทำาบััญชิ้รายชิื�อพรรคู่ล่ะหนั้�งบััญชิ ้

โดยผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งของแติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองติ้องไมื�ซึ่ำ�ากันั แล่ะไมื�ซึ่ำ�ากับัรายชิื�อผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งแบับั 

แบั�งเขติเล่ือกติั�ง โดยสื�งบััญชิ้รายชิื�อดังกล่�าวให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งก�อนัปิดการรับัสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง 

สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�ง

การจััดทำาบััญช้ิรายชืิ�อติามืวรรคู่สือง ต้ิองให้สืมืาชิิกของพรรคู่การเมืืองม้ืสื�วนัร�วมืในัการพิจัารณาด้วย  

โดยต้ิองคู่ำาน้ังถ้ึงผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งจัากภ่มิืภาคู่ติ�าง ๆ แล่ะคู่วามืเท�าเท้ยมืกันัระหว�างชิายแล่ะหญิง

มืาติรา ๙๑ การคู่ำานัวณหาสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อของแติ�ล่ะพรรคู่การเมืือง 

ให้ดำาเนิันัการติามืหลั่กเกณฑ์์ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) นัำาคู่ะแนันัรวมืทั�งประเทศท้�พรรคู่การเมืืองทุกพรรคู่ท้�สื�งผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งแบับับััญชิ้รายชิื�อ 

ได้รับัจัากการเลื่อกตัิ�งแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�งหารด้วยห้าร้อยอันัเป็นัจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดของสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๒) นัำาผู้ล่ลั่พธ์ติามื (๑) ไปหารจัำานัวนัคู่ะแนันัรวมืทั�งประเทศของพรรคู่การเมืืองแติ�ล่ะพรรคู่ท้�ได้รับั 

จัากการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�งทุกเขติ จัำานัวนัท้�ได้รับัให้ถืึอเป็นัจัำานัวนัสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�พรรคู่การเมืืองนัั�นัจัะพ้งม้ืได้

(๓) นัำาจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�พรรคู่การเมืืองจัะพ้งม้ืได้ติามื (๒) ล่บัด้วยจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�งทั�งหมืดท้�พรรคู่การเมืืองนัั�นัได้รับัเล่ือกติั�งในัทุกเขติเล่ือกติั�ง ผู้ล่ล่ัพธ์คู่ือ 

จัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญช้ิรายชืิ�อท้�พรรคู่การเมืืองนัั�นัจัะได้รับั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๔) ถึ้าพรรคู่การเมืืองใดมื้ผู้่ ้ได้รับัเล่ือกติั�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�ง 

เท�ากับัหรือส่ืงกว�าจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�พรรคู่การเมืืองนัั�นัจัะพ้งม้ืได้ติามื (๒) ให้พรรคู่การเมืืองนัั�นั 

มื้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืจัำานัวนัท้�ได้รับัจัากการเล่ือกติั�งแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�ง แล่ะไมื�มื้สืิทธิได้รับั 

การจััดสืรรสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อ แล่ะให้นัำาจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับั 

บััญชิ้รายชิื�อทั�งหมืดไปจััดสืรรให้แก�พรรคู่การเมืืองท้�มื้จัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�ง 

ติำ�ากว�าจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�พรรคู่การเมืืองนัั�นัจัะพ้งมื้ได้ติามื (๒) ติามือัติราสื�วนั แติ�ติ้องไมื�มื ้

ผู้ล่ให้พรรคู่การเมืืองใดดังกล่�าวม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรเกินัจัำานัวนัท้�จัะพ้งม้ืได้ติามื (๒)

(๕) เมืื�อได้จัำานัวนัผู้่้ได้รับัเลื่อกตัิ�งแบับับััญช้ิรายชืิ�อของแติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองแล้่ว ให้ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง 

ติามืล่ำาดับัหมืายเล่ขในับััญช้ิรายชืิ�อสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญช้ิรายชืิ�อของพรรคู่การเมืืองนัั�นัเป็นัผู้่้ได้รับั 

เลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

ในักรณ้ท้�ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งผู้่้ใดติายภายหลั่งวันัปิดรับัสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งแติ�ก�อนัเวล่าปิดการล่งคู่ะแนันั 

ในัวันัเลื่อกตัิ�ง ให้นัำาคู่ะแนันัท้�ม้ืผู้่้ล่งคู่ะแนันัให้มืาคู่ำานัวณติามื (๑) แล่ะ (๒) ด้วย

การนัับัคู่ะแนันั หล่ักเกณฑ์์แล่ะวิธ้การคู่ำานัวณ การคู่ิดอัติราสื�วนั แล่ะการประกาศผู้ล่การเล่ือกติั�ง 

ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

มืาติรา ๙๒ เขติเลื่อกตัิ�งท้�ไมื�ม้ืผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งรายใดได้รับัคู่ะแนันัเส้ืยงเลื่อกตัิ�งมืากกว�าคู่ะแนันัเส้ืยง 

ท้�ไมื�เล่ือกผู้่้ใดเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรในัเขติเล่ือกติั�งนัั�นั ให้จััดให้มื้การเล่ือกติั�งใหมื�แล่ะมืิให้นัับัคู่ะแนันั 

ท้�ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งแติ�ล่ะคู่นัได้รับัไปใช้ิในัการคู่ำานัวณติามืมืาติรา ๙๑ ในักรณ้เชิ�นัน้ั� ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง 

ดำาเนิันัการให้ม้ืการรับัสืมัืคู่รผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งใหมื� โดยผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเดิมืทุกรายไมื�ม้ืสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง 

ในัการเลื่อกตัิ�งท้�จัะจััดข้�นัใหมื�นัั�นั

มืาติรา ๙๓  ในัการเลื่อกตัิ�งทั�วไป ถ้ึาต้ิองม้ืการเลื่อกตัิ�งแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�งใหมื�ในับัางเขติหรือบัางหนั�วย 

เลื่อกตัิ�งก�อนัประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�ง หรือการเลื่อกตัิ�งยังไมื�แล้่วเสืร็จั หรือยังไมื�ม้ืการประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�ง 

คู่รบัทุกเขติเล่ือกติั�งไมื�ว�าด้วยเหติุใด การคู่ำานัวณจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�แติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองพ้งมื้  

แล่ะจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญช้ิรายชืิ�อท้�แติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองพ้งได้รับัให้เป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์  

วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

ในักรณ้ท้�ผู้ล่การคู่ำานัวณติามืวรรคู่หนั้�งทำาให้จัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อของ 

พรรคู่การเมืืองใดล่ดล่ง ให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อของพรรคู่การเมืืองนัั�นัในัล่ำาดับัท้าย 

ติามืล่ำาดับัพ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืาติรา ๙๔ ภายในัหน้ั�งปีหลั่งจัากวันัเลื่อกตัิ�งอันัเป็นัการเลื่อกตัิ�งทั�วไป ถ้ึาต้ิองม้ืการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�งในัเขติเล่ือกติั�งใดข้�นัใหมื� เพราะเหติุท้�การเล่ือกติั�งในัเขติเล่ือกติั�งนัั�นั 

มืิได้เป็นัไปโดยสืุจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมื ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๙๓ มืาใชิ้บัังคู่ับัโดยอนัุโล่มืการเล่ือกติั�งสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรแทนัติำาแหนั�งท้�ว�างไมื�ว�าด้วยเหติุใดภายหล่ังพ้นัเวล่าหนั้�งปีนัับัแติ�วันัเล่ือกติั�งทั�วไป มืิให้มื้ 
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ผู้ล่กระทบักับัการคู่ำานัวณสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�แติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองจัะพ้งม้ืติามืมืาติรา ๙๑

 มืาติรา ๙๕ บุัคู่คู่ล่ผู้่้ม้ืคุู่ณสืมืบััติิดังติ�อไปน้ั� เป็นัผู้่้ม้ืสิืทธิเลื่อกตัิ�ง

(๑) มื้สืัญชิาติิไทย แติ�บัุคู่คู่ล่ผู้่้มื้สืัญชิาติิไทยโดยการแปล่งสืัญชิาติิ ติ้องได้สืัญชิาติิไทยมืาแล่้ว 

ไมื�น้ัอยกว�าห้าปี

(๒) ม้ือายุไมื�ติำ�ากว�าสิืบัแปดปีในัวันัเลื่อกตัิ�ง

(๓) ม้ืชืิ�ออย่�ในัทะเบ้ัยนับ้ัานัในัเขติเลื่อกตัิ�งมืาแล้่วเป็นัเวล่าไมื�น้ัอยกว�าเก้าสิืบัวันันัับัถ้ึงวันัเลื่อกตัิ�ง

ผู้่้ม้ืสิืทธิเลื่อกตัิ�งซ้ึ่�งอย่�นัอกเขติเลื่อกตัิ�งท้�ตินัม้ืชืิ�ออย่�ในัทะเบ้ัยนับ้ัานั หรือม้ืชืิ�ออย่�ในัทะเบ้ัยนับ้ัานัในัเขติ 

เล่ือกติั�งเป็นัเวล่านั้อยกว�าเก้าสืิบัวันันัับัถึ้งวันัเล่ือกติั�ง หรือมื้ถึิ�นัท้�อย่�นัอกราชิอาณาจัักร จัะขอล่งทะเบั้ยนั 

เพื�อออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัเลื่อกตัิ�งนัอกเขติเลื่อกตัิ�ง ณ สืถึานัท้� แล่ะติามืวันัเวล่า วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขท้�บััญญัติิ 

ไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรก็ได้

ผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งซึ่้�งไมื�ไปใชิ้สืิทธิเล่ือกติั�งโดยมืิได้แจั้งเหติุอันัสืมืคู่วรติามืพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร อาจัถ่ึกจัำากัดสิืทธิบัางประการติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

 มืาติรา ๙๖ บุัคู่คู่ล่ผู้่้ม้ืลั่กษณะดังติ�อไปน้ั�ในัวันัเลื่อกตัิ�ง เป็นับุัคู่คู่ล่ต้ิองห้ามืมิืให้ใช้ิสิืทธิเลื่อกตัิ�ง

(๑) เป็นัภิกษุ สืามืเณร นัักพรติ หรือนัักบัวชิ

(๒) อย่�ในัระหว�างถ่ึกเพิกถึอนัสิืทธิเลื่อกตัิ�งไมื�ว�าคู่ด้นัั�นัจัะถ้ึงท้�สุืดแล้่วหรือไมื�

(๓) ต้ิองคุู่มืขังอย่�โดยหมืายของศาล่หรือโดยคู่ำาสัื�งท้�ชิอบัด้วยกฎหมืาย

(๔) วิกล่จัริติหรือจิัติฟั้�นัเฟ้้อนัไมื�สืมืประกอบั

มืาติรา ๙๗ บุัคู่คู่ล่ผู้่้ม้ืคุู่ณสืมืบััติิดังติ�อไปน้ั� เป็นัผู้่้ม้ืสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๑) ม้ืสัืญชิาติิไทยโดยการเกิด

(๒) ม้ือายุไมื�ติำ�ากว�าย้�สิืบัห้าปีนัับัถ้ึงวันัเลื่อกตัิ�ง

(๓) เป็นัสืมืาชิิกพรรคู่การเมืืองใดพรรคู่การเมืืองหนั้�งแติ�เพ้ยงพรรคู่การเมืืองเด้ยวเป็นัเวล่าติิดติ�อกันั 

ไมื�น้ัอยกว�าเก้าสิืบัวันันัับัถ้ึงวันัเลื่อกตัิ�ง เว้นัแติ�ในักรณ้ท้�ม้ืการเลื่อกตัิ�งทั�วไปเพราะเหตุิยุบัสืภา ระยะเวล่าเก้าสิืบัวันั 

ดังกล่�าวให้ล่ดล่งเหลื่อสืามืสิืบัวันั

(๔) ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งแบับัแบั�งเขติเลื่อกตัิ�ง ต้ิองม้ืลั่กษณะอย�างใดอย�างหน้ั�งดังติ�อไปน้ั�ด้วย

   (ก) มื้ชิื�ออย่�ในัทะเบั้ยนับั้านัในัจัังหวัดท้�สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งมืาแล่้วเป็นัเวล่าติิดติ�อกันัไมื�นั้อยกว�า 

ห้าปีนัับัถ้ึงวันัสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง

   (ข) เป็นับุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งเกิดในัจัังหวัดท้�สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง

   (คู่) เคู่ยศ้กษาในัสืถึานัศ้กษาท้�ติั�งอย่�ในัจัังหวัดท้�สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งเป็นัเวล่าติิดติ�อกันัไมื�นั้อยกว�า 

ห้าปีการศ้กษา

   (ง) เคู่ยรับัราชิการหรือปฏิิบััติิหน้ัาท้�ในัหนั�วยงานัของรัฐ หรือเคู่ยม้ืชืิ�ออย่�ในัทะเบ้ัยนับ้ัานัในัจัังหวัด 

ท้�สืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง แล้่วแติ�กรณ้ เป็นัเวล่าติิดติ�อกันัไมื�น้ัอยกว�าห้าปี
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืาติรา ๙๘ บุัคู่คู่ล่ผู้่้ม้ืลั่กษณะดังติ�อไปน้ั� เป็นับุัคู่คู่ล่ต้ิองห้ามืมิืให้ใช้ิสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๑) ติิดยาเสืพติิดให้โทษ

(๒) เป็นับุัคู่คู่ล่ล้่มืล่ะล่ายหรือเคู่ยเป็นับุัคู่คู่ล่ล้่มืล่ะล่ายทุจัริติ

(๓) เป็นัเจ้ัาของหรือผู้่้ถืึอหุ้นัในักิจัการหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อมืวล่ชินัใด ๆ

(๔) เป็นับุัคู่คู่ล่ผู้่้ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืมิืให้ใช้ิสิืทธิเลื่อกตัิ�งติามืมืาติรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)

(๕) อย่�ระหว�างถึ่กระงับัการใชิ้สืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งเป็นัการชิั�วคู่ราวหรือถึ่กเพิกถึอนัสืิทธิสืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกตัิ�ง

(๖) ต้ิองคู่ำาพิพากษาให้จัำาคุู่กแล่ะถ่ึกคุู่มืขังอย่�โดยหมืายของศาล่

(๗) เคู่ยได้รับัโทษจัำาคุู่กโดยได้พ้นัโทษมืายังไมื�ถ้ึงสิืบัปีนัับัถ้ึงวันัเลื่อกตัิ�ง เว้นัแติ�ในัคู่วามืผิู้ดอันัได้กระทำา 

โดยประมืาทหรือคู่วามืผิู้ดล่หุโทษ

(๘) เคู่ยถึ่กสืั�งให้พ้นัจัากราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ หรือรัฐวสิืาหกิจัเพราะทุจัริติติ�อหนั้าท้�หรือถึือว�า 

กระทำาการทุจัริติหรือประพฤติิมิืชิอบัในัวงราชิการ

(๙) เคู่ยติ้องคู่ำาพิพากษาหรือคู่ำาสืั�งของศาล่อันัถึ้งท้�สืุดให้ทรัพย์สืินัติกเป็นัของแผู้�นัดินัเพราะรำ�ารวย 

ผู้ิดปกติิ หรือเคู่ยติ้องคู่ำาพิพากษาอันัถึ้งท้�สืุดให้ล่งโทษจัำาคูุ่กเพราะกระทำาคู่วามืผู้ิดติามืกฎหมืายว�าด้วย 

การป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๑๐) เคู่ยต้ิองคู่ำาพิพากษาอันัถ้ึงท้�สุืดว�ากระทำาคู่วามืผิู้ดติ�อติำาแหนั�งหน้ัาท้�ราชิการหรือติ�อติำาแหนั�งหน้ัาท้� 

ในัการยุติิธรรมื หรือกระทำาคู่วามืผิู้ดติามืกฎหมืายว�าด้วยคู่วามืผิู้ดของพนัักงานัในัองค์ู่การหรือหนั�วยงานัของรัฐ  

หรือคู่วามืผู้ิดเก้�ยวกับัทรัพย์ท้�กระทำาโดยทุจัริติติามืประมืวล่กฎหมืายอาญา คู่วามืผู้ิดติามืกฎหมืายว�าด้วย 

การก่้ยืมืเงินัท้�เป็นัการฉ้อโกงประชิาชินั กฎหมืายว�าด้วยยาเสืพติิดในัคู่วามืผู้ิดฐานัเปน็ัผู้่้ผู้ล่ิติ นัำาเข้า สื�งออก  

หรือผู้่้คู่้า กฎหมืายว�าด้วยการพนัันัในัคู่วามืผู้ิดฐานัเปน็ัเจั้ามืือหรือเจั้าสืำานัักกฎหมืายว�าด้วยการป้องกนััแล่ะ 

ปราบัปรามืการคู้่ามืนุัษย์ หรือกฎหมืายว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการฟ้อกเงินัในัคู่วามืผิู้ดฐานัฟ้อกเงินั

(๑๑) เคู่ยต้ิองคู่ำาพิพากษาอันัถ้ึงท้�สุืดว�ากระทำาการอันัเป็นัการทุจัริติในัการเลื่อกตัิ�ง

(๑๒) เป็นัข้าราชิการซ้ึ่�งม้ืติำาแหนั�งหรือเงินัเดือนัประจัำานัอกจัากข้าราชิการการเมืือง

(๑๓) เป็นัสืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นั

(๑๔) เป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาหรือเคู่ยเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาแล่ะสืมืาชิิกภาพสิื�นัสุืดล่งยังไมื�เกินัสืองปี

(๑๕) เป็นัพนัักงานัหรือล่่กจ้ัางของหนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ หรือรัฐวิสืาหกิจั หรือเป็นัเจ้ัาหน้ัาท้�อื�นั 

ของรัฐ

(๑๖) เป็นัตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ หรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ

(๑๗) อย่�ในัระหว�างต้ิองห้ามืมิืให้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

(๑๘) เคู่ยพ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหตุิติามืมืาติรา ๑๔๔ หรือมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื
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มืาติรา ๙๙ อายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎรม้ืกำาหนัดคู่ราวล่ะส้ื�ปีนัับัแติ�วันัเลื่อกตัิ�ง

ในัระหว�างอายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎร จัะมื้การคู่วบัรวมืพรรคู่การเมืืองท้�มื้สืมืาชิิกเป็นัสืมืาชิิกสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรมิืได้

มืาติรา ๑๐๐ สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรเริ�มืตัิ�งแติ�วันัเลื่อกตัิ�ง 

มืาติรา ๑๐๑ สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรสิื�นัสุืดล่ง เมืื�อ

(๑) ถ้ึงคู่ราวออกติามือายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือม้ืการยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๒) ติาย

(๓) ล่าออก

(๔) พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๙๓

(๕) ขาดคุู่ณสืมืบััติิติามืมืาติรา ๙๗

(๖) ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๙๘

(๗) กระทำาการอันัเป็นัการต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๑๘๔ หรือมืาติรา ๑๘๕

(๘) ล่าออกจัากพรรคู่การเมืืองท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิก

(๙) พ้นัจัากการเป็นัสืมืาชิิกของพรรคู่การเมืืองท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกติามืมืติิของพรรคู่การเมืืองนัั�นัด้วย 

คู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าสืามืในัสื้�ของท้�ประชิุมืร�วมืของคู่ณะกรรมืการบัริหารของพรรคู่การเมืืองแล่ะสืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�สัืงกัดพรรคู่การเมืืองนัั�นั ในักรณ้เชิ�นัน้ั� ถ้ึาสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้นัั�นัมิืได้เข้าเป็นัสืมืาชิิก 

ของพรรคู่การเมืืองอื�นัภายในัสืามืสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�พรรคู่การเมืืองม้ืมืติิ ให้ถืึอว�าสิื�นัสุืดสืมืาชิิกภาพนัับัแติ�วันัท้�

พ้นัสืามืสิืบัวันัดังกล่�าว

(๑๐) ขาดจัากการเป็นัสืมืาชิิกของพรรคู่การเมืือง แติ�ในักรณ้ท้�ขาดจัากการเป็นัสืมืาชิิกของพรรคู่ 

การเมืืองเพราะมื้คู่ำาสืั�งยุบัพรรคู่การเมืืองท้�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้นัั�นัเป็นัสืมืาชิิก แล่ะสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรผู้่้นัั�นัไมื�อาจัเข้าเป็นัสืมืาชิิกของพรรคู่การเมืืองอื�นัได้ภายในัหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ม้ืคู่ำาสัื�งยุบัพรรคู่การเมืือง  

ในักรณ้เชิ�นัน้ั� ให้ถืึอว�าสิื�นัสุืดสืมืาชิิกภาพนัับัแติ�วันัถัึดจัากวันัท้�คู่รบักำาหนัดหกสิืบัวันันัั�นั

(๑๑) พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหตุิติามืมืาติรา ๑๔๔ หรือมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื

(๑๒) ขาดประชุิมืเกินัจัำานัวนัหน้ั�งในัส้ื�ของจัำานัวนัวันัประชุิมืในัสืมัืยประชุิมืท้�ม้ืกำาหนัดเวล่าไมื�น้ัอยกว�า 

หน้ั�งร้อยย้�สิืบัวันัโดยไมื�ได้รับัอนุัญาติจัากประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๑๓) ต้ิองคู่ำาพิพากษาถ้ึงท้�สุืดให้จัำาคุู่ก แม้ืจัะม้ืการรอการล่งโทษ เว้นัแติ�เป็นัการรอการล่งโทษในัคู่วามืผิู้ด 

อันัได้กระทำาโดยประมืาท คู่วามืผิู้ดล่หุโทษ หรือคู่วามืผิู้ดฐานัหมิื�นัประมืาท

มืาติรา ๑๐๒ เมืื�ออายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎรสิื�นัสุืดล่ง พระมืหากษัติริย์จัะได้ทรงติราพระราชิกฤษฎ้กา 

ให้มื้การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรใหมื� เป็นัการเล่ือกติั�งทั�วไปภายในัสื้�สืิบัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�สืภาผู้่้แทนั

ราษฎรสิื�นัอายุ



34

คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การเล่ือกติั�งติามืวรรคู่หนั้�ง ติ้องเป็นัวันัเด้ยวกันัทั�วราชิอาณาจัักรติามืท้�คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�ง 

ประกาศกำาหนัดในัราชิกิจัจัานุัเบักษา

มืาติรา ๑๐๓ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัท้�จัะยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเพื�อให้ม้ืการเลื่อกตัิ�ง 

สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรใหมื�เป็นัการเลื่อกตัิ�งทั�วไป

การยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎรให้กระทำาโดยพระราชิกฤษฎ้กา แล่ะให้กระทำาได้เพ้ยงคู่รั�งเด้ยวในัเหตุิการณ์เด้ยวกันั

ภายในัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�พระราชิกฤษฎ้กาติามืวรรคู่หน้ั�งใช้ิบัังคัู่บั ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งประกาศ 

กำาหนัดวันัเล่ือกติั�งทั�วไปในัราชิกิจัจัานัุเบักษา ซึ่้�งติ้องไมื�นั้อยกว�าสื้�สืิบัห้าวันัแติ�ไมื�เกินัหกสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้� 

พระราชิกฤษฎ้กาดังกล่�าวใช้ิบัังคัู่บั วันัเลื่อกตัิ�งนัั�นัต้ิองกำาหนัดเป็นัวันัเด้ยวกันัทั�วราชิอาณาจัักร

มืาติรา ๑๐๔ ในักรณ้ท้�ม้ืเหตุิจัำาเป็นัอันัมิือาจัหล้่กเล้่�ยงได้ เป็นัเหตุิให้ไมื�สืามืารถึจััดการเลื่อกตัิ�งติามืวันัท้� 

คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งประกาศกำาหนัดติามืมืาติรา ๑๐๒ หรือมืาติรา ๑๐๓ คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�ง 

จัะกำาหนัดวันัเล่ือกติั�งใหมื�ก็ได้ แติ�ติ้องจััดให้มื้การเล่ือกติั�งภายในัสืามืสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�เหติุดังกล่�าวสืิ�นัสืุดล่ง  

แติ�เพื�อประโยชิน์ัในัการนัับัอายุติามืมืาติรา ๙๕ (๒) แล่ะมืาติรา ๙๗ (๒) ให้นัับัถ้ึงวันัเลื่อกตัิ�งท้�กำาหนัดไว้ติามืมืาติรา  

๑๐๒ หรือมืาติรา ๑๐๓ แล้่วแติ�กรณ้

มืาติรา ๑๐๕ เมืื�อติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรว�างล่งเพราะเหตุิอื�นัใด นัอกจัากถ้ึงคู่ราวออกติามื 

อายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือเมืื�อม้ืการยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ให้ดำาเนิันัการ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ในักรณ้ท้�เป็นัติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�มืาจัากการเล่ือกติั�งแบับัแบั�งเขติเล่ือกติั�ง  

ให้ดำาเนัินัการติราพระราชิกฤษฎ้กาเพื�อจััดให้มื้การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรข้�นัแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง  

เว้นัแติ�อายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงหน้ั�งร้อยแปดสิืบัวันั แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๐๒ มืาใช้ิ 

บัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

(๒) ในักรณ้ท้�เป็นัติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อ ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ประกาศให้ผู้่ ้มื้ชิื �ออย่ �ในัล่ำาดับัถึัดไปในับััญชิ้รายชิื�อของพรรคู่การเมืืองนัั�นัเล่ื �อนัข้�นัมืาเป็นัสืมืาชิิกสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง โดยติ้องประกาศในัราชิกจิัจัานัุเบักษาภายในัเจั็ดวันันัับัแติ�วันัท้�ติำาแหนั�งนัั�นั 

ว�างล่ง หากไมื�ม้ืรายชืิ�อเหลื่ออย่�ในับััญช้ิท้�จัะเลื่�อนัข้�นัมืาแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับั 

บััญช้ิรายชืิ�อประกอบัด้วยสืมืาชิิกเท�าท้�ม้ือย่�

สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้เข้ามืาแทนัติามื (๑) ให้เริ�มืนัับัแติ�วันัเลื่อกตัิ�งแทนัติำาแหนั�ง 

ท้�ว�าง สื�วนัสืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้เข้ามืาแทนัติามื (๒) ให้เริ�มืนัับัแติ�วันัถัึดจัากวันัประกาศชืิ�อ 

ในัราชิกิจัจัานัุเบักษา แล่ะให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้เข้ามืาแทนัติำาแหนั�งท้�ว�างนัั�นัอย่�ในัติำาแหนั�งได้เพ้ยง 

เท�าอายุของสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�เหลื่ออย่�

การคู่ำานัวณสืัดสื�วนัคู่ะแนันัของพรรคู่การเมืืองสืำาหรับัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแบับับััญชิ้รายชิื�อ 

เมืื�อม้ืการเลื่อกตัิ�งแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้เป็นัไปติามืมืาติรา ๙๔



35

มืาติรา ๑๐๖ ภายหลั่งท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้เข้าบัริหารราชิการแผู้�นัดินัแล้่ว พระมืหากษัติริย์จัะทรงแติ�งตัิ�ง 

สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรผู้่้เป็นัหัวหนั้าพรรคู่การเมืืองในัสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�มื้จัำานัวนัสืมืาชิิกมืากท้�สืุด  

แล่ะสืมืาชิิกมืิได้ดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเป็นั 

ผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ในักรณ้ท้�พรรคู่การเมืืองติามืวรรคู่หน้ั�ง ม้ืสืมืาชิิกเท�ากันั ให้ใช้ิวิธ้จัับัสืล่าก

ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการแติ�งติั�งผู้่้นัำาฝ่่ายคู่้านัในัสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎร

ผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎรย�อมืพ้นัจัากติำาแหนั�งเมืื�อขาดคุู่ณสืมืบััติิติามืวรรคู่หน้ั�ง หรือเมืื�อม้ืเหตุิ 

ติามืมืาติรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ในักรณ้เชิ�นัน้ั� พระมืหากษัติริย์จัะได้ทรงแติ�งตัิ�งผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง

ส�วนท่� ๓

วุฒิิสภา

                  

 มืาติรา ๑๐๗ วุฒิสืภาประกอบัด้วยสืมืาชิิกจัำานัวนัสืองร้อยคู่นั ซ้ึ่�งมืาจัากการเลื่อกกันัเองของบุัคู่คู่ล่ 

ซ้ึ่�งม้ืคู่วามืร้่ คู่วามืเช้ิ�ยวชิาญ ประสืบัการณ์ อาช้ิพ ลั่กษณะ หรือประโยชิน์ัร�วมืกันั หรือทำางานัหรือเคู่ยทำางานั 

ด้านัติ�าง ๆ ท้�หล่ากหล่ายของสืังคู่มื โดยในัการแบั�งกลุ่�มืติ้องแบั�งในัล่ักษณะท้�ทำาให้ประชิาชินัซึ่้�งมื้สืิทธสิืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกทุกคู่นัสืามืารถึอย่�ในักลุ่�มืใดกลุ่�มืหน้ั�งได้

การแบั�งกลุ่�มื จัำานัวนักลุ่�มื แล่ะคุู่ณสืมืบััติิของบุัคู่คู่ล่ในัแติ�ล่ะกลุ่�มื การสืมัืคู่รแล่ะรับัสืมัืคู่ร หลั่กเกณฑ์์ 

แล่ะวิธ้การเล่ือกกันัเอง การได้รับัเล่ือก จัำานัวนัสืมืาชิิกวุฒิสืภาท้�จัะพ้งมื้จัากแติ�ล่ะกลุ่�มืการข้�นับััญชิ้สืำารอง  

การเล่ื�อนับัุคู่คู่ล่จัากบััญชิ้สืำารองข้�นัดำารงติำาแหนั�งแทนั แล่ะมืาติรการอื�นัใดท้�จัำาเป็นัเพื�อให้การเล่ือกกันัเอง 

เป็นัไปโดยสืุจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมื ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยการได้มืาซึ่้�ง 

สืมืาชิิกวุฒิสืภา แล่ะเพื�อประโยชินั์ในัการดำาเนัินัการให้การเล่ือกดังกล่�าวเป็นัไปโดยสืุจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมื  

จัะกำาหนัดมืิให้ผู้่้สืมืัคู่รในัแติ�ล่ะกลุ่�มืเล่ือกบัุคู่คู่ล่ในักลุ่�มืเด้ยวกันั หรือจัะกำาหนัดให้มื้การคู่ัดกรองผู้่้สืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกด้วยวิธ้การอื�นัใดท้�ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกม้ืสื�วนัร�วมืในัการคัู่ดกรองก็ได้

การดำาเนิันัการติามืวรรคู่สือง ให้ดำาเนิันัการตัิ�งแติ�ระดับัอำาเภอ ระดับัจัังหวัด แล่ะระดับัประเทศเพื�อให้ 

สืมืาชิิกวุฒิสืภาเป็นัผู้่้แทนัปวงชินัชิาวไทยในัระดับัประเทศ

ในักรณ้ท้�ติำาแหนั�งสืมืาชิิกวุฒิสืภาม้ืจัำานัวนัไมื�คู่รบัติามืวรรคู่หน้ั�ง ไมื�ว�าเพราะเหตุิติำาแหนั�งว�างล่งหรือด้วย 

เหตุิอื�นัใดอันัมิืใชิ�เพราะเหตุิถ้ึงคู่ราวออกติามือายุของวุฒิสืภา แล่ะไมื�ม้ืรายชืิ�อบุัคู่คู่ล่ท้�สืำารองไว้เหลื่ออย่� ให้วุฒิสืภา 

ประกอบัด้วยสืมืาชิิกวุฒิสืภาเท�าท้�ม้ือย่� แติ�ในักรณ้ท้�ม้ืสืมืาชิิกวุฒิสืภาเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิก 

วุฒิสืภาทั�งหมืดแล่ะอายุของวุฒิสืภาเหล่ืออย่�เกินัหนั้�งปี ให้ดำาเนัินัการเล่ือกสืมืาชิิกวุฒิสืภาข้�นัแทนัภายในั 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หกสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�วุฒิสืภามื้สืมืาชิิกเหล่ืออย่�ไมื�ถึ้งก้�งหนั้�ง ในักรณ้เชิ�นัว�านั้� ให้ผู้่้ได้รับัเล่ือกดังกล่�าวอย่�ในั 

ติำาแหนั�งได้เพ้ยงเท�าอายุของวุฒิสืภาท้�เหลื่ออย่�

การเลื่อกสืมืาชิิกวุฒิสืภาให้ติราเป็นัพระราชิกฤษฎ้กา แล่ะภายในัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�พระราชิกฤษฎ้กา 

ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บั ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งกำาหนัดวันัเริ�มืดำาเนิันัการเพื�อเลื่อกไมื�ช้ิากว�าสืามืสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้� 

พระราชิกฤษฎ้กาดังกล่�าวม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บั การกำาหนัดดังกล่�าวให้ประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษา แล่ะให้นัำาคู่วามื 

ในัมืาติรา ๑๐๔ มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๑๐๘ สืมืาชิิกวุฒิสืภาต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามื ดังติ�อไปน้ั�

ก. คุู่ณสืมืบััติิ

  (๑) ม้ืสัืญชิาติิไทยโดยการเกิด

  (๒) ม้ือายุไมื�ติำ�ากว�าส้ื�สิืบัปีในัวันัสืมัืคู่รรับัเลื่อก

  (๓) มื้คู่วามืร่้ คู่วามืเชิ้�ยวชิาญ แล่ะประสืบัการณ์ หรือทำางานัในัด้านัท้�สืมืัคู่รไมื�นั้อยกว�าสืิบัป ี

หรือเป็นัผู้่้มื้ล่ักษณะติามืหล่ักเกณฑ์์แล่ะเงื �อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วย 

การได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา

  (๔) เกิด ม้ืชืิ�ออย่�ในัทะเบ้ัยนับ้ัานั ทำางานั หรือม้ืคู่วามืเก้�ยวพันักับัพื�นัท้�ท้�สืมัืคู่รติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะ 

เงื�อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา

ข. ลั่กษณะต้ิองห้ามื

  (๑)  เป็นับุัคู่คู่ล่ต้ิองห้ามืมิืให้ใช้ิสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งติามืมืาติรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  

(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)

  (๒)  เป็นัข้าราชิการ

  (๓) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร เว้นัแติ�ได้พ้นัจัากการเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

มืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปีนัับัถ้ึงวันัสืมัืคู่รรับัเลื่อก

  (๔) เป็นัสืมืาชิิกพรรคู่การเมืือง

  (๕) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งใดในัพรรคู่การเมืือง เว้นัแติ�ได้พ้นัจัากการดำารงติำาแหนั�ง 

ในัพรรคู่การเมืืองมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปีนัับัถ้ึงวันัสืมัืคู่รรับัเลื่อก

  (๖) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัรัฐมืนัติร้ เว้นัแติ�ได้พ้นัจัากการเป็นัรัฐมืนัติร้มืาแล่้วไมื�นั้อยกว�าห้าปีนัับัถึ้ง 

วันัสืมัืคู่รรับัเลื่อก

  (๗) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัสืมืาชิิกสืภาท้องถึิ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถึิ�นั เว้นัแติ�ได้พ้นัจัากการเป็นัสืมืาชิิก 

สืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นัมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปีนัับัถ้ึงวันัสืมัืคู่รรับัเลื่อก

  (๘) เป็นับัุพการ้ คู่่�สืมืรสื หรือบัุติรของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา  

ข้าราชิการการเมืือง สืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นั ผู้่้สืมัืคู่รรับัเลื่อกเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาในัคู่ราวเด้ยวกันั  

หรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัศาล่รัฐธรรมืน่ัญหรือในัองค์ู่กรอิสืระ
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(๙) เคู่ยดำารงติำาแหนั�งสืมืาชิิกวุฒิสืภาติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

มืาติรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสืภาม้ืกำาหนัดคู่ราวล่ะห้าปีนัับัแติ�วันัประกาศผู้ล่การเลื่อก

สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกวุฒิสืภาเริ�มืตัิ�งแติ�วันัท้�คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งประกาศผู้ล่การเลื่อก 

เมืื�ออายุของวุฒิสืภาสืิ�นัสืุดล่ง ให้สืมืาชิิกวุฒิสืภาอย่�ในัติำาแหนั�งเพื�อปฏิิบััติิหนั้าท้�ติ�อไปจันักว�าจัะมื้ 

สืมืาชิิกวุฒิสืภาข้�นัใหมื�

มืาติรา ๑๑๐ เมืื�ออายุของวุฒิสืภาสิื�นัสุืดล่ง ให้ม้ืการเลื่อกสืมืาชิิกวุฒิสืภาใหมื�ติามืมืาติรา ๑๐๗ วรรคู่ห้า

มืาติรา ๑๑๑ สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกวุฒิสืภาสิื�นัสุืดล่ง เมืื�อ

(๑) ถ้ึงคู่ราวออกติามือายุของวุฒิสืภา

(๒) ติาย

(๓) ล่าออก

(๔) ขาดคุู่ณสืมืบััติิหรือม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๑๐๘

(๕) ขาดประชิุมืเกินัจัำานัวนัหนั้�งในัสื้�ของจัำานัวนัวันัประชิุมืในัสืมืัยประชิุมืท้�มื้กำาหนัดเวล่าไมื�นั้อยกว�า 

หน้ั�งร้อยย้�สิืบัวันัโดยไมื�ได้รับัอนุัญาติจัากประธานัวุฒิสืภา

(๖) ต้ิองคู่ำาพิพากษาถ้ึงท้�สุืดให้จัำาคุู่ก แม้ืจัะม้ืการรอการล่งโทษ เว้นัแติ�เป็นัการรอการล่งโทษในัคู่วามืผิู้ด 

อันัได้กระทำาโดยประมืาท คู่วามืผิู้ดล่หุโทษ หรือคู่วามืผิู้ดฐานัหมิื�นัประมืาท

(๗) กระทำาการอันัเป็นัการฝ่่าฝ่้นัมืาติรา ๑๑๓ หรือกระทำาการอันัติ้องห้ามืติามืมืาติรา ๑๘๔ หรือ 

มืาติรา ๑๘๕

(๘) พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหตุิติามืมืาติรา ๑๔๔ หรือมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื

มืาติรา ๑๑๒ บุัคู่คู่ล่ผู้่้เคู่ยดำารงติำาแหนั�งสืมืาชิิกวุฒิสืภาแล่ะสืมืาชิิกภาพสิื�นัสุืดล่งมืาแล้่วยังไมื�เกินัสืองปี  

จัะเป็นัรัฐมืนัติร้หรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองมิืได้ เว้นัแติ�เป็นัสืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นั

มืาติรา ๑๑๓ สืมืาชิิกวุฒิสืภาต้ิองไมื�ฝั่กใฝ่่หรือยอมืตินัอย่�ใต้ิอาณัติิของพรรคู่การเมืืองใด ๆ

ส�วนท่� ๔

บัทท่�ใช้ิแก�สภาทั�งสอง

มืาติรา ๑๑๔ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภาย�อมืเป็นัผู้่้แทนัปวงชินัชิาวไทยไมื�อย่�ในั 

คู่วามืผู้่กมืัดแห�งอาณัติิมือบัหมืาย หรือคู่วามืคู่รอบังำาใด ๆ แล่ะติ้องปฏิิบััติิหนั้าท้�ด้วยคู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ 

เพื�อประโยชินั์สื�วนัรวมืของประเทศชิาติิแล่ะคู่วามืผู้าสืุกของประชิาชินัโดยรวมื โดยปราศจัากการขัดกันัแห�ง

ผู้ล่ประโยชิน์ั

มืาติรา ๑๑๕ ก�อนัเข้ารับัหนั้าท้� สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภาติ้องปฏิิญาณตินั 

ในัท้�ประชุิมืแห�งสืภาท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกด้วยถ้ึอยคู่ำา ดังติ�อไปน้ั�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

“ข้าพเจ้ัา (ชืิ�อผู้่้ปฏิิญาณ) ขอปฏิิญาณว�า ข้าพเจ้ัาจัะปฏิิบััติิหน้ัาท้�ด้วยคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเพื�อประโยชิน์ั 

ของประเทศแล่ะประชิาชินั ทั�งจัะรักษาไว้แล่ะปฏิิบััติิติามืซ้ึ่�งรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทยทุกประการ”

มืาติรา ๑๑๖ สืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภาแติ�ล่ะสืภา ม้ืประธานัสืภาคู่นัหน้ั�งแล่ะรองประธานัสืภา 

คู่นัหน้ั�งหรือสืองคู่นั ซ้ึ่�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�งจัากสืมืาชิิกแห�งสืภานัั�นั ๆ ติามืมืติิของสืภา

ในัระหว�างการดำารงติำาแหนั�ง ประธานัแล่ะรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะเป็นักรรมืการบัริหาร 

หรือดำารงติำาแหนั�งใดในัพรรคู่การเมืืองขณะเด้ยวกันัมิืได้

มืาติรา ๑๑๗ ประธานัแล่ะรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรดำารงติำาแหนั�งจันัสืิ�นัอายุของสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรหรือม้ืการยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ประธานัแล่ะรองประธานัวฒุิสืภาดำารงติำาแหนั�งจันัถึ้งวันัสืิ�นัอายุของวุฒิสืภา เว้นัแติ�ในัระหว�างเวล่า 

ติามืมืาติรา ๑๐๙ วรรคู่สืามื ให้ประธานัแล่ะรองประธานัวุฒิสืภายังคู่งอย่�ในัติำาแหนั�งเพื�อปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไป

มืาติรา ๑๑๘ ประธานัแล่ะรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร แล่ะประธานัแล่ะรองประธานัวุฒิสืภา 

ย�อมืพ้นัจัากติำาแหนั�งก�อนัวาระติามืมืาติรา ๑๑๗ เมืื�อ

(๑) ขาดจัากสืมืาชิิกภาพแห�งสืภาท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิก

(๒) ล่าออกจัากติำาแหนั�ง

(๓) ดำารงติำาแหนั�งนัายกรัฐมืนัติร้ รัฐมืนัติร้ หรือข้าราชิการการเมืืองอื�นั

(๔) ต้ิองคู่ำาพิพากษาให้จัำาคุู่ก แม้ืคู่ด้นัั�นัจัะยังไมื�ถ้ึงท้�สุืดหรือม้ืการรอการล่งโทษ เว้นัแติ�เป็นักรณ้ท้�คู่ด้ 

ยังไมื�ถึ้งท้�สืุดหรือมื้การรอการล่งโทษในัคู่วามืผู้ิดอันัได้กระทำาโดยประมืาท คู่วามืผู้ิดล่หุโทษ หรือคู่วามืผู้ิด 

ฐานัหมิื�นัประมืาท

มืาติรา ๑๑๙ ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะประธานัวุฒิสืภามื้หนั้าท้�แล่ะอำานัาจัดำาเนัินักิจัการ 

ของสืภานัั�นั ๆ ให้เป็นัไปติามืข้อบัังคู่ับั รองประธานัสืภามื้หนั้าท้�แล่ะอำานัาจัติามืท้�ประธานัสืภามือบัหมืาย  

แล่ะปฏิิบััติิหน้ัาท้�แทนัประธานัสืภาเมืื�อประธานัสืภาไมื�อย่�หรือไมื�สืามืารถึปฏิิบััติิหน้ัาท้�ได้

ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ประธานัวุฒิสืภา แล่ะผู้่้ทำาหน้ัาท้�แทนั ต้ิองวางตินัเป็นักล่างในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้� 

เมืื�อประธานัแล่ะรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือประธานัแล่ะรองประธานัวุฒิสืภาไมื�อย่�ในัท้�ประชุิมื 

ให้สืมืาชิิกแห�งสืภานัั�นั ๆ เลื่อกกันัเองให้สืมืาชิิกคู่นัหน้ั�งเป็นัประธานัในัคู่ราวประชุิมืนัั�นั

มืาติรา ๑๒๐ การประชิุมืสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะการประชิุมืวุฒิสืภาติ้องมื้สืมืาชิิกมืาประชิุมืไมื�นั้อย 

กว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของแติ�ล่ะสืภา จ้ังจัะเป็นัองค์ู่ประชุิมื เว้นัแติ�ในักรณ้การพิจัารณา 

ระเบ้ัยบัวาระกระท้่ สืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภาจัะกำาหนัดองค์ู่ประชุิมืไว้ในัข้อบัังคัู่บัเป็นัอย�างอื�นัก็ได้

การล่งมืติิวินัิจัฉัยข้อปร้กษาให้ถึือเสื้ยงข้างมืากเป็นัประมืาณ เว้นัแติ�ท้�มื้บััญญัติิไว้เป็นัอย�างอื�นัในั 

รัฐธรรมืนั่ญ สืมืาชิิกคู่นัหนั้�งย�อมืมื้เสื้ยงหนั้�งในัการออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันั ถึ้ามื้คู่ะแนันัเสื้ยงเท�ากันั ให้ประธานั 

ในัท้�ประชุิมืออกเส้ืยงเพิ�มืข้�นัอ้กเส้ืยงหน้ั�งเป็นัเส้ืยงช้ิ�ขาด

รายงานัการประชุิมืแล่ะบัันัท้กการออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัของสืมืาชิิกแติ�ล่ะคู่นัต้ิองเปิดเผู้ยให้ประชิาชินั 

ทราบัได้ทั�วไป เว้นัแติ�กรณ้การประชุิมืลั่บัหรือการออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัเป็นัการลั่บั
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การออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันัเล่ือกหรือให้คู่วามืเห็นัชิอบัให้บัุคู่คู่ล่ดำารงติำาแหนั�งใด ให้กระทำาเป็นัการล่ับั 

เว้นัแติ�ท้�ม้ืบััญญัติิไว้เป็นัอย�างอื�นัในัรัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๑๒๑ ภายในัสืิบัห้าวันันัับัแติ�วันัประกาศผู้ล่การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรอันัเป็นั 

การเลื่อกตัิ�งทั�วไป ให้ม้ืการเร้ยกประชุิมืรัฐสืภาเพื�อให้สืมืาชิิกได้มืาประชุิมืเป็นัคู่รั�งแรก

ในัปีหนั้�งให้มื้สืมืัยประชิุมืสืามืัญของรัฐสืภาสืองสืมืัย ๆ หนั้�งให้มื้กำาหนัดเวล่าหนั้�งร้อยย้�สืิบัวันั 

แติ�พระมืหากษัติริย์จัะโปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืให้ขยายเวล่าออกไปก็ได้

การปิดสืมัืยประชุิมืสืามัืญประจัำาปีก�อนัคู่รบักำาหนัดเวล่าหน้ั�งร้อยย้�สิืบัวันั จัะกระทำาได้ก็แติ�โดยคู่วามื 

เห็นัชิอบัของรัฐสืภา

วันัประชุิมืคู่รั�งแรกติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้ถึือเป็นัวันัเริ�มืสืมืัยประชุิมืสืามัืญประจัำาปีคู่รั�งท้�หน้ั�ง สื�วนัวันัเริ�มื 

สืมัืยประชุิมืสืามัืญประจัำาปีคู่รั�งท้�สือง ให้เป็นัไปติามืท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรกำาหนัด แติ�ในักรณ้ท้�การประชุิมืคู่รั�งแรก 

ติามืวรรคู่หน้ั�งม้ืเวล่าจันัถ้ึงสิื�นัปีปฏิิทินัไมื�เพ้ยงพอท้�จัะจััดให้ม้ืการประชุิมืสืมัืยประชุิมืสืามัืญประจัำาปีคู่รั�งท้�สือง  

จัะไมื�ม้ืการประชุิมืสืมัืยสืามัืญประจัำาปีคู่รั�งท้�สืองสืำาหรับัปีนัั�นัก็ได้

มืาติรา ๑๒๒ พระมืหากษัติริย์ทรงเร้ยกประชุิมืรัฐสืภา ทรงเปิดแล่ะทรงปิดประชุิมื

พระมืหากษัติริย์จัะเสืด็จัพระราชิดำาเนัินัมืาทรงทำารัฐพิธ้เปิดประชิุมืสืมืัยประชิุมืสืามืัญประจัำาปี 

คู่รั�งแรกด้วยพระองคู่์เอง หรือจัะโปรดเกล่้าโปรดกระหมื�อมืให้พระรัชิทายาทซึ่้�งทรงบัรรลุ่นัิติิภาวะแล่้วหรือ 

ผู้่้ใดผู้่้หน้ั�ง เป็นัผู้่้แทนัพระองค์ู่ มืาทำารัฐพิธ้ก็ได้เมืื�อม้ืคู่วามืจัำาเป็นัเพื�อประโยชิน์ัแห�งรัฐ พระมืหากษัติริย์จัะทรง 

เร้ยกประชุิมืรัฐสืภาเป็นัการประชุิมืสืมัืยวิสืามัืญก็ได้ 

ภายใต้ิบัังคัู่บัมืาติรา ๑๒๓ แล่ะมืาติรา ๑๒๖ การเร้ยกประชุิมื การขยายเวล่าประชุิมืแล่ะการปิดประชุิมื 

รัฐสืภา ให้กระทำาโดยพระราชิกฤษฎ้กา

มืาติรา ๑๒๓ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภาทั�งสืองสืภารวมืกันั หรือสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎร มื้จัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของทั�งสืองสืภามื้สืิทธิเข้าชิื�อ 

ร้องขอติ�อประธานัรัฐสืภาให้นัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อมื้พระบัรมืราชิโองการประกาศเร้ยกประชิุมืรัฐสืภา 

เป็นัการประชุิมืสืมัืยวิสืามัืญได้

ให้ประธานัรัฐสืภานัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่แล่ะล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ

มืาติรา ๑๒๔ ในัท้�ประชุิมืสืภาผู้่้แทนัราษฎร ท้�ประชุิมืวุฒิสืภา หรือท้�ประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภา สืมืาชิิก 

ผู้่้ใดจัะกล่�าวถึ้อยคู่ำาใดในัทางแถึล่งข้อเท็จัจัริง แสืดงคู่วามืคู่ิดเห็นัหรือออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันัย�อมืเป็นัเอกสืิทธิ� 

โดยเด็ดขาด ผู้่้ใดจัะนัำาไปเป็นัเหตุิฟ้้องร้องว�ากล่�าวสืมืาชิิกผู้่้นัั�นัในัทางใด ๆ มิืได้

เอกสืิทธิ�ติามืวรรคู่หนั้�งไมื�คูุ่้มืคู่รองสืมืาชิิกผู้่้กล่�าวถึ้อยคู่ำาในัการประชิุมืท้�มื้การถึ�ายทอดทางวิทยุ 

กระจัายเสื้ยงหรือวิทยุโทรทัศนั์หรือทางอื�นัใด หากถึ้อยคู่ำาท้�กล่�าวในัท้�ประชิุมืไปปรากฏินัอกบัริเวณรัฐสืภา 

แล่ะการกล่�าวถึ้อยคู่ำานัั�นัมื้ล่ักษณะเป็นัคู่วามืผู้ิดทางอาญาหรือล่ะเมืิดสืิทธิในัทางแพ�งติ�อบัุคู่คู่ล่อื�นัซึ่้�งมืิใชิ� 

รัฐมืนัติร้หรือสืมืาชิิกแห�งสืภานัั�นั

ในักรณ้ติามืวรรคู่สือง ถ้ึาสืมืาชิิกกล่�าวถ้ึอยคู่ำาใดท้�อาจัเป็นัเหตุิให้บุัคู่คู่ล่อื�นัซ้ึ่�งมิืใชิ�รัฐมืนัติร้หรือสืมืาชิิก 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

แห�งสืภานัั�นัได้รับัคู่วามืเสื้ยหาย ให้ประธานัแห�งสืภานัั�นัจััดให้มื้การโฆษณาคู่ำาชิ้�แจังติามืท้�บัุคู่คู่ล่นัั�นัร้องขอ 

ติามืวิธ้การแล่ะภายในัระยะเวล่าท้�กำาหนัดในัข้อบัังคู่ับัการประชิุมืของสืภานัั�นั ทั�งนั้� โดยไมื�กระทบัติ�อสืิทธ ิ

ของบุัคู่คู่ล่ในัการฟ้้องคู่ด้ติ�อศาล่

เอกสิืทธิ�ท้�บััญญัติิไว้ในัมืาติราน้ั� ย�อมืคุู้่มืคู่รองไปถ้ึงผู้่้พิมืพ์แล่ะผู้่้โฆษณารายงานัการประชุิมืติามืข้อบัังคัู่บั 

ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา หรือรัฐสืภา แล่้วแติ�กรณ้ แล่ะคูุ่้มืคู่รองไปถึ้งบัุคู่คู่ล่ซึ่้�งประธานัในัท้�ประชิุมื 

อนุัญาติให้แถึล่งข้อเท็จัจัริง หรือแสืดงคู่วามืคิู่ดเห็นัในัท้�ประชุิมื ติล่อดจันัผู้่้ดำาเนิันัการถึ�ายทอดการประชุิมืสืภา 

ทางวิทยุกระจัายเส้ืยงหรือวิทยุโทรทัศน์ัหรือทางอื�นัใดซ้ึ่�งได้รับัอนุัญาติจัากประธานัแห�งสืภานัั�นัด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๑๒๕ ในัระหว�างสืมัืยประชุิมื ห้ามืมิืให้จัับั คุู่มืขัง หรือหมืายเร้ยกตัิวสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

หรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาไปทำาการสือบัสืวนัในัฐานัะท้�สืมืาชิิกผู้่้นัั�นัเป็นัผู้่้ต้ิองหาในัคู่ด้อาญา เว้นัแติ�จัะได้รับัอนุัญาติ 

จัากสืภาท้�ผู้่้นัั�นัเป็นัสืมืาชิิกหรือเป็นัการจัับัในัขณะกระทำาคู่วามืผิู้ด

ในักรณ้ท้�ม้ืการจัับัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาในัขณะกระทำาคู่วามืผิู้ด ให้รายงานัไปยัง 

ประธานัแห�งสืภาท้�ผู้่้นัั�นัเป็นัสืมืาชิิกโดยพลั่นั แล่ะเพื�อประโยชิน์ัในัการประชุิมืสืภา ประธานัแห�งสืภาท้�ผู้่้นัั�นัเป็นั 

สืมืาชิิกอาจัสัื�งให้ปล่�อยผู้่้ถ่ึกจัับัเพื�อให้มืาประชุิมืสืภาได้

ถึ้าสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาถึ่กคูุ่มืขังในัระหว�างสือบัสืวนัหรือพิจัารณาอย่�ก�อนั 

สืมัืยประชุิมื เมืื�อถ้ึงสืมัืยประชุิมื พนัักงานัสือบัสืวนัหรือศาล่ แล้่วแติ�กรณ้ ต้ิองสัื�งปล่�อยทันัท้ถ้ึาประธานัแห�งสืภา 

ท้�ผู้่้นัั�นัเป็นัสืมืาชิิกได้ร้องขอ โดยศาล่จัะสัื�งให้ม้ืประกันัหรือม้ืประกันัแล่ะหลั่กประกันัด้วยหรือไมื�ก็ได้

ในักรณ้ท้�ม้ืการฟ้้องสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาในัคู่ด้อาญา ไมื�ว�าจัะได้ฟ้้องนัอกหรือ 

ในัสืมัืยประชุิมื ศาล่จัะพิจัารณาคู่ด้นัั�นัในัระหว�างสืมัืยประชุิมืก็ได้ แติ�ต้ิองไมื�เป็นัการขัดขวางติ�อการท้�สืมืาชิิกผู้่้นัั�นั 

จัะมืาประชุิมืสืภา

มืาติรา ๑๒๖ ในัระหว�างท้�ไมื�มื้สืภาผู้่้แทนัราษฎร ไมื�ว�าด้วยเหติุสืภาผู้่้แทนัราษฎรสืิ�นัอายุสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรถ่ึกยุบั หรือเหตุิอื�นัใด จัะม้ืการประชุิมืวุฒิสืภามิืได้ เว้นัแติ�

(๑) ม้ืกรณ้ท้�รัฐสืภาต้ิองดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๑๗ มืาติรา ๑๙ มืาติรา ๒๐ มืาติรา ๒๑ หรือมืาติรา ๑๗๗

(๒) มื้กรณ้ท้�วุฒิสืภาติ้องประชิุมืเพื�อทำาหนั้าท้�พิจัารณาให้บัุคู่คู่ล่ดำารงติำาแหนั�งใดติามืบัทบััญญัติิแห�ง 

รัฐธรรมืน่ัญ

เมืื�อม้ืกรณ้ติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้วุฒิสืภาดำาเนิันัการประชุิมืได้ โดยให้ประธานัวุฒิสืภานัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่ 

เพื�อม้ืพระบัรมืราชิโองการประกาศเร้ยกประชุิมืรัฐสืภาเป็นัการประชุิมืสืมัืยวิสืามัืญ แล่ะให้ประธานัวุฒิสืภาเป็นั 

ผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ

ในักรณ้ติามื (๑) ให้วุฒิสืภาทำาหน้ัาท้�รัฐสืภา แติ�การให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืมืาติรา ๑๗๗ ต้ิองม้ืคู่ะแนันัเส้ืยง 

ไมื�น้ัอยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของวุฒิสืภา

มืาติรา ๑๒๗ การประชุิมืสืภาผู้่้แทนัราษฎร การประชุิมืวุฒิสืภา แล่ะการประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภา  

ย�อมืเป็นัการเปิดเผู้ยติามืล่ักษณะท้�กำาหนัดไว้ในัข้อบัังคู่ับัการประชิุมืแติ�ล่ะสืภา แติ�ถึ้าคู่ณะรัฐมืนัติร้หรือ 
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สืมืาชิิกของแติ�ล่ะสืภา หรือสืมืาชิิกของทั�งสืองสืภารวมืกันั มื้จัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสื้�ของจัำานัวนัสืมืาชิิก 

ทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของแติ�ล่ะสืภา หรือจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภา แล้่วแติ�กรณ้ ร้องขอให้ 

ประชุิมืลั่บั ก็ให้ประชุิมืลั่บั

มืาติรา ๑๒๘ สืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภามื้อำานัาจัติราข้อบัังคู่ับัการประชิุมืเก้�ยวกับัการเล่ือก 

แล่ะการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของประธานัสืภา รองประธานัสืภา เรื�องหรือกิจัการอันัเป็นัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัของ 

คู่ณะกรรมืาธิการสืามืัญแติ�ล่ะชิุด การปฏิิบััติิหนั้าท้ �แล่ะองคู่์ประชิุมืของคู่ณะกรรมืาธิการ วิธ้การประชิุมื  

การเสืนัอแล่ะพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญแล่ะร�างพระราชิบััญญัติิ การเสืนัอญัติติิ  

การปร้กษา การอภิปราย การล่งมืติิ การบัันัท้กการล่งมืติิ การเปิดเผู้ยการล่งมืติิ การตัิ�งกระท้่ถึามื การเปิดอภิปราย 

ทั�วไป การรักษาระเบัย้บัแล่ะคู่วามืเร้ยบัร้อย แล่ะการอื�นัท้�เก้�ยวข้อง รวมืทั�งมื้อำานัาจัติราข้อบัังคู่ับัเก้�ยวกับั 

ประมืวล่จัริยธรรมืของสืมืาชิิกแล่ะกรรมืาธิการ แล่ะกิจัการอื�นัเพื�อดำาเนิันัการติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ

ในัข้อบัังคัู่บัติามืวรรคู่หน้ั�งในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการตัิ�งกรรมืาธิการวิสืามัืญเพื�อพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิ 

ท้�ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรวินิัจัฉัยว�าม้ืสืาระสืำาคัู่ญเก้�ยวกับัเด็ก เยาวชินั สืติร้ ผู้่้ส่ืงอายุ หรือคู่นัพิการ หรือ 

ทุพพล่ภาพ ต้ิองกำาหนัดให้บุัคู่คู่ล่ประเภทดังกล่�าวหรือผู้่้แทนัองค์ู่กรเอกชินัท้�ทำางานัเก้�ยวกับับุัคู่คู่ล่ประเภทนัั�นั 

โดยติรง ร�วมืเป็นักรรมืาธิการวิสืามืัญด้วยไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืามืของจัำานัวนักรรมืาธิการวิสืามืัญทั�งหมืด  

แล่ะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิท้�ผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งเข้าชิื�อเสืนัอ ติ้องกำาหนัดให้ผู้่้แทนั 

ของผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�ง ซึ่้�งเข้าชิื�อเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวร�วมืเป็นักรรมืาธิการวิสืามืัญด้วยไมื�นั้อยกว�า 

หน้ั�งในัสืามืของจัำานัวนักรรมืาธิการวิสืามัืญทั�งหมืด

มืาติรา ๑๒๙ สืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภาม้ือำานัาจัเลื่อกสืมืาชิิกของแติ�ล่ะสืภาตัิ�งเป็นัคู่ณะกรรมืาธิการ 

สืามืัญ แล่ะมื้อำานัาจัเล่ือกบัุคู่คู่ล่ผู้่้เป็นัสืมืาชิิกหรือมืิได้เป็นัสืมืาชิิก ติั�งเป็นัคู่ณะกรรมืาธิการวิสืามืัญ หรือ 

คู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัติามืมืาติรา ๑๓๗ เพื�อกระทำากิจัการ พิจัารณาสือบัหาข้อเท็จัจัริงหรือศ้กษาเรื�องใด ๆ  

แล่ะรายงานัให้สืภาทราบัติามืระยะเวล่าท้�สืภากำาหนัด

การกระทำากิจัการ การสือบัหาข้อเท็จัจัริง หรือการศ้กษาติามืวรรคู่หน้ั�ง ต้ิองเป็นัเรื�องท้�อย่�ในัหน้ัาท้�แล่ะ 

อำานัาจัของสืภา แล่ะหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัติามืท้�ระบัุไว้ในัการติั�งคู่ณะกรรมืาธิการก็ด้ ในัการดำาเนัินัการของ 

คู่ณะกรรมืาธิการก็ด้ ติ้องไมื�เป็นัเรื�องซึ่ำ�าซึ่้อนักันั ในักรณ้ท้�การกระทำากิจัการ การสือบัหาข้อเท็จัจัริง หรือ 

การศ้กษาในัเรื�องใดม้ืคู่วามืเก้�ยวข้องกันัให้เป็นัหน้ัาท้�ของประธานัสืภาท้�จัะต้ิองดำาเนิันัการให้คู่ณะกรรมืาธิการ 

ท้�เก้�ยวข้องทุกชุิดร�วมืกันัดำาเนิันัการ

ในัการสือบัหาข้อเท็จัจัริง คู่ณะกรรมืาธิการจัะมือบัอำานัาจัหรือมือบัหมืายให้บุัคู่คู่ล่หรือคู่ณะบุัคู่คู่ล่ใด 

กระทำาการแทนัมิืได้

คู่ณะกรรมืาธิการติามืวรรคู่หนั้�งมื้อำานัาจัเร้ยกเอกสืารจัากบัุคู่คู่ล่ใด หรือเร้ยกบัุคู่คู่ล่ใดมืาแถึล่ง 

ข้อเท็จัจัริงหรือแสืดงคู่วามืเห็นัในักิจัการท้�กระทำาหรือในัเรื�องท้�พิจัารณาสือบัหาข้อเท็จัจัริงหรือศ้กษาอย่�นัั�นัได้  

แติ�การเร้ยกเชิ�นัว�านัั�นัมืิให้ใชิ้บัังคู่ับัแก�ผู้่้พิพากษาหรือติุล่าการท้�ปฏิิบััติิติามืหนั้าท้�หรือใชิ้อำานัาจัในักระบัวนัวิธ้ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

พิจัารณาพิพากษาอรรถึคู่ด้ หรือการบัริหารงานับัุคู่คู่ล่ของแติ�ล่ะศาล่ แล่ะมืิให้ใชิ้บัังคู่ับัแก�ผู้่้ดำารงติำาแหนั�ง 

ในัองคู่์กรอิสืระในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการปฏิิบััติิติามืหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัโดยติรงในัแติ�ล่ะองคู่์กรติามืบัทบััญญัติิในั 

รัฐธรรมืน่ัญหรือติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญ แล้่วแติ�กรณ้

ให้เป็นัหนั้าท้�ของรัฐมืนัติร้ท้�รับัผู้ิดชิอบัในักิจัการท้�คู่ณะกรรมืาธิการสือบัหาข้อเท็จัจัริงหรือศ้กษาท้� 

จัะติ้องสืั�งการให้เจั้าหนั้าท้�ของรัฐในัสืังกัดหรือในักำากับั ให้ข้อเท็จัจัริง สื�งเอกสืาร หรือแสืดงคู่วามืเห็นัติามืท้� 

คู่ณะกรรมืาธิการเร้ยก

ให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภาเปิดเผู้ยบัันัท้กการประชุิมื รายงานัการดำาเนิันัการ รายงานัการสือบัหา 

ข้อเท็จัจัริง หรือรายงานัการศ้กษา แล้่วแติ�กรณ้ ของคู่ณะกรรมืาธิการให้ประชิาชินัทราบัเว้นัแติ�สืภาผู้่้แทนัราษฎร 

หรือวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้ ม้ืมืติิมิืให้เปิดเผู้ย

เอกสิืทธิ�ท้�บััญญัติิไว้ในัมืาติรา ๑๒๔ ให้คุู้่มืคู่รองถ้ึงบุัคู่คู่ล่ผู้่้กระทำาหน้ัาท้�แล่ะผู้่้ปฏิิบััติิติามืคู่ำาเร้ยกติามื

มืาติราน้ั�ด้วย

กรรมืาธิการสืามัืญซ้ึ่�งตัิ�งจัากผู้่้ซ้ึ่�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรทั�งหมืด ต้ิองม้ืจัำานัวนัติามืหรือใกล้่เคู้่ยง 

กับัอัติราสื�วนัของจัำานัวนัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรของแติ�ล่ะพรรคู่การเมืืองท้�ม้ือย่�ในัสืภาผู้่้แทนัราษฎร

ในัระหว�างท้�ยังไมื�มื้ข้อบัังคู่ับัการประชิุมืสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืมืาติรา ๑๒๘ ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรเป็นัผู้่้กำาหนัดอัติราสื�วนัติามืวรรคู่แปด

มืาติรา ๑๓๐ ให้ม้ืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๒) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา

(๓) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยคู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง

(๔) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยพรรคู่การเมืือง

(๕) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินั

(๖) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๗) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

(๘) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

(๙) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

(๑๐) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยคู่ณะกรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิ

มืาติรา ๑๓๑ ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญจัะเสืนัอได้ก็แติ�โดย

(๑) คู่ณะรัฐมืนัติร้ โดยข้อเสืนัอแนัะของศาล่ฎ้กา ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ หรือองค์ู่กรอิสืระท้�เก้�ยวข้อง

(๒) สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืิบัของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของ 

สืภาผู้่้แทนัราษฎร

มืาติรา ๑๓๒ ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญ นัอกจัากท้�บััญญัติิไว้ดังติ�อไปนั้�ให้กระทำา 

เชิ�นัเด้ยวกับัพระราชิบััญญัติิ
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(๑) การเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญให้เสืนัอติ�อรัฐสืภา แล่ะให้รัฐสืภาประชุิมืร�วมืกันั 

เพื�อพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญให้แล่้วเสืร็จัภายในัเวล่าหนั้�งร้อยแปดสืิบัวันัโดยการ 

ออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัในัวาระท้�สืามื ต้ิองม้ืคู่ะแนันัเส้ืยงเห็นัชิอบัด้วยมืากกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืด 

เท�าท้�ม้ือย่�ของรัฐสืภา ถ้ึาท้�ประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภาพิจัารณาไมื�แล้่วเสืร็จัภายในักำาหนัดเวล่าดังกล่�าว ให้ถืึอว�า 

รัฐสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืร�างท้�เสืนัอติามืมืาติรา ๑๓๑

(๒) ภายในัสืิบัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�รัฐสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบัร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญ 

ให้รัฐสืภาสื�งร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญนัั�นัไปยังศาล่ฎ้กา ศาล่รัฐธรรมืนั่ญ หรือองคู่์กรอิสืระ 

ท้�เก้�ยวข้อง เพื�อให้คู่วามืเห็นั ในักรณ้ท้�ศาล่ฎ้กา ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ หรือองค์ู่กรอิสืระท้�เก้�ยวข้อง ไมื�ม้ืข้อทักท้วง 

ภายในัสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัร�างดังกล่�าว ให้รัฐสืภาดำาเนิันัการติ�อไป

(๓) ในักรณ้ท้�ศาล่ฎ้กา ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ หรือองค์ู่กรอิสืระท้�เก้�ยวข้อง เห็นัว�าร�างพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืน่ัญท้�รัฐสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบัม้ืข้อคู่วามืใดขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืน่ัญ หรือทำาให้ไมื�สืามืารถึปฏิิบััติิหน้ัาท้� 

ให้ถึ่กติ้องติามืบัทบััญญัติิของรัฐธรรมืนั่ญได้ ให้เสืนัอคู่วามืเห็นัไปยังรัฐสืภาแล่ะให้รัฐสืภาประชิุมืร�วมืกันั 

เพื�อพิจัารณาให้แล่้วเสืร็จัภายในัสืามืสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัคู่วามืเห็นัดังกล่�าว ในัการนั้� ให้รัฐสืภามื้อำานัาจั 

แก้ไขเพิ�มืเติิมืติามืข้อเสืนัอของศาล่ฎ้กา ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ หรือองค์ู่กรอิสืระติามืท้�เห็นัสืมืคู่วรได้แล่ะเมืื�อดำาเนิันัการ 

เสืร็จัแล้่ว ให้รัฐสืภาดำาเนิันัการติ�อไป

มืาติรา ๑๓๓ ร�างพระราชิบััญญัติิให้เสืนัอติ�อสืภาผู้่้แทนัราษฎรก�อนั แล่ะจัะเสืนัอได้ก็แติ�โดย

(๑) คู่ณะรัฐมืนัติร้

(๒) สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าย้�สิืบัคู่นั

(๓) ผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งจัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งหมืื�นัคู่นัเข้าชิื�อเสืนัอกฎหมืายติามืหมืวด ๓ สืิทธิแล่ะ 

เสืร้ภาพของปวงชินัชิาวไทย หรือหมืวด ๕ หน้ัาท้�ของรัฐ ทั�งน้ั� ติามืกฎหมืายว�าด้วยการเข้าชืิ�อเสืนัอกฎหมืาย

ในักรณ้ท้�ร�างพระราชิบััญญัติิซ้ึ่�งม้ืผู้่้เสืนัอติามื (๒) หรือ (๓) เป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั 

จัะเสืนัอได้ก็ติ�อเมืื�อม้ืคู่ำารับัรองของนัายกรัฐมืนัติร้

มืาติรา ๑๓๔ ร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั หมืายคู่วามืถ้ึงร�างพระราชิบััญญัติิว�าด้วยเรื�องใด 

เรื�องหน้ั�ง ดังติ�อไปน้ั�

(๑) การตัิ�งข้�นั ยกเลิ่ก ล่ด เปล้่�ยนัแปล่ง แก้ไข ผู้�อนั หรือวางระเบ้ัยบัการบัังคัู่บัอันัเก้�ยวกับัภาษ้หรืออากร

(๒) การจััดสืรร รับั รักษา หรือจั�ายเงินัแผู้�นัดินั หรือการโอนังบัประมืาณรายจั�ายของแผู้�นัดินั

(๓) การก้่เงินั การคู่ำ�าประกันั การใช้ิเงินัก้่ หรือการดำาเนิันัการท้�ผู่้กพันัทรัพย์สิืนัของรัฐ

(๔) เงินัติรา

ในักรณ้ท้�เป็นัท้�สืงสัืยว�าร�างพระราชิบััญญัติิใดเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั ให้เป็นัอำานัาจั 

ของท้�ประชุิมืร�วมืกันัของประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะประธานัคู่ณะกรรมืาธิการสืามัืญของสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ทุกคู่ณะเป็นัผู้่้วินิัจัฉัย
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรจััดให้มื้การประชิุมืร�วมืกันัเพื�อพิจัารณากรณ้ติามืวรรคู่สืองภายในั 

สิืบัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�ม้ืกรณ้ดังกล่�าว

มืติิของท้�ประชุิมืร�วมืกันัติามืวรรคู่สือง ให้ใช้ิเส้ืยงข้างมืากเป็นัประมืาณ ถ้ึาคู่ะแนันัเส้ืยงเท�ากันั ให้ประธานั 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรออกเส้ืยงเพิ�มืข้�นัอ้กเส้ืยงหน้ั�งเป็นัเส้ืยงช้ิ�ขาด

มืาติรา ๑๓๕ ร�างพระราชิบััญญัติิใดท้�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งเป็นัผู้่้เสืนัอ 

แล่ะในัชิั�นัรับัหล่ักการไมื�เป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั แติ�สืภาผู้่้แทนัราษฎรได้แก้ไขเพิ�มืเติิมืแล่ะ 

ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเห็นัเองหรือมื้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรทักท้วงติ�อประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ว�าการแก้ไขเพิ�มืเติิมืนัั�นัทำาให้ม้ืลั่กษณะเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

สัื�งระงับัการพิจัารณาไว้ก�อนัเพื�อดำาเนิันัการติ�อไปติามืมืาติรา ๑๓๔ วรรคู่สือง วรรคู่สืามื แล่ะวรรคู่ส้ื�

ในักรณ้ท้�ท้�ประชิุมืร�วมืกันัติามืวรรคู่หนั้�งวินัิจัฉัยว�า การแก้ไขเพิ�มืเติิมืทำาให้ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั 

มื้ล่ักษณะเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรสื�งร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั 

ไปให้นัายกรัฐมืนัติร้รับัรอง ถึ้านัายกรัฐมืนัติร้ไมื�ให้คู่ำารับัรอง ให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรดำาเนัินัการแก้ไขเพื�อมืิให้ 

ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั

มืาติรา ๑๓๖ เมืื�อสืภาผู้่้แทนัราษฎรได้พิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิแล่ะล่งมืติิเห็นัชิอบัแล้่ว ให้สืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัติ�อวุฒิสืภา วุฒิสืภาต้ิองพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิท้�เสืนัอมืานัั�นัให้เสืร็จั 

ภายในัหกสืิบัวันั แติ�ถึ้าร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินัติ้องพิจัารณาให้เสืร็จั 

ภายในัสืามืสิืบัวันั ทั�งน้ั� เว้นัแติ�วุฒิสืภาจัะได้ล่งมืติิให้ขยายเวล่าออกไปเป็นักรณ้พิเศษซ้ึ่�งต้ิองไมื�เกินัสืามืสิืบัวันั  

กำาหนัดวันัดังกล่�าวให้หมืายถ้ึงวันัในัสืมัืยประชุิมื แล่ะให้เริ�มืนัับัแติ�วันัท้�ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัมืาถ้ึงวุฒิสืภา

ระยะเวล่าในัวรรคู่หนั้�ง ไมื�ให้นัับัรวมืระยะเวล่าท้�อย่�ในัระหว�างการพิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืนั่ญ 

ติามืมืาติรา ๑๓๙ 

ถึ้าวุฒิสืภาพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิไมื�เสืร็จัภายในักำาหนัดเวล่าติามืวรรคู่หนั้�ง ให้ถึือว�าวุฒิสืภา 

ได้ให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั

ในักรณ้ท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินัไปยังวุฒิสืภา ให้ประธานัสืภา 

ผู้่้แทนัราษฎรแจ้ังให้วุฒิสืภาทราบัแล่ะให้ถืึอเป็นัเด็ดขาด หากมิืได้แจ้ัง ให้ถืึอว�าร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัไมื�เป็นั 

ร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั

มืาติรา ๑๓๗ เมืื�อวุฒิสืภาได้พิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิเสืร็จัแล้่ว

(๑) ถ้ึาเห็นัชิอบัด้วยกับัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ให้ดำาเนิันัการติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑

(๒) ถึ้าไมื�เห็นัชิอบัด้วยกับัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ให้ยับัยั�งร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัไว้ก�อนัแล่ะสื�งร�าง 

พระราชิบััญญัติินัั�นัคืู่นัไปยังสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๓) ถึ้าแก้ไขเพิ�มืเติิมื ให้สื�งร�างพระราชิบััญญัติิติามืท้�แก้ไขเพิ�มืเติิมืนัั�นัไปยังสืภาผู้่้แทนัราษฎร  

ถึ้าสืภาผู้่้แทนัราษฎรเห็นัชิอบัด้วยกับัการแก้ไขเพิ�มืเติิมื ให้ดำาเนัินัการติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑ ถึ้าเป็นักรณ้อื�นั  
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ให้แติ�ล่ะสืภาตัิ�งบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งเป็นั หรือมิืได้เป็นัสืมืาชิิกแห�งสืภานัั�นั ๆ  ม้ืจัำานัวนัเท�ากันัติามืท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรกำาหนัด 

ประกอบัเป็นัคู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัเพื�อพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั แล่ะให้คู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันั 

รายงานัแล่ะเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิท้�คู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัได้พิจัารณาแล้่วติ�อสืภาทั�งสือง ถ้ึาสืภาทั�งสือง 

ติ�างเห็นัชิอบัด้วยกับัร�างพระราชิบััญญัติิท้�คู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัได้พิจัารณาแล่้ว ให้ดำาเนัินัการติ�อไป 

ติามืมืาติรา ๘๑ ถ้ึาสืภาใดสืภาหน้ั�งไมื�เห็นัชิอบัด้วย ไมื�ว�าอ้กสืภาหน้ั�งจัะได้พิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัแล้่ว 

หรือไมื� ให้ยับัยั�งร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัไว้ก�อนั

การประชิุมืคู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัติ้องมื้กรรมืาธิการของสืภาทั�งสืองมืาประชิุมืไมื�นั้อยกว�าก้�งหนั้�ง 

ของจัำานัวนักรรมืาธิการทั�งหมืดจ้ังจัะเป็นัองค์ู่ประชุิมื แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๕๗ มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

ถึ้าวุฒิสืภาไมื�สื�งร�างพระราชิบััญญัติิคู่ืนัไปยังสืภาผู้่้แทนัราษฎรภายในักำาหนัดเวล่าติามืมืาติรา ๑๓๖  

ให้ถืึอว�าวุฒิสืภาได้ให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั แล่ะให้ดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๘๑ ติ�อไป

มืาติรา ๑๓๘ สืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะยกร�างพระราชิบััญญัติิท้�ต้ิองยับัยั�งไว้ติามืมืาติรา ๑๓๗ ข้�นัพิจัารณา 

ใหมื�ได้เมืื�อพ้นัหน้ั�งร้อยแปดสิืบัวันันัับัแติ�

(๑) วันัท้�วุฒิสืภาสื�งร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัคู่ืนัไปยังสืภาผู้่้แทนัราษฎรสืำาหรับักรณ้การยับัยั�งติามื 

มืาติรา ๑๓ (๒)

(๒) วันัท้�สืภาใดสืภาหน้ั�งไมื�เห็นัชิอบัด้วย สืำาหรับักรณ้การยับัยั�งติามืมืาติรา ๑๓๗ (๓)

ในักรณ้ติามืวรรคู่หน้ั�ง ถ้ึาสืภาผู้่้แทนัราษฎรล่งมืติิยืนัยันัร�างท้�ผู้�านัการพิจัารณาจัากสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

หรือร�างท้�คู่ณะกรรมืาธิการร�วมืกันัพิจัารณาด้วยคู่ะแนันัเส้ืยงมืากกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่� 

ของสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่้ว ให้ถึือว�าร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเป็นัอันัได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัของรัฐสืภาแล่ะให ้

ดำาเนิันัการติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑

ภายใติ้บัังคู่ับัมืาติรา ๑๔๓ วรรคู่สื้� ระยะเวล่าหนั้�งร้อยแปดสืิบัวันัติามืวรรคู่หนั้�ง ให้ล่ดเหล่ือสืิบัวันั 

ในักรณ้ร�างพระราชิบััญญัติิท้�ต้ิองยับัยั�งไว้นัั�นัเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิเก้�ยวด้วยการเงินั

มืาติรา ๑๓๙ ในัระหว�างท้�มื้การยับัยั�งร�างพระราชิบััญญัติิใดติามืมืาติรา ๑๓๗ คู่ณะรัฐมืนัติร้หรือ 

สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิท้�มื้หล่ักการอย�างเด้ยวกันัหรือคู่ล่้ายกันักับัหล่ักการของ 

ร�างพระราชิบััญญัติิท้�ต้ิองยับัยั�งไว้มิืได้

ในักรณ้ท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภาเห็นัว�าร�างพระราชิบััญญัติิท้�เสืนัอหรือสื�งให้พิจัารณานัั�นัเป็นั 

ร�างพระราชิบััญญัติิท้�มื้หล่ักการอย�างเด้ยวกันัหรือคู่ล่้ายกันักับัหล่ักการของร�างพระราชิบััญญัติิท้�ติ้องยับัยั�งไว้  

ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือประธานัวุฒิสืภาสื�งร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญวินัิจัฉัย  

ถ้ึาศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยว�าเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิท้�ม้ืหลั่กการอย�างเด้ยวกันั หรือคู่ล้่ายกันักับัหลั่กการของ 

ร�างพระราชิบััญญัติิท้�ต้ิองยับัยั�งไว้ ให้ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเป็นัอันัติกไป

มืาติรา ๑๔๐ การจั�ายเงินัแผู้�นัดินั จัะกระทำาได้เฉพาะท้�ได้อนุัญาติไว้ในักฎหมืายว�าด้วยงบัประมืาณ 

รายจั�าย กฎหมืายว�าด้วยวิธ้การงบัประมืาณ หรือกฎหมืายเก้�ยวด้วยการโอนังบัประมืาณ กฎหมืายว�าด้วย 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

เงินัคู่งคู่ล่ัง หรือกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ล่ังของรัฐเว้นัแติ�ในักรณ้จัำาเป็นัร้บัด�วนัจัะจั�ายไปก�อนัก็ได้  

แติ�ต้ิองเป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ ในักรณ้เชิ�นัว�าน้ั� ต้ิองตัิ�งงบัประมืาณรายจั�ายชิดใช้ิในั 

พระราชิบััญญัติิโอนังบัประมืาณรายจั�ายหรือพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณรายจั�ายเพิ�มืเติิมื หรือพระราชิบััญญัติิ 

งบัประมืาณรายจั�ายประจัำาปีงบัประมืาณถัึดไป

มืาติรา ๑๔๑ งบัประมืาณรายจั�ายของแผู้�นัดินัให้ทำาเป็นัพระราชิบััญญัติิ ถ้ึาพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณ 

รายจั�ายประจัำาปีงบัประมืาณออกไมื�ทันัปีงบัประมืาณใหมื� ให้ใชิ้กฎหมืายว�าด้วยงบัประมืาณรายจั�ายในั 

ปีงบัประมืาณปีก�อนันัั�นัไปพล่างก�อนั

รัฐติ้องจััดสืรรงบัประมืาณให้เพ้ยงพอกับัการปฏิิบััติิหนั้าท้�โดยอิสืระของรัฐสืภา ศาล่ องคู่์กรอิสืระ  

แล่ะองคู่์กรอัยการ ทั�งนั้� ติามืหล่ักเกณฑ์์ท้�บััญญัติิไว้ในักฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ล่ังของรัฐ ในักรณ้ 

ท้�เห็นัว�างบัประมืาณท้�ได้รับัจััดสืรรอาจัไมื�เพ้ยงพอติ�อการปฏิิบััติิหนั้าท้� รัฐสืภา ศาล่ องคู่์กรอิสืระ หรือ 

องค์ู่กรอัยการจัะยื�นัคู่ำาขอแปรญัติติิติ�อคู่ณะกรรมืาธิการโดยติรงก็ได้

มืาติรา ๑๔๒ ในัการเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณรายจั�ายประจัำาปีงบัประมืาณติ้องแสืดง 

แหล่�งท้�มืาแล่ะประมืาณการรายได้ ผู้ล่สืัมืฤทธิ�หรือประโยชินั์ท้�คู่าดว�าจัะได้รับัจัากการจั�ายเงินัแล่ะคู่วามื 

สือดคู่ล้่องกับัยุทธศาสืติร์ชิาติิแล่ะแผู้นัพัฒนัาติ�าง ๆ  ทั�งน้ั� ติามืหลั่กเกณฑ์์ท้�บััญญัติิไว้ในักฎหมืายว�าด้วยวินััย

การเงินัการคู่ลั่งของรัฐ

มืาติรา ๑๔๓ ร�างพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณรายจั�ายประจัำาปีงบัประมืาณ ร�างพระราชิบััญญัติ ิ

งบัประมืาณรายจั�ายเพิ�มืเติิมื แล่ะร�างพระราชิบััญญัติิโอนังบัประมืาณรายจั�าย สืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะติ้อง 

พิจัารณาให้แล้่วเสืร็จัภายในัหน้ั�งร้อยห้าวันันัับัแติ�วันัท้�ร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวมืาถ้ึงสืภาผู้่้แทนัราษฎร

ถึ้าสืภาผู้่้แทนัราษฎรพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัไมื�แล่้วเสืร็จัภายในักำาหนัดเวล่าติามืวรรคู่หนั้�ง  

ให้ถึือว�าสืภาผู้่้แทนัราษฎรเห็นัชิอบักับัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั แล่ะให้เสืนัอร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวติ�อ 

วุฒิสืภาเพื�อพิจัารณา

ในัการพิจัารณาของวุฒิสืภา วุฒิสืภาจัะติ้องให้คู่วามืเห็นัชิอบัหรือไมื�ให้คู่วามืเห็นัชิอบัภายในัย้�สืิบัวันั 

นัับัแติ�วันัท้�ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัมืาถ้ึงวุฒิสืภา โดยจัะแก้ไขเพิ�มืเติิมืใด ๆ  มิืได้ ถ้ึาพ้นักำาหนัดเวล่าดังกล่�าวให้ถืึอว�า 

วุฒิสืภาเห็นัชิอบักับัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั ในักรณ้เชิ�นัน้ั�แล่ะในักรณ้ท้�วุฒิสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบัให้ดำาเนิันัการ

ติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑

ถึ้าวุฒิสืภาไมื�เห็นัชิอบัด้วยกับัร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าว ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๓๘ วรรคู่สือง 

มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื โดยให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรยกข้�นัพิจัารณาใหมื�ได้ทันัท้

ระยะเวล่าติามืวรรคู่หน้ั�งแล่ะวรรคู่สืามื มิืให้นัับัรวมืระยะเวล่าท้�ศาล่รัฐธรรมืน่ัญพิจัารณาติามืมืาติรา 

๑๔๔ วรรคู่สืามื

มืาติรา ๑๔๔ ในัการพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณรายจั�ายประจัำาปีงบัประมืาณ  

ร�างพระราชิบััญญัติิงบัประมืาณรายจั�ายเพิ�มืเติิมื แล่ะร�างพระราชิบััญญัติิโอนังบัประมืาณรายจั�าย สืมืาชิิก 
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สืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะแปรญัติติิเปล่้�ยนัแปล่งหรือแก้ไขเพิ�มืเติิมืรายการหรือจัำานัวนัในัรายการมืิได้ แติ�อาจั 

แปรญัติติิในัทางล่ดหรือตัิดทอนัรายจั�ายซ้ึ่�งมิืใชิ�รายจั�ายติามืข้อผู่้กพันัอย�างใดอย�างหน้ั�ง ดังติ�อไปน้ั�

(๑) เงินัสื�งใช้ิต้ินัเงินัก้่

(๒) ดอกเบ้ั�ยเงินัก้่

(๓) เงินัท้�กำาหนัดให้จั�ายติามืกฎหมืาย

ในัการพิจัารณาของสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา หรือคู่ณะกรรมืาธิการ การเสืนัอ การแปรญัติติิหรือ 

การกระทำาด้วยประการใด ๆ ท้�ม้ืผู้ล่ให้สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภาหรือกรรมืาธิการม้ืสื�วนัไมื�ว�า 

โดยทางติรงหรือทางอ้อมืในัการใช้ิงบัประมืาณรายจั�าย จัะกระทำามิืได้

ในักรณ้ท้�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา มื้จัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืิบัของจัำานัวนั 

สืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของแติ�ล่ะสืภา เห็นัว�าม้ืการกระทำาท้�ฝ่่าฝ้่นับัทบััญญัติิติามืวรรคู่สือง ให้เสืนัอคู่วามืเห็นั 

ติ�อศาล่รัฐธรรมืน่ัญเพื�อพิจัารณา แล่ะศาล่รัฐธรรมืน่ัญต้ิองพิจัารณาวินิัจัฉัยให้แล้่วเสืร็จัภายในัสิืบัห้าวันันัับัแติ� 

วันัท้�ได้รับัคู่วามืเห็นัดังกล่�าว ในักรณ้ท้�ศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยว�าม้ืการกระทำาท้�ฝ่่าฝ้่นับัทบััญญัติิติามืวรรคู่สือง  

ให้การเสืนัอ การแปรญัติติิ หรือการกระทำาดังกล่�าวเป็นัอันัสิื�นัผู้ล่ ถ้ึาผู้่้กระทำาการดังกล่�าวเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา ให้ผู้่้กระทำาการนัั�นัสืิ�นัสืุดสืมืาชิิกภาพนัับัแติ�วันัท้�ศาล่รัฐธรรมืนั่ญมื้คู่ำาวินัิจัฉัย  

แล่ะให้เพิกถึอนัสืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งของผู้่้นัั �นั แติ�ในักรณ้ท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้เป็นัผู้่้กระทำาการหรืออนัุมืัติิ 

ให้กระทำาการหรือร่้ว�ามื้การกระทำาดังกล่�าวแล่้วแติ�มืิได้สืั�งยับัยั�ง ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้พ้นัจัากติำาแหนั�งทั�งคู่ณะ 

นัับัแติ�วันัท้�ศาล่รัฐธรรมืน่ัญม้ืคู่ำาวินิัจัฉัย แล่ะให้เพิกถึอนัสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งของรัฐมืนัติร้ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งนัั�นั  

เว้นัแติ�จัะพิส่ืจัน์ัได้ว�าตินัมิืได้อย่�ในัท้�ประชุิมืในัขณะท้�ม้ืมืติิ แล่ะให้ผู้่้กระทำาการดังกล่�าวต้ิองรับัผิู้ดชิดใช้ิเงินันัั�นั

คืู่นัพร้อมืด้วยดอกเบ้ั�ย

เจั้าหนั้าท้�ของรัฐผู้่้ใดจััดทำาโคู่รงการหรืออนัุมืัติิหรือจััดสืรรเงินังบัประมืาณโดยร่้ว�ามื้การดำาเนัินัการ 

อันัเป็นัการฝ่่าฝ้่นับัทบััญญัติิติามืวรรคู่หน้ั�งหรือวรรคู่สือง ถ้ึาได้บัันัท้กข้อโต้ิแย้งไว้เป็นัหนัังสืือหรือม้ืหนัังสืือแจ้ังให้ 

คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิทราบั ให้พ้นัจัากคู่วามืรับัผิู้ด

การเร้ยกเงินัคู่ืนัติามืวรรคู่สืามืหรือวรรคู่สื้� ให้กระทำาได้ภายในัย้�สืิบัปีนัับัแติ�วันัท้�มื้การจััดสืรร 

งบัประมืาณนัั�นั

ในักรณ้ท้ �คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิได้ร ับัแจั้งติามืวรรคู่สื้ �  

ให้คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิดำาเนัินัการสือบัสืวนัเป็นัทางล่ับัโดยพล่ันั 

หากเห็นัว�ากรณ้ม้ืม่ืล่ ให้เสืนัอคู่วามืเห็นัติ�อศาล่รัฐธรรมืน่ัญเพื�อดำาเนิันัการติ�อไปติามืวรรคู่สืามื แล่ะไมื�ว�ากรณ้ 

จัะเป็นัประการใด คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิแล่ะศาล่รัฐธรรมืน่ัญหรือบุัคู่คู่ล่ใด

จัะเปิดเผู้ยข้อม่ืล่เก้�ยวกับัผู้่้แจ้ังมิืได้

มืาติรา ๑๔๕ ร�างพระราชิบััญญัติิท้�ได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัของรัฐสืภาแล่้ว ให้นัายกรัฐมืนัติร้รอไว้ 

ห้าวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัจัากรัฐสืภา ถึ้าไมื�มื้กรณ้ติ้องดำาเนัินัการติามืมืาติรา ๑๔๘  

ให้นัำาข้�นัท่ล่เกล้่าท่ล่กระหมื�อมืถึวายภายในัย้�สิืบัวันันัับัแติ�วันัพ้นักำาหนัดเวล่าดังกล่�าว



48

คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืาติรา ๑๔๖ ร�างพระราชิบััญญัติิใด พระมืหากษัติริย์ไมื�ทรงเห็นัชิอบัด้วยแล่ะพระราชิทานัคืู่นัมืายัง 

รัฐสืภา หรือเมืื�อพ้นัเก้าสืิบัวันัแล่้วมืิได้พระราชิทานัคู่ืนัมืา รัฐสืภาจัะติ้องปร้กษาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัใหมื�  

ถึ้ารัฐสืภามื้มืติิยืนัยันัติามืเดิมืด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่� 

ของทั�งสืองสืภาแล่้ว ให้นัายกรัฐมืนัติร้นัำาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัข้�นัท่ล่เกล่้าท่ล่กระหมื�อมืถึวายอ้กคู่รั�งหนั้�ง  

เมืื�อพระมืหากษัติริย์มืิได้ทรงล่งพระปรมืาภิไธยพระราชิทานัคู่ืนัมืาภายในัสืามืสืิบัวันั ให้นัายกรัฐมืนัติร้นัำา 

พระราชิบััญญัติินัั�นัประกาศในัราชิกิจัจัานัุเบักษาใชิ้บัังคู่ับัเป็นักฎหมืายได้เสืมืือนัหนั้�งว�าพระมืหากษัติริย์ 

ได้ทรงล่งพระปรมืาภิไธยแล้่ว

มืาติรา ๑๔๗ ในักรณ้ท้ �อายุของสืภาผู้่ ้แทนัราษฎรสืิ �นัสืุดล่งหรือมื้การยุบัสืภาผู้่ ้แทนัราษฎร  

ร�างรัฐธรรมืนั่ญแก้ไขเพิ�มืเติิมืหรือร�างพระราชิบััญญัติิท้ �รัฐสืภายังมืิได้ให้คู่วามืเห็นัชิอบั หรือท้�รัฐสืภา 

ให้คู่วามืเห็นัชิอบัแล้่วแติ�พระมืหากษัติริย์ไมื�ทรงเห็นัชิอบัด้วย หรือเมืื�อพ้นัเก้าสิืบัวันัแล้่วมิืได้พระราชิทานัคืู่นัมืา  

ให้เป็นัอันัติกไป

บัรรดาร�างรัฐธรรมืนั่ญแก้ไขเพิ �มืเติิมืหรือร�างพระราชิบััญญัติิท้ �รัฐสืภายังมืิได้ให้คู่วามืเห็นัชิอบั 

ท้�ติกไปติามืวรรคู่หน้ั�ง ถึ้าคู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�ตัิ�งข้�นัใหมื�ภายหล่ังการเล่ือกตัิ�งทั�วไปร้องขอติ�อรัฐสืภาเพื�อให้รัฐสืภา  

สืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้ พิจัารณาติ�อไป ถ้ึารัฐสืภาเห็นัชิอบัด้วยก็ให้รัฐสืภา สืภาผู้่้แทนัราษฎร  

หรือวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้ พิจัารณาติ�อไปได้ แติ�คู่ณะรัฐมืนัติร้ต้ิองร้องขอภายในัหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัเร้ยกประชุิมื 

รัฐสืภาคู่รั�งแรกภายหลั่งการเลื่อกตัิ�งทั�วไป

มืาติรา ๑๔๘ ก�อนัท้�นัายกรัฐมืนัติร้จัะนัำาร�างพระราชิบััญญัติิใดข้�นัท่ล่เกล่้าท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อ 

พระมืหากษัติริย์ทรงล่งพระปรมืาภิไธยติามืมืาติรา ๘๑

(๑) หากสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา หรือสืมืาชิิกของทั�งสืองสืภารวมืกันัม้ืจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

หนั้�งในัสืิบัของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของทั�งสืองสืภา เหน็ัว�าร�างพระราชิบััญญัติดิังกล่�าวมื้ข้อคู่วามื 

ขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืนั่ญ หรือติราข้�นัโดยไมื�ถึ่กติ้องติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญ ให้เสืนัอคู่วามืเห็นัติ�อ 

ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ประธานัวุฒิสืภา หรือประธานัรัฐสืภา แล้่วแติ�กรณ้ แล้่วให้ประธานัแห�งสืภาท้�ได้รับั 

คู่วามืเห็นัดังกล่�าวสื�งคู่วามืเห็นันัั�นัไปยังศาล่รัฐธรรมืน่ัญเพื�อวินิัจัฉัย แล่ะแจ้ังให้นัายกรัฐมืนัติร้ทราบัโดยไมื�ชัิกช้ิา

(๒) หากนัายกรัฐมืนัติร้เห็นัว�าร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวมื้ข้อคู่วามืขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืนั่ญ 

หรือติราข้�นัโดยไมื�ถึ่กติ้องติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญ ให้สื�งคู่วามืเห็นัเชิ�นัว�านัั�นัไปยังศาล่รัฐธรรมืนั่ญ 

เพื�อวินิัจัฉัย แล่ะแจ้ังให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะประธานัวุฒิสืภาทราบัโดยไมื�ชัิกช้ิา

ในัระหว�างการพิจัารณาวินิัจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ นัายกรัฐมืนัติร้จัะนัำาร�างพระราชิบััญญัติิดังกล่�าว 

ข้�นัท่ล่เกล้่าท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อพระมืหากษัติริย์ทรงล่งพระปรมืาภิไธยมิืได้

ถึ้าศาล่รัฐธรรมืนัญ่วินัิจัฉัยว�าร�างพระราชิบััญญัตินิัั�นัมื้ข้อคู่วามืขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืนัญ่หรือติราข้�นั 

โดยไมื�ถ่ึกต้ิองติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ แล่ะข้อคู่วามืดังกล่�าวเป็นัสืาระสืำาคัู่ญให้ร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั

เป็นัอันัติกไป

ถ้ึาศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยว�าร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัม้ืข้อคู่วามืขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืน่ัญ แติ�มิืใชิ�กรณ้ 
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ติามืวรรคู่สืามื ให้ข้อคู่วามืท้�ขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืนั่ญนัั�นัเป็นัอันัติกไป แล่ะให้นัายกรัฐมืนัติร้ดำาเนัินัการ 

ติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑

มืาติรา ๑๔๙ ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๔๘ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�ร�างข้อบัังคัู่บัการประชุิมืสืภาผู้่้แทนัราษฎร  

ร�างข้อบัังคัู่บัการประชุิมืวุฒิสืภา แล่ะร�างข้อบัังคัู่บัการประชุิมืรัฐสืภาท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา หรือรัฐสืภา  

แล้่วแติ�กรณ้ ให้คู่วามืเห็นัชิอบัแล้่ว ก�อนันัำาไปประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษาด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๑๕๐ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภามื้สืิทธิติั�งกระท่้ถึามืรัฐมืนัติร้ในัเรื�องใด 

เก้�ยวกับังานัในัหนั้าท้�โดยจัะถึามืเป็นัหนัังสืือหรือด้วยวาจัาก็ได้ ติามืข้อบัังคู่ับัการประชิุมืแห�งสืภานัั�นั ๆ  

ซ้ึ่�งอย�างน้ัอยต้ิองกำาหนัดให้ม้ืการตัิ�งกระท้่ถึามืด้วยวาจัาโดยไมื�ต้ิองแจ้ังล่�วงหน้ัาไว้ด้วย

รัฐมืนัติร้ย�อมืม้ืสิืทธิท้�จัะไมื�ติอบักระท้่เมืื�อคู่ณะรัฐมืนัติร้เห็นัว�าเรื�องนัั�นัยังไมื�คู่วรเปิดเผู้ยเพราะเก้�ยวกับั 

คู่วามืปล่อดภัยหรือประโยชิน์ัสืำาคัู่ญของแผู้�นัดินั

มืาติรา ๑๕๑ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าหน้ั�งในัห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่� 

ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร ม้ืสิืทธิเข้าชืิ�อเสืนัอญัติติิขอเปิดอภิปรายทั�วไปเพื�อล่งมืติิไมื�ไว้วางใจัรัฐมืนัติร้เป็นัรายบุัคู่คู่ล่ 

หรือทั�งคู่ณะ 

เมืื�อได้ม้ืการเสืนัอญัติติิติามืวรรคู่หน้ั�งแล้่ว จัะม้ืการยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎรมิืได้ เว้นัแติ�จัะม้ืการถึอนัญัติติิ 

หรือการล่งมืติินัั�นัไมื�ได้คู่ะแนันัเส้ืยงติามืวรรคู่ส้ื�

เมืื�อการอภิปรายทั�วไปสิื�นัสุืดล่ง โดยมิืใชิ�ด้วยมืติิให้ผู้�านัระเบ้ัยบัวาระเปิดอภิปรายนัั�นัไปให้สืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรล่งมืติิไว้วางใจัหรือไมื�ไว้วางใจั การล่งมืติิในักรณ้เชิ�นัว�านั้�มืิให้กระทำาในัวันัเด้ยวกับัวันัท้�การอภิปราย 

สิื�นัสุืดล่ง

มืติิไมื�ไว้วางใจัต้ิองม้ืคู่ะแนันัเส้ืยงมืากกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร

รัฐมืนัติร้คู่นัใดพ้นัจัากติำาแหนั�งเดิมืแติ�ยังคู่งเป็นัรัฐมืนัติร้ในัติำาแหนั�งอื�นัภายหล่ังจัากวันัท้�สืมืาชิิก 

สืภาผู้่ ้แทนัราษฎรเข้าชิื �อติามืวรรคู่หนั้ �ง หรือพ้นัจัากติำาแหนั�งเดิมืไมื�เกินัเก้าสืิบัวันัก�อนัวันัท้ �สืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรเข้าชิื�อติามืวรรคู่หนั้�ง แติ�ยังคู่งเป็นัรัฐมืนัติร้ในัติำาแหนั�งอื�นั ให้รัฐมืนัติร้คู่นันัั�นัยังคู่งติ้องถึ่ก 

อภิปรายเพื�อล่งมืติิไมื�ไว้วางใจัติ�อไป

มืาติรา ๑๕๒ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าหน้ั�งในัสิืบัของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้� 

มื้อย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร จัะเข้าชิื�อกันัเพื�อเสืนัอญัติติิขอเปิดอภิปรายทั�วไปเพื�อซึ่ักถึามืข้อเท็จัจัริง หรือ 

เสืนัอแนัะปัญหาติ�อคู่ณะรัฐมืนัติร้ โดยไมื�ม้ืการล่งมืติิก็ได้

มืาติรา ๑๕๓ สืมืาชิิกวุฒิสืภาจัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่� 

ของวุฒิสืภา มื้สืิทธิเข้าชิื�อขอเปิดอภิปรายทั�วไปในัวุฒิสืภาเพื�อให้คู่ณะรัฐมืนัติร้แถึล่งข้อเท็จัจัริงหรือชิ้�แจัง 

ปัญหาสืำาคัู่ญเก้�ยวกับัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัโดยไมื�ม้ืการล่งมืติิ

มืาติรา ๑๕๔ การเสืนัอญัติติิขอเปิดอภิปรายทั�วไปติามืมืาติรา ๑๕๑ มืาติรา ๑๕๒ หรือมืาติรา ๑๕๓ 

แล้่วแติ�กรณ้ ให้กระทำาได้ปีล่ะหน้ั�งคู่รั�ง
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

คู่วามืในัวรรคู่หนั้�งไมื�ใชิ้บัังคู่ับัแก�การเปิดอภิปรายทั�วไปติามืมืาติรา ๑๕๑ ท้�สืิ�นัสืุดล่งด้วยมืติิให้ผู้�านั 

ระเบ้ัยบัวาระเปิดอภิปรายนัั�นัไป

มืาติรา ๑๕๕ ในักรณ้ท้�ม้ืปัญหาสืำาคัู่ญเก้�ยวกับัคู่วามืมัื�นัคู่งปล่อดภัยหรือเศรษฐกิจัของประเทศสืมืคู่วร 

ท้�จัะปร้กษาหารือร�วมืกันัระหว�างรัฐสืภาแล่ะคู่ณะรัฐมืนัติร้ ผู้่้นัำาฝ่่ายคู่้านัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัะแจั้งไปยัง 

ประธานัรัฐสืภาขอให้ม้ืการเปิดอภิปรายทั�วไปในัท้�ประชุิมืรัฐสืภาก็ได้ ในักรณ้น้ั� ประธานัรัฐสืภาต้ิองดำาเนิันัการ 

ให้ม้ืการประชุิมืภายในัสิืบัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัการแจ้ัง แติ�รัฐสืภาจัะล่งมืติิในัปัญหาท้�อภิปรายมิืได้

การประชุิมืติามืวรรคู่หน้ั�งให้ประชุิมืลั่บั แล่ะคู่ณะรัฐมืนัติร้ม้ืหน้ัาท้�ต้ิองเข้าร�วมืประชุิมืด้วย

ส�วนท่� ๕

การประชุิมืร�วมืกันของรัฐสภา

มืาติรา ๑๕๖ ในักรณ้ติ�อไปน้ั� ให้รัฐสืภาประชุิมืร�วมืกันั

(๑) การให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัการแติ�งตัิ�งผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ติามืมืาติรา ๑๗

(๒) การปฏิิญาณตินัของผู้่้สืำาเร็จัราชิการแทนัพระองค์ู่ติ�อรัฐสืภาติามืมืาติรา ๑๙

(๓) การรับัทราบัการแก้ไขเพิ�มืเติิมืกฎมืณเฑ้์ยรบัาล่ว�าด้วยการสืืบัราชิสัืนัติติิวงศ์ พระพุทธศักราชิ ๒๔๖๗ 

ติามืมืาติรา ๒๐

(๔) การรับัทราบัหรือให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัการสืืบัราชิสืมืบััติิติามืมืาติรา ๒๑

(๕) การให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัการปิดสืมัืยประชุิมืติามืมืาติรา ๑๒๑

(๖) การเปิดประชุิมืรัฐสืภาติามืมืาติรา ๑๒๒

(๗) การพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญติามืมืาติรา ๑๓๒

(๘) การปร้กษาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญหรือร�างพระราชิบััญญัติิใหมื�ติามืมืาติรา ๑๔๖

(๙) การพิจัารณาให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืมืาติรา ๑๔๗

(๑๐) การเปิดอภิปรายทั�วไปติามืมืาติรา ๑๕๕ แล่ะมืาติรา ๑๖๕

(๑๑) การติราข้อบัังคัู่บัการประชุิมืรัฐสืภาติามืมืาติรา ๑๕๗

(๑๒) การแถึล่งนัโยบัายติามืมืาติรา ๑๖๒

(๑๓) การให้คู่วามืเห็นัชิอบัในัการประกาศสืงคู่รามืติามืมืาติรา ๑๗๗

(๑๔) การรับัฟั้งคู่ำาช้ิ�แจังแล่ะการให้คู่วามืเห็นัชิอบัหนัังสืือสัืญญาติามืมืาติรา ๑๗๘

(๑๕) การแก้ไขเพิ�มืเติิมืรัฐธรรมืน่ัญติามืมืาติรา ๒๕๖

(๑๖) กรณ้อื�นัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๑๕๗ ในัการประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภาให้ใช้ิข้อบัังคัู่บัการประชุิมืรัฐสืภา ในัระหว�างท้�ยังไมื�ม้ื 

ข้อบัังคัู่บัการประชุิมืรัฐสืภา ให้ใช้ิข้อบัังคัู่บัการประชุิมืสืภาผู้่้แทนัราษฎรโดยอนุัโล่มืไปพล่างก�อนั
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ในัการประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภา ให้นัำาบัทท้�ใช้ิแก�สืภาทั�งสืองมืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื เว้นัแติ�ในัเรื�องการ 

ติั�งคู่ณะกรรมืาธิการ กรรมืาธิการซึ่้�งติั�งจัากผู้่้ซึ่้�งเป็นัสืมืาชิิกของแติ�ล่ะสืภาจัะติ้องมื้จัำานัวนัติามืหรือใกล่้เคู่้ยง 

กับัอัติราสื�วนัของจัำานัวนัสืมืาชิิกของแติ�ล่ะสืภา

หมืวด็ ๘
คู่ณะรัฐมืนติร่

มืาติรา ๑๕๘ พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งติั�งนัายกรัฐมืนัติร้แล่ะรัฐมืนัติร้อื�นัอ้กไมื�เกินัสืามืสืิบัห้าคู่นั 

ประกอบัเป็นัคู่ณะรัฐมืนัติร้ ม้ืหน้ัาท้�บัริหารราชิการแผู้�นัดินัติามืหลั่กคู่วามืรับัผิู้ดชิอบัร�วมืกันั

นัายกรัฐมืนัติร้ต้ิองแติ�งตัิ�งจัากบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งสืภาผู้่้แทนัราษฎรให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืมืาติรา ๑๕๙

ให้ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรเป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการแติ�งตัิ�งนัายกรัฐมืนัติร้

นัายกรัฐมืนัติร้จัะดำารงติำาแหนั�งรวมืกันัแล้่วเกินัแปดปีมิืได้ ทั�งน้ั� ไมื�ว�าจัะเป็นัการดำารงติำาแหนั�งติิดติ�อกันั 

หรือไมื� แติ�มิืให้นัับัรวมืระยะเวล่าในัระหว�างท้�อย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปหลั่งพ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืาติรา ๑๕๙ ให้สืภาผู้่้แทนัราษฎรพิจัารณาให้คู่วามืเห็นัชิอบับัุคู่คู่ล่ซึ่้�งสืมืคู่วรได้รับัแติ�งติั�งเป็นั 

นัายกรัฐมืนัติร้จัากบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งม้ืคุู่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๑๖๐ แล่ะเป็นัผู้่้ม้ืชืิ�ออย่�ในับััญช้ิ 

รายชืิ�อท้�พรรคู่การเมืืองแจ้ังไว้ติามืมืาติรา ๘๘ เฉพาะจัากบััญช้ิรายชืิ�อของพรรคู่การเมืืองท้�ม้ืสืมืาชิิกได้รับัเลื่อก 

เป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรไมื�น้ัอยกว�าร้อยล่ะห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร

การเสืนัอชืิ�อติามืวรรคู่หน้ั�งต้ิองม้ืสืมืาชิิกรับัรองไมื�น้ัอยกว�าหน้ั�งในัสิืบัของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้� 

ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร

มืติิของสืภาผู้่้แทนัราษฎรท้�เห็นัชิอบัการแติ�งติั�งบัุคู่คู่ล่ใดให้เป็นันัายกรัฐมืนัติร้ ติ้องกระทำาโดยการ 

ล่งคู่ะแนันัโดยเปิดเผู้ย แล่ะม้ืคู่ะแนันัเส้ืยงมืากกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนั

ราษฎร

มืาติรา ๑๖๐ รัฐมืนัติร้ต้ิอง

(๑) ม้ืสัืญชิาติิไทยโดยการเกิด

(๒) ม้ือายุไมื�ติำ�ากว�าสืามืสิืบัห้าปี

(๓) สืำาเร็จัการศ้กษาไมื�ติำ�ากว�าปริญญาติร้หรือเท้ยบัเท�า

(๔) ม้ืคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์

(๕) ไมื�ม้ืพฤติิกรรมือันัเป็นัการฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมือย�างร้ายแรง

(๖) ไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๙๘

(๗) ไมื�เป็นัผู้่้ต้ิองคู่ำาพิพากษาให้จัำาคุู่ก แม้ืคู่ด้นัั�นัจัะยังไมื�ถ้ึงท้�สุืด หรือม้ืการรอการล่งโทษ เว้นัแติ�ในัคู่วามืผิู้ด 

อันัได้กระทำาโดยประมืาท คู่วามืผิู้ดล่หุโทษ หรือคู่วามืผิู้ดฐานัหมิื�นัประมืาท
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๘) ไมื�เป็นัผู้่้เคู่ยพ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหติุกระทำาการอันัเป็นัการติ้องห้ามืติามืมืาติรา ๑๘๖ หรือ 

มืาติรา ๑๘๗ มืาแล้่วยังไมื�ถ้ึงสืองปีนัับัถ้ึงวันัแติ�งตัิ�ง

มืาติรา ๑๖๑ ก�อนัเข้ารับัหนั้าท้�รัฐมืนัติร้ติ้องถึวายสืัติย์ปฏิิญาณติ�อพระมืหากษัติริย์ด้วยถึ้อยคู่ำา 

ดังติ�อไปน้ั�

“ข้าพระพุทธเจั้า (ชิื �อผู้่ ้ปฏิิญาณ) ขอถึวายสืัติย์ปฏิิญาณว�า ข้าพระพุทธเจั้าจัะจังรักภักด้ติ�อ 

พระมืหากษัติริย์ แล่ะจัะปฏิิบััติิหนั้าท้�ด้วยคู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ เพื�อประโยชินั์ของประเทศแล่ะประชิาชินั 

ทั�งจัะรักษาไว้แล่ะปฏิิบััติิติามืซ้ึ่�งรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทยทุกประการ”

ในักรณ้ท้�โปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ไปพล่างก�อนัท้�จัะถึวายสัืติย์ปฏิิญาณ 

ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้นัั�นัดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๑๖๒ วรรคู่สืองได้ ในักรณ้เชิ�นัน้ั� ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๑๖๘ (๑)  

พ้นัจัากการปฏิิบััติิหน้ัาท้�นัับัแติ�วันัท้�โปรดเกล้่าโปรดกระหมื�อมืดังกล่�าว

มืาติรา ๑๖๒ คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�จัะเข้าบัริหารราชิการแผู้�นัดินัต้ิองแถึล่งนัโยบัายติ�อรัฐสืภา ซ้ึ่�งต้ิองสือดคู่ล้่อง 

กับัหน้ัาท้�ของรัฐ แนัวนัโยบัายแห�งรัฐ แล่ะยุทธศาสืติร์ชิาติิ แล่ะต้ิองช้ิ�แจังแหล่�งท้�มืาของรายได้ท้�จัะนัำามืาใช้ิจั�าย 

ในัการดำาเนิันันัโยบัาย โดยไมื�ม้ืการล่งมืติิคู่วามืไว้วางใจั ทั�งน้ั� ภายในัสิืบัห้าวันันัับัแติ�วันัเข้ารับัหน้ัาท้�

ก�อนัแถึล่งนัโยบัายติ�อรัฐสืภาติามืวรรคู่หนั้�ง หากมื้กรณ้ท้�สืำาคู่ัญแล่ะจัำาเป็นัเร�งด�วนั ซึ่้�งหากปล่�อยให ้

เนัิ�นัชิ้าไปจัะกระทบัติ�อประโยชินั์สืำาคู่ัญของแผู้�นัดินั คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�เข้ารับัหนั้าท้�จัะดำาเนัินัการไปพล่างก�อนั 

เพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นัก็ได้

มืาติรา ๑๖๓ รัฐมืนัติร้ย�อมืม้ืสิืทธิเข้าประชุิมืแล่ะแถึล่งข้อเท็จัจัริงหรือแสืดงคู่วามืคิู่ดเห็นัในัท้�ประชุิมื 

สืภา แติ�ไมื�ม้ืสิืทธิออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันั เว้นัแติ�เป็นัการออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎรในักรณ้ท้�รัฐมืนัติร้ 

ผู้่้นัั�นัเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรด้วย แล่ะให้นัำาเอกสิืทธิ�ท้�บััญญัติิไว้ในัมืาติรา ๑๒๔ มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๑๖๔ ในัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินั คู่ณะรัฐมืนัติร้ต้ิองดำาเนิันัการติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญ  

กฎหมืาย แล่ะนัโยบัายท้�ได้แถึล่งไว้ติ�อรัฐสืภา แล่ะต้ิองปฏิิบััติิติามืหลั่กเกณฑ์์ดังติ�อไปน้ั�ด้วย

(๑) ปฏิิบััติิหน้ัาท้�แล่ะใช้ิอำานัาจัด้วยคู่วามืซืึ่�อสัืติย์ สุืจัริติ เส้ืยสืล่ะ เปิดเผู้ย แล่ะม้ืคู่วามืรอบัคู่อบัแล่ะ 

ระมัืดระวังในัการดำาเนิันักิจัการติ�าง ๆ เพื�อประโยชิน์ัส่ืงสุืดของประเทศแล่ะประชิาชินัสื�วนัรวมื

(๒) รักษาวินััยในักิจัการท้�เก้�ยวกับัเงินัแผู้�นัดินัติามืกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ล่ังของรัฐอย�าง 

เคู่ร�งคู่รัด

(๓) ย้ดถืึอแล่ะปฏิิบััติิติามืหลั่กการบัริหารกิจัการบ้ัานัเมืืองท้�ด้

(๔) สืร้างเสืริมืให้ทุกภาคู่สื�วนัในัสัืงคู่มือย่�ร�วมืกันัอย�างเป็นัธรรมื ผู้าสุืก แล่ะสืามัืคู่คู้่ปรองดองกันั

รัฐมืนัติร้ติ้องรับัผู้ิดชิอบัติ�อสืภาผู้่้แทนัราษฎรในัเรื �องท้�อย่�ในัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัของตินั รวมืทั�ง 

ต้ิองรับัผิู้ดชิอบัร�วมืกันัติ�อรัฐสืภาในัการกำาหนัดนัโยบัายแล่ะการดำาเนิันัการติามืนัโยบัายของคู่ณะรัฐมืนัติร้

มืาติรา ๑๖๕ ในักรณ้ท้�ม้ืปัญหาสืำาคัู่ญเก้�ยวกับัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้เห็นัสืมืคู่วร 

จัะฟ้ังคู่วามืคู่ิดเห็นัของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภา นัายกรัฐมืนัติร้จัะแจั้งไปยังประธานั 
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รัฐสืภาขอให้มื้การเปิดอภิปรายทั�วไปในัท้�ประชิุมืร�วมืกันัของรัฐสืภาก็ได้ ในักรณ้เชิ�นัว�านั้� รัฐสืภาจัะล่งมืติิในั 

ปัญหาท้�อภิปรายมิืได้

มืาติรา ๑๖๖ ในักรณ้ท้�ม้ืเหตุิอันัสืมืคู่วร คู่ณะรัฐมืนัติร้จัะขอให้ม้ืการออกเส้ืยงประชิามืติิในัเรื�องใดอันัมิืใชิ� 

เรื�องท้�ขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืน่ัญหรือเรื�องท้�เก้�ยวกับัตัิวบุัคู่คู่ล่หรือคู่ณะบุัคู่คู่ล่ใดก็ได้ ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๑๖๗ รัฐมืนัติร้ทั�งคู่ณะพ้นัจัากติำาแหนั�ง เมืื�อ

(๑) คู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้ของนัายกรัฐมืนัติร้สิื�นัสุืดล่งติามืมืาติรา ๑๗๐

(๒) อายุสืภาผู้่้แทนัราษฎรสิื�นัสุืดล่งหรือม้ืการยุบัสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๓) คู่ณะรัฐมืนัติร้ล่าออก

(๔) พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหตุิติามืมืาติรา ๑๔๔

เมืื�อรัฐมืนัติร้ทั�งคู่ณะพ้นัจัากติำาแหนั�งติามื (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ดำาเนิันัการเพื�อให้ม้ืคู่ณะรัฐมืนัติร้ข้�นัใหมื� 

ติามืมืาติรา ๑๕๘ แล่ะมืาติรา ๑๕๙

มืาติรา ๑๖๘ ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งอย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปภายใต้ิเงื�อนัไข ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ในักรณ้พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อย่�ปฏิิบััติิหนั้าท้�ติ�อไปจันักว�า 

คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�ตัิ�งข้�นัใหมื�จัะเข้ารับัหน้ัาท้� เว้นัแติ�ในักรณ้ท้�นัายกรัฐมืนัติร้พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๑๖๗ (๑)  

เพราะเหตุิขาดคุู่ณสืมืบััติิหรือม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๙๘ หรือมืาติรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นัายกรัฐมืนัติร้ 

จัะอย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปมิืได้

(๒) ในักรณ้พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๑๖๗ (๔) คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งจัะอย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้� 

ติ�อไปมิืได้

ในักรณ้ท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้อย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปมิืได้ติามื (๒) หรือคู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�อย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไป 

ล่าออกทั�งคู่ณะ แล่ะเป็นักรณ้ท้�ไมื�อาจัดำาเนัินัการติามืมืาติรา ๑๕๘ แล่ะมืาติรา ๑๕๙ ได้ไมื�ว�าด้วยเหติุใด 

หรือยังดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๑๕ แล่ะมืาติรา ๑๕๙ ไมื�แล้่วเสืร็จั ให้ปลั่ดกระทรวงปฏิิบััติิหน้ัาท้�แทนัรัฐมืนัติร้ 

ว�าการกระทรวงนัั�นั ๆ เฉพาะเท�าท้�จัำาเป็นัไปพล่างก�อนั โดยให้ปล่ัดกระทรวงคู่ัดเล่ือกกันัเองให้คู่นัหนั้�ง 

ปฏิิบััติิหน้ัาท้�แทนันัายกรัฐมืนัติร้

มืาติรา ๑๖๙ คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๑๖๗ (๒) แล่ะติ้องปฏิิบััติิหนั้าท้�ติ�อไป 

ติามืมืาติรา ๑๖๘ ต้ิองปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติามืเงื�อนัไข ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ไมื�กระทำาการอันัมื้ผู้ล่เป็นัการอนัุมืัติิงานัหรือโคู่รงการ หรือมื้ผู้ล่เป็นัการสืร้างคู่วามืผู้่กพันัติ�อ 

คู่ณะรัฐมืนัติร้ชุิดติ�อไป เว้นัแติ�ท้�กำาหนัดไว้แล้่วในังบัประมืาณรายจั�ายประจัำาปี

(๒) ไมื�แติ�งติั�งหรือโยกย้ายข้าราชิการซึ่้�งมื้ติำาแหนั�งหรือเงินัเดือนัประจัำาหรือพนัักงานัของหนั�วยงานั 

ของรัฐ รัฐวิสืาหกิจั หรือกิจัการท้�รัฐถืึอหุ้นัใหญ� หรือให้บุัคู่คู่ล่ดังกล่�าวพ้นัจัากการปฏิิบััติิหน้ัาท้� หรือพ้นัจัากติำาแหนั�ง  

หรือให้ผู้่้อื�นัมืาปฏิิบััติิหน้ัาท้�แทนั เว้นัแติ�จัะได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัากคู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งก�อนั

(๓) ไมื�กระทำาการอันัมื้ผู้ล่เป็นัการอนัุมืัติิให้ใชิ้จั�ายงบัประมืาณสืำารองจั�ายเพื�อกรณ้ฉุกเฉินัหรือจัำาเป็นั 

เว้นัแติ�จัะได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัากคู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งก�อนั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๔) ไมื�ใชิ้ทรัพยากรของรัฐหรือบัคุู่ล่ากรของรัฐเพื�อกระทำาการใดอนััอาจัมื้ผู้ล่ติ�อการเล่ือกติั�ง แล่ะไมื� 

กระทำาการอันัเป็นัการฝ่่าฝ้่นัข้อห้ามืติามืระเบ้ัยบัท้�คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งกำาหนัด

มืาติรา ๑๗๐ คู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้สิื�นัสุืดล่งเฉพาะตัิว เมืื�อ

(๑) ติาย

(๒) ล่าออก

(๓) สืภาผู้่้แทนัราษฎรม้ืมืติิไมื�ไว้วางใจั

(๔) ขาดคุู่ณสืมืบััติิหรือม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๑๖๐

(๕) กระทำาการอันัเป็นัการต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๑๘๖ หรือมืาติรา ๑๘๗

(๖) ม้ืพระบัรมืราชิโองการให้พ้นัจัากคู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๑๗๑

นัอกจัากเหติุท้�ทำาให้คู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้สืิ�นัสืุดล่งเฉพาะติัวติามืวรรคู่หนั้�งแล่้ว คู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้ของ 

นัายกรัฐมืนัติร้สิื�นัสุืดล่งเมืื�อคู่รบักำาหนัดเวล่าติามืมืาติรา ๑๕๘ วรรคู่ส้ื� ด้วย

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๘๒ มืาใชิ้บัังคู่ับัแก�การสืิ�นัสืุดของคู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้ติามื (๒) (๔) หรือ (๕)  

หรือวรรคู่สือง โดยอนัุโล่มื เพื�อประโยชินั์แห�งการนั้� ให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งมื้อำานัาจัสื�งเรื �องให้ 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยได้ด้วย

มืาติรา ๑๗๑ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัในัการให้รัฐมืนัติร้พ้นัจัากคู่วามืเป็นัรัฐมืนัติร้ 

ติามืท้�นัายกรัฐมืนัติร้ถึวายคู่ำาแนัะนัำา

มืาติรา ๑๗๒ ในักรณ้เพื�อประโยชินั์ในัอันัท้�จัะรักษาคู่วามืปล่อดภัยของประเทศ คู่วามืปล่อดภัย 

สืาธารณะ คู่วามืมืั�นัคู่งในัทางเศรษฐกิจัของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบััติิสืาธารณะ พระมืหากษัติริย์จัะทรง 

ติราพระราชิกำาหนัดให้ใช้ิบัังคัู่บัดังเชิ�นัพระราชิบััญญัติิก็ได้

การติราพระราชิกำาหนัดติามืวรรคู่หนั้�ง ให้กระทำาได้เฉพาะเมืื�อคู่ณะรัฐมืนัติร้เห็นัว�าเป็นักรณ้ฉุกเฉินั 

ท้�ม้ืคู่วามืจัำาเป็นัร้บัด�วนัอันัมิือาจัจัะหล้่กเล้่�ยงได้

ในัการประชิุมืรัฐสืภาคู่ราวติ�อไป ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้เสืนัอพระราชิกำาหนัดนัั�นัติ�อรัฐสืภาเพื�อพิจัารณา 

โดยไมื�ชิักชิ้า ถึ้าอย่�นัอกสืมืัยประชิุมืแล่ะการรอการเปิดสืมืัยประชิุมืสืามืัญจัะเป็นัการชิักชิ้า คู่ณะรัฐมืนัติร้ 

ติ้องดำาเนัินัการให้มื้การเร้ยกประชิุมืรัฐสืภาสืมืัยวิสืามืัญเพื�อพิจัารณาอนัุมืัติิหรือไมื�อนัุมืัติิพระราชิกำาหนัด 

โดยเร็ว ถ้ึาสืภาผู้่้แทนัราษฎรไมื�อนุัมัืติิหรือสืภาผู้่้แทนัราษฎรอนุัมัืติิแติ�วุฒิสืภาไมื�อนุัมัืติิแล่ะสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ยืนัยันัการอนุัมัืติิด้วยคู่ะแนันัเส้ืยงไมื�มืากกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ให้พระราชิกำาหนัดนัั�นัติกไป แติ�ทั�งน้ั�ไมื�กระทบัติ�อกิจัการท้�ได้เป็นัไปในัระหว�างท้�ใช้ิพระราชิกำาหนัดนัั�นั

หากพระราชิกำาหนัดติามืวรรคู่หนั้�งมื้ผู้ล่เป็นัการแก้ไขเพิ�มืเติิมืหรือยกเล่ิกบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายใด 

แล่ะพระราชิกำาหนัดนัั�นัต้ิองติกไปติามืวรรคู่สืามื ให้บัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายท้�ม้ือย่�ก�อนัการแก้ไขเพิ�มืเติิมืหรือ

ยกเลิ่ก ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัติ�อไปนัับัแติ�วันัท้�การไมื�อนุัมัืติิพระราชิกำาหนัดนัั�นัม้ืผู้ล่

ถึ้าสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภาอนัุมืัติิพระราชิกำาหนัดนัั�นั หรือถึ้าวุฒิสืภาไมื�อนัุมืัติิแล่ะสืภาผู้่้แทนั 
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ราษฎรยืนัยันัการอนัุมืัติิด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงมืากกว�าก้�งหนั้�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎร ให้พระราชิกำาหนัดนัั�นัม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัเป็นัพระราชิบััญญัติิติ�อไป

การอนุัมัืติิหรือไมื�อนุัมัืติิพระราชิกำาหนัด ให้นัายกรัฐมืนัติร้ประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษา ในักรณ้ไมื�อนุัมัืติิ  

ให้ม้ืผู้ล่ตัิ�งแติ�วันัถัึดจัากวันัประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษา

การพิจัารณาพระราชิกำาหนัดของสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะของวุฒิสืภา แล่ะการยืนัยันัการอนัุมืัติ ิ

พระราชิกำาหนัด จัะต้ิองกระทำาในัโอกาสืแรกท้�ม้ืการประชุิมืสืภานัั�นั ๆ

มืาติรา ๑๗๓ ก�อนัท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภาจัะได้อนุัมัืติิพระราชิกำาหนัดใดสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาจัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของแติ�ล่ะสืภา  

มื้สืิทธิเข้าชิื �อเสืนัอคู่วามืเห็นัติ�อประธานัแห�งสืภาท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกว�าพระราชิกำาหนัดนัั�นัไมื�เป็นัไปติามื 

มืาติรา ๑๗๒ วรรคู่หน้ั�ง แล่ะให้ประธานัแห�งสืภานัั�นัสื�งคู่วามืเห็นัไปยังศาล่รัฐธรรมืน่ัญภายในัสืามืวันันัับัแติ�วันัท้� 

ได้รับัคู่วามืเห็นัเพื�อวินัิจัฉัย แล่ะให้รอการพิจัารณาพระราชิกำาหนัดนัั�นัไว้ก�อนัจันักว�าจัะได้รับัแจั้งคู่ำาวินัิจัฉัย 

ของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

ให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญมื้คู่ำาวินัิจัฉัยภายในัหกสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัเรื�อง แล่ะให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญแจั้ง 

คู่ำาวินิัจัฉัยนัั�นัไปยังประธานัแห�งสืภาท้�สื�งคู่วามืเห็นันัั�นัมืา

ในักรณ้ท้ �ศาล่รัฐธรรมืนั่ญวินัิจัฉัยว�าพระราชิกำาหนัดใดไมื�เป็นัไปติามืมืาติรา ๑๗๒ วรรคู่หนั้ �ง  

ให้พระราชิกำาหนัดนัั�นัไมื�ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัมืาแติ�ต้ินั

คู่ำาวินัิจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืนั่ญว�าพระราชิกำาหนัดใดไมื�เป็นัไปติามืมืาติรา ๑๗๒ วรรคู่หนั้�ง ติ้องมื้ 

คู่ะแนันัเส้ืยงไมื�น้ัอยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�

มืาติรา ๑๗๔ ในักรณ้ท้�ม้ืคู่วามืจัำาเป็นัต้ิองม้ืกฎหมืายเก้�ยวด้วยภาษ้อากรหรือเงินัติราซ้ึ่�งจัะต้ิองได้รับั 

การพิจัารณาโดยด�วนัแล่ะล่ับัเพื�อรักษาประโยชินั์ของแผู้�นัดินั พระมืหากษัติริย์จัะทรงติราพระราชิกำาหนัด 

ให้ใช้ิบัังคัู่บัดังเชิ�นัพระราชิบััญญัติิก็ได้

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๗๒ วรรคู่สืามื วรรคู่สื้� วรรคู่ห้า วรรคู่หก แล่ะวรรคู่เจั็ด มืาใชิ้บัังคู่ับัแก� 

พระราชิกำาหนัดท้�ได้ติราข้�นัติามืวรรคู่หนั้�งโดยอนัุโล่มื แติ�ถึ้าเป็นัการติราข้�นัในัระหว�างสืมืัยประชิุมื จัะติ้อง 

นัำาเสืนัอติ�อสืภาผู้่้แทนัราษฎรภายในัสืามืวันันัับัแติ�วันัถัึดจัากวันัประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษา

มืาติรา ๑๗๕ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซึ่้�งพระราชิอำานัาจัในัการติราพระราชิกฤษฎ้กาโดยไมื�ขัดติ�อ 

กฎหมืาย

มืาติรา ๑๗๖ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัในัการประกาศใช้ิแล่ะเลิ่กใช้ิกฎอัยการศ้ก

ในักรณ้ท้�มื้คู่วามืจัำาเป็นัติ้องประกาศใชิ้กฎอัยการศ้กเฉพาะแห�งเป็นัการร้บัด�วนั เจั้าหนั้าท้�ฝ่่ายทหาร 

ย�อมืกระทำาได้ติามืกฎหมืายว�าด้วยกฎอัยการศ้ก

มืาติรา ๑๗๗ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัในัการประกาศสืงคู่รามืเมืื�อได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบั 

ของรัฐสืภา
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืติิให้คู่วามืเห็นัชิอบัของรัฐสืภาติ้องมื้คู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืด 

เท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภา

มืาติรา ๑๗๘ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัในัการทำาหนัังสืือสัืญญาสัืนัติิภาพสัืญญาสืงบัศ้ก  

แล่ะสัืญญาอื�นักับันัานัาประเทศหรือกับัองค์ู่การระหว�างประเทศ

หนัังสืือสืัญญาใดมื้บัทเปล่้�ยนัแปล่งอาณาเขติไทย หรือเขติพื�นัท้�นัอกอาณาเขติซึ่้�งประเทศไทยมื้สืิทธ ิ

อธิปไติยหรือม้ืเขติอำานัาจัติามืหนัังสืือสัืญญาหรือติามืกฎหมืายระหว�างประเทศหรือจัะต้ิองออกพระราชิบััญญัติิ 

เพื�อให้การเป็นัไปติามืหนัังสืือสืัญญา แล่ะหนัังสืือสืัญญาอื�นัท้�อาจัมื้ผู้ล่กระทบัติ�อคู่วามืมืั�นัคู่งทางเศรษฐกิจั  

สืังคู่มื หรือการคู่้าหรือการล่งทุนัของประเทศอย�างกว้างขวาง ติ้องได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัของรัฐสืภา ในัการนั้�  

รัฐสืภาต้ิองพิจัารณาให้แล้่วเสืร็จัภายในัหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัเรื�อง หากรัฐสืภาพิจัารณาไมื�แล้่วเสืร็จัภายในั 

กำาหนัดเวล่าดังกล่�าวให้ถืึอว�ารัฐสืภาให้คู่วามืเห็นัชิอบั

หนัังสืือสืัญญาอื�นัท้�อาจัมื้ผู้ล่กระทบัติ�อคู่วามืมืั�นัคู่งทางเศรษฐกิจั สืังคู่มื หรือการคู่้า หรือการล่งทุนั 

ของประเทศอย�างกว้างขวางติามืวรรคู่สือง ได้แก� หนัังสืือสืัญญาเก้�ยวกับัการคู่้าเสืร้ เขติศุล่กากรร�วมืหรือ 

การให้ใชิ้ทรัพยากรธรรมืชิาติิ หรือทำาให้ประเทศติ้องสื่ญเสื้ยสืิทธิในัทรัพยากรธรรมืชิาติทิั�งหมืดหรือบัางสื�วนั  

หรือหนัังสืือสัืญญาอื�นัติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

ให้มื้กฎหมืายกำาหนัดวิธ้การท้�ประชิาชินัจัะเข้ามืามื้สื�วนัร�วมืในัการแสืดงคู่วามืคู่ิดเห็นัแล่ะได้รับั 

การเย้ยวยาท้�จัำาเป็นัอันัเกิดจัากผู้ล่กระทบัของการทำาหนัังสืือสัืญญาติามืวรรคู่สืามืด้วย

เมืื�อมื้ปัญหาว�าหนัังสืือสืัญญาใดเป็นักรณ้ติามืวรรคู่สืองหรือวรรคู่สืามืหรือไมื� คู่ณะรัฐมืนัติร้จัะขอให้ 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญวินิัจัฉัยก็ได้ ทั�งน้ั� ศาล่รัฐธรรมืน่ัญต้ิองวินิัจัฉัยให้แล้่วเสืร็จัภายในัสืามืสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัคู่ำาขอ

มืาติรา ๑๗๙ พระมืหากษัติริย์ทรงไว้ซ้ึ่�งพระราชิอำานัาจัในัการพระราชิทานัอภัยโทษ

มืาติรา ๑๘๐ พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�งข้าราชิการฝ่่ายทหารแล่ะฝ่่ายพล่เรือนัติำาแหนั�งปลั่ดกระทรวง  

อธิบัด้ แล่ะเท้ยบัเท�า แล่ะทรงให้พ้นัจัากติำาแหนั�ง เว้นัแติ�กรณ้ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะคู่วามืติาย เกษ้ยณอายุ  

หรือพ้นัจัากราชิการเพราะถ่ึกล่งโทษ

มืาติรา ๑๘๑ ข้าราชิการแล่ะพนัักงานัของรัฐซึ่้�งมื้ติำาแหนั�งหรือเงินัเดือนัประจัำาแล่ะมืิใชิ�ข้าราชิการ 

การเมืือง จัะเป็นัข้าราชิการการเมืืองหรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองอื�นัมิืได้

มืาติรา ๑๘๒ บัทกฎหมืาย พระราชิหัติถึเล่ขา แล่ะพระบัรมืราชิโองการอันัเก้�ยวกับัราชิการแผู้�นัดินั 

ต้ิองม้ืรัฐมืนัติร้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ เว้นัแติ�ท้�ม้ืบััญญัติิไว้เป็นัอย�างอื�นัในัรัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๑๘๓ เงินัประจัำาติำาแหนั�งแล่ะประโยชินั์ติอบัแทนัอย�างอื�นัขององคู่มืนัติร้ ประธานัแล่ะ 

รองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร ประธานัแล่ะรองประธานัวุฒิสืภา ผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิก 

สืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภา ให้กำาหนัดโดยพระราชิกฤษฎ้กา

บัำาเหนั็จับัำานัาญหรือประโยชินั์ติอบัแทนัอย�างอื�นัขององคู่มืนัติร้ซึ่้ �งพ้นัจัากติำาแหนั�งให้กำาหนัด 

โดยพระราชิกฤษฎ้กา
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หมืวด็ ๙
การขัด็กันแห�งผู้ล่ประโยชิน์

มืาติรา ๑๘๔ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภาต้ิอง

(๑) ไมื�ดำารงติำาแหนั�งหรือหนั้าท้�ใดในัหนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐหรือรัฐวิสืาหกิจัหรือติำาแหนั�ง 

สืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นั

(๒) ไมื�รับัหรือแทรกแซึ่งหรือก้าวก�ายการเข้ารับัสืัมืปทานัจัากรัฐ หนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ  

หรือรัฐวิสืาหกิจั หรือเข้าเป็นัคู่่�สืัญญากับัรัฐ หนั�วยราชิการหนั�วยงานัของรัฐ หรือรัฐวิสืาหกิจัอันัมื้ล่ักษณะ 

เป็นัการผู้่กขาดติัดติอนั หรือเป็นัหุ้นัสื�วนัหรือผู้่้ถึือหุ้นัในัห้างหุ้นัสื�วนัหรือบัริษัทท้�รับัสืัมืปทานัหรือเข้าเป็นั 

คู่่�สัืญญาในัลั่กษณะดังกล่�าว ทั�งน้ั� ไมื�ว�าโดยทางติรงหรือทางอ้อมื

(๓) ไมื�รับัเงินัหรือประโยชินั์ใด ๆ จัากหนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ หรือรัฐวิสืาหกิจัเป็นัพิเศษ  

นัอกเหนืัอไปจัากท้�หนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ หรือรัฐวิสืาหกิจัปฏิิบััติิติ�อบุัคู่คู่ล่อื�นั ๆ  ในัธุรกิจัการงานัปกติิ

(๔) ไมื�กระทำาการใด ๆ ไมื�ว�าโดยทางติรงหรือทางอ้อมื อันัเป็นัการขัดขวางหรือแทรกแซึ่งการใช้ิสิืทธิ 

หรือเสืร้ภาพของหนัังสืือพิมืพ์หรือสืื�อมืวล่ชินัโดยมิืชิอบั

มืาติราน้ั�มิืให้ใช้ิบัังคัู่บัในักรณ้ท้�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภารับัเบ้ั�ยหวัด บัำาเหน็ัจับัำานัาญ  

เงินัปีพระบัรมืวงศานุัวงศ์ หรือเงินัอื�นัใดในัลั่กษณะเด้ยวกันั แล่ะมิืให้ใช้ิบัังคัู่บัในักรณ้ท้�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

หรือสืมืาชิิกวุฒิสืภารับัหรือดำารงติำาแหนั�งกรรมืาธิการของรัฐสืภา สืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือวุฒิสืภา หรือกรรมืการ 

ท้�ได้รับัแติ�งตัิ�งในัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัท้�เก้�ยวกับักิจัการของสืภา หรือกรรมืการติามืท้�ม้ืกฎหมืายบััญญัติิ

ไว้เป็นัการเฉพาะ

ให้นัำา (๒) แล่ะ (๓) มืาบัังคัู่บัใช้ิแก�คู่่�สืมืรสืแล่ะบุัติรของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา  

แล่ะบัุคู่คู่ล่อื�นัซึ่้�งมืิใชิ�คู่่�สืมืรสืแล่ะบัุติรของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภานัั�นัท้�ดำาเนัินัการในั 

ล่ักษณะผู้่้ถึ่กใชิ้ ผู้่้ร�วมืดำาเนัินัการ หรือผู้่้ได้รับัมือบัหมืายจัากสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาให้ 

กระทำาการติามืมืาติราน้ั�ด้วย

มืาติรา ๑๘๕ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาติ้องไมื�ใชิ้สืถึานัะหรือติำาแหนั�งการเป็นั 

สืมืาชิิกสืภาผู้่แ้ทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวฒุิสืภากระทำาการใด ๆ อันัมื้ล่ักษณะท้�เป็นัการก้าวก�ายหรือแทรกแซึ่ง 

เพื�อประโยชิน์ัของตินัเอง ของผู้่้อื�นั หรือของพรรคู่การเมืือง ไมื�ว�าโดยทางติรงหรือทางอ้อมืในัเรื�องดังติ�อไปน้ั�

(๑) การปฏิิบััติิราชิการหรือการดำาเนัินังานัในัหนั้าท้�ประจัำาของข้าราชิการ พนัักงานัหรือล่่กจั้างของ 

หนั�วยราชิการ หนั�วยงานัของรัฐ รัฐวิสืาหกิจั กิจัการท้�รัฐถืึอหุ้นัใหญ� หรือราชิการสื�วนัท้องถิึ�นั

(๒) กระทำาการในัล่ักษณะท้�ทำาให้ตินัมื้สื�วนัร�วมืในัการใชิ้จั�ายเงินังบัประมืาณหรือให้คู่วามืเห็นัชิอบั 

ในัการจััดทำาโคู่รงการใด ๆ ของหนั�วยงานัของรัฐ เว้นัแติ�เป็นัการดำาเนิันัการในักิจัการของรัฐสืภา

(๓) การบัรรจัุ แติ�งติั�ง โยกย้าย โอนั เล่ื�อนัติำาแหนั�ง เล่ื�อนัเงินัเดือนัหรือการให้พ้นัจัากติำาแหนั�งของ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้าราชิการซ้ึ่�งม้ืติำาแหนั�งหรือเงินัเดือนัประจัำาแล่ะมิืใชิ�ข้าราชิการการเมืือง พนัักงานั หรือล่่กจ้ัางของหนั�วยราชิการ 

หนั�วยงานัของรัฐ รัฐวิสืาหกิจั กิจัการท้�รัฐถืึอหุ้นัใหญ� หรือราชิการสื�วนัท้องถิึ�นั

มืาติรา ๑๘๖ ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๘๔ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�รัฐมืนัติร้ด้วยโดยอนุัโล่มื เว้นัแติ�กรณ้ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) การดำารงติำาแหนั�งหรือการดำาเนิันัการท้�กฎหมืายบััญญัติิให้เป็นัหน้ัาท้�หรืออำานัาจัของรัฐมืนัติร้

(๒) การกระทำาติามืหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัในัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินั หรือติามืนัโยบัายท้�ได้แถึล่ง 

ติ�อรัฐสืภา หรือติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

นัอกจัากกรณ้ติามืวรรคู่หนั้�ง รัฐมืนัติร้ติ้องไมื�ใชิ้สืถึานัะหรือติำาแหนั�งกระทำาการใดไมื�ว�าโดยทางติรง 

หรือทางอ้อมื อันัเป็นัการก้าวก�ายหรือแทรกแซึ่งการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของเจั้าหนั้าท้�ของรัฐเพื�อประโยชินั์ของ 

ตินัเองของผู้่้อื�นั หรือของพรรคู่การเมืืองโดยมิืชิอบัติามืท้�กำาหนัดในัมืาติรฐานัทางจัริยธรรมื

มืาติรา ๑๘๗ รัฐมืนัติร้ต้ิองไมื�เป็นัหุ้นัสื�วนัหรือผู้่้ถืึอหุ้นัในัห้างหุ้นัสื�วนัหรือบัริษัทหรือไมื�คู่งไว้ซ้ึ่�งคู่วามื 

เป็นัหุ้นัสื�วนัหรือผู้่้ถึือหุ้นัในัห้างหุ้นัสื�วนัหรือบัริษัทติ�อไปติามืจัำานัวนัท้�กฎหมืายบััญญัติิแล่ะติ้องไมื�เป็นัล่่กจั้าง

ของบุัคู่คู่ล่ใด

ในักรณ้ท้�รัฐมืนัติร้ผู้่้ใดประสืงค์ู่จัะได้รับัประโยชิน์ัจัากกรณ้ติามืวรรคู่หน้ั�งติ�อไป ให้แจ้ังประธานักรรมืการ 

ป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทจุัริติแห�งชิาติิทราบัภายในัสืามืสืบิัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัแติ�งติั�ง แล่ะให้โอนัหุ้นัในั 

ห้างหุ้นัสื�วนัหรือบัริษัทดังกล่�าวให้แก�นิัติิบุัคู่คู่ล่ซ้ึ่�งจััดการทรัพยสิ์ืนัเพื�อประโยชิน์ัของผู้่้อื�นั ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืาย 

บััญญัติิ

รัฐมืนัติร้จัะเข้าไปเก้�ยวข้องกับัการบัริหารจััดการหุ้นัหรือกิจัการของห้างหุ้นัสื�วนัหรือบัริษัทติามื 

วรรคู่สืองไมื�ว�าในัทางใด ๆ มิืได้

มืาติราน้ั�เฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัคู่วามืเป็นัหุ้นัสื�วนัหรือผู้่้ถืึอหุ้นั ให้ใช้ิบัังคัู่บัแก�คู่่�สืมืรสืแล่ะบุัติรท้�ยังไมื� 

บัรรลุ่นิัติิภาวะของรัฐมืนัติร้ แล่ะการถืึอหุ้นัของรัฐมืนัติร้ท้�อย่�ในัคู่วามืคู่รอบัคู่รองหรือด่แล่ของบุัคู่คู่ล่อื�นัไมื�ว�า

โดยทางใด ๆ ด้วย
 

หมืวด็ ๑๐
ศัาล่

ส�วนท่� ๑

บัททั�วไป                  

 

มืาติรา ๑๘๘ การพิจัารณาพิพากษาอรรถึคู่ด้เป็นัอำานัาจัของศาล่ ซึ่้�งติ้องดำาเนัินัการให้เป็นัไปติามื 

กฎหมืายแล่ะในัพระปรมืาภิไธยพระมืหากษัติริย์

ผู้่้พิพากษาแล่ะติุล่าการย�อมืมื้อิสืระในัการพิจัารณาพิพากษาอรรถึคู่ด้ติามืรัฐธรรมืนัญ่แล่ะกฎหมืาย 

ให้เป็นัไปโดยรวดเร็ว เป็นัธรรมื แล่ะปราศจัากอคู่ติิทั�งปวง
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มืาติรา ๑๘๙ บัรรดาศาล่ทั�งหล่ายจัะตัิ�งข้�นัได้แติ�โดยพระราชิบััญญัติิ

การติั�งศาล่ข้�นัใหมื�หรือกำาหนัดวิธ้พิจัารณาเพื�อพิจัารณาพิพากษาคู่ด้ใดคู่ด้หนั้�งหรือท้�มื้ข้อหาฐานัใด 

ฐานัหน้ั�งโดยเฉพาะแทนัศาล่ท้�ม้ืติามืกฎหมืายสืำาหรับัพิจัารณาพิพากษาคู่ด้นัั�นั ๆ จัะกระทำามิืได้

มืาติรา ๑๙๐ พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�งแล่ะให้ผู้่้พิพากษาแล่ะตุิล่าการพ้นัจัากติำาแหนั�ง แติ�ในักรณ้ 

ท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะคู่วามืติาย เกษย้ณอายุ ติามืวาระ หรือพ้นัจัากราชิการเพราะถึก่ล่งโทษให้นัำาคู่วามื 

กราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อทรงทราบั

มืาติรา ๑๙๑ ก�อนัเข้ารบััหนั้าท้� ผู้่้พิพากษาแล่ะติลุ่าการติ้องถึวายสืัติย์ปฏิิญาณติ�อพระมืหากษตัิริย์ 

ด้วยถ้ึอยคู่ำา ดังติ�อไปน้ั�

“ข้าพระพุทธเจั้า (ชิื �อผู้่ ้ปฏิิญาณ) ขอถึวายสืัติย์ปฏิิญาณว�า ข้าพระพุทธเจั้าจัะจังรักภักด้ติ�อ 

พระมืหากษัติริย์ แล่ะจัะปฏิิบััติิหนั้าท้�ในัพระปรมืาภิไธยด้วยคู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติโดยปราศจัากอคู่ติิทั�งปวง 

เพื�อให้เกิดคู่วามืยุติิธรรมืแก�ประชิาชินั แล่ะคู่วามืสืงบัสืุขแห�งราชิอาณาจัักร ทั�งจัะรักษาไว้แล่ะปฏิิบััติิติามืซึ่้�ง 

การปกคู่รองระบัอบัประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืขติามืรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย 

แล่ะกฎหมืายทุกประการ”

มืาติรา ๑๙๒ ในักรณ้ท้�มื้ปัญหาเก้�ยวกับัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัระหว�างศาล่ยุติิธรรมื ศาล่ปกคู่รอง 

หรือศาล่ทหาร ให้พิจัารณาวินัิจัฉัยชิ้�ขาดโดยคู่ณะกรรมืการซึ่้�งประกอบัด้วยประธานัศาล่ฎ้กาเป็นัประธานั 

ประธานัศาล่ปกคู่รองสืง่สืุด หัวหนั้าสืำานัักติุล่าการทหาร แล่ะผู้่ท้รงคูุ่ณวุฒิอื�นัอ้กไมื�เกินัสื้�คู่นัติามืท้�กฎหมืาย 

บััญญัติิเป็นักรรมืการ

หลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การช้ิ�ขาดปัญหาเก้�ยวกับัหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัระหว�างศาล่ติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้เป็นัไปติามืท้� 

กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๑๙๓  ให้แติ�ล่ะศาล่ ยกเว้นัศาล่ทหาร ม้ืหนั�วยงานัท้�รับัผิู้ดชิอบังานัธุรการท้�ม้ืคู่วามืเป็นัอิสืระ 

ในัการบัริหารงานับัุคู่คู่ล่ การงบัประมืาณ แล่ะการดำาเนัินัการอื�นั โดยให้มื้หัวหนั้าหนั�วยงานัคู่นัหนั้�งเป็นั 

ผู้่้บัังคัู่บับััญชิาข้�นัติรงติ�อประธานัของแติ�ล่ะศาล่ ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

ให้ศาล่ยุติิธรรมืแล่ะศาล่ปกคู่รองม้ืระบับัเงินัเดือนัแล่ะคู่�าติอบัแทนัเป็นัการเฉพาะติามืคู่วามืเหมืาะสืมื 

ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

 

ส�วนท่� ๒

ศัาล่ยุติิธรรมื

มืาติรา ๑๙๔ ศาล่ยุติิธรรมืมื้อำานัาจัพิจัารณาพิพากษาคู่ด้ทั�งปวง เว้นัแติ�คู่ด้ท้�รัฐธรรมืนั่ญหรือ 

กฎหมืายบััญญัติิให้อย่�ในัอำานัาจัของศาล่อื�นั

การจััดตัิ�ง วิธ้พิจัารณาคู่ด้ แล่ะการดำาเนิันังานัของศาล่ยุติิธรรมืให้เป็นัไปติามืกฎหมืายว�าด้วยการนัั�นั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืาติรา ๑๙๕ ให้มื้แผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองในัศาล่ฎ้กา โดยองคู่์คู่ณะ 

ผู้่้พิพากษาประกอบัด้วยผู้่้พิพากษาในัศาล่ฎ้กาซึ่้�งดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาศาล่ฎ้กาหรือผู้่้พิพากษา 

อาวุโสืซึ่้�งเคู่ยดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาศาล่ฎ้กา ซึ่้�งได้รับัคู่ัดเล่ือกโดยท้�ประชิุมืใหญ�ศาล่ฎ้กาจัำานัวนั 

ไมื�นั้อยกว�าห้าคู่นัแติ�ไมื�เกินัเก้าคู่นัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยวิธ้พิจัารณา 

คู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง โดยให้เลื่อกเป็นัรายคู่ด้

ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองม้ือำานัาจัพิจัารณาพิพากษาคู่ด้ติามืท้�บััญญัติิ 

ไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญ

วิธ้พิจัารณาคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

คู่ำาพิพากษาของศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง ให้อุทธรณ์ติ�อท้�ประชุิมืใหญ� 

ศาล่ฎ้กาได้ภายในัสืามืสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองม้ืคู่ำาพิพากษา

การวินัิจัฉัยอุทธรณ์ของท้�ประชิุมืใหญ�ศาล่ฎ้กาติามืวรรคู่สื้� ให้ดำาเนัินัการโดยองคู่์คู่ณะของศาล่ฎ้กา 

ซึ่้�งประกอบัด้วยผู้่้พิพากษาในัศาล่ฎ้กาซึ่้�งดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาหัวหนั้าคู่ณะในัศาล่ฎ้กาหรือ 

ผู้่้พิพากษาอาวุโสืซึ่้�งเคู่ยดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาหัวหนั้าคู่ณะในัศาล่ฎก้าซึ่้�งไมื�เคู่ยพิจัารณาคู่ด้นัั�นั 

มืาก�อนั แล่ะได้รับัคัู่ดเลื่อกโดยท้�ประชุิมืใหญ�ศาล่ฎ้กาจัำานัวนัเก้าคู่นั โดยให้เลื่อกเป็นัรายคู่ด้แล่ะเมืื�อองค์ู่คู่ณะ 

ของศาล่ฎ้กาดังกล่�าวได้วินิัจัฉัยแล้่ว ให้ถืึอว�าคู่ำาวินิัจัฉัยนัั�นัเป็นัคู่ำาวินิัจัฉัยอุทธรณ์ของท้�ประชุิมืใหญ�ศาล่ฎ้กา

ในักรณ้ท้�ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองม้ืคู่ำาพิพากษาให้ผู้่้ใดพ้นัจัากติำาแหนั�ง  

หรือคู่ำาพิพากษานัั�นัม้ืผู้ล่ให้ผู้่้ใดพ้นัจัากติำาแหนั�ง ไมื�ว�าจัะม้ืการอุทธรณ์ติามืวรรคู่ส้ื�หรือไมื� ให้ผู้่้นัั�นัพ้นัจัากติำาแหนั�ง 

ตัิ�งแติ�วันัท้�ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองม้ืคู่ำาพิพากษา

หล่ักเกณฑ์์แล่ะวิธ้การอุทธรณ์ติามืวรรคู่สื้� แล่ะการพิจัารณาวินัิจัฉัยอุทธรณ์ติามืวรรคู่ห้า ให้เป็นัไป 

ติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

มืาติรา ๑๙๖ การบัริหารงานับัุคู่คู่ล่เก้�ยวกับัผู้่้พิพากษาศาล่ยุติิธรรมืติ้องมื้คู่วามืเป็นัอิสืระแล่ะ 

ดำาเนัินัการโดยคู่ณะกรรมืการติุล่าการศาล่ยุติิธรรมื ซึ่้�งประกอบัด้วยประธานัศาล่ฎ้กาเป็นัประธานัแล่ะ 

กรรมืการผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิซึ่้�งเป็นัข้าราชิการติุล่าการในัแติ�ล่ะชิั�นัศาล่ แล่ะผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิซึ่้�งไมื�เป็นัหรือเคู่ยเป็นั 

ข้าราชิการตุิล่าการ บัรรดาท้�ได้รับัเลื่อกจัากข้าราชิการตุิล่าการไมื�เกินัสืองคู่นั  ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ
 

ส�วนท่� ๓

ศัาล่ปกคู่รอง

มืาติรา ๑๙๗ ศาล่ปกคู่รองมื้อำานัาจัพิจัารณาพิพากษาคู่ด้ปกคู่รองอันัเนัื�องมืาจัากการใชิ้อำานัาจั 

ทางปกคู่รองติามืกฎหมืายหรือเนืั�องมืาจัากการดำาเนิันักิจัการทางปกคู่รอง ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

ให้ม้ืศาล่ปกคู่รองส่ืงสุืดแล่ะศาล่ปกคู่รองชัิ�นัต้ินั
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อำานัาจัศาล่ปกคู่รองติามืวรรคู่หนั้�ง ไมื�รวมืถึ้งการวินัิจัฉัยชิ้�ขาดขององคู่์กรอิสืระซึ่้�งเป็นัการใชิ้อำานัาจั 

โดยติรงติามืรัฐธรรมืน่ัญขององค์ู่กรอิสืระนัั�นั ๆ

การจััดตัิ�ง วิธ้พิจัารณาคู่ด้ แล่ะการดำาเนิันังานัของศาล่ปกคู่รองให้เป็นัไปติามืกฎหมืายว�าด้วยการนัั�นั

มืาติรา ๑๙๘ การบัริหารงานับุัคู่คู่ล่เก้�ยวกับัตุิล่าการศาล่ปกคู่รองต้ิองม้ืคู่วามืเป็นัอิสืระแล่ะดำาเนิันัการ 

โดยคู่ณะกรรมืการตุิล่าการศาล่ปกคู่รองซ้ึ่�งประกอบัด้วยประธานัศาล่ปกคู่รองส่ืงสุืดเป็นัประธานัแล่ะกรรมืการ 

ผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิซึ่้�งเป็นัติุล่าการในัศาล่ปกคู่รอง แล่ะผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิซึ่้�งไมื�เป็นัหรือเคู่ยเป็นัติุล่าการในัศาล่ปกคู่รอง 

ไมื�เกินัสืองคู่นั บัรรดาท้�ได้รับัเลื่อกจัากข้าราชิการตุิล่าการศาล่ปกคู่รอง ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

ส�วนท่� ๔

ศัาล่ทหาร

มืาติรา ๑๙๙ ศาล่ทหารมื้อำานัาจัพิจัารณาพิพากษาคู่ด้อาญาท้�ผู้่้กระทำาคู่วามืผู้ิดเป็นับัุคู่คู่ล่ซึ่้�งอย่�ในั 

อำานัาจัศาล่ทหารแล่ะคู่ด้อื�นั ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การจััดติั�ง วิธ้พิจัารณาคู่ด้ แล่ะการดำาเนัินังานัของศาล่ทหาร ติล่อดจันัการแติ�งติั�งแล่ะการให้ 

ตุิล่าการศาล่ทหารพ้นัจัากติำาแหนั�ง ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

หมืวด็ ๑๑
ศัาล่รัฐธรรมืน่ญ

มืาติรา ๒๐๐ ศาล่รัฐธรรมืน่ัญประกอบัด้วยตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญจัำานัวนัเก้าคู่นัซ้ึ่�งพระมืหากษัติริย์ 

ทรงแติ�งตัิ�งจัากบุัคู่คู่ล่ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ผู้่้พิพากษาในัศาล่ฎ้กาซึ่้�งดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาหัวหนั้าคู่ณะในัศาล่ฎ้กามืาแล่้ว 

ไมื�น้ัอยกว�าสืามืปี ซ้ึ่�งได้รับัคัู่ดเลื่อกโดยท้�ประชุิมืใหญ�ศาล่ฎ้กา จัำานัวนัสืามืคู่นั

(๒) ติุล่าการในัศาล่ปกคู่รองสื่งสืุดซึ่้�งดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าติุล่าการศาล่ปกคู่รองสื่งสืุดมืาแล่้ว 

ไมื�น้ัอยกว�าห้าปี ซ้ึ่�งได้รับัคัู่ดเลื่อกโดยท้�ประชุิมืใหญ�ตุิล่าการในัศาล่ปกคู่รองส่ืงสุืด จัำานัวนัสืองคู่นั

(๓) ผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิสืาขานัิติิศาสืติร์ซึ่้�งได้รับัการสืรรหาจัากผู้่้ดำารงติำาแหนั�งหรือเคู่ยดำารงติำาแหนั�ง 

ศาสืติราจัารย์ของมืหาวิทยาล่ัยในัประเทศไทยมืาแล่้วเป็นัเวล่าไมื�นั้อยกว�าห้าปี แล่ะยังมื้ผู้ล่งานัทางวชิิาการ 

เป็นัท้�ประจัักษ์ จัำานัวนัหน้ั�งคู่นั

(๔) ผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิสืาขารัฐศาสืติร์หรือรัฐประศาสืนัศาสืติร์ซึ่้�งได้รับัการสืรรหาจัากผู้่้ดำารงติำาแหนั�งหรือ 

เคู่ยดำารงติำาแหนั�งศาสืติราจัารย์ของมืหาวิทยาล่ัยในัประเทศไทยมืาแล่้วเป็นัเวล่าไมื�นั้อยกว�าห้าปีแล่ะ 

ยังม้ืผู้ล่งานัทางวิชิาการเป็นัท้�ประจัักษ์ จัำานัวนัหน้ั�งคู่นั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๕) ผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิซึ่้�งได้รับัการสืรรหาจัากผู้่้รับัหรือเคู่ยรับัราชิการในัติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้ หรือ 

หัวหน้ัาสื�วนัราชิการท้�เท้ยบัเท�า หรือติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�ารองอัยการส่ืงสุืดมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปีจัำานัวนัสืองคู่นั

ในักรณ้ไมื�อาจัเล่ือกผู้่้พิพากษาหัวหนั้าคู่ณะในัศาล่ฎ้กาติามื (๑) ท้�ประชิุมืใหญ�ศาล่ฎ้กาจัะเล่ือก 

บุัคู่คู่ล่จัากผู้่้ซ้ึ่�งเคู่ยดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าผู้่้พิพากษาในัศาล่ฎ้กามืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าสืามืปีก็ได้

การนัับัระยะเวล่าติามืวรรคู่หนั้�ง ให้นัับัถึ้งวันัท้�ได้รับัการคู่ัดเล่ือกหรือวันัสืมืัคู่รเข้ารับัการสืรรหา  

แล้่วแติ�กรณ้ ในักรณ้จัำาเป็นัอันัไมื�อาจัหล้่กเล้่�ยงได้ คู่ณะกรรมืการสืรรหาจัะประกาศล่ดระยะเวล่าติามืวรรคู่หน้ั�ง 

หรือวรรคู่สืองล่งก็ได้ แติ�จัะล่ดล่งเหลื่อน้ัอยกว�าสืองปีมิืได้

มืาติรา ๒๐๑ ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิดังติ�อไปน้ั�ด้วย

(๑) ม้ืสัืญชิาติิไทยโดยการเกิด

(๒) มื้อายุไมื�ติำ�ากว�าสื้�สืิบัห้าปี แติ�ไมื�ถึ้งหกสืิบัแปดปีในัวันัท้�ได้รับัการคู่ัดเล่ือกหรือวันัสืมืัคู่รเข้ารับัการ 

สืรรหา

(๓) สืำาเร็จัการศ้กษาไมื�ติำ�ากว�าปริญญาติร้หรือเท้ยบัเท�า

(๔) ม้ืคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์

(๕) ม้ืสุืขภาพท้�สืามืารถึปฏิิบััติิหน้ัาท้�ได้อย�างม้ืประสิืทธิภาพ

มืาติรา ๒๐๒ ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญต้ิองไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามื ดังติ�อไปน้ั�

(๑) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญหรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระใด

(๒) ลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)

(๓) เคู่ยได้รับัโทษจัำาคุู่กโดยคู่ำาพิพากษาถ้ึงท้�สุืดให้จัำาคุู่ก เว้นัแติ�ในัคู่วามืผิู้ดอันัได้กระทำาโดยประมืาท 

หรือคู่วามืผิู้ดล่หุโทษ

(๔) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา ข้าราชิการการเมืือง หรือสืมืาชิิก 

สืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นัในัระยะสิืบัปีก�อนัเข้ารับัการคัู่ดเลื่อกหรือสืรรหา

(๕) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัสืมืาชิิกหรือผู้่้ดำารงติำาแหนั�งอื�นัของพรรคู่การเมืืองในัระยะสืิบัปีก�อนัเข้ารับัการ 

คัู่ดเลื่อกหรือสืรรหา

(๖) เป็นัข้าราชิการซ้ึ่�งม้ืติำาแหนั�งหรือเงินัเดือนัประจัำา

(๗) เป็นัพนัักงานัหรือล่่กจ้ัางของหนั�วยงานัของรัฐ รัฐวิสืาหกิจั หรือราชิการสื�วนัท้องถิึ�นั หรือกรรมืการ 

หรือท้�ปร้กษาของหนั�วยงานัของรัฐหรือรัฐวิสืาหกิจั

(๘) เป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งใดในัห้างหุ้นัสื�วนับัริษัท หรือองค์ู่กรท้�ดำาเนิันัธุรกิจัโดยมุื�งหาผู้ล่กำาไรหรือรายได้ 

มืาแบั�งปันักันั หรือเป็นัล่่กจ้ัางของบุัคู่คู่ล่ใด

(๙) เป็นัผู้่้ประกอบัวิชิาช้ิพอิสืระ

(๑๐) ม้ืพฤติิการณ์อันัเป็นัการฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมือย�างร้ายแรง

มืาติรา ๒๐๓ เมืื�อมื้กรณ้ท้�จัะติ้องสืรรหาผู้่้สืมืคู่วรได้รับัการแติ�งติั�งเป็นัติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญ  

ให้เป็นัหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัของคู่ณะกรรมืการสืรรหา ซ้ึ่�งประกอบัด้วย
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(๑) ประธานัศาล่ฎ้กา เป็นัประธานักรรมืการ

(๒) ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร แล่ะผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภาผู้่้แทนัราษฎร เป็นักรรมืการ

(๓) ประธานัศาล่ปกคู่รองส่ืงสุืด เป็นักรรมืการ

(๔) บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งองคู่์กรอิสืระแติ�งติั�งจัากผู้่้มื้คูุ่ณสืมืบััติิติามืมืาติรา ๒๐๑ แล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามืติามื 

มืาติรา ๒๐๒ แล่ะไมื�เคู่ยปฏิิบััติิหน้ัาท้�ใด ๆ  ในัศาล่รัฐธรรมืน่ัญหรือองค์ู่กรอิสืระ องค์ู่กรล่ะหน้ั�งคู่นัเป็นักรรมืการ

ในักรณ้ท้�ไมื�มื้ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งกรรมืการสืรรหาติามื (๒) หรือกรรมืการสืรรหาติามื (๔) มื้ไมื�คู่รบั 

ไมื�ว�าด้วยเหตุิใด ให้คู่ณะกรรมืการสืรรหาประกอบัด้วยกรรมืการสืรรหาเท�าท้�ม้ือย่�

ให้สืำานัักงานัเล่ขาธิการวุฒิสืภาปฏิิบััติิหน้ัาท้�เป็นัหนั�วยธุรการของคู่ณะกรรมืการสืรรหา

ให้คู่ณะกรรมืการสืรรหาดำาเนัินัการสืรรหาผู้่้สืมืคู่วรได้รับัการแติ�งติั�งเป็นัติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญ 

ติามืหลั่กเกณฑ์์ วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของ 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

ในักรณ้ท้�ม้ืปัญหาเก้�ยวกับัคุู่ณสืมืบััติิของผู้่้สืมัืคู่ร ผู้่้ได้รับัการคัู่ดเลื่อกหรือได้รับัการสืรรหาให้เป็นัหน้ัาท้� 

แล่ะอำานัาจัของคู่ณะกรรมืการสืรรหาเป็นัผู้่้วินิัจัฉัย คู่ำาวินิัจัฉัยของคู่ณะกรรมืการสืรรหาให้เป็นัท้�สุืด

ในัการสืรรหา ให้คู่ณะกรรมืการสืรรหาปร้กษาหารือเพื�อคู่ัดสืรรให้ได้บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งมื้คู่วามืรับัผู้ิดชิอบัสื่ง  

มื้คู่วามืกล่้าหาญในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� แล่ะมื้พฤติิกรรมืทางจัริยธรรมืเป็นัติัวอย�างท้�ด้ของสืังคู่มื โดยนัอกจัาก 

การประกาศรับัสืมืัคู่รแล่้ว ให้คู่ณะกรรมืการสืรรหาดำาเนัินัการสืรรหาจัากบัุคู่คู่ล่ท้�มื้คู่วามืเหมืาะสืมืทั�วไป 

ได้ด้วย แติ�ต้ิองได้รับัคู่วามืยินัยอมืของบุัคู่คู่ล่นัั�นั

มืาติรา ๒๐๔ ผู้่้ได้รับัการคู่ัดเล่ือกหรือสืรรหาเพื�อแติ�งติั�งให้ดำารงติำาแหนั�งติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญ 

ติ้องได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัากวุฒิสืภาด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าก้�งหนั้�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�

ของวุฒิสืภา

ในักรณ้ท้�วุฒิสืภาไมื�ให้คู่วามืเห็นัชิอบัผู้่้ได้รับัการสืรรหาหรือคัู่ดเลื่อกรายใด ให้ดำาเนิันัการสืรรหาหรือ 

คัู่ดเลื่อกบุัคู่คู่ล่ใหมื�แทนัผู้่้นัั�นั แล้่วเสืนัอติ�อวุฒิสืภาเพื�อให้คู่วามืเห็นัชิอบัติ�อไป

เมืื�อผู้่้ได้รับัการสืรรหาหรือคู่ัดเล่ือกได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัากวุฒิสืภาแล่้ว ให้เล่ือกกันัเองให้คู่นัหนั้�ง 

เป็นัประธานัศาล่รัฐธรรมืน่ัญ แล้่วแจ้ังผู้ล่ให้ประธานัวุฒิสืภาทราบั

ให้ประธานัวุฒิสืภานัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อทรงแติ�งติั�งประธานัศาล่รัฐธรรมืนั่ญแล่ะติุล่าการ 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ แล่ะเป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ

มืาติรา ๒๐๕ ผู้่ไ้ด้รับัคู่วามืเหน็ัชิอบัจัากวฒุิสืภาให้เปน็ัติลุ่าการศาล่รัฐธรรมืนัญ่โดยท้�ยังมืิไดพ้้นัจัาก 

ติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบัวิชิาชิ้พติามื (๙) อย่� ติ้องแสืดงหล่ักฐานัว�า 

ได้ล่าออกหรือเลิ่กประกอบัวิชิาช้ิพติามืมืาติรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้่ว ติ�อประธานัวุฒิสืภาภายในัเวล่า 

ท้�ประธานัวุฒิสืภากำาหนัด ซ้ึ่�งต้ิองเป็นัเวล่าก�อนัท้�ประธานัวุฒิสืภาจัะนัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่ติามืมืาติรา ๒๐๔  

วรรคู่ส้ื� ในักรณ้ท้�ไมื�แสืดงหลั่กฐานัภายในักำาหนัดเวล่าดังกล่�าว ให้ถืึอว�าผู้่้นัั�นัสืล่ะสิืทธิแล่ะให้ดำาเนิันัการคัู่ดเลื่อก 

หรือสืรรหาใหมื�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มืาติรา ๒๐๖ ในัการพิจัารณาให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืมืาติรา ๒๐๔ ถึ้ามื้ผู้่้ได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัาก 

วุฒิสืภาจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าเจ็ัดคู่นั ให้ผู้่้ได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัเลื่อกกันัเองให้คู่นัหน้ั�งเป็นัประธานัศาล่รัฐธรรมืน่ัญ 

แล่้วแจั้งผู้ล่ให้ประธานัวุฒิสืภาทราบัโดยไมื�ติ้องรอให้มื้ผู้่้ได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัคู่รบัเก้าคู่นั แล่ะเมืื�อโปรดเกล่้า 

โปรดกระหมื�อมืแติ�งติั �งแล่้ว ให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญดำาเนัินัการติามืหนั้าท้ �แล่ะอำานัาจัติ�อไปพล่างก�อนัได้  

โดยในัระหว�างนัั�นั ให้ถืึอว�าศาล่รัฐธรรมืน่ัญประกอบัด้วยตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญเท�าท้�ม้ือย่�

มืาติรา ๒๐๗ ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญมื้วาระการดำารงติำาแหนั�งเจั็ดปีนัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ 

ทรงแติ�งตัิ�ง แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว

มืาติรา ๒๐๘ นัอกจัากการพ้นัจัากติำาแหนั�งติามืวาระ ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญพ้นัจัากติำาแหนั�งเมืื�อ

(๑) ขาดคุู่ณสืมืบััติิติามืมืาติรา ๒๐๑ หรือม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๒๐๒

(๒) ติาย

(๓) ล่าออก

(๔) ม้ือายุคู่รบัเจ็ัดสิืบัห้าปี

(๕) ศาล่รัฐธรรมืนั่ญมื้มืติิให้พ้นัจัากติำาแหนั�งด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าสืามืในัสื้�ของติุล่าการ 

ศาล่รัฐธรรมืนั่ญทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�เพราะเหติุฝ่่าฝ่้นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมืของติุล่าการ 

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

(๖) พ้นัจัากติำาแหนั�งเพราะเหตุิติามืมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื

ประธานัศาล่รัฐธรรมืน่ัญซ้ึ่�งล่าออกจัากติำาแหนั�ง ให้พ้นัจัากติำาแหนั�งตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญด้วย

ในักรณ้ท้�ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญพ้นัจัากติำาแหนั�งติามืวาระ ให้ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญท้�พ้นัจัาก 

ติำาแหนั�งปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปจันักว�าจัะม้ืการแติ�งตัิ�งตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญใหมื�แทนั

ในักรณ้ท้�มื้ปัญหาว�าติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญผู้่้ใดพ้นัจัากติำาแหนั�งติามื (๑) หรือ (๓) หรือไมื�  

ให้เป็นัหนั้าท้ �แล่ะอำานัาจัของคู่ณะกรรมืการสืรรหาติามืมืาติรา ๒๐๓ เป็นัผู้่ ้วินัิจัฉัย คู่ำาวินัิจัฉัยของ 

คู่ณะกรรมืการสืรรหาให้เป็นัท้�สุืด

การร้องขอ ผู้่้ม้ืสิืทธิร้องขอ การพิจัารณา แล่ะการวินิัจัฉัยติามืวรรคู่ส้ื� ให้เป็นัไปติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะ 

วิธ้การท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๒๐๙ ในัระหว�างท้�ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญพ้นัจัากติำาแหนั�งก�อนัวาระแล่ะยังไมื�ม้ืการแติ�งตัิ�ง 

ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญเท�าท้�เหลื่ออย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปได้

บัทบััญญัติิติามืวรรคู่หน้ั�งมิืให้ใช้ิบัังคัู่บักรณ้ม้ืตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงเจ็ัดคู่นั

มืาติรา ๒๑๐ ศาล่รัฐธรรมืน่ัญม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) พิจัารณาวินิัจัฉัยคู่วามืชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญของกฎหมืายหรือร�างกฎหมืาย

(๒) พิจัารณาวินัิจัฉัยปัญหาเก้�ยวกับัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัของสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา รัฐสืภา 

คู่ณะรัฐมืนัติร้ หรือองค์ู่กรอิสืระ
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(๓) หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัอื�นัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญ

การยื�นัคู่ำาร้องแล่ะเงื�อนัไขการยื�นัคู่ำาร้อง การพิจัารณาวินิัจัฉัย การทำาคู่ำาวินิัจัฉัย แล่ะการดำาเนิันังานั 

ของศาล่รัฐธรรมืนั่ญ นัอกจัากท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืนั่ญแล่้ว ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๘๘ มืาติรา ๑๙๐ มืาติรา ๑๙๑ แล่ะมืาติรา ๑๙๓ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�ศาล่รัฐธรรมืน่ัญ 

ด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๑๑ องคู่์คู่ณะของติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญในัการนัั�งพิจัารณาแล่ะในัการทำาคู่ำาวินัิจัฉัย 

ต้ิองประกอบัด้วยตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญไมื�น้ัอยกว�าเจ็ัดคู่นั

คู่ำาวินิัจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืน่ัญให้ถืึอเส้ืยงข้างมืาก เว้นัแติ�รัฐธรรมืน่ัญจัะบััญญัติิไว้เป็นัอย�างอื�นั

เมืื�อศาล่รัฐธรรมืนั่ญรับัเรื�องใดไว้พิจัารณาแล่้ว ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญผู้่้ใดจัะปฏิิเสืธไมื�วินัิจัฉัย 

โดยอ้างว�าเรื�องนัั�นัไมื�อย่�ในัอำานัาจัของศาล่รัฐธรรมืน่ัญมิืได้

คู่ำาวินัิจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืนัญ่ให้เป็นัเด็ดขาด มื้ผู้ล่ผู้่กพันัรัฐสืภา คู่ณะรัฐมืนัติร้ ศาล่ องคู่์กรอิสืระ  

แล่ะหนั�วยงานัของรัฐ

มืาติรา ๒๑๒ ในัการท้�ศาล่จัะใชิ้บัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายบัังคู่ับัแก�คู่ด้ใด ถึ้าศาล่เห็นัเองหรือคู่่�คู่วามื 

โติ้แย้งพร้อมืด้วยเหติุผู้ล่ว�าบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายนัั�นัติ้องด้วยมืาติรา ๕ แล่ะยังไมื�มื้คู่ำาวินัิจัฉัยของ 

ศาล่รัฐธรรมืนั่ญในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับับัทบััญญัติินัั�นั ให้ศาล่สื�งคู่วามืเห็นัเชิ�นัว�านัั�นัติ�อศาล่รัฐธรรมืนั่ญเพื�อวินัิจัฉัย  

ในัระหว�างนัั�นั ให้ศาล่ดำาเนัินัการพิจัารณาติ�อไปได้แติ�ให้รอการพิพากษาคู่ด้ไว้ชิั�วคู่ราวจันักว�าจัะมื้คู่ำาวินัิจัฉัย 

ของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

ในักรณ้ท้�ศาล่รัฐธรรมืนั่ญเห็นัว�าคู่ำาโติ้แย้งของคู่่�คู่วามืติามืวรรคู่หนั้�ง ไมื�เป็นัสืาระอันัคู่วรได้รับัการ 

วินิัจัฉัย ศาล่รัฐธรรมืน่ัญจัะไมื�รับัเรื�องดังกล่�าวไว้พิจัารณาก็ได้

คู่ำาวินิัจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืน่ัญให้ใช้ิได้ในัคู่ด้ทั�งปวง แติ�ไมื�กระทบัติ�อคู่ำาพิพากษาของศาล่อันัถ้ึงท้�สุืดแล้่ว  

เว้นัแติ�ในัคู่ด้อาญาให้ถึือว�าผู้่ ้ซึ่้ �งเคู่ยถึ่กศาล่พิพากษาว�ากระทำาคู่วามืผู้ิดติามืบัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายท้� 

ศาล่รัฐธรรมืนั่ญวินัิจัฉัยว�าไมื�ชิอบัด้วยมืาติรา ๕ นัั�นั เป็นัผู้่้ไมื�เคู่ยกระทำาคู่วามืผู้ิดดังกล่�าวหรือถึ้าผู้่้นัั �นั 

ยังรับัโทษอย่�ก็ให้ปล่�อยตัิวไป แติ�ทั�งน้ั�ไมื�ก�อให้เกิดสิืทธิท้�จัะเร้ยกร้องคู่�าชิดเชิยหรือคู่�าเส้ืยหายใด ๆ

มืาติรา ๒๑๓ บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งถึ่กล่ะเมืิดสืิทธิหรือเสืร้ภาพท้�รัฐธรรมืนั่ญคูุ่้มืคู่รองไว้มื้สืิทธิยื�นัคู่ำาร้องติ�อ 

ศาล่รัฐธรรมืนั่ญเพื�อมื้คู่ำาวินัิจัฉัยว�าการกระทำานัั�นัขัดหรือแย้งติ�อรัฐธรรมืนั่ญ ทั�งนั้� ติามืหล่ักเกณฑ์์ วิธ้การ  

แล่ะเงื�อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

มืาติรา ๒๑๔ ในักรณ้ท้�ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญติ้องหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�ติามืมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื  

แล่ะมื้ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญเหล่ืออย่�ไมื�ถึ้งเจั็ดคู่นั ให้ประธานัศาล่ฎ้กาแล่ะประธานัศาล่ปกคู่รองสื่งสืุด 

ร�วมืกันัแติ�งติั�งบัุคู่คู่ล่ซึ่้�งมื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามืเชิ�นัเด้ยวกับัติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญทำาหนั้าท้� 

เป็นัตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญเป็นัการชัิ�วคู่ราวให้คู่รบัเก้าคู่นั โดยให้ผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัแติ�งตัิ�งทำาหน้ัาท้�ในัฐานัะตุิล่าการ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ศาล่รัฐธรรมืน่ัญได้จันักว�าตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญท้�ตินัทำาหน้ัาท้�แทนัจัะปฏิิบััติิหน้ัาท้�ได้ หรือจันักว�าจัะม้ืการ

แติ�งตัิ�งผู้่้ดำารงติำาแหนั�งแทนั

หมืวด็ ๑๒
องค์ู่กรอิสระ

ส�วนท่� ๑

บัททั�วไป

มืาติรา ๒๑๕ องคู่์กรอิสืระเป็นัองคู่์กรท้�จััดติั�งข้�นัให้มื้คู่วามือิสืระในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� ให้เป็นัไปติามื 

รัฐธรรมืน่ัญแล่ะกฎหมืาย

การปฏิิบััติิหนั้าท้�แล่ะการใชิ้อำานัาจัขององคู่์กรอิสืระติ้องเป็นัไปโดยสืุจัริติ เท้�ยงธรรมื กล่้าหาญ  

แล่ะปราศจัากอคู่ติิทั�งปวงในัการใช้ิดุล่พินิัจั

มืาติรา ๒๑๖ นัอกจัากคุู่ณสืมืบััติิแล่ะลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืท้�บััญญัติิไว้เป็นัการเฉพาะในัสื�วนัท้�ว�าด้วย 

องค์ู่กรอิสืระแติ�ล่ะองค์ู่กรแล้่ว ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืทั�วไป 

ดังติ�อไปน้ั�ด้วย

(๑) ม้ือายุไมื�ติำ�ากว�าส้ื�สิืบัห้าปี แติ�ไมื�เกินัเจ็ัดสิืบัปี

(๒) ม้ืคุู่ณสืมืบััติิติามืมืาติรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) แล่ะ (๕)

(๓) ไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืมืาติรา ๒๐๒

มืาติรา ๒๑๗ เมืื�อม้ืกรณ้ท้�จัะต้ิองสืรรหาผู้่้สืมืคู่วรได้รับัการแติ�งตัิ�งเป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ 

นัอกจัากคู่ณะกรรมืการสืิทธิมืนัุษยชินัแห�งชิาติิ ให้เป็นัหนั้าท้ �แล่ะอำานัาจัของคู่ณะกรรมืการสืรรหา 

ติามืมืาติรา ๒๐๓ ท้�จัะดำาเนิันัการสืรรหา เว้นัแติ�กรรมืการสืรรหาติามืมืาติรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบัด้วยบุัคู่คู่ล่ 

ซ้ึ่�งแติ�งตัิ�งโดยศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะองค์ู่กรอิสืระท้�มิืใชิ�องค์ู่กรอิสืระท้�ต้ิองม้ืการสืรรหา

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๐๓ มืาติรา ๒๐๔ มืาติรา ๒๐๕ แล่ะมืาติรา ๒๐๖ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การสืรรหา 

ติามืวรรคู่หน้ั�งโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๑๘ นัอกจัากการพ้นัจัากติำาแหนั�งติามืวาระ ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระพ้นัจัาก 

ติำาแหนั�งเมืื�อ

(๑) ติาย

(๒) ล่าออก

(๓) ขาดคูุ่ณสืมืบััติิหรือมื้ล่ักษณะติ้องห้ามืทั�วไปติามืมืาติรา ๒๑๖ หรือขาดคูุ่ณสืมืบััติิหรือมื้ล่ักษณะ 

ต้ิองห้ามืเฉพาะติามืมืาติรา ๒๒๒ มืาติรา ๒๒๘ มืาติรา ๒๓๒ มืาติรา ๒๓๘ หรือติามืมืาติรา ๒๔๖ วรรคู่สือง  

แล่ะติามืกฎหมืายท้�ติราข้�นัติามืมืาติรา ๒๔๖ วรรคู่ส้ื� แล้่วแติ�กรณ้
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ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๐๘ วรรคู่สือง วรรคู่สืามื วรรคู่ส้ื� แล่ะวรรคู่ห้า แล่ะมืาติรา ๒๐๙ มืาใช้ิบัังคัู่บั 

แก�การพ้นัจัากติำาแหนั�งของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระโดยอนุัโล่มื

ในักรณ้ท้�ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระติ้องหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�ติามืมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื ถึ้ามื ้

จัำานัวนัเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงก้�งหน้ั�ง ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๑๔ มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๑๙ ให้ศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะองค์ู่กรอิสืระร�วมืกันักำาหนัดมืาติรฐานัทางจัริยธรรมืข้�นัใช้ิบัังคัู่บั 

แก�ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญแล่ะผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระ รวมืทั�งผู้่ ้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัแล่ะ 

หัวหน้ัาหนั�วยงานัธุรการของศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะองค์ู่กรอิสืระ แล่ะเมืื�อประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษาแล้่วให้ใช้ิ 

บัังคัู่บัได้  ทั�งน้ั� มืาติรฐานัทางจัริยธรรมืดังกล่�าวต้ิองคู่รอบัคู่ลุ่มืถ้ึงการรักษาเก้ยรติิภ่มิืแล่ะผู้ล่ประโยชิน์ัของชิาติิ  

แล่ะต้ิองระบุัให้ชัิดแจ้ังด้วยว�าการฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมืใดม้ืลั่กษณะร้ายแรง

ในัการจััดทำามืาติรฐานัทางจัริยธรรมืติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้รับัฟั้งคู่วามืคิู่ดเห็นัของสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา  

แล่ะคู่ณะรัฐมืนัติร้ ประกอบัด้วย แล่ะเมืื�อประกาศใชิ้บัังคู่ับัแล่้วให้ใชิ้บัังคู่ับัแก�สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร  

สืมืาชิิกวุฒิสืภา แล่ะคู่ณะรัฐมืนัติร้ด้วย แติ�ไมื�ห้ามืสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา หรือคู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�จัะกำาหนัด 

จัริยธรรมืเพิ�มืข้�นัให้เหมืาะสืมืกับัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของตินั แติ�ติ้องไมื�ขัดหรือแย้งกับัมืาติรฐานัทางจัริยธรรมื 

ติามืวรรคู่หน้ั�งแล่ะให้ประกาศในัราชิกิจัจัานุัเบักษา

มืาติรา ๒๒๐ ให้องคู่์กรอิสืระแติ�ล่ะแห�ง นัอกจัากคู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั มื้หนั�วยงานัท้� 

รับัผิู้ดชิอบังานัธุรการ ดำาเนิันัการ แล่ะอำานัวยคู่วามืสืะดวก เพื�อให้องค์ู่กรอิสืระบัรรลุ่ภารกิจัแล่ะหน้ัาท้�ติามืท้� 

กำาหนัดไว้ในัรัฐธรรมืนั่ญ กฎหมืาย แล่ะเป็นัไปติามืมืติิหรือแนัวทางท้�องคู่์กรอิสืระกำาหนัด โดยให้มื้หัวหนั้า 

หนั�วยงานัคู่นัหนั้�งซึ่้�งแติ�งติั�งโดยคู่วามืเห็นัชิอบัขององคู่์กรอสิืระแติ�ล่ะองคู่์กรเป็นัผู้่้รับัผู้ิดชิอบัการบัริหารงานั 

ของหนั�วยงานันัั�นัรับัผิู้ดชิอบัข้�นัติรงติ�อองค์ู่กรอิสืระ ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๒๒๑ ในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� ให้องคู่์กรอิสืระร�วมืมืือแล่ะชิ�วยเหล่ือกันัเพื�อให้บัรรลุ่เป้าหมืาย 

ในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของแติ�ล่ะองคู่์กร แล่ะถึ้าองคู่์กรอิสืระใดเห็นัว�ามื้ผู้่้กระทำาการอันัไมื�ชิอบัด้วยกฎหมืาย 

แติ�อย่�ในัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัขององคู่์กรอิสืระอื�นั ให้แจั้งองคู่์กรอิสืระนัั�นัทราบัเพื�อดำาเนัินัการติามืหนั้าท้�แล่ะ 

อำานัาจัติ�อไป

ส�วนท่� ๒

คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง

มืาติรา ๒๒๒ คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งประกอบัด้วยกรรมืการจัำานัวนัเจั็ดคู่นัซึ่้�งพระมืหากษัติริย์ 

ทรงแติ�งตัิ�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของวุฒิสืภา จัากบุัคู่คู่ล่ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ผู้่้มื้คู่วามืร่้คู่วามืเชิ้�ยวชิาญในัสืาขาวิชิาการติ�าง ๆ ท้�จัะยังประโยชินั์แก�การบัริหารแล่ะจััดการ 

การเล่ือกติั�งให้เป็นัไปโดยสืุจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมื แล่ะมื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ ซึ่้�งได้รับัการ 

สืรรหาจัากคู่ณะกรรมืการสืรรหา จัำานัวนัห้าคู่นั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๒) ผู้่้ม้ืคู่วามืร้่ คู่วามืเช้ิ�ยวชิาญ แล่ะประสืบัการณ์ด้านักฎหมืาย ม้ืคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ 

แล่ะเคู่ยดำารงติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้ผู้่้พิพากษา หรือติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้อัยการมืาแล่้วเป็นัเวล่า 

ไมื�น้ัอยกว�าห้าปี ซ้ึ่�งได้รับัการคัู่ดเลื่อกจัากท้�ประชุิมืใหญ�ศาล่ฎ้กา จัำานัวนัสืองคู่นั

ผู้่้ซ้ึ่�งจัะได้รับัการสืรรหาเป็นักรรมืการการเลื่อกตัิ�งติามื (๑) ต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิติามืมืาติรา ๒๓๒ (๒) (๓)  

(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเป็นัผู้่้ทำางานัหรือเคู่ยทำางานัในัภาคู่ประชิาสัืงคู่มืมืาแล้่วเป็นัเวล่าไมื�น้ัอยกว�าย้�สิืบัปี 

ทั�งน้ั� ติามืท้�คู่ณะกรรมืการสืรรหาประกาศกำาหนัด

มืาติรา ๒๒๓ กรรมืการการเลื่อกตัิ�งม้ืวาระการดำารงติำาแหนั�งเจ็ัดปีนัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�ง  

แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว

ในัระหว�างท้�กรรมืการการเล่ือกติั�งพ้นัจัากติำาแหนั�งก�อนัวาระ แล่ะยังไมื�มื้การแติ�งติั�งกรรมืการ 

การเล่ือกติั�งแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งเท�าท้�เหล่ืออย่�ปฏิิบััติิหนั้าท้�ติ�อไปได้ แติ�ถึ้ามื ้

กรรมืการการเลื่อกตัิ�งเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงส้ื�คู่นัให้กระทำาได้แติ�เฉพาะการท้�จัำาเป็นัอันัไมื�อาจัหล้่กเล้่�ยงได้

มืาติรา ๒๒๔ ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) จััดหรือดำาเนัินัการให้มื้การจััดการเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร การเล่ือกสืมืาชิิกวุฒิสืภา  

การเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัแล่ะผู้่้บัริหารท้องถิึ�นั แล่ะการออกเส้ืยงประชิามืติิ

(๒) คู่วบัคูุ่มืด่แล่การเล่ือกติั�งแล่ะการเล่ือกติามื (๑) ให้เป็นัไปโดยสืุจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมืแล่ะคู่วบัคูุ่มื 

ด่แล่การออกเส้ืยงประชิามืติิให้เป็นัไปโดยชิอบัด้วยกฎหมืาย เพื�อการน้ั� ให้ม้ือำานัาจัสืืบัสืวนัหรือไติ�สืวนัได้ติามื

ท้�จัำาเป็นัหรือท้�เห็นัสืมืคู่วร

(๓) เมืื�อผู้ล่การสืืบัสืวนัหรือไติ�สืวนัติามื (๒) หรือเมืื�อพบัเห็นัการกระทำาท้�มื้เหติุอันัคู่วรสืงสืัยว�าการ 

เล่ือกติั�งหรือการเล่ือกติามื (๑) มืิได้เป็นัไปโดยสืุจัริติหรือเท้�ยงธรรมื หรือการออกเสื้ยงประชิามืติิเป็นัไปโดย 

มิืชิอบัด้วยกฎหมืาย ให้ม้ือำานัาจัสัื�งระงับั ยับัยั�ง แก้ไขเปล้่�ยนัแปล่งหรือยกเลิ่กการเลื่อกตัิ�งหรือการเลื่อก หรือ 

การออกเสื้ยงประชิามืติิ แล่ะสืั�งให้ดำาเนัินัการเล่ือกติั�ง เล่ือก หรือออกเสื้ยงประชิามืติิใหมื�ในัหนั�วยเล่ือกติั�ง 

บัางหนั�วย หรือทุกหนั�วย

(๔) สืั�งระงับัการใชิ้สืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งของผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งหรือผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติามื (๑) ไว้เป็นั 

การชิั�วคู่ราวเป็นัระยะเวล่าไมื�เกินัหนั้�งปี เมืื�อมื้หล่ักฐานัอันัคู่วรเชิื�อได้ว�าผู้่้นัั �นักระทำาการหรือร่้เห็นักับั 

การกระทำาของบัุคู่คู่ล่อื�นัท้�มื้ล่ักษณะเป็นัการทุจัริติ หรือทำาให้การเล่ือกติั�งหรือการเล่ือกมืิได้เปน็ัไปโดยสืุจัริติ

หรือเท้�ยงธรรมื

(๕) ด่แล่การดำาเนิันังานัของพรรคู่การเมืืองให้เป็นัไปติามืกฎหมืาย

(๖) หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัอื�นัติามืรัฐธรรมืน่ัญหรือกฎหมืาย

ในัการสืืบัสืวนัหรือไติ�สืวนัติามื (๒) คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งจัะมือบัหมืายให้กรรมืการการเลื่อกตัิ�ง 

แติ�ล่ะคู่นัดำาเนัินัการ หรือมือบัหมืายให้คู่ณะบัุคู่คู่ล่ดำาเนัินัการภายใติ้การกำากับัของกรรมืการการเล่ือกติั�ง 

ติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การท้�คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งกำาหนัดก็ได้
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การใช้ิอำานัาจัติามื (๓) ให้กรรมืการการเลื่อกตัิ�งแติ�ล่ะคู่นัซ้ึ่�งพบัเห็นัการกระทำาคู่วามืผิู้ดม้ือำานัาจักระทำาได้ 

สืำาหรับัหนั�วยเลื่อกตัิ�งหรือเขติเลื่อกตัิ�งท้�พบัเห็นัการกระทำาคู่วามืผิู้ด ทั�งน้ั� ติามืหลั่กเกณฑ์์ วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขท้� 

คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งกำาหนัด

มืาติรา ๒๒๕ ก�อนัประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�งหรือการเลื่อก ถ้ึาม้ืหลั่กฐานัอันัคู่วรเชืิ�อได้ว�าการเลื่อกตัิ�ง 

หรือการเลื่อกนัั�นัมิืได้เป็นัไปโดยสุืจัริติหรือเท้�ยงธรรมื ให้คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งม้ือำานัาจัสัื�งให้ม้ืการเลื่อกตัิ�ง 

หรือการเล่ือกใหมื�ในัหนั�วยเล่ือกติั�งหรือเขติเล่ือกติั�งนัั�นั ถึ้าผู้่้กระทำาการนัั�นัเป็นัผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งหรือ 

ผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือก แล่้วแติ�กรณ้ หรือร่้เห็นักับัการกระทำาของบัุคู่คู่ล่อื�นั ให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งสืั�งระงับั 

สิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งของผู้่้นัั�นัไว้เป็นัการชัิ�วคู่ราวติามืมืาติรา ๒๒๔ (๔) 

คู่ำาสัื�งติามืวรรคู่หน้ั�ง ให้เป็นัท้�สุืด

มืาติรา ๒๒๖ เมืื�อม้ืการดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๒๒๕ หรือภายหลั่งการประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�งหรือ 

การเล่ือกแล่้ว มื้หล่ักฐานัอันัคู่วรเชิื�อได้ว�าผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งหรือผู้่้สืมืัคู่รรับัเล่ือกผู้่้ใดกระทำาการทุจัริติ 

ในัการเล่ือกติั�งหรือการเล่ือกหรือร่้เห็นักับัการกระทำาของบัุคู่คู่ล่อื�นั ให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งยื�นัคู่ำาร้อง 

ติ�อศาล่ฎ้กาเพื�อสัื�งเพิกถึอนัสิืทธิสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�ง หรือเพิกถึอนัสิืทธิเลื่อกตัิ�งของผู้่้นัั�นั

การพิจัารณาของศาล่ฎ้กาติามืวรรคู่หนั้�ง ให้นัำาสืำานัวนัการสืืบัสืวนัหรือไติ�สืวนัของคู่ณะกรรมืการ 

การเล่ือกติั�งเป็นัหล่ักในัการพิจัารณา แล่ะเพื�อประโยชินั์แห�งคู่วามืยุติิธรรมื ให้ศาล่มื้อำานัาจัสืั�งไติ�สืวนั 

ข้อเท็จัจัริงแล่ะพยานัหลั่กฐานัเพิ�มืเติิมืได้

ในักรณ้ท้�ศาล่ฎ้กาพิพากษาว�าบัุคู่คู่ล่ติามืวรรคู่หนั้�งกระทำาคู่วามืผู้ิดติามืท้�ถึ่กร้อง ให้ศาล่ฎ้กาสืั�ง 

เพิกถึอนัสืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง หรือเพิกถึอนัสืิทธิเล่ือกติั�งของผู้่้นัั�นัเป็นัเวล่าสืิบัปี ทั�งนั้� ติามืพระราชิบััญญัติ ิ

ประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยการเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญ 

ว�าด้วยการได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้

เมืื�อศาล่ฎ้กามื้คู่ำาสืั�งรับัคู่ำาร้องไว้พิจัารณาแล่้ว ถึ้าผู้่้ถึ่กกล่�าวหาเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือ 

สืมืาชิิกวุฒิสืภา ให้ผู้่้นัั�นัหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�จันักว�าศาล่ฎ้กาจัะพิพากษาว�าผู้่้นัั�นัมืิได้กระทำาคู่วามืผู้ิด แล่ะเมืื�อ 

ศาล่ฎ้กาม้ืคู่ำาพิพากษาว�าผู้่้นัั�นักระทำาคู่วามืผิู้ด ให้สืมืาชิิกภาพของสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา 

ผู้่้นัั�นัสิื�นัสุืดล่งนัับัแติ�วันัท้�หยุดปฏิิบััติิหน้ัาท้�

มืิให้นัับัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาซึ่้�งหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�ติามืวรรคู่สื้�เป็นัจัำานัวนั 

สืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้

ให้นัำามืาติรานั้�ไปใชิ้บัังคู่ับัแก�การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาท้องถึิ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถึิ�นัด้วยโดยอนัุโล่มื  

แติ�ให้อำานัาจัของศาล่ฎ้กาเป็นัอำานัาจัของศาล่อุทธรณ์ แล่ะให้คู่ำาสัื�งหรือคู่ำาพิพากษาของศาล่อุทธรณ์เป็นัท้�สุืด

การพิจัารณาพิพากษาของศาล่ฎ้กาหรือศาล่อุทธรณ์ติามืมืาติรานั้� ให้เป็นัไปติามืระเบั้ยบัของท้� 

ประชุิมืใหญ�ของศาล่ฎ้กาซ้ึ่�งต้ิองกำาหนัดให้ใช้ิระบับัไติ�สืวนัแล่ะให้ดำาเนิันัการโดยรวดเร็ว

มืาติรา ๒๒๗ ในัระหว�างท้�พระราชิกฤษฎ้กาให้ม้ืการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือการเลื่อก 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

สืมืาชิิกวุฒิสืภาหรือเมืื�อประกาศให้ม้ืการออกเส้ืยงประชิามืติิ ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บั ห้ามืมิืให้จัับั คุู่มืขัง หรือหมืายเร้ยกตัิว 

กรรมืการการเลื่อกตัิ�งไปสือบัสืวนั เว้นัแติ�ได้รับัอนุัญาติจัากคู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง หรือในักรณ้ท้�จัับัในัขณะ 

กระทำาคู่วามืผิู้ด

ในักรณ้ท้�ม้ืการจัับักรรมืการการเลื่อกตัิ�งในัขณะกระทำาคู่วามืผิู้ด หรือจัับัหรือคุู่มืขังกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง 

ในักรณ้อื�นั ให้รายงานัติ�อประธานักรรมืการการเล่ือกติั�งโดยด�วนั แล่ะให้ประธานักรรมืการการเล่ือกติั�ง 

มื้อำานัาจัสืั�งให้ปล่�อยผู้่้ถึ่กจัับัได้ แติ�ถึ้าประธานักรรมืการการเล่ือกติั�งเป็นัผู้่้ถึ่กจัับัหรือคูุ่มืขังให้เป็นัอำานัาจัของ 

คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�งเท�าท้�ม้ือย่�เป็นัผู้่้ดำาเนิันัการ

ส�วนท่� ๓

ผู้่้ติรวจัการแผู้�นดิ็น

มืาติรา ๒๒๘ ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินัมื้จัำานัวนัสืามืคู่นัซึ่้�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งติั�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของ 

วุฒิสืภา จัากผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัการสืรรหาโดยคู่ณะกรรมืการสืรรหา

ผู้่้ซึ่้�งได้รับัการสืรรหาติ้องเป็นัผู้่้มื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ แล่ะมื้คู่วามืร่้ คู่วามืเชิ้�ยวชิาญ  

แล่ะประสืบัการณ์เก้�ยวกับัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้หรือหัวหนั้าสื�วนัราชิการท้�เท้ยบัเท�า 

หรือหัวหน้ัาหนั�วยงานัของรัฐท้�เท้ยบัได้ไมื�ติำ�ากว�ากรมืติามืท้�คู่ณะกรรมืการสืรรหาประกาศกำาหนัด โดยต้ิองดำารง 

ติำาแหนั�งดังกล่�าวเป็นัเวล่าไมื�นั้อยกว�าห้าปี จัำานัวนัสืองคู่นั แล่ะเป็นัผู้่้มื้ประสืบัการณ์ในัการดำาเนัินักิจัการ 

อันัเป็นัสืาธารณะมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าย้�สิืบัปี จัำานัวนัหน้ั�งคู่นั

มืาติรา ๒๒๙ ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินัม้ืวาระการดำารงติำาแหนั�งเจ็ัดปีนัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�ง  

แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว

มืาติรา ๒๓๐ ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินัม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) เสืนัอแนัะติ�อหนั�วยงานัของรัฐท้�เก้�ยวข้องเพื�อให้ม้ืการปรับัปรุงกฎหมืาย กฎ ข้อบัังคัู่บั ระเบ้ัยบั  

หรือคู่ำาสัื�ง หรือขั�นัติอนัการปฏิิบััติิงานัใด ๆ  บัรรดาท้�ก�อให้เกิดคู่วามืเดือดร้อนัหรือคู่วามืไมื�เป็นัธรรมืแก�ประชิาชินั  

หรือเป็นัภาระแก�ประชิาชินัโดยไมื�จัำาเป็นัหรือเกินัสืมืคู่วรแก�เหตุิ

(๒) แสืวงหาข้อเท็จัจัริงเมืื�อเห็นัว�ามื้ผู้่้ได้รับัคู่วามืเดือดร้อนัหรือคู่วามืไมื�เป็นัธรรมือันัเนัื�องมืาจัาก 

การไมื�ปฏิิบััติิติามืกฎหมืายหรือปฏิิบััติินัอกเหนัือหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัติามืกฎหมืายของหนั�วยงานัของรัฐ 

หรือเจั้าหนั้าท้�ของรัฐ เพื�อเสืนัอแนัะติ�อหนั�วยงานัของรัฐท้�เก้ �ยวข้องให้ขจััดหรือระงับัคู่วามืเดือดร้อนั 

หรือคู่วามืไมื�เป็นัธรรมืนัั�นั

(๓) เสืนัอติ�อคู่ณะรัฐมืนัติร้ให้ทราบัถึ้งการท้�หนั�วยงานัของรัฐยังมืิได้ปฏิิบััติิให้ถึ่กติ้องคู่รบัถึ้วนั 

ติามืหมืวด ๕ หน้ัาท้�ของรัฐ

ในักรณ้ท้ �หนั�วยงานัของรัฐท้ �เก้ �ยวข้องไมื�ดำาเนัินัการติามืข้อเสืนัอแนัะของผู้่ ้ติรวจัการแผู้�นัดินั 
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ติามื (๑) หรือ (๒) โดยไมื�มื้เหติุผู้ล่อันัสืมืคู่วร ให้ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินัแจั้งให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ทราบัเพื�อพิจัารณา 

สัื�งการติามืท้�เห็นัสืมืคู่วรติ�อไป

ในัการดำาเนิันัการติามื (๑) หรือ (๒) หากเป็นักรณ้ท้�เก้�ยวกับัการล่ะเมิืดสิืทธิมืนุัษยชินัให้ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินั 

สื�งเรื�องให้คู่ณะกรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิดำาเนิันัการติ�อไป

มืาติรา ๒๓๑ ในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติามืมืาติรา ๒๓๐ ผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินัอาจัเสืนัอเรื�องติ�อศาล่รัฐธรรมืน่ัญ 

หรือศาล่ปกคู่รองได้เมืื�อเห็นัว�าม้ืกรณ้ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) บัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายใดมื้ปัญหาเก้�ยวกับัคู่วามืชิอบัด้วยรัฐธรรมืนั่ญ ให้เสืนัอเรื�องพร้อมืด้วย 

คู่วามืเห็นัติ�อศาล่รัฐธรรมืน่ัญ แล่ะให้ศาล่รัฐธรรมืน่ัญพิจัารณาวินิัจัฉัยโดยไมื�ชัิกช้ิา ทั�งน้ั� ติามืพระราชิบััญญัติิ 

ประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

(๒) กฎ คู่ำาสืั�ง หรือการกระทำาอื�นัใดของหนั�วยงานัของรัฐหรือเจั้าหนั้าท้�ของรัฐ มื้ปัญหาเก้�ยวกับั 

คู่วามืชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญหรือกฎหมืาย ให้เสืนัอเรื�องพร้อมืด้วยคู่วามืเห็นัติ�อศาล่ปกคู่รองแล่ะให้ศาล่ปกคู่รอง 

พิจัารณาวินิัจัฉัยโดยไมื�ชัิกช้ิา ทั�งน้ั� ติามืกฎหมืายว�าด้วยการจััดตัิ�งศาล่ปกคู่รองแล่ะวิธ้พิจัารณาคู่ด้ปกคู่รอง

 

ส�วนท่� ๔

คู่ณะกรรมืการป้องกันแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิ

มืาติรา ๒๓๒ คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิประกอบัด้วยกรรมืการจัำานัวนั 

เก้าคู่นั ซึ่้�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งติั�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของวุฒิสืภาจัากผู้่้ซึ่้�งได้รับัการสืรรหาโดยคู่ณะกรรมืการ

สืรรหา

ผู้่้ซึ่้ �งได้รับัการสืรรหาติ้องเป็นัผู้่้มื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ มื้คู่วามืร่้ คู่วามืเชิ้�ยวชิาญ  

แล่ะประสืบัการณ์ด้านักฎหมืาย บััญชิ้ เศรษฐศาสืติร์ การบัริหารราชิการแผู้�นัดินั หรือการอื�นัใดอันัเป็นั 

ประโยชิน์ัติ�อการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ แล่ะต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิอย�างหน้ั�งอย�างใด ดังติ�อไปน้ั�ด้วย

(๑) รับัราชิการหรือเคู่ยรับัราชิการในัติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้ผู้่้พิพากษา อธิบัด้ศาล่ปกคู่รองชิั�นัติ้นั  

ตุิล่าการพระธรรมืน่ัญ หัวหน้ัาศาล่ทหารกล่าง หรืออธิบัด้อัยการมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปี

(๒) รับัราชิการหรือเคู่ยรับัราชิการในัติำาแหนั�งไมื�ติำ�ากว�าอธิบัด้หรือหัวหนั้าสื�วนัราชิการท้�เท้ยบัเท�า 

มืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปี

(๓) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งผู้่้บัริหารส่ืงสุืดของรัฐวิสืาหกิจั หรือหนั�วยงานัอื�นัของรัฐท้�ไมื�เป็นั 

สื�วนัราชิการหรือรัฐวิสืาหกิจัมืาแล้่วไมื�น้ัอยกว�าห้าปี

(๔) ดำารงติำาแหนั�งหรือเคู่ยดำารงติำาแหนั�งศาสืติราจัารย์ของมืหาวิทยาล่ัยในัประเทศไทยมืาแล่้ว 

ไมื�น้ัอยกว�าห้าปี แล่ะยังม้ืผู้ล่งานัทางวิชิาการเป็นัท้�ประจัักษ์

(๕) เป็นัหรือเคู่ยเป็นัผู้่้ประกอบัวิชิาชิ้พท้�มื้กฎหมืายรับัรองการประกอบัวชิิาชิ้พโดยประกอบัวิชิาชิ้พ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

อย�างสืมืำ�าเสืมือแล่ะติ�อเนัื�องมืาเป็นัเวล่าไมื�นั้อยกว�าย้�สืิบัปีนัับัถึ้งวันัท้�ได้รับัการเสืนัอชิื�อ แล่ะได้รับัการรับัรอง 

การประกอบัวิชิาช้ิพจัากองค์ู่กรวิชิาช้ิพนัั�นั

(๖) เป็นัผู้่้มื้คู่วามืร่้คู่วามืชิำานัาญแล่ะประสืบัการณ์ทางด้านัการบัริหาร การเงนิั การคู่ล่ัง การบััญชิ ้ 

หรือการบัริหารกิจัการวิสืาหกิจัในัระดับัไมื�ติำ�ากว�าผู้่้บัริหารระดับัสื่งของบัริษัทมืหาชินัจัำากัดมืาแล่้วไมื�นั้อย 

กว�าสิืบัปี

(๗) เคู่ยเป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งติามื (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมืกันัไมื�น้ัอยกว�าสิืบัปี

การนัับัระยะเวล่าติามืวรรคู่สือง ให้นัับัถึ้งวันัท้�ได้รับัการเสืนัอชิื�อหรือวันัสืมืัคู่รเข้ารับัการสืรรหา 

แล้่วแติ�กรณ้

มืาติรา ๒๓๓ กรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิมื้วาระการดำารงติำาแหนั�งเจั็ดปี 

นัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�ง แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว

ในัระหว�างท้�กรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิพ้นัจัากติำาแหนั�งก�อนัวาระแล่ะ 

ยังไมื�มื้การแติ�งติั�งกรรมืการแทนัติำาแหนั�งท้�ว�าง ให้กรรมืการเท�าท้�เหล่ืออย่�ปฏิิบััติิหนั้าท้�ติ�อไปได้ เว้นัแติ�จัะมื้ 

กรรมืการเหลื่ออย่�ไมื�ถ้ึงห้าคู่นั

มืาติรา ๒๓๔ คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ไติ�สืวนัแล่ะม้ืคู่วามืเห็นักรณ้ม้ืการกล่�าวหาว�าผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ  

ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระ หรือผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั ผู้่้ใดมื้พฤติิการณ์รำ�ารวยผู้ิดปกติิ ทุจัริติติ�อ 

หนั้าท้� หรือจังใจัปฏิิบััติิหนั้าท้�หรือใชิ้อำานัาจัขัดติ�อบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญหรือกฎหมืาย หรือฝ่่าฝ่้นัหรือ 

ไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมือย�างร้ายแรง เพื�อดำาเนิันัการติ�อไปติามืรัฐธรรมืน่ัญหรือติามืพระราชิบััญญัติิ 

ประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๒) ไติ�สืวนัแล่ะวินิัจัฉัยว�าเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐรำ�ารวยผิู้ดปกติิ กระทำาคู่วามืผิู้ดฐานัทุจัริติติ�อหน้ัาท้� หรือกระทำา 

คู่วามืผู้ิดติ�อติำาแหนั�งหนั้าท้�ราชิการ หรือคู่วามืผู้ิดติ�อติำาแหนั�งหนั้าท้�ในัการยุติิธรรมืเพื�อดำาเนัินัการติ�อไป 

ติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๓) กำาหนัดให้ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ  

ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั แล่ะเจั้าหนั้าท้�ของรัฐยื�นับััญชิ้ทรัพย์สืินัแล่ะหนั้�สืินัของตินั คู่่�สืมืรสื แล่ะบัุติรท้�ยัง 

ไมื�บัรรลุ่นัิติิภาวะ รวมืทั�งติรวจัสือบัแล่ะเปิดเผู้ยผู้ล่การติรวจัสือบัทรัพย์สืินัแล่ะหนั้�สืินัของบัุคู่คู่ล่ดังกล่�าว  

ทั�งน้ั� ติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๔) หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัอื�นัท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญหรือกฎหมืาย

ในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติามื (๑) (๒) แล่ะ (๓) ให้เป็นัหน้ัาท้�ของคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามื 

การทุจัริติแห�งชิาติิท้�จัะติ้องจััดให้มื้มืาติรการหรือแนัวทางท้�จัะทำาให้การปฏิิบััติิหนั้าท้�มื้ประสืิทธิภาพเกิด 

คู่วามืรวดเร็ว สืุจัริติ แล่ะเท้�ยงธรรมื ในักรณ้จัำาเป็นัจัะมือบัหมืายให้หนั�วยงานัของรัฐท้�มื้หนั้าท้�แล่ะอำานัาจั 

เก้�ยวข้องกับัการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติดำาเนิันัการแทนัในัเรื�องท้�มิืใชิ�เป็นัคู่วามืผิู้ดร้ายแรงหรือท้�เป็นั 
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การกระทำาของเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐบัางระดับัหรือกำาหนัดให้พนัักงานัเจ้ัาหน้ัาท้�ของหนั�วยธุรการของคู่ณะกรรมืการ 

ป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิเป็นัผู้่้ดำาเนัินัการสือบัสืวนัหรือไติ�สืวนัเบัื�องติ้นัติามืหล่ักเกณฑ์์  

วิธ้การ แล่ะเงื�อนัไขท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามื 

การทุจัริติก็ได้

มืาติรา ๒๓๕ ภายใติ้บัังคู่ับัมืาติรา ๒๓๖ ในักรณ้ท้�มื้เหติุอันัคู่วรสืงสืัยหรือมื้การกล่�าวหาว�าผู้่้ดำารง 

ติำาแหนั�งทางการเมืืองเฉพาะท้�บััญญัติิไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะ 

ปราบัปรามืการทุจัริติ ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ หรือผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั 

ผู้่้ใดมื้พฤติิการณ์ติามืมืาติรา ๒๓๔ (๑) ให้คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิไติ�สืวนั 

ข้อเท็จัจัริง แล่ะหากมื้มืติิด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าก้�งหนั้�งของกรรมืการทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�เห็นัว�าผู้่้นัั�นั 

ม้ืพฤติิการณ์หรือกระทำาคู่วามืผิู้ดติามืท้�ไติ�สืวนัให้ดำาเนิันัการดังติ�อไปน้ั�

(๑) ถ้ึาเป็นักรณ้ฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมือย�างร้ายแรง ให้เสืนัอเรื�องติ�อศาล่ฎ้กา 

เพื�อวินัิจัฉัย ทั�งนั้� ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๒๖ วรรคู่เจั็ด มืาใชิ้บัังคู่ับัแก�การพิจัารณาพิพากษาของศาล่ฎ้กา 

โดยอนุัโล่มื

(๒) กรณ้อื�นันัอกจัาก (๑) ให้สื�งสืำานัวนัการไติ�สืวนัไปยังอัยการสื่งสืุดเพื�อดำาเนัินัการฟ้้องคู่ด้ติ�อ 

ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่ ้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง หรือดำาเนัินัการอื �นัติามืพระราชิบััญญัติิ 

ประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

การไติ�สืวนัข้อเท็จัจัริงแล่ะมื้มืติิติามืวรรคู่หนั้�ง คู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ 

แห�งชิาติิติ้องดำาเนัินัการให้แล่้วเสืร็จัภายในัระยะเวล่าท้�กำาหนัดไว้ในัพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญ 

ว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

เมืื �อศาล่ฎ้กาหรือศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองประทับัรับัฟ้้องให ้

ผู้่้ถึ่กกล่�าวหาหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้�จันักว�าจัะมื้คู่ำาพิพากษา เว้นัแติ�ศาล่ฎ้กาหรือศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของ 

ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองจัะมื้คู่ำาสืั�งเป็นัอย�างอื�นั ในักรณ้ท้�ศาล่ฎ้กาหรือศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของ 

ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองมื้คู่ำาพิพากษาว�าผู้่้ถึ่กกล่�าวหามื้พฤติิการณ์หรือกระทำาคู่วามืผู้ิดติามืท้�ถึ่กกล่�าวหา  

แล่้วแติ�กรณ้ ให้ผู้่้ติ้องคู่ำาพิพากษานัั�นัพ้นัจัากติำาแหนั�งนัับัแติ�วันัหยุดปฏิิบััติิหนั้าท้� แล่ะให้เพิกถึอนัสืิทธสิืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกตัิ�งของผู้่้นัั�นัแล่ะจัะเพิกถึอนัสิืทธิเลื่อกตัิ�งม้ืกำาหนัดเวล่าไมื�เกินัสิืบัปีด้วยหรือไมื�ก็ได้

ผู้่้ใดถึ่กเพิกถึอนัสืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งไมื�ว�าในักรณ้ใด ผู้่้นัั�นัไมื�มื้สืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�งหรือสืมืัคู่ร 

รับัเลื่อกเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา สืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัหรือผู้่้บัริหารท้องถิึ�นัติล่อดไป แล่ะ

ไมื�ม้ืสิืทธิดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองใด ๆ

ในักรณ้ท้ �ศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่ ้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองพิพากษาว�าผู้่ ้ถึ่กกล่�าวหา 

ม้ืคู่วามืผิู้ดฐานัรำ�ารวยผิู้ดปกติิหรือทุจัริติติ�อหน้ัาท้� ให้ริบัทรัพย์สิืนัท้�ผู้่้นัั�นัได้มืาจัากการกระทำาคู่วามืผิู้ด รวมืทั�ง 

บัรรดาทรัพย์สิืนัหรือประโยชิน์ัอื�นัใดท้�ได้มืาแทนัทรัพย์สิืนันัั�นัติกเป็นัของแผู้�นัดินั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การพิจัารณาของศาล่ฎ้กาแล่ะศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง ให้นัำา 

สืำานัวนัการไติ�สืวนัของคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิเป็นัหล่ักในัการพิจัารณา  

แล่ะเพื�อประโยชิน์ัแห�งคู่วามืยุติิธรรมื ให้ศาล่ม้ือำานัาจัไติ�สืวนัข้อเท็จัจัริงแล่ะพยานัหลั่กฐานัเพิ�มืเติิมืได้

ให้นัำามืาติราน้ั�มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�กรณ้ท้�บุัคู่คู่ล่ติามืมืาติรา ๒๓๔ (๓) จังใจัไมื�ยื�นับััญช้ิแสืดงรายการทรัพย์สิืนั 

แล่ะหนั้�สืินัหรือจังใจัยื�นับััญชิ้แสืดงรายการทรัพย์สืินัหรือหนั้�สืินัอันัเป็นัเท็จัหรือปกปิดข้อเท็จัจัริงท้�คู่วรแจั้ง 

ให้ทราบั แล่ะม้ืพฤติิการณ์อันัคู่วรเชืิ�อได้ว�าม้ืเจัตินัาไมื�แสืดงท้�มืาแห�งทรัพย์สิืนัหรือหน้ั�สิืนันัั�นัด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๓๖ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร สืมืาชิิกวุฒิสืภา หรือสืมืาชิิกของทั�งสืองสืภาจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

หน้ั�งในัห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภาหรือประชิาชินัผู้่้ม้ืสิืทธิเลื่อกตัิ�งจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

สืองหมืื�นัคู่นัมื้สืิทธิเข้าชิื�อกล่�าวหาว�ากรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิผู้่้ใดกระทำาการติามื 

มืาติรา ๒๓๔ (๑) โดยยื�นัติ�อประธานัรัฐสืภาพร้อมืด้วยหลั่กฐานัติามืสืมืคู่วร หากประธานัรัฐสืภาเห็นัว�าม้ืเหตุิอันัคู่วร 

สืงสัืยว�าม้ืการกระทำาติามืท้�ถ่ึกกล่�าวหา ให้ประธานัรัฐสืภาเสืนัอเรื�องไปยังประธานัศาล่ฎ้กาเพื�อตัิ�งคู่ณะผู้่้ไติ�สืวนั 

อิสืระจัากผู้่้ซ้ึ่�งม้ืคู่วามืเป็นักล่างทางการเมืืองแล่ะม้ืคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ เพื�อไติ�สืวนัหาข้อเท็จัจัริง

คุู่ณสืมืบััติิ ลั่กษณะต้ิองห้ามื หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั วิธ้การไติ�สืวนั ระยะเวล่าการไติ�สืวนัแล่ะการดำาเนิันัการ 

อื�นัท้�จัำาเป็นัของคู่ณะผู้่้ไติ�สืวนัอิสืระ ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๒๓๗ เมืื�อดำาเนิันัการไติ�สืวนัแล้่วเสืร็จั ให้คู่ณะผู้่้ไติ�สืวนัอิสืระดำาเนิันัการดังติ�อไปน้ั�

(๑) ถ้ึาเห็นัว�าข้อกล่�าวหาไมื�ม้ืม่ืล่ให้สัื�งยุติิเรื�อง แล่ะให้คู่ำาสัื�งดังกล่�าวเป็นัท้�สุืด

(๒) ถ้ึาเห็นัว�าผู้่้ถ่ึกกล่�าวหาฝ่่าฝ้่นัหรือไมื�ปฏิิบััติิติามืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมือย�างร้ายแรงให้เสืนัอเรื�อง 

ติ�อศาล่ฎ้กาเพื�อวินิัจัฉัย โดยให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื วรรคู่ส้ื� แล่ะวรรคู่หกมืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

(๓) ถึ้าเห็นัว�าผู้่้ถึ่กกล่�าวหามื้พฤติิการณ์ติามืท้�ถึ่กกล่�าวหา แล่ะมืิใชิ�กรณ้ติามื (๒) ให้สื�งสืำานัวนัการ 

ไติ�สืวนัไปยังอัยการสื่งสืุดเพื�อดำาเนัินัการฟ้้องคู่ด้ติ�อศาล่ฎ้กาแผู้นักคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง 

แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๓๕ วรรคู่สืามื วรรคู่ส้ื� แล่ะวรรคู่ห้า มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

ส�วนท่� ๕

คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินแผู้�นดิ็น

มืาติรา ๒๓๘ คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัประกอบัด้วยกรรมืการจัำานัวนัเจ็ัดคู่นัซ้ึ่�งพระมืหากษัติริย์ 

ทรงแติ�งตัิ�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของวุฒิสืภา จัากผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัการสืรรหาโดยคู่ณะกรรมืการสืรรหา

ผู้่้ซึ่้�งได้รับัการสืรรหาติ้องเป็นัผู้่้มื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์ มื้คู่วามืร่้ คู่วามืเชิ้�ยวชิาญ แล่ะ 

ประสืบัการณ์เก้�ยวกับัการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั กฎหมืาย การบััญชิ้ การติรวจัสือบัภายในั การเงินัการคู่ล่ัง  

แล่ะด้านัอื�นัท้�เป็นัประโยชิน์ัติ�อการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั  ทั�งน้ั� เป็นัเวล่าไมื�น้ัอยกว�าสิืบัปี

 มืาติรา ๒๓๙ กรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัม้ืวาระการดำารงติำาแหนั�งเจ็ัดปีนัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ 

ทรงแติ�งตัิ�ง แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว
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มืาติรา ๒๔๐ คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) วางนัโยบัายการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

(๒) กำาหนัดหลั่กเกณฑ์์มืาติรฐานัเก้�ยวกับัการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

(๓) กำากับัการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัให้เป็นัไปติามื (๑) แล่ะ (๒) แล่ะกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ

(๔) ให้คู่ำาปร้กษา แนัะนัำา หรือเสืนัอแนัะเก้�ยวกับัการใช้ิจั�ายเงินัแผู้�นัดินัให้เป็นัไปติามืกฎหมืายว�าด้วย 

วินััยการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ รวมืทั�งการให้คู่ำาแนัะนัำาแก�หนั�วยงานัของรัฐในัการแก้ไขข้อบักพร�องเก้�ยวกับัการ

ใช้ิจั�ายเงินัแผู้�นัดินั

(๕) สัื�งล่งโทษทางปกคู่รองกรณ้ม้ืการกระทำาผิู้ดกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ

การดำาเนัินัการติามืวรรคู่หนั้�ง ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนัญ่ว�าด้วยการติรวจั 

เงินัแผู้�นัดินั

ผู้่้ถึ่กสืั�งล่งโทษติามื (๕) อาจัอุทธรณต์ิ�อศาล่ปกคู่รองสืง่สืุดได้ภายในัเก้าสืบิัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัคู่ำาสืั�ง 

ในัการพิจัารณาของศาล่ปกคู่รองสื่งสืุดติ้องคู่ำานั้งถึ้งนัโยบัายการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัแล่ะหล่ักเกณฑ์์มืาติรฐานั 

เก้�ยวกับัการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัติามื (๑) แล่ะ (๒) ประกอบัด้วย

มืาติรา ๒๔๑ ให้ม้ืผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัคู่นัหน้ั�งซ้ึ่�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของ 

วุฒิสืภาโดยได้รับัการเสืนัอชืิ�อจัากคู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัติ้องมื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามืเชิ�นัเด้ยวกับักรรมืการติรวจัเงินั 

แผู้�นัดินั

ผู้่้ได้รับัการเสืนัอชืิ�อเพื�อแติ�งตัิ�งเป็นัผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั ต้ิองได้รับัคู่วามืเห็นัชิอบัจัากวุฒิสืภาด้วย 

คู่ะแนันัเส้ืยงไมื�น้ัอยกว�าก้�งหน้ั�งของสืมืาชิิกวุฒิสืภาทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่� แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๐๔ วรรคู่หน้ั�ง 

วรรคู่สือง แล่ะวรรคู่ส้ื� แล่ะมืาติรา ๒๐๕ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การแติ�งตัิ�งผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัด้วยโดยอนุัโล่มื

การสืรรหา การคู่ัดเล่ือก แล่ะการเสืนัอชิื�อผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติ ิ

ประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

มืาติรา ๒๔๒ ให้ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัปฏิิบััติิหน้ัาท้�โดยเท้�ยงธรรมื เป็นักล่าง แล่ะปราศจัากอคู่ติิ 

ทั�งปวงในัการใช้ิดุล่พินิัจั โดยม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัดังติ�อไปน้ั�

(๑) ติรวจัเงินัแผู้�นัดินัติามืนัโยบัายการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัแล่ะหลั่กเกณฑ์์มืาติรฐานัเก้�ยวกับัการติรวจัเงินั 

แผู้�นัดินัท้�คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินักำาหนัด แล่ะติามืกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ลั่งของรัฐ

(๒) ติรวจัผู้ล่สัืมืฤทธิ�แล่ะประสิืทธิภาพในัการใช้ิจั�ายเงินัของหนั�วยงานัของรัฐ

(๓) มือบัหมืายให้เจ้ัาหน้ัาท้�ดำาเนิันัการติามื (๑) แล่ะ (๒)

(๔) กำากับัแล่ะรับัผิู้ดชิอบัในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ของเจ้ัาหน้ัาท้�ติามื (๓)

มืาติรา ๒๔๓ ให้ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัมื้คู่วามืเป็นัอิสืระในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�โดยรับัผู้ิดชิอบัติ�อ 

คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั แล่ะเป็นัผู้่้บัังคู่ับับััญชิาสื่งสืุดของหนั�วยธุรการของคู่ณะกรรมืการติรวจัเงนิั 

แผู้�นัดินั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

วาระการดำารงติำาแหนั�ง การพ้นัจัากติำาแหนั�ง แล่ะการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั  

ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

มืาติรา ๒๔๔ ในักรณ้ท้�ม้ืหลั่กฐานัอันัคู่วรเชืิ�อได้ว�าการใช้ิจั�ายเงินัแผู้�นัดินัม้ืพฤติิการณ์อันัเป็นัการทุจัริติ 

ติ�อหนั้าท้� จังใจัปฏิิบััติิหนั้าท้�หรือใชิ้อำานัาจัขัดติ�อบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญหรือกฎหมืาย หรืออาจัทำาให้ 

การเล่ือกติั�งมืิได้เป็นัไปโดยสืุจัริติหรือเท้�ยงธรรมื แล่ะเป็นักรณ้ท้�ผู้่ ้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัไมื�มื้อำานัาจั 

จัะดำาเนิันัการใดได้ ให้ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัแจ้ังคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิ  

คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�ง หรือหนั�วยงานัอื�นัท้�เก้�ยวข้อง แล่้วแติ�กรณ้ เพื�อทราบัแล่ะดำาเนัินัการติามืหนั้าท้� 

แล่ะอำานัาจัติ�อไป

ในัการดำาเนัินัการของคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิ คู่ณะกรรมืการการ 

เล่ือกติั�ง หรือหนั�วยงานัอื�นัติามืท้�ได้รับัแจั้งติามืวรรคู่หนั้�ง ให้ถึือว�าเอกสืารแล่ะหล่ักฐานัท้�ผู้่้ว�าการติรวจัเงินั 

แผู้�นัดินัติรวจัสือบัหรือจััดทำาข้�นัเป็นัสื�วนัหน้ั�งของสืำานัวนัการสือบัสืวนัของคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามื 

การทุจัริติแห�งชิาติิ คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง หรือของหนั�วยงานัอื�นันัั�นั แล้่วแติ�กรณ้

มืาติรา ๒๔๕ เพื�อประโยชิน์ัในัการระงับัหรือยับัยั�งคู่วามืเส้ืยหายท้�อาจัเกิดข้�นัแก�การเงินัการคู่ลั่งของรัฐ  

ให้ผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัเสืนัอผู้ล่การติรวจัสือบัการกระทำาท้�ไมื�เป็นัไปติามืกฎหมืายว�าด้วยวินััยการเงินัการคู่ลั่ง 

ของรัฐแล่ะอาจัก�อให้เกิดคู่วามืเส้ืยหายแก�การเงินัการคู่ลั่งของรัฐอย�างร้ายแรง ติ�อคู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั 

เพื�อพิจัารณา

ในักรณ้ท้�คู่ณะกรรมืการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัเห็นัพ้องด้วยกับัผู้ล่การติรวจัสือบัดังกล่�าว ให้ปร้กษา 

หารือร�วมืกับัคู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งแล่ะคู่ณะกรรมืการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติแห�งชิาติิ  

หากท้�ประชิุมืร�วมืเห็นัพ้องกับัผู้ล่การติรวจัสือบันัั�นั ให้ร�วมืกันัมื้หนัังสืือแจั้งสืภาผู้่้แทนัราษฎร วุฒิสืภา  

แล่ะคู่ณะรัฐมืนัติร้เพื�อทราบัโดยไมื�ชัิกช้ิา แล่ะให้เปิดเผู้ยผู้ล่การติรวจัสือบัดังกล่�าวติ�อประชิาชินัเพื�อทราบัด้วย

ส�วนท่� ๖

คู่ณะกรรมืการสิทธิมืนุษยชินแห�งชิาติิ

มืาติรา ๒๔๖ คู่ณะกรรมืการสืิทธิมืนัุษยชินัแห�งชิาติิประกอบัด้วยกรรมืการจัำานัวนัเจั็ดคู่นั 

ซ้ึ่�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�งติามืคู่ำาแนัะนัำาของวุฒิสืภาจัากผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัการสืรรหา

ผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัการสืรรหาต้ิองม้ืคู่วามืร้่แล่ะประสืบัการณ์ด้านัการคุู้่มืคู่รองสิืทธิแล่ะเสืร้ภาพของประชิาชินั 

เป็นักล่างทางการเมืือง แล่ะม้ืคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติเป็นัท้�ประจัักษ์

กรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิม้ืวาระการดำารงติำาแหนั�งเจ็ัดปีนัับัแติ�วันัท้�พระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งตัิ�ง  

แล่ะให้ดำารงติำาแหนั�งได้เพ้ยงวาระเด้ยว

คูุ่ณสืมืบััติิ ล่ักษณะติ้องห้ามื การสืรรหา แล่ะการพ้นัจัากติำาแหนั�งของคู่ณะกรรมืการสืิทธิมืนัุษยชินั 
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แห�งชิาติิ ให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยคู่ณะกรรมืการสืิทธิมืนัุษยชินัแห�งชิาติิ  

ทั�งนั้� บัทบััญญัติิเก้�ยวกับัการสืรรหาติ้องกำาหนัดให้ผู้่้แทนัองคู่์กรเอกชินัด้านัสืิทธิมืนัุษยชินัมื้สื�วนัร�วมืในัการ 

สืรรหาด้วย

มืาติรา ๒๔๗ คู่ณะกรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจั ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ติรวจัสือบัแล่ะรายงานัข้อเท็จัจัริงท้ �ถึ ่กติ้องเก้ �ยวกับัการล่ะเมืิดสืิทธิมืนัุษยชินัทุกกรณ้ 

โดยไมื�ล่�าช้ิาแล่ะเสืนัอแนัะมืาติรการหรือแนัวทางท้�เหมืาะสืมืในัการป้องกันัหรือแก้ไขการล่ะเมิืดสิืทธิมืนุัษยชินั 

รวมืทั�งการเย้ยวยาผู้่้ได้รับัคู่วามืเส้ืยหายจัากการล่ะเมิืดสิืทธิมืนุัษยชินัติ�อหนั�วยงานัของรัฐหรือเอกชินัท้�เก้�ยวข้อง

(๒) จััดทำารายงานัผู้ล่การประเมืินัสืถึานัการณ์ด้านัสืิทธิมืนัุษยชินัของประเทศเสืนัอติ�อรัฐสืภาแล่ะ 

คู่ณะรัฐมืนัติร้ แล่ะเผู้ยแพร�ติ�อประชิาชินั

(๓) เสืนัอแนัะมืาติรการหรือแนัวทางในัการสื�งเสืริมืแล่ะคุู้่มืคู่รองสิืทธิมืนุัษยชินัติ�อรัฐสืภา คู่ณะรัฐมืนัติร้  

แล่ะหนั�วยงานัท้�เก้�ยวข้อง รวมืติล่อดทั�งการแก้ไขปรับัปรุงกฎหมืาย กฎ ระเบ้ัยบั หรือคู่ำาสัื�งใด ๆ  เพื�อให้สือดคู่ล้่อง 

กับัหลั่กสิืทธิมืนุัษยชินั

(๔) ชิ้�แจังแล่ะรายงานัข้อเท็จัจัริงท้�ถึ่กติ้องโดยไมื�ชิักชิ้าในักรณ้ท้�มื้การรายงานัสืถึานัการณ์เก้�ยวกับั 

สิืทธิมืนุัษยชินัในัประเทศไทยโดยไมื�ถ่ึกต้ิองหรือไมื�เป็นัธรรมื

(๕) สืร้างเสืริมืทุกภาคู่สื�วนัของสัืงคู่มืให้ติระหนัักถ้ึงคู่วามืสืำาคัู่ญของสิืทธิมืนุัษยชินั

(๖) หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัอื�นัติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

เมืื�อรับัทราบัรายงานัติามื (๑) แล่ะ (๒) หรือข้อเสืนัอแนัะติามื (๓) ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ดำาเนิันัการปรับัปรุงแก้ไข 

ติามืคู่วามืเหมืาะสืมืโดยเร็ว กรณ้ใดไมื�อาจัดำาเนัินัการได้หรือติ้องใชิ้เวล่าในัการดำาเนัินัการ ให้แจั้งเหติุผู้ล่ให ้

คู่ณะกรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิทราบัโดยไมื�ชัิกช้ิา

ในัการปฏิิบััติิหนั้าท้� คู่ณะกรรมืการสืิทธิมืนัุษยชินัแห�งชิาติิติ้องคู่ำานั้งถึ้งคู่วามืผู้าสืุกของประชิาชินั 

ชิาวไทยแล่ะผู้ล่ประโยชิน์ัสื�วนัรวมืของชิาติิเป็นัสืำาคัู่ญด้วย

หมืวด็ ๑๓
องค์ู่กรอัยการ

มืาติรา ๒๔๘ องค์ู่กรอัยการม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญแล่ะกฎหมืาย

พนัักงานัอัยการมื้อิสืระในัการพิจัารณาสืั�งคู่ด้แล่ะการปฏิิบััติิหนั้าท้�ให้เป็นัไปโดยรวดเร็ว เท้�ยงธรรมื  

แล่ะปราศจัากอคู่ติิทั�งปวง แล่ะไมื�ให้ถืึอว�าเป็นัคู่ำาสัื�งทางปกคู่รอง

การบัริหารงานับุัคู่คู่ล่ การงบัประมืาณ แล่ะการดำาเนิันัการอื�นัขององค์ู่กรอัยการให้ม้ืคู่วามืเป็นัอิสืระ 

โดยให้มื้ระบับัเงินัเดือนัแล่ะคู่�าติอบัแทนัเป็นัการเฉพาะติามืคู่วามืเหมืาะสืมืแล่ะการบัริหารงานับัุคู่คู่ล่ 

เก้�ยวกับัพนัักงานัอัยการติ้องดำาเนัินัการโดยคู่ณะกรรมืการอัยการ ซึ่้�งอย�างนั้อยติ้องประกอบัด้วยประธานั 

กรรมืการซึ่้ �งติ้องไมื�เป็นัพนัักงานัอัยการ แล่ะผู้่ ้ทรงคูุ่ณวุฒิบัรรดาท้ �ได้รับัเล่ือกจัากพนัักงานัอัยการ  
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ผู้่้ทรงคูุ่ณวุฒิดังกล่�าวอย�างนั้อยติ้องมื้บัุคู่คู่ล่ซึ่้�งไมื�เป็นัหรือเคู่ยเป็นัพนัักงานัอัยการมืาก�อนัสืองคู่นั ทั�งนั้� 

ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

กฎหมืายติามืวรรคู่สืามื ติ้องมื้มืาติรการป้องกนััมืิให้พนัักงานัอัยการกระทำาการหรือดำารงติำาแหนั�งใด 

อันัอาจัมื้ผู้ล่ให้การสืั�งคู่ด้หรือการปฏิิบััติิหนั้าท้�ไมื�เป็นัไปติามืวรรคู่สือง หรืออาจัทำาให้มื้การขัดกันัแห�ง 

ผู้ล่ประโยชินั์ ทั�งนั้� มืาติรการดังกล่�าวติ้องกำาหนัดให้ชิัดแจั้งแล่ะใชิ้เป็นัการทั�วไป โดยจัะมือบัอำานัาจัให้มื้ 

การพิจัารณาเป็นักรณ้ ๆ ไปมิืได้

หมืวด็ ๑๔
การปกคู่รองส�วนท้องถิิ่�น

มืาติรา ๒๔๙ ภายใต้ิบัังคัู่บัมืาติรา ๑ ให้ม้ืการจััดการปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัติามืหลั่กแห�งการปกคู่รองตินัเอง 

ติามืเจัตินัารมืณ์ของประชิาชินัในัท้องถิึ�นั ทั�งน้ั� ติามืวิธ้การแล่ะร่ปแบับัองค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การจััดติั�งองคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัในัร่ปแบับัใดให้คู่ำานั้งถึ้งเจัตินัารมืณ์ของประชิาชินัในัท้องถึิ�นั 

แล่ะคู่วามืสืามืารถึในัการปกคู่รองตินัเองในัด้านัรายได้ จัำานัวนัแล่ะคู่วามืหนัาแนั�นัของประชิากร แล่ะพื�นัท้� 

ท้�ต้ิองรับัผิู้ดชิอบัประกอบักันั

มืาติรา ๒๕๐ องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัมื้หนั้าท้�แล่ะอำานัาจัด่แล่แล่ะจััดทำาบัริการสืาธารณะแล่ะ 

กิจักรรมืสืาธารณะเพื�อประโยชินั์ของประชิาชินัในัท้องถึิ�นัติามืหล่ักการพัฒนัาอย�างยั�งยืนั รวมืทั�งสื�งเสืริมื 

แล่ะสืนัับัสืนุันัการจััดการศ้กษาให้แก�ประชิาชินัในัท้องถิึ�นั ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

การจััดทำาบัริการสืาธารณะแล่ะกิจักรรมืสืาธารณะใดท้�สืมืคู่วรให้เป็นัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัโดยเฉพาะ 

ขององคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัแติ�ล่ะร่ปแบับั หรือให้องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัเป็นัหนั�วยงานัหล่ักในัการ 

ดำาเนัินัการใด ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิซึ่้�งติ้องสือดคู่ล่้องกับัรายได้ขององคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นั 

ติามืวรรคู่สื้� แล่ะกฎหมืายดังกล่�าวอย�างนั้อยติ้องมื้บัทบััญญัติิเก้�ยวกับักล่ไกแล่ะขั�นัติอนัในัการกระจัายหนั้าท้� 

แล่ะอำานัาจั ติล่อดจันังบัประมืาณแล่ะบัุคู่ล่ากรท้�เก้ �ยวกับัหนั้าท้ �แล่ะอำานัาจัดังกล่�าวของสื�วนัราชิการ 

ให้แก�องค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัด้วย

ในัการจััดทำาบัริการสืาธารณะหรือกิจักรรมืสืาธารณะใดท้�เป็นัหนั้าท้�แล่ะอำานัาจัขององคู่์กรปกคู่รอง 

สื�วนัท้องถิึ�นั ถ้ึาการร�วมืดำาเนิันัการกับัเอกชินัหรือหนั�วยงานัของรัฐหรือการมือบัหมืายให้เอกชินัหรือหนั�วยงานั 

ของรัฐดำาเนัินัการ จัะเป็นัประโยชินั์แก�ประชิาชินัในัท้องถึิ�นัมืากกว�าการท้�องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัจัะ 

ดำาเนิันัการเอง องค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัจัะร�วมืหรือมือบัหมืายให้เอกชินัหรือหนั�วยงานัของรัฐดำาเนิันัการนัั�นัก็ได้

รัฐต้ิองดำาเนิันัการให้องค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัม้ืรายได้ของตินัเองโดยจััดระบับัภาษ้หรือการจััดสืรร 

ภาษ้ท้�เหมืาะสืมื รวมืทั�งสื�งเสืริมืแล่ะพัฒนัาการหารายได้ขององค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นั ทั�งน้ั� เพื�อให้สืามืารถึ 

ดำาเนัินัการติามืวรรคู่หนั้�งได้อย�างเพ้ยงพอ ในัระหว�างท้�ยังไมื�อาจัดำาเนัินัการได้ ให้รัฐจััดสืรรงบัประมืาณเพื�อ 

สืนัับัสืนุันัองค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัไปพล่างก�อนั
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กฎหมืายติามืวรรคู่หน้ั�งแล่ะกฎหมืายท้�เก้�ยวกับัการบัริหารราชิการสื�วนัท้องถิึ�นั ต้ิองให้องค์ู่กรปกคู่รอง 

สื�วนัท้องถึิ�นัมื้อิสืระในัการบัริหาร การจััดทำาบัริการสืาธารณะ การสื�งเสืริมืแล่ะสืนัับัสืนัุนัการจััดการศ้กษา  

การเงินัแล่ะการคู่ล่ัง แล่ะการกำากับัด่แล่องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัซึ่้�งติ้องทำาเพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นัเพื�อการ 

คุู้่มืคู่รองประโยชิน์ัของประชิาชินัในัท้องถิึ�นัหรือประโยชิน์ัของประเทศเป็นัสื�วนัรวมื การป้องกันัการทุจัริติ แล่ะ 

การใชิ้จั�ายเงินัอย�างมื้ประสืิทธิภาพ โดยคู่ำานั้งถึ้งคู่วามืเหมืาะสืมืแล่ะคู่วามืแติกติ�างขององคู่์กรปกคู่รอง 

สื�วนัท้องถึิ�นัแติ�ล่ะร่ปแบับั แล่ะติ้องมื้บัทบััญญัติิเก้�ยวกับัการป้องกันัการขัดกันัแห�งผู้ล่ประโยชินั์ แล่ะการ 

ป้องกันัการก้าวก�ายการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ของข้าราชิการสื�วนัท้องถิึ�นัด้วย

มืาติรา ๒๕๑ การบัริหารงานับุัคู่คู่ล่ขององค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ 

ซึ่้ �งติ้องใชิ้ระบับัคูุ่ณธรรมืแล่ะติ้องคู่ำานั้งถึ้งคู่วามืเหมืาะสืมืแล่ะคู่วามืจัำาเป็นัของแติ�ล่ะท้องถึิ �นัแล่ะ 

องคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัแติ�ล่ะร่ปแบับั การจััดให้มื้มืาติรฐานัท้�สือดคู่ล่้องกันัเพื�อให้สืามืารถึพัฒนัาร�วมืกันั 

หรือการสัืบัเปล้่�ยนับุัคู่ล่ากรระหว�างองค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัด้วยกันัได้

มืาติรา ๒๕๒ สืมืาชิิกสืภาท้องถิึ�นัต้ิองมืาจัากการเลื่อกตัิ�ง

ผู้่ ้บัริหารท้องถึิ�นัให้มืาจัากการเล่ือกติั�งหรือมืาจัากคู่วามืเห็นัชิอบัของสืภาท้องถึิ�นัหรือในักรณ ้

องค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นัร่ปแบับัพิเศษ จัะให้มืาโดยวิธ้อื�นัก็ได้แติ�ต้ิองคู่ำาน้ังถ้ึงการม้ืสื�วนัร�วมืของประชิาชินั

ด้วย ทั�งน้ั� ติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ

คูุ่ณสืมืบััติิของผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งแล่ะผู้่้มื้สืิทธิสืมืัคู่รรับัเล่ือกติั�ง แล่ะหล่ักเกณฑ์์แล่ะวิธ้การเล่ือกติั�ง 

สืมืาชิิกสืภาท้องถึิ�นัแล่ะผู้่้บัริหารท้องถึิ�นั ให้เป็นัไปติามืท้�กฎหมืายบััญญัติิ ซึ่้�งติ้องคู่ำานั้งถึ้งเจัตินัารมืณ ์

ในัการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติติามืแนัวทางท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญด้วย

มืาติรา ๒๕๓ ในัการดำาเนิันังานั ให้องค์ู่กรปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นั สืภาท้องถิึ�นั แล่ะผู้่้บัริหารท้องถิึ�นัเปิดเผู้ย 

ข้อมื่ล่แล่ะรายงานัผู้ล่การดำาเนัินังานัให้ประชิาชินัทราบั รวมืติล่อดทั�งมื้กล่ไกให้ประชิาชินัในัท้องถึิ�นั 

ม้ืสื�วนัร�วมืด้วย ทั�งน้ั� ติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การท้�กฎหมืายบััญญัติิ

มืาติรา ๒๕๔ ประชิาชินัผู้่้มื้สืิทธิเล่ือกติั�งในัองคู่์กรปกคู่รองสื�วนัท้องถึิ�นัมื้สืิทธิเข้าชิื�อกันัเพื�อเสืนัอ 

ข้อบััญญัติิหรือเพื�อถึอดถึอนัสืมืาชิิกสืภาท้องถึิ�นั หรือผู้่้บัริหารท้องถึิ�นัได้ติามืหล่ักเกณฑ์์ วิธ้การแล่ะเงื�อนัไข 

ท้�กฎหมืายบััญญัติิ
 

หมืวด็ ๑๕
การแก้ไขเพิ�มืเติิมืรัฐธรรมืน่ญ

มืาติรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ�มืเติิมืรัฐธรรมืน่ัญท้�เป็นัการเปล้่�ยนัแปล่งการปกคู่รองระบัอบัประชิาธิปไติย 

อันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข หรือเปล้่�ยนัแปล่งร่ปแบับัของรัฐ จัะกระทำามิืได้

มืาติรา ๒๕๖ ภายใต้ิบัังคัู่บัมืาติรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ�มืเติิมืรัฐธรรมืน่ัญ ให้กระทำาได้ติามืหลั่กเกณฑ์์ 

แล่ะวิธ้การ ดังติ�อไปน้ั�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๑) ญัติติิขอแก้ไขเพิ�มืเติิมืต้ิองมืาจัากคู่ณะรัฐมืนัติร้ หรือจัากสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

หนั้�งในัห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือจัากสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะ 

สืมืาชิิกวุฒิสืภาจัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัห้าของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของทั�งสืองสืภา หรือจัาก 

ประชิาชินัผู้่้ม้ืสิืทธิเลื่อกตัิ�งจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าห้าหมืื�นัคู่นัติามืกฎหมืายว�าด้วยการเข้าชืิ�อเสืนัอกฎหมืาย

(๒) ญัติติิขอแก้ไขเพิ�มืเติิมืต้ิองเสืนัอเป็นัร�างรัฐธรรมืน่ัญแก้ไขเพิ�มืเติิมืติ�อรัฐสืภาแล่ะให้รัฐสืภาพิจัารณา 

เป็นัสืามืวาระ

(๓) การออกเส้ืยงล่งคู่ะแนันัในัวาระท้�หน้ั�งขั�นัรับัหลั่กการ ให้ใช้ิวิธ้เร้ยกชืิ�อแล่ะล่งคู่ะแนันัโดยเปิดเผู้ยแล่ะ 

ต้ิองม้ืคู่ะแนันัเส้ืยงเห็นัชิอบัด้วยในัการแก้ไขเพิ�มืเติิมืนัั�นั ไมื�น้ัอยกว�าก้�งหน้ั�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่� 

ของทั�งสืองสืภา ซึ่้�งในัจัำานัวนันั้�ติ้องมื้สืมืาชิิกวุฒิสืภาเห็นัชิอบัด้วยไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิก 

ทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของวุฒิสืภา

(๔) การพิจัารณาในัวาระท้�สืองขั�นัพิจัารณาเร้ยงล่ำาดับัมืาติรา โดยการออกเส้ืยงในัวาระท้�สืองน้ั� ให้ถืึอ 

เสื้ยงข้างมืากเป็นัประมืาณ แติ�ในักรณ้ท้�เป็นัร�างรัฐธรรมืนั่ญแก้ไขเพิ�มืเติิมืท้�ประชิาชินัเป็นัผู้่้เสืนัอติ้องเปิด 

โอกาสืให้ผู้่้แทนัของประชิาชินัท้�เข้าชืิ�อกันัได้แสืดงคู่วามืคิู่ดเห็นัด้วย

(๕) เมืื�อการพิจัารณาวาระท้�สืองเสืร็จัสิื�นัแล้่ว ให้รอไว้สิืบัห้าวันั เมืื�อพ้นักำาหนัดน้ั�แล้่วให้รัฐสืภาพิจัารณา 

ในัวาระท้�สืามืติ�อไป

(๖) การออกเสื้ยงล่งคู่ะแนันัในัวาระท้�สืามืขั�นัสืุดท้าย ให้ใชิ้วิธ้เร้ยกชิื�อแล่ะล่งคู่ะแนันัโดยเปิดเผู้ย 

แล่ะติ้องมื้คู่ะแนันัเสื้ยงเห็นัชิอบัด้วยในัการท้�จัะให้ออกใชิ้เป็นัรัฐธรรมืนั่ญมืากกว�าก้�งหนั้�งของจัำานัวนัสืมืาชิิก 

ทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภา โดยในัจัำานัวนัน้ั�ต้ิองม้ืสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรจัากพรรคู่การเมืืองท้�สืมืาชิิก 

มืิได้ดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือรองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร เห็นัชิอบัด้วย 

ไมื�นั้อยกว�าร้อยล่ะย้�สืิบัของทุกพรรคู่การเมืืองดังกล่�าวรวมืกันั แล่ะมื้สืมืาชิิกวุฒิสืภาเห็นัชิอบัด้วยไมื�นั้อยกว�า 

หน้ั�งในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของวุฒิสืภา

(๗) เมืื�อม้ืการล่งมืติิเห็นัชิอบัติามื (๖) แล้่ว ให้รอไว้สิืบัห้าวันั แล้่วจ้ังนัำาร�างรัฐธรรมืน่ัญแก้ไขเพิ�มืเติิมืข้�นั 

ท่ล่เกล้่าท่ล่กระหมื�อมืถึวาย แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๘๑ มืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

(๘) ในักรณ้ร�างรัฐธรรมืนั่ญแก้ไขเพิ�มืเติิมืเป็นัการแก้ไขเพิ�มืเติิมืหมืวด ๑ บัททั�วไป หมืวด ๒  

พระมืหากษัติริย์ หรือหมืวด ๑๕ การแก้ไขเพิ�มืเติิมืรัฐธรรมืนั่ญ หรือเรื�องท้�เก้�ยวกับัคูุ่ณสืมืบััติิหรือล่ักษณะ 

ติ้องห้ามืของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งติ�าง ๆ ติามืรัฐธรรมืนั่ญ หรือเรื �องท้�เก้ �ยวกับัหนั้าท้�หรืออำานัาจัของศาล่  

หรือองค์ู่กรอิสืระ หรือเรื�องท้�ทำาให้ศาล่หรือองค์ู่กรอิสืระไมื�อาจัปฏิิบััติิติามืหน้ัาท้�หรืออำานัาจัได้ ก�อนัดำาเนิันัการ 

ติามื (๗) ให้จััดให้ม้ืการออกเส้ืยงประชิามืติิติามืกฎหมืายว�าด้วยการออกเส้ืยงประชิามืติิ ถ้ึาผู้ล่การออกเส้ืยง 

ประชิามืติิเห็นัชิอบัด้วยกับัร�างรัฐธรรมืน่ัญแก้ไขเพิ�มืเติิมื จ้ังให้ดำาเนิันัการติามื (๗) ติ�อไป

(๙) ก�อนันัายกรัฐมืนัติร้นัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อทรงล่งพระปรมืาภิไธยติามื (๗) สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎร หรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา หรือสืมืาชิิกทั�งสืองสืภารวมืกันั มื้จัำานัวนัไมื�นั้อยกว�าหนั้�งในัสืิบัของสืมืาชิิก 
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ทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของแติ�ล่ะสืภา หรือของทั�งสืองสืภารวมืกันั แล้่วแติ�กรณ้ ม้ืสิืทธิเข้าชืิ�อกันัเสืนัอคู่วามืเห็นัติ�อ 

ประธานัแห�งสืภาท้�ตินัเป็นัสืมืาชิิกหรือประธานัรัฐสืภา แล่้วแติ�กรณ้ ว�าร�างรัฐธรรมืนั่ญติามื (๗) ขัดติ�อ 

มืาติรา ๒๕๕ หรือมื้ล่ักษณะติามื (๘) แล่ะให้ประธานัแห�งสืภาท้�ได้รับัเรื�องดังกล่�าวสื�งคู่วามืเห็นัไปยังศาล่ 

รัฐธรรมืนั่ญ แล่ะให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญวินัิจัฉัยให้แล่้วเสืร็จัภายในัสืามืสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัเรื�อง ในัระหว�าง 

การพิจัารณาวินิัจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ นัายกรัฐมืนัติร้จัะนัำาร�างรัฐธรรมืน่ัญแก้ไขเพิ�มืเติิมืดังกล่�าวข้�นัท่ล่เกล้่า 

ท่ล่กระหมื�อมืถึวายเพื�อพระมืหากษัติริย์ทรงล่งพระปรมืาภิไธยมิืได้

หมืวด็ ๑๖
การปฏิิร่ปประเทศั

มืาติรา ๒๕๗ การปฏิิร่ปประเทศติามืหมืวดน้ั�ต้ิองดำาเนิันัการเพื�อบัรรลุ่เป้าหมืาย ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ประเทศชิาติิม้ืคู่วามืสืงบัเร้ยบัร้อย ม้ืคู่วามืสืามัืคู่คู้่ปรองดอง ม้ืการพัฒนัาอย�างยั�งยืนัติามืหลั่กปรัชิญา 

ของเศรษฐกิจัพอเพ้ยง แล่ะม้ืคู่วามืสืมืดุล่ระหว�างการพัฒนัาด้านัวัติถุึกับัการพัฒนัาด้านัจิัติใจั

(๒) สัืงคู่มืม้ืคู่วามืสืงบัสุืข เป็นัธรรมื แล่ะม้ืโอกาสือันัทัดเท้ยมืกันัเพื�อขจััดคู่วามืเหลื่�อมืล่ำ�า

(๓) ประชิาชินัม้ืคู่วามืสุืข ม้ืคุู่ณภาพช้ิวิติท้�ด้ แล่ะม้ืสื�วนัร�วมืในัการพัฒนัาประเทศแล่ะการปกคู่รองในั 

ระบัอบัประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข

มืาติรา ๒๕๘ ให้ดำาเนิันัการปฏิิร่ปประเทศอย�างน้ัอยในัด้านัติ�าง ๆ ให้เกิดผู้ล่ ดังติ�อไปน้ั�

ก. ด้านัการเมืือง

  (๑) ให้ประชิาชินัมื้คู่วามืร่้คู่วามืเข้าใจัท้�ถึ่กติ้องเก้�ยวกับัการปกคู่รองในัระบัอบัประชิาธิปไติยอันัมื้ 

พระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมืุข มื้สื�วนัร�วมืในัการดำาเนัินักิจักรรมืทางการเมืืองรวมืติล่อดทั�งการติรวจัสือบั 

การใช้ิอำานัาจัรัฐ ร้่จัักยอมืรับัในัคู่วามืเห็นัทางการเมืืองโดยสุืจัริติท้�แติกติ�างกันั แล่ะให้ประชิาชินัใช้ิสิืทธิเลื่อกตัิ�ง 

แล่ะออกเส้ืยงประชิามืติิโดยอิสืระปราศจัากการคู่รอบังำาไมื�ว�าด้วยทางใด

  (๒) ให้การดำาเนัินักิจักรรมืของพรรคู่การเมืืองเป็นัไปโดยเปิดเผู้ยแล่ะติรวจัสือบัได้ เพื �อให ้

พรรคู่การเมืืองพัฒนัาเป็นัสืถึาบัันัทางการเมืืองของประชิาชินัซ้ึ่�งม้ือุดมืการณ์ทางการเมืืองร�วมืกันั ม้ืกระบัวนัการ 

ให้สืมืาชิิกพรรคู่การเมืืองมื้สื�วนัร�วมืแล่ะมื้คู่วามืรับัผู้ิดชิอบัอย�างแท้จัริงในัการดำาเนัินักิจักรรมืทางการเมืือง 

แล่ะการคัู่ดเลื่อกผู้่้ม้ืคู่วามืร้่คู่วามืสืามืารถึ ซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติ แล่ะม้ืคุู่ณธรรมืจัริยธรรมื เข้ามืาเป็นัผู้่้ดำารงติำาแหนั�ง 

ทางการเมืืองท้�ชัิดเจันัแล่ะเป็นัร่ปธรรมื

  (๓) มื้กล่ไกท้�กำาหนัดคู่วามืรับัผู้ิดชิอบัของพรรคู่การเมืืองในัการประกาศโฆษณานัโยบัายท้�มืิได้ 

วิเคู่ราะห์ผู้ล่กระทบั คู่วามืคุู้่มืคู่�า แล่ะคู่วามืเส้ื�ยงอย�างรอบัด้านั

  (๔) ม้ืกล่ไกท้�กำาหนัดให้ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืืองต้ิองปฏิิบััติิหน้ัาท้�ด้วยคู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติแล่ะ 

รับัผิู้ดชิอบัติ�อประชิาชินัในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ของตินั
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

  (๕) มื้กล่ไกแก้ไขปัญหาคู่วามืขัดแย้งทางการเมืืองโดยสืันัติิวิธ้ภายใติ้การปกคู่รองระบัอบั 

ประชิาธิปไติยอันัม้ืพระมืหากษัติริย์ทรงเป็นัประมุืข

ข. ด้านัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินั

  (๑) ให้มื้การนัำาเทคู่โนัโล่ย้ท้�เหมืาะสืมืมืาประยุกติ์ใชิ้ในัการบัริหารราชิการแผู้�นัดนิัแล่ะการจััดทำา 

บัริการสืาธารณะ เพื�อประโยชิน์ัในัการบัริหารราชิการแผู้�นัดินั แล่ะเพื�ออำานัวยคู่วามืสืะดวกให้แก�ประชิาชินั

  (๒) ให้ม้ืการบ่ัรณาการฐานัข้อม่ืล่ของหนั�วยงานัของรัฐทุกหนั�วยงานัเข้าด้วยกันั เพื�อให้เป็นัระบับั 

ข้อม่ืล่เพื�อการบัริหารราชิการแผู้�นัดินัแล่ะการบัริการประชิาชินั

  (๓)  ให้ม้ืการปรับัปรุงแล่ะพัฒนัาโคู่รงสืร้างแล่ะระบับัการบัริหารงานัของรัฐแล่ะแผู้นักำาลั่งคู่นัภาคู่รัฐ 

ให้ทันัติ�อการเปล่้�ยนัแปล่งแล่ะคู่วามืท้าทายใหมื� ๆ โดยติ้องดำาเนัินัการให้เหมืาะสืมืกบััภารกิจัของหนั�วยงานั 

ของรัฐแติ�ล่ะหนั�วยงานัท้�แติกติ�างกันั

  (๔) ให้ม้ืการปรับัปรุงแล่ะพัฒนัาการบัริหารงานับุัคู่คู่ล่ภาคู่รัฐเพื�อจ่ังใจัให้ผู้่้ม้ืคู่วามืร้่คู่วามืสืามืารถึ 

อย�างแท้จัริงเข้ามืาทำางานัในัหนั�วยงานัของรัฐ แล่ะสืามืารถึเจัริญก้าวหน้ัาได้ติามืคู่วามืสืามืารถึแล่ะผู้ล่สัืมืฤทธิ� 

ของงานัของแติ�ล่ะบัุคู่คู่ล่ มื้คู่วามืซึ่ื�อสืัติย์สืุจัริติ กล่้าติัดสืินัใจัแล่ะกระทำาในัสืิ�งท้�ถึ่กติ้องโดยคู่ิดถึ้งประโยชินั์ 

สื�วนัรวมืมืากกว�าประโยชิน์ัสื�วนัตัิว ม้ืคู่วามืคิู่ดสืร้างสืรรค์ู่แล่ะคิู่ดคู้่นันัวัติกรรมืใหมื� ๆ  เพื�อให้การปฏิิบััติิราชิการ 

แล่ะการบัริหารราชิการแผู้�นัดนิัเป็นัไปอย�างมื้ประสืิทธิภาพ แล่ะมื้มืาติรการคูุ่้มืคู่รองป้องกนัับัุคู่ล่ากรภาคู่รัฐ 

จัากการใช้ิอำานัาจัโดยไมื�เป็นัธรรมืของผู้่้บัังคัู่บับััญชิา

  (๕) ให้ม้ืการปรับัปรุงระบับัการจััดซืึ่�อจััดจ้ัางภาคู่รัฐให้ม้ืคู่วามืคู่ล่�องตัิว เปิดเผู้ย ติรวจัสือบัได้ แล่ะ 

ม้ืกล่ไกในัการป้องกันัการทุจัริติทุกขั�นัติอนั

คู่. ด้านักฎหมืาย

  (๑) ม้ืกล่ไกให้ดำาเนิันัการปรับัปรุงกฎหมืาย กฎ ระเบ้ัยบั หรือข้อบัังคัู่บัติ�าง ๆ ท้�ใช้ิบัังคัู่บัอย่�ก�อนั 

วันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้�ให้สือดคู่ล่้องกับัหล่ักการติามืมืาติรา ๗๗ แล่ะพัฒนัาให้สือดคู่ล่้องกับัหล่ักสืากล่  

โดยให้มื้การใชิ้ระบับัอนัุญาติแล่ะระบับัการดำาเนัินัการโดยคู่ณะกรรมืการเพ้ยงเท�าท้�จัำาเป็นัเพื�อให้การทำางานั 

เกิดคู่วามืคู่ล่�องตัิว โดยม้ืผู้่้รับัผิู้ดชิอบัท้�ชัิดเจันั แล่ะไมื�สืร้างภาระแก�ประชิาชินัเกินัคู่วามืจัำาเป็นั เพิ�มืคู่วามืสืามืารถึ 

ในัการแข�งขันัของประเทศ แล่ะป้องกันัการทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบั

  (๒) ปฏิิร่ประบับัการเร้ยนัการสือนัแล่ะการศ้กษาอบัรมืวิชิากฎหมืายเพื�อพัฒนัาผู้่้ประกอบัวิชิาช้ิพ 

กฎหมืายให้เป็นัผู้่้ม้ืคู่วามืรอบัร้่ ม้ืนิัติิทัศนัะ แล่ะย้ดมัื�นัในัคุู่ณธรรมืแล่ะจัริยธรรมืของนัักกฎหมืาย

  (๓) พัฒนัาระบับัฐานัข้อม่ืล่กฎหมืายของรัฐโดยใช้ิเทคู่โนัโล่ย้ติ�าง ๆ เพื�อให้ประชิาชินัเข้าถ้ึงข้อม่ืล่ 

กฎหมืายได้สืะดวก แล่ะสืามืารถึเข้าใจัเนืั�อหาสืาระของกฎหมืายได้ง�าย

  (๔)  จััดให้ม้ืกล่ไกชิ�วยเหลื่อประชิาชินัในัการจััดทำาแล่ะเสืนัอร�างกฎหมืาย

ง.  ด้านักระบัวนัการยุติิธรรมื

  (๑) ให้มื้การกำาหนัดระยะเวล่าดำาเนัินังานัในัทุกขั�นัติอนัของกระบัวนัการยุติิธรรมืท้�ชิัดเจันัเพื�อให้ 
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ประชิาชินัได้รับัคู่วามืยุติิธรรมืโดยไมื�ล่�าชิ้า แล่ะมื้กล่ไกชิ�วยเหล่ือประชิาชินัผู้่้ขาดแคู่ล่นัทุนัทรัพย์ให้เข้าถึ้ง 

กระบัวนัการยุติิธรรมืได้ รวมืติล่อดทั�งการสืร้างกล่ไกเพื�อให้มื้การบัังคู่ับัการติามืกฎหมืายอย�างเคู่ร�งคู่รัดเพื�อ 

ล่ดคู่วามืเหลื่�อมืล่ำ�าแล่ะคู่วามืไมื�เป็นัธรรมืในัสัืงคู่มื

  (๒) ปรับัปรุงระบับัการสือบัสืวนัคู่ด้อาญาให้ม้ืการติรวจัสือบัแล่ะถึ�วงดุล่ระหว�างพนัักงานัสือบัสืวนั 

กับัพนัักงานัอัยการอย�างเหมืาะสืมื กำาหนัดระยะเวล่าในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของเจั้าหนั้าท้�ท้�เก้�ยวข้องทุกฝ่่าย 

ให้ชิัดเจันัเพื�อมืิให้คู่ด้ขาดอายุคู่วามื แล่ะสืร้างคู่วามืเชิื�อมืั�นัในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของพนัักงานัสือบัสืวนัแล่ะ 

พนัักงานัอัยการในัการสือบัสืวนัคู่ด้อาญา รวมืทั�งกำาหนัดให้การสือบัสืวนัต้ิองใช้ิประโยชิน์ัจัากนิัติิวิทยาศาสืติร์  

แล่ะจััดให้ม้ืบัริการทางด้านันิัติิวิทยาศาสืติร์มืากกว�าหน้ั�งหนั�วยงานัท้�ม้ือิสืระจัากกันัเพื�อให้ประชิาชินัได้รับับัริการ 

ในัการพิส่ืจัน์ัข้อเท็จัจัริงอย�างม้ืทางเลื่อก

  (๓) เสืริมืสืร้างแล่ะพัฒนัาวัฒนัธรรมืองค์ู่กรขององค์ู่กรติ�าง ๆ ท้�เก้�ยวข้องในักระบัวนัการยุติิธรรมื 

ให้มุื�งอำานัวยคู่วามืยุติิธรรมืแก�ประชิาชินัโดยสืะดวกแล่ะรวดเร็ว

  (๔) ดำาเนัินัการบัังคู่บััใชิ้กฎหมืายอย�างมื้ประสืิทธิภาพ โดยแก้ไขปรบััปรุงกฎหมืายเก้�ยวกับัหนั้าท้� 

อำานัาจั แล่ะภารกิจัของติำารวจัให้เหมืาะสืมื แล่ะแก้ไขปรับัปรุงกฎหมืายเก้�ยวกับัการบัริหารงานับัุคู่คู่ล่ 

ของข้าราชิการติำารวจัให้เกิดประสิืทธิภาพ ม้ืหลั่กประกันัว�าข้าราชิการติำารวจัจัะได้รับัคู่�าติอบัแทนัท้�เหมืาะสืมื 

ได้รับัคู่วามืเป็นัธรรมืในัการแติ�งตัิ�ง แล่ะโยกย้าย แล่ะการพิจัารณาบัำาเหน็ัจัคู่วามืชิอบัติามืระบับัคุู่ณธรรมืท้�ชัิดเจันั  

ซึ่้�งในัการพิจัารณาแติ�งติั�งแล่ะโยกย้ายติ้องคู่ำานั้งถึ้งอาวุโสืแล่ะคู่วามืร่้คู่วามืสืามืารถึประกอบักันัเพื�อให้ 

ข้าราชิการติำารวจัสืามืารถึปฏิิบััติิหนั้าท้�ได้อย�างมื้อิสืระ ไมื�ติกอย่�ใติ้อาณัติิของบัุคู่คู่ล่ใด มื้ประสืิทธิภาพแล่ะ 

ภาคู่ภ่มิืใจัในัการปฏิิบััติิหน้ัาท้�ของตินั

จั.  ด้านัการศ้กษา

  (๑) ให้สืามืารถึเริ �มืดำาเนัินัการให้เด็กเล่็กได้รับัการด่แล่แล่ะพัฒนัาก�อนัเข้ารับัการศ้กษา 

ติามืมืาติรา ๕๔ วรรคู่สือง เพื�อให้เด็กเล็่กได้รับัการพัฒนัาร�างกาย จิัติใจั วินััย อารมืณ์ สัืงคู่มืแล่ะสืติิปัญญา 

ให้สืมืกับัวัยโดยไมื�เก็บัคู่�าใช้ิจั�าย

  (๒) ให้ดำาเนัินัการติรากฎหมืายเพื�อจััดติั�งกองทุนัติามืมืาติรา ๕๔ วรรคู่หก ให้แล่้วเสืร็จัภายในั 

หน้ั�งปีนัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

  (๓) ให้มื้กล่ไกแล่ะระบับัการผู้ล่ติิ คู่ัดกรองแล่ะพัฒนัาผู้่ป้ระกอบัวิชิาชิ้พคู่ร่แล่ะอาจัารย์ให้ได้ผู้่้มื ้

จัิติวิญญาณของคู่วามืเป็นัคู่ร่ มื้คู่วามืร่ ้คู่วามืสืามืารถึอย�างแท้จัริง ได้รับัคู่�าติอบัแทนัท้�เหมืาะสืมืกับั 

คู่วามืสืามืารถึแล่ะประสืิทธิภาพในัการสือนั รวมืทั�งมื้กล่ไกสืร้างระบับัคูุ่ณธรรมืในัการบัริหารงานับัุคู่คู่ล่ของ 

ผู้่้ประกอบัวิชิาช้ิพคู่ร่

  (๔) ปรับัปรุงการจััดการเร้ยนัการสือนัทุกระดับัเพื�อให้ผู้่้เร้ยนัสืามืารถึเร้ยนัได้ติามืคู่วามืถึนััดแล่ะ 

ปรับัปรุงโคู่รงสืร้างของหนั�วยงานัท้�เก้�ยวข้องเพื�อบัรรลุ่เป้าหมืายดังกล่�าว โดยสือดคู่ล่้องกันัทั�งในัระดับัชิาติิ 

แล่ะระดับัพื�นัท้�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ฉ. ด้านัเศรษฐกิจั

  (๑) ขจััดอุปสืรรคู่แล่ะเสืรมิืสืร้างคู่วามืสืามืารถึในัการแข�งขันัของประเทศเพื�อให้ประเทศชิาติิแล่ะ 

ประชิาชินัได้รับัประโยชิน์ัจัากการเข้าร�วมืกลุ่�มืเศรษฐกิจัติ�าง ๆ อย�างยั�งยืนั โดยม้ืภ่มิืคุู้่มืกันัท้�ด้

  (๒) สืร้างกล่ไกเพื�อสื�งเสืริมืแล่ะสืนัับัสืนุันัการนัำาคู่วามืคิู่ดสืร้างสืรรค์ู่แล่ะเทคู่โนัโล่ย้ท้�ทันัสืมัืยมืาใช้ิ 

ในัการพัฒนัาเศรษฐกิจัของประเทศ

  (๓)  ปรับัปรุงระบับัภาษ้อากรให้ม้ืคู่วามืเป็นัธรรมื ล่ดคู่วามืเหลื่�อมืล่ำ�า เพิ�มืพ่นัรายได้ของรัฐด้านัติ�าง ๆ   

อย�างม้ืประสิืทธิภาพ แล่ะปรับัปรุงระบับัการจััดทำาแล่ะการใช้ิจั�ายงบัประมืาณให้ม้ืประสิืทธิภาพแล่ะสัืมืฤทธิผู้ล่

  (๔)  สืร้างกล่ไกเพื�อสื�งเสืริมืสืหกรณ์แล่ะผู้่้ประกอบัการแติ�ล่ะขนัาดให้ม้ืคู่วามืสืามืารถึในัการแข�งขันั 

อย�างเหมืาะสืมื แล่ะสื�งเสืริมืการประกอบัวิสืาหกิจัเพื�อสืังคู่มืแล่ะวิสืาหกิจัท้�เป็นัมืิติรติ�อสืิ�งแวดล่้อมื รวมืทั�ง 

สืร้างกล่ไกเพิ�มืโอกาสืในัการทำางานัแล่ะการประกอบัอาช้ิพของประชิาชินั

ชิ.  ด้านัอื�นั ๆ

  (๑)  ให้ม้ืระบับับัริหารจััดการทรัพยากรนัำ�าท้�ม้ืประสิืทธิภาพ เป็นัธรรมืแล่ะยั�งยืนัโดยคู่ำาน้ังถ้ึงคู่วามื 

ต้ิองการใช้ินัำ�าในัทุกมิืติิ รวมืทั�งคู่วามืเปล้่�ยนัแปล่งของสืภาพแวดล้่อมืแล่ะสืภาพภ่มิือากาศประกอบักันั

  (๒)  จััดให้มื้การกระจัายการถึือคู่รองท้�ดินัอย�างเป็นัธรรมื รวมืทั�งการติรวจัสือบักรรมืสืิทธิ�แล่ะ 

การถืึอคู่รองท้�ดินัทั�งประเทศเพื�อแก้ไขปัญหากรรมืสิืทธิ�แล่ะสิืทธิคู่รอบัคู่รองท้�ดินัอย�างเป็นัระบับั

  (๓)  จััดให้ม้ืระบับัจััดการแล่ะกำาจััดขยะม่ืล่ฝ่อยท้�ม้ืประสิืทธิภาพ เป็นัมิืติรติ�อสิื�งแวดล้่อมื แล่ะสืามืารถึ 

นัำาไปใช้ิให้เกิดประโยชิน์ัด้านัอื�นั ๆ ได้

  (๔) ปรับัระบับัหล่ักประกันัสืุขภาพให้ประชิาชินัได้รับัสืิทธิแล่ะประโยชินั์จัากการบัริหารจััดการ 

แล่ะการเข้าถ้ึงบัริการท้�ม้ืคุู่ณภาพแล่ะสืะดวกทัดเท้ยมืกันั

  (๕) ให้ม้ืระบับัการแพทย์ปฐมืภ่มิืท้�ม้ืแพทย์เวชิศาสืติร์คู่รอบัคู่รัวด่แล่ประชิาชินัในัสัืดสื�วนัท้�เหมืาะสืมื

มืาติรา ๒๕๙ ภายใต้ิบัังคัู่บัมืาติรา ๒๖๐ แล่ะมืาติรา ๒๖๑ การปฏิิร่ปประเทศติามืหมืวดน้ั�ให้เป็นัไป 

ติามืกฎหมืายว�าด้วยแผู้นัแล่ะขั�นัติอนัการดำาเนิันัการปฏิิร่ปประเทศซ้ึ่�งอย�างน้ัอยต้ิองม้ืวิธ้การจััดทำาแผู้นั การม้ื 

สื�วนัร�วมืของประชิาชินัแล่ะหนั�วยงานัท้�เก้�ยวข้อง ขั�นัติอนัในัการดำาเนัินัการปฏิิร่ปประเทศ การวัดผู้ล่การ 

ดำาเนิันัการ แล่ะระยะเวล่าดำาเนิันัการปฏิิร่ปประเทศทุกด้านั ซ้ึ่�งต้ิองกำาหนัดให้เริ�มืดำาเนิันัการปฏิิร่ปในัแติ�ล่ะด้านั 

ภายในัหน้ั�งปีนัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�รวมืติล่อดทั�งผู้ล่สัืมืฤทธิ�ท้�คู่าดหวังว�าจัะบัรรลุ่ในัระยะเวล่าห้าปี

ให้ดำาเนัินัการติรากฎหมืายติามืวรรคู่หนั้�ง แล่ะประกาศใชิ้บัังคู่ับัภายในัหนั้�งร้อยย้�สืิบัวันันัับัแติ� 

วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

ในัระหว�างท้�กฎหมืายติามืวรรคู่หน้ั�งยังไมื�ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บั ให้หนั�วยงานัของรัฐดำาเนิันัการปฏิิร่ปโดยอาศัย 

หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัท้�ม้ือย่�แล้่วไปพล่างก�อนั

 มืาติรา ๒๖๐ ในัการแก้ไขปรับัปรุงกฎหมืายติามืมืาติรา ๒๕๘ ง. ด้านักระบัวนัการยุติิธรรมื (๔)  

ให้ม้ืคู่ณะกรรมืการคู่ณะหน้ั�งซ้ึ่�งคู่ณะรัฐมืนัติร้แติ�งตัิ�ง ประกอบัด้วย
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(๑) ผู้่้ทรงคุู่ณวุฒิซ้ึ่�งม้ืคู่วามืร้่คู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมืเป็นัท้�ประจัักษ์แล่ะไมื�เคู่ยเป็นัข้าราชิการ 

ติำารวจัมืาก�อนั เป็นัประธานั

(๒) ผู้่้เป็นัหรือเคู่ยเป็นัข้าราชิการติำารวจัซึ่้�งอย�างนั้อยติ้องมื้ผู้่้บััญชิาการติำารวจัแห�งชิาติิรวมือย่�ด้วย 

ม้ืจัำานัวนัติามืท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้กำาหนัด เป็นักรรมืการ

(๓) ผู้่้ทรงคุู่ณวุฒิซ้ึ่�งม้ืคู่วามืร้่คู่วามืซืึ่�อสัืติย์สุืจัริติแล่ะเท้�ยงธรรมืเป็นัท้�ประจัักษ์แล่ะไมื�เคู่ยเป็นัข้าราชิการ 

ติำารวจัมืาก�อนั ม้ืจัำานัวนัเท�ากับักรรมืการติามื (๒) เป็นักรรมืการ

(๔) ปล่ัดกระทรวงการคู่ล่ัง ปล่ัดกระทรวงมืหาดไทย ปล่ัดกระทรวงยุติิธรรมื เล่ขาธิการสืำานัักงานั 

ศาล่ยุติิธรรมื แล่ะอัยการส่ืงสุืด เป็นักรรมืการ

ให้คู่ณะกรรมืการติามืวรรคู่หน้ั�งดำาเนิันัการให้แล้่วเสืร็จัภายในัหน้ั�งปีนัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

เมืื�อคู่รบักำาหนัดเวล่าติามืวรรคู่สืองแล้่ว ถ้ึาการแก้ไขปรับัปรุงกฎหมืายดังกล่�าวยังไมื�แล้่วเสืร็จั ให้การ 

แติ�งตัิ�งโยกย้ายข้าราชิการติำารวจัดำาเนิันัการติามืหลั่กอาวุโสืติามืหลั่กเกณฑ์์ท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้กำาหนัดโดยประกาศ 

ในัราชิกิจัจัานุัเบักษา

มืาติรา ๒๖๑ ในัการปฏิิร่ปติามืมืาติรา ๒๕๘ จั. ด้านัการศ้กษา ให้ม้ืคู่ณะกรรมืการท้�ม้ืคู่วามืเป็นัอิสืระ 

คู่ณะหนั้�งท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้แติ�งติั�งดำาเนัินัการศ้กษาแล่ะจััดทำาข้อเสืนัอแนัะแล่ะร�างกฎหมืายท้�เก้�ยวข้องในัการ 

ดำาเนิันัการให้บัรรลุ่เป้าหมืายเพื�อเสืนัอคู่ณะรัฐมืนัติร้ดำาเนิันัการติ�อไป

ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้แติ�งตัิ�งคู่ณะกรรมืการติามืวรรคู่หน้ั�งให้แล้่วเสืร็จัภายในัหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใช้ิ 

รัฐธรรมืนั่ญนั้� แล่ะให้คู่ณะกรรมืการดำาเนัินัการศ้กษาแล่ะจััดทำาข้อเสืนัอแนัะแล่ะร�างกฎหมืายให้แล่้วเสืร็จั 

แล่ะเสืนัอติ�อคู่ณะรัฐมืนัติร้ภายในัสืองปีนัับัแติ�วันัท้�ได้รับัการแติ�งตัิ�ง

บัทเฉพาะกาล่

มืาติรา ๒๖๒ ให้คู่ณะองคู่มืนัติร้ซึ่้ �งดำารงติำาแหนั�งอย่ �ในัวันัก�อนัวันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้ � 

เป็นัคู่ณะองคู่มืนัติร้ติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

มืาติรา ๒๖๓ ในัระหว�างท้�ยังไมื�ม้ืสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะวุฒิสืภาติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั� ให้สืภานิัติิบััญญัติิ 

แห�งชิาติิท้�ตัิ�งข้�นัติามืรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ยังคู่งทำาหน้ัาท้�รัฐสืภา  

สืภาผู้่้แทนัราษฎร แล่ะวุฒิสืภาติ�อไป แล่ะให้สืมืาชิิกสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิซึ่้�งดำารงติำาแหนั�งอย่�ในัวันัก�อนั 

วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� ทำาหน้ัาท้�เป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา ติามืล่ำาดับั ติามืบัทบััญญัติิ 

แห�งรัฐธรรมืนั่ญนั้� แล่ะให้สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิแล่ะสืมืาชิิกสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิสืิ�นัสืุดล่งในัวันัก�อนั 

วันัเร้ยกประชุิมืรัฐสืภาคู่รั�งแรกภายหลั่งการเลื่อกตัิ�งทั�วไปท้�จััดข้�นัติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

สืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ นัอกจัากจัะต้ิองม้ืคุู่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืรัฐธรรมืน่ัญ 

แห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชิั�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แล่้ว ติ้องมื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามื  
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

รวมืทั�งเหติุแห�งการสืิ�นัสืุดสืมืาชิิกภาพติามืท้�บััญญัติิไว้สืำาหรับัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรแล่ะสืมืาชิิกวุฒิสืภา 

ติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั� ดังติ�อไปน้ั�ด้วย

(๑) มืาติรา ๙๘ ยกเว้นั (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) แล่ะ (๑๕)

(๒) มืาติรา ๑๐๑ ยกเว้นั

(ก) กรณ้ติามื (๖) เฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัมืาติรา ๙๘ ยกเว้นั (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) แล่ะ (๑๕)

(ข) กรณ้ติามื (๗) เฉพาะในักรณ้ท้�สืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิเป็นัเจ้ัาหน้ัาท้�ของรัฐท้�ปฏิิบััติิการติามื 

หน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติามืกฎหมืายหรือคู่ำาสัื�งท้�ชิอบัด้วยกฎหมืาย แล่ะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับั มืาติรา ๑๘๔ (๑)

(๓) มืาติรา ๑๐๘ ยกเว้นั ก. คุู่ณสืมืบััติิติามื (๓) แล่ะ (๔) แล่ะ ข. ลั่กษณะต้ิองห้ามืติามื (๑) (๒) แล่ะ 

(๗) แติ�เฉพาะกรณ้ติามื (๑) นัั�นั ไมื�รวมืสื�วนัท้�เก้�ยวกับัมืาติรา ๙๘ (๓) แล่ะ (๑๕)

มิืให้นัำามืาติรา ๑๑๒ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ของสืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ

บัทบััญญัติิแห�งกฎหมืายใดท้�ห้ามืมืิให้บัุคู่คู่ล่ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง มืิให้นัำามืาใชิ้บัังคู่ับัแก�การ 

ดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๒๖๔ ข้าราชิการการเมืืองท้�ติั�งข้�นัเพื�อประโยชินั์ในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของ 

คู่ณะรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๒๖๔ หรือเพื�อประโยชินั์ในัการปฏิิบััติิหนั้าท้�ของคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิ 

ติามืมืาติรา ๒๖๕ หรือสืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิติามืมืาติราน้ั�

ในัระหว�างท้�สืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิทำาหน้ัาท้�รัฐสืภา สืภาผู้่้แทนัราษฎร แล่ะวุฒิสืภา ติามืวรรคู่หน้ั�ง  

ให้อำานัาจัของประธานัรัฐสืภา ประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎร หรือประธานัวุฒิสืภา ติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั�หรือกฎหมืาย 

เป็นัอำานัาจัของประธานัสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ

ในัระหว�างท้�สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิทำาหนั้าท้�ติามืวรรคู่หนั้�ง หากมื้ติำาแหนั�งว�างล่ง หัวหนั้าคู่ณะ 

รักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิจัะนัำาคู่วามืกราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อทรงแติ�งติั�งผู้่้มื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามื 

ติามืวรรคู่สือง เป็นัสืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิแทนัก็ได้

เมืื�อม้ืการเลื่อกตัิ�งทั�วไปคู่รั�งแรกภายหลั่งจัากวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� สืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ 

จัะสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรมิืได้ เว้นัแติ�จัะได้พ้นัจัากติำาแหนั�งสืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ 

ภายในัเก้าสิืบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

มืาติรา ๒๖๔ ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�บัริหารราชิการแผู้�นัดินัอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้� 

เป็นัคู่ณะรัฐมืนัติร้ติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญน้ั� จันักว�าคู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�ตัิ�งข้�นัใหมื�ภายหลั่งการเลื่อกตัิ�งทั�วไป 

คู่รั�งแรกติามืรัฐธรรมืนั่ญนั้�จัะเข้ารับัหนั้าท้� แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๖๓ วรรคู่สืามื มืาใชิ้บัังคู่ับัแก�การ 

ดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ด้วยโดยอนุัโล่มื

รัฐมืนัติร้ติามืวรรคู่หนั้�งนัอกจัากติ้องมื้คูุ่ณสืมืบััติิแล่ะไมื�มื้ล่ักษณะติ้องห้ามืติามืรัฐธรรมืนั่ญแห�ง 

ราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แล้่ว ต้ิองไมื�ม้ืลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืท้�บััญญัติิไว้สืำาหรับั 

รัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๑๖๐ ยกเว้นั (๖) เฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัมืาติรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) แล่ะ (๑๕) แล่ะต้ิอง 

พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืมืาติรา ๑๗๐ ยกเว้นั (๓) แล่ะ (๔) แติ�ในักรณ้ติามื (๔) เฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัมืาติรา ๙๘ (๑๒)  
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(๑๓) (๑๔) แล่ะ (๑๕) แล่ะยกเว้นัมืาติรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการดำาเนิันัการติามืมืาติรา ๑๘๔ (๑)

การดำาเนัินัการแติ�งติั�งรัฐมืนัติร้ในัระหว�างเวล่าติามืวรรคู่หนั้�ง ให้ดำาเนัินัการติามืรัฐธรรมืนั่ญแห�ง 

ราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ซ้ึ่�งแก้ไขเพิ�มืเติิมืโดยรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย  

(ฉบัับัชิั�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๑) พุทธศักราชิ ๒๕๕๘ แล่ะรัฐธรรมืนั่ญแห�ง 

ราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๒) พุทธศักราชิ ๒๕๕๙ แติ�ต้ิองไมื�ม้ื 

ลั่กษณะต้ิองห้ามืติามืวรรคู่สืองด้วย

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๖๓ วรรคู่เจ็ัด มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ของรัฐมืนัติร้ติามืวรรคู่หน้ั�งแล่ะวรรคู่สืามืด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๖๕ ให้คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิท้�ดำารงติำาแหนั�งอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�  

ยังคู่งอย่�ในัติำาแหนั�งเพื�อปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปจันักว�าคู่ณะรัฐมืนัติร้ท้�ตัิ�งข้�นัใหมื�ภายหลั่งการเลื่อกตัิ�งทั�วไปคู่รั�งแรก 

ติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั�จัะเข้ารับัหน้ัาท้�

ในัระหว�างการปฏิิบััติิหนั้าท้�ติามืวรรคู่หนั้�ง ให้หัวหนั้าคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิแล่ะคู่ณะรักษา 

คู่วามืสืงบัแห�งชิาติิยังคู่งม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว)  

พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ซ้ึ่�งแก้ไขเพิ�มืเติิมืโดยรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗  

แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๑) พุทธศักราชิ ๒๕๕๘ แล่ะรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชิั�วคู่ราว)  

พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๒) พุทธศักราชิ ๒๕๕๙ แล่ะให้ถืึอว�าบัทบััญญัติิของรัฐธรรมืน่ัญ 

แห�งราชิอาณาจัักรไทยดังกล่�าวในัสื�วนัท้�เก้ �ยวกับัอำานัาจัของหัวหนั้าคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิแล่ะ 

คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิยังคู่งม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัได้ติ�อไป

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๖๓ วรรคู่เจ็ัด มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๖๖ ให้สืภาขับัเคู่ลื่�อนัการปฏิิร่ปประเทศอย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปพล่างก�อนัเพื�อจััดทำาข้อเสืนัอ 

แนัะเก้�ยวกับัการขับัเคู่ลื่�อนัการปฏิิร่ปประเทศ จันักว�าจัะม้ืกฎหมืายว�าด้วยแผู้นัแล่ะขั�นัติอนัการดำาเนิันัการปฏิิร่ป 

ประเทศท้�ติราข้�นัติามืมืาติรา ๒๕๙

เพื�อประโยชิน์ัในัการขับัเคู่ลื่�อนัการปฏิิร่ปประเทศ หัวหน้ัาคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิจัะปรับัเปล้่�ยนั 

โคู่รงสืร้างหรือวิธ้การทำางานัของสืภาขับัเคู่ล่ื�อนัการปฏิิร่ปประเทศเพื�อให้การปฏิิร่ปประเทศติามืหมืวด ๑๖ 

การปฏิิร่ปประเทศ ม้ืประสิืทธิภาพมืากข้�นัก็ได้

ให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๒๖๓ วรรคู่เจ็ัด มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�การสืมัืคู่รรับัเลื่อกตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร 

ของสืมืาชิิกสืภาขับัเคู่ลื่�อนัการปฏิิร่ปประเทศด้วยโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๖๗ ให้คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญท้�ติั�งข้�นัติามืรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย  

(ฉบัับัชิั�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ ซึ่้�งแก้ไขเพิ�มืเติิมืโดยรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชิั�วคู่ราว)  

พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๑) พุทธศักราชิ ๒๕๕๘ แล่ะรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย  
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๒) พุทธศักราชิ ๒๕๕๙ อย่�ปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไปเพื�อจััดทำา 

ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญดังติ�อไปนั้�ให้แล่้วเสืร็จั แล่ะเสืนัอติ�อสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิเพื�อ 

พิจัารณาให้คู่วามืเห็นัชิอบัติ�อไป

(๑) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎร

(๒) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา

(๓) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยคู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง

(๔) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยพรรคู่การเมืือง

(๕) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืน่ัญ

(๖) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาคู่ด้อาญาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

(๗) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยผู้่้ติรวจัการแผู้�นัดินั

(๘) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการป้องกันัแล่ะปราบัปรามืการทุจัริติ

(๙) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั

(๑๐) พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยคู่ณะกรรมืการสิืทธิมืนุัษยชินัแห�งชิาติิ

การดำาเนัินัการติามืวรรคู่หนั้�ง คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญจัะจััดทำาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบั 

รัฐธรรมืนั่ญดังกล่�าวข้�นัใหมื�หรือแก้ไขเพิ�มืเติิมืก็ได้ ทั�งนั้� เพื�อให้สือดคู่ล่้องกับับัทบััญญัติิแล่ะเจัตินัารมืณ์ 

ของรัฐธรรมืน่ัญ แล่ะต้ิองมุื�งหมืายให้ม้ืการขจััดการทุจัริติแล่ะประพฤติิมิืชิอบัทุกร่ปแบับัแล่ะต้ิองทำาให้แล้่วเสืร็จั 

ภายในัสืองร้อยสื้�สืิบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้� แล่ะเมืื�อสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิได้พิจัารณาร�าง 

พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญท้�เสืนัอติามืวรรคู่หน้ั�งเสืร็จัแล้่ว ให้คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืน่ัญเป็นัอันั 

พ้นัจัากติำาแหนั�ง แติ�ต้ิองไมื�ช้ิากว�าวันัพ้นัจัากติำาแหนั�งของสืมืาชิิกสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิติามืมืาติรา ๒๖๓

เพื�อประโยชินั์ในัการดำาเนัินัการติามืวรรคู่หนั้�งแล่ะวรรคู่สือง ให้เกิดประสืิทธิภาพแล่ะรวดเร็ว  

คู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญจัะขอให้หัวหนั้าคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิแติ�งติั�งกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญ 

ติามืวรรคู่หน้ั�งเพิ�มืข้�นัก็ได้ แติ�รวมืแล้่วต้ิองไมื�เกินัสืามืสิืบัคู่นั

ในัการพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญติามืวรรคู่หน้ั�ง เมืื�อได้รับัร�างพระราชิบััญญัติิ 

ประกอบัรัฐธรรมืนั่ญจัากคู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืนั่ญแล่้ว สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิติ้องพิจัารณาให้ 

แล้่วเสืร็จัภายในัเวล่าหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญแติ�ล่ะฉบัับั ในักรณ้ท้� 

สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนัญ่ใดไมื�แล่้วเสืร็จัภายในัเวล่าดังกล่�าว 

ให้ถืึอว�าสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิเห็นัชิอบักับัร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญฉบัับันัั�นัติามืท้�คู่ณะกรรมืการ 

ร�างรัฐธรรมืน่ัญเสืนัอ

เมืื�อสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญแล่้วเสืร็จั ให้สื�งร�าง 

พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญนัั�นัให้ศาล่รัฐธรรมืนั่ญหรือองคู่์กรอิสืระท้�เก้�ยวข้องแล่ะคู่ณะกรรมืการ 

ร�างรัฐธรรมืน่ัญเพื�อพิจัารณา ถ้ึาศาล่รัฐธรรมืน่ัญหรือองค์ู่กรอิสืระท้�เก้�ยวข้องหรือคู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืน่ัญ  
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เห็นัว�าร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญดังกล่�าวไมื�ติรงติามืเจัตินัารมืณ์ของรัฐธรรมืนั่ญ ให้แจั้งให ้

ประธานัสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิทราบัภายในัสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญนัั�นั  

แล่ะให้สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิติั�งคู่ณะกรรมืาธิการวิสืามืัญข้�นัคู่ณะหนั้�งมื้จัำานัวนัสืิบัเอ็ดคู่นั ประกอบัด้วย 

ประธานัศาล่รัฐธรรมืนั่ญหรือประธานัองคู่์กรอิสืระท้�เก้�ยวข้องแล่ะสืมืาชิิกสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิ แล่ะ 

กรรมืการร�างรัฐธรรมืน่ัญซ้ึ่�งคู่ณะกรรมืการร�างรัฐธรรมืน่ัญมือบัหมืายฝ่่ายล่ะห้าคู่นั เพื�อพิจัารณาแล้่วเสืนัอติ�อ 

สืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิภายในัสิืบัห้าวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัแติ�งตัิ�งเพื�อให้คู่วามืเห็นัชิอบั ถ้ึาสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ 

ม้ืมืติิไมื�เห็นัชิอบัด้วยคู่ะแนันัเส้ืยงเกินัสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ  

ให้ร�างพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญนัั�นัเป็นัอันัติกไป ในักรณ้ท้�สืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิมื้มืติิไมื�ถึ้ง 

สืองในัสืามืดังกล่�าว ให้ถึือว�าสืภานัิติิบััญญัติิแห�งชิาติิให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืร�างท้�คู่ณะกรรมืาธิการวิสืามืัญ 

เสืนัอแล่ะให้ดำาเนิันัการติ�อไปติามืมืาติรา ๘๑

เพื�อประโยชินั์แห�งการขจััดสื�วนัได้เสืย้ ห้ามืมืิให้กรรมืการร�างรัฐธรรมืนัญ่ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง

ภายในัสืองปีนัับัแติ�วันัท้�พ้นัจัากติำาแหนั�งติามืวรรคู่สือง

มืาติรา ๒๖๘ ให้ดำาเนัินัการเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืรัฐธรรมืนั่ญนั้�ให้แล่้วเสืร็จัภายในั 

หนั้�งร้อยห้าสืิบัวันันัับัแติ�วันัท้�พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญติามืมืาติรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) แล่ะ (๔) 

ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัแล้่ว

มืาติรา ๒๖๙ ในัวาระเริ �มืแรก ให้ว ุฒิสืภาประกอบัด้วยสืมืาชิิกจัำานัวนัสืองร้อยห้าสืิบัคู่นั 

ซึ่้�งพระมืหากษัติริย์ทรงแติ�งติั�งติามืท้�คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิถึวายคู่ำาแนัะนัำา โดยในัการสืรรหาแล่ะ 

แติ�งตัิ�งให้ดำาเนิันัการติามืหลั่กเกณฑ์์แล่ะวิธ้การ ดังติ�อไปน้ั�

(๑) ให้มื้คู่ณะกรรมืการสืรรหาสืมืาชิิกวุฒิสืภาคู่ณะหนั้�งซึ่้�งคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิแติ�งติั�งจัาก 

ผู้่้ทรงคุู่ณวุฒิซ้ึ่�งม้ืคู่วามืร้่แล่ะประสืบัการณ์ในัด้านัติ�าง ๆ  แล่ะม้ืคู่วามืเป็นักล่างทางการเมืืองจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

เก้าคู่นัแติ�ไมื�เกินัสืิบัสืองคู่นั มื้หนั้าท้�ดำาเนัินัการสืรรหาบัุคู่คู่ล่ซึ่้�งสืมืคู่วรเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาติามืหล่ักเกณฑ์์ 

แล่ะวิธ้การ ดังติ�อไปน้ั�

  (ก) ให้คู่ณะกรรมืการการเล่ือกติั�งดำาเนัินัการจััดให้มื้การเล่ือกสืมืาชิิกวุฒิสืภาติามืมืาติรา ๑๐๗  

จัำานัวนัสืองร้อยคู่นัติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญว�าด้วยการได้มืาซ้ึ่�งสืมืาชิิกวุฒิสืภา โดยให้ดำาเนิันัการ 

ให้แล่้วเสืร็จัก�อนัวันัท้�มื้การเล่ือกติั�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืมืาติรา ๒๖๘ ไมื�นั้อยกว�าสืิบัห้าวันัแล่้วนัำา 

รายชืิ�อเสืนัอติ�อคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิ

  (ข) ให้คู่ณะกรรมืการสืรรหาสืมืาชิิกวุฒิสืภา คู่ัดเล่ือกบัุคู่คู่ล่ผู้่้มื้คู่วามืร่้คู่วามืสืามืารถึท้�เหมืาะสืมื 

ในัอันัจัะเป็นัประโยชินั์แก�การปฏิิบััติิหนั้าท้�ของวุฒิสืภาแล่ะการปฏิิร่ปประเทศมื้จัำานัวนัไมื�เกินัสื้�ร้อยคู่นั  

ติามืวิธ้การท้�คู่ณะกรรมืการสืรรหาสืมืาชิิกวุฒิสืภากำาหนัดแล้่วนัำารายชืิ�อเสืนัอติ�อคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิ  

ทั�งน้ั� ต้ิองดำาเนิันัการให้แล้่วเสืร็จัไมื�ช้ิากว�าระยะเวล่าท้�กำาหนัดติามื (ก)

  (คู่) ให้คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิคู่ัดเล่ือกผู้่้ได้รับัเล่ือกติามื (ก) จัากบััญชิ้รายชิื�อท้�ได้รับัจัาก 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

คู่ณะกรรมืการการเลื่อกตัิ�ง ให้ได้จัำานัวนัห้าสิืบัคู่นั แล่ะคัู่ดเลื่อกรายชืิ�อสืำารองจัำานัวนัห้าสิืบัคู่นัโดยการคัู่ดเลื่อก 

ดังกล่�าวให้คู่ำาน้ังถ้ึงบุัคู่คู่ล่จัากกลุ่�มืติ�าง ๆ  อย�างทั�วถ้ึง แล่ะให้คัู่ดเลื่อกบุัคู่คู่ล่จัากบััญช้ิรายชืิ�อท้�ได้รับัการสืรรหา 

ติามื (ข) ให้ได้จัำานัวนัหน้ั�งร้อยเก้าสิืบัส้ื�คู่นัรวมืกับัผู้่้ดำารงติำาแหนั�งปลั่ดกระทรวงกล่าโหมื ผู้่้บััญชิาการทหารส่ืงสุืด  

ผู้่้บััญชิาการทหารบัก ผู้่้บััญชิาการทหารเรือ ผู้่้บััญชิาการทหารอากาศ แล่ะผู้่้บััญชิาการติำารวจัแห�งชิาติิ  

เป็นัสืองร้อยห้าสิืบัคู่นั แล่ะคัู่ดเลื่อกรายชืิ�อสืำารองจัากบััญช้ิรายชืิ�อท้�ได้รับัการสืรรหาติามื (ข) จัำานัวนัห้าสิืบัคู่นั  

ทั�งน้ั� ให้แล้่วเสืร็จัภายในัสืามืวันันัับัแติ�วันัประกาศผู้ล่การเลื่อกตัิ�งสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรติามืมืาติรา ๒๖๘

(๒) มิืให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๐๘ ข. ลั่กษณะต้ิองห้ามื (๖) ในัสื�วนัท้�เก้�ยวกับัการเคู่ยดำารงติำาแหนั�งรัฐมืนัติร้ 

มืาใชิ้บัังคู่ับัแก�ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งสืมืาชิิกวุฒิสืภาซึ่้�งได้รับัสืรรหาติามื (๑) (ข) แล่ะมืิใหน้ัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๐๘  

ข. ลั่กษณะต้ิองห้ามื (๒) มืาติรา ๑๘๔ (๑) แล่ะมืาติรา ๑๘๕ มืาใช้ิบัังคัู่บัแก�ผู้่้ซ้ึ่�งได้รับัแติ�งตัิ�งให้เป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภา 

โดยติำาแหนั�ง

(๓) ให้คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติินัำารายชิื�อบัุคู่คู่ล่ซึ่้�งได้รับัการคู่ัดเล่ือกติามื (๑) (คู่) จัำานัวนั 

สืองร้อยห้าสืิบัคู่นัดังกล่�าวข้�นักราบับัังคู่มืท่ล่เพื�อทรงพระกรุณาโปรดเกล่้าโปรดกระหมื�อมืแติ�งติั�งติ�อไป  

แล่ะให้หัวหน้ัาคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิเป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ

(๔) อายุของวุฒิสืภาติามืมืาติราน้ั�ม้ืกำาหนัดห้าปีนัับัแติ�วันัท้�ม้ืพระบัรมืราชิโองการแติ�งตัิ�งสืมืาชิิกภาพของ 

สืมืาชิิกวุฒิสืภาเริ�มืติั�งแติ�วันัท้�มื้พระบัรมืราชิโองการแติ�งติั�ง ถึ้ามื้ติำาแหนั�งว�างล่ง ให้เล่ื�อนัรายชิื�อบัุคู่คู่ล่ 

ติามืล่ำาดับัในับััญช้ิสืำารองติามื (๑) (คู่) ข้�นัเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาแทนั โดยให้ประธานัวุฒิสืภาเป็นัผู้่้ดำาเนิันัการแล่ะ 

เป็นัผู้่้ล่งนัามืรับัสืนัองพระบัรมืราชิโองการ สืำาหรับัสืมืาชิิกวุฒิสืภาโดยติำาแหนั�งเมืื�อพ้นัจัากติำาแหนั�งท้�ดำารงอย่� 

ในัขณะได้รับัแติ�งตัิ�งเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาก็ให้พ้นัจัากติำาแหนั�งสืมืาชิิกวุฒิสืภาด้วย แล่ะให้ดำาเนิันัการเพื�อแติ�งตัิ�งให้ 

ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งนัั�นัเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาโดยติำาแหนั�งแทนั ให้สืมืาชิิกวุฒิสืภาท้�ได้รับัแติ�งตัิ�งให้ดำารงติำาแหนั�งแทนั 

ติำาแหนั�งท้�ว�าง อย่�ในัติำาแหนั�งเท�าอายุของวุฒิสืภาท้�เหลื่ออย่�

(๕) ในัระหว�างท้�ยังไมื�ม้ืพระบัรมืราชิโองการแติ�งตัิ�งบุัคู่คู่ล่ในับััญช้ิรายชืิ�อสืำารองข้�นัเป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภา 

แทนัติำาแหนั�งท้�ว�างติามื (๔) หรือเป็นักรณ้ท้�ไมื�ม้ืรายชืิ�อบุัคู่คู่ล่เหลื่ออย่�ในับััญช้ิสืำารอง หรือไมื�ม้ืผู้่้ดำารงติำาแหนั�ง 

ท้�เป็นัสืมืาชิิกวุฒิสืภาโดยติำาแหนั�ง ไมื�ว�าด้วยเหตุิใด ให้วุฒิสืภาประกอบัด้วยสืมืาชิิกวุฒิสืภาเท�าท้�ม้ือย่�

(๖) เมืื�ออายุของวุฒิสืภาสิื�นัสุืดล่งติามื (๔) ให้ดำาเนิันัการเลื่อกสืมืาชิิกวุฒิสืภาติามืมืาติรา ๑๐๗ ติ�อไป  

แล่ะให้นัำาคู่วามืในัมืาติรา ๑๐๙ วรรคู่สืามืมืาใช้ิบัังคัู่บัโดยอนุัโล่มื

มืาติรา ๒๗๐ นัอกจัากจัะมื้หนั้าท้ �แล่ะอำานัาจัติามืท้�บััญญัติิไว้ในัรัฐธรรมืนั่ญแล่้ว ให้วุฒิสืภา 

ติามืมืาติรา ๒๖๙ ม้ืหน้ัาท้�แล่ะอำานัาจัติิดติามื เสืนัอแนัะ แล่ะเร�งรัดการปฏิิร่ปประเทศ เพื�อให้บัรรลุ่เป้าหมืาย 

ติามืหมืวด ๑๖ การปฏิิร่ปประเทศ แล่ะการจััดทำาแล่ะดำาเนิันัการติามืยุทธศาสืติร์ชิาติิ ในัการน้ั�ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ 

แจ้ังคู่วามืคืู่บัหน้ัาในัการดำาเนิันัการติามืแผู้นัการปฏิิร่ปประเทศติ�อรัฐสืภาเพื�อทราบัทุกสืามืเดือนั

ร�างพระราชิบััญญัติิท้�จัะติราข้�นัเพื�อดำาเนัินัการติามืหมืวด ๑๖ การปฏิิร่ปประเทศ ให้เสืนัอแล่ะ 

พิจัารณาในัท้�ประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภา
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ร�างพระราชิบััญญัติิใดท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้เห็นัว�าเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิท้�จัะติราข้�นัเพื�อดำาเนัินัการ 

ติามืหมืวด ๑๖ การปฏิิร่ปประเทศ ให้แจ้ังให้ประธานัรัฐสืภาทราบัพร้อมืกับัการเสืนัอร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั 

ในักรณ้ท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้มิืได้แจ้ังว�าเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิท้�จัะติราข้�นัเพื�อดำาเนิันัการติามืหมืวด ๑๖ การปฏิิร่ป 

ประเทศ หากสืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภาเห็นัว�าร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเป็นัร�างพระราชิบััญญัติิ 

ท้�จัะติราข้�นัเพื�อดำาเนัินัการติามืหมืวด ๑๖ การปฏิิร่ปประเทศ สืมืาชิิกสืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือสืมืาชิิกวุฒิสืภา 

จัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�าหน้ั�งในัห้าของแติ�ล่ะสืภา อาจัเข้าชืิ�อกันัร้องขอติ�อประธานัรัฐสืภาเพื�อให้วินิัจัฉัย การยื�นัคู่ำาร้อง 

ดังกล่�าวต้ิองยื�นัก�อนัท้�สืภาผู้่้แทนัราษฎรหรือวุฒิสืภา แล้่วแติ�กรณ้ จัะพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัแล้่วเสืร็จั

เมืื�อประธานัรัฐสืภาได้รับัคู่ำาร้องติามืวรรคู่สืามื ให้ประธานัรัฐสืภาเสืนัอเรื�องติ�อคู่ณะกรรมืการร�วมื 

ซ้ึ่�งประกอบัด้วยประธานัวุฒิสืภาเป็นัประธานั รองประธานัสืภาผู้่้แทนัราษฎรคู่นัหน้ั�ง ผู้่้นัำาฝ่่ายคู้่านัในัสืภาผู้่้แทนั 

ราษฎรผู้่้แทนัคู่ณะรัฐมืนัติร้คู่นัหน้ั�ง แล่ะประธานัคู่ณะกรรมืาธิการสืามัืญคู่นัหน้ั�งซ้ึ่�งเลื่อกกันัเองระหว�างประธานั 

คู่ณะกรรมืาธิการสืามัืญในัวุฒิสืภาทุกคู่ณะเป็นักรรมืการ เพื�อวินิัจัฉัย

การวินัิจัฉัยของคู่ณะกรรมืการร�วมืติามืวรรคู่สื้�ให้ถึือเสื้ยงข้างมืากเป็นัประมืาณ คู่ำาวินัิจัฉัยของ 

คู่ณะกรรมืการร�วมืดังกล่�าวให้เป็นัท้�สุืด แล่ะให้ประธานัรัฐสืภาดำาเนิันัการไปติามืคู่ำาวินิัจัฉัยนัั�นั

มืาติรา ๒๗๑ ในัวาระเริ�มืแรกภายในัอายุของวุฒิสืภาติามืมืาติรา ๒๖๙ การพิจัารณาร�างพระราชิบััญญัติิ 

ท้�วุฒิสืภาหรือสืภาผู้่้แทนัราษฎรยับัยั�งไว้ติามืมืาติรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทำาโดยท้�ประชิุมืร�วมืกันั 

ของรัฐสืภา ถ้ึาร�างพระราชิบััญญัติินัั�นัเก้�ยวกับั

(๑) การแก้ไขเพิ�มืเติิมืโทษหรือองค์ู่ประกอบัคู่วามืผิู้ดติ�อติำาแหนั�งหน้ัาท้�ราชิการหรือติ�อติำาแหนั�งหน้ัาท้� 

ในัการยุติิธรรมื หรือคู่วามืผู้ิดของพนัักงานัในัองคู่์การหรือหนั�วยงานัของรัฐ เฉพาะเมืื�อการแก้ไขเพิ�มืเติิมืนัั�นั 

ม้ืผู้ล่ให้ผู้่้กระทำาคู่วามืผิู้ดพ้นัจัากคู่วามืผิู้ดหรือไมื�ต้ิองรับัโทษ

(๒) ร�างพระราชิบััญญัติิท้�วุฒิสืภามื้มืติิด้วยคู่ะแนันัเสื้ยงไมื�นั้อยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิก 

วุฒิสืภาทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ว�าม้ืผู้ล่กระทบัติ�อการดำาเนิันักระบัวนัการยุติิธรรมือย�างร้ายแรง

มืติิของท้�ประชิุมืร�วมืกันัของรัฐสืภาท้�ให้คู่วามืเห็นัชิอบัร�างพระราชิบััญญัติิติามืวรรคู่หนั้�ง ติ้องมื ้

คู่ะแนันัเส้ืยงไมื�น้ัอยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของรัฐสืภา

มืาติรา ๒๗๒ ในัระหว�างห้าปีแรกนัับัแติ�วันัท้�ม้ืรัฐสืภาชุิดแรกติามืรัฐธรรมืน่ัญน้ั� การให้คู่วามืเห็นัชิอบั 

บัุคู่คู่ล่ซึ่้ �งสืมืคู่วรได้รับัแติ�งติั �งเป็นันัายกรัฐมืนัติร้ให้ดำาเนัินัการติามืมืาติรา ๑๕๙ เว้นัแติ�การพิจัารณา 

ให้คู่วามืเห็นัชิอบัติามืมืาติรา ๑๕๙ วรรคู่หน้ั�ง ให้กระทำาในัท้�ประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภา แล่ะมืติิท้�เห็นัชิอบัการ 

แติ�งติั�งบัุคู่คู่ล่ใดให้เป็นันัายกรัฐมืนัติร้ติามืมืาติรา ๑๕๙ วรรคู่สืามื ติ้องมื้คู่ะแนันัเสื้ยงมืากกว�าก้�งหนั้�งของ 

จัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภา

ในัระหว�างเวล่าติามืวรรคู่หน้ั�ง หากม้ืกรณ้ท้�ไมื�อาจัแติ�งตัิ�งนัายกรัฐมืนัติร้จัากผู้่้ม้ืชืิ�ออย่�ในับััญช้ิรายชืิ�อ 

ท้�พรรคู่การเมืืองแจ้ังไว้ติามืมืาติรา ๘๘ ไมื�ว�าด้วยเหตุิใด แล่ะสืมืาชิิกของทั�งสืองสืภารวมืกันัจัำานัวนัไมื�น้ัอยกว�า 

ก้�งหนั้�งของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�มื้อย่�ของทั�งสืองสืภาเข้าชิื�อเสืนัอติ�อประธานัรัฐสืภาขอใหร้ัฐสืภามื้มืติ ิ
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ยกเว้นัเพื�อไมื�ติ้องเสืนัอชิื�อนัายกรัฐมืนัติร้จัากผู้่้มื้ชิื�ออย่�ในับััญชิ้รายชิื�อท้�พรรคู่การเมืืองแจั้งไว้ติามืมืาติรา ๘๘  

ในักรณ้เชิ�นันัั�นั ให้ประธานัรัฐสืภาจััดให้ม้ืการประชุิมืร�วมืกันัของรัฐสืภาโดยพลั่นั แล่ะในักรณ้ท้�รัฐสืภาม้ืมืติิด้วย 

คู่ะแนันัเส้ืยงไมื�น้ัอยกว�าสืองในัสืามืของจัำานัวนัสืมืาชิิกทั�งหมืดเท�าท้�ม้ือย่�ของทั�งสืองสืภาให้ยกเว้นัได้ ให้ดำาเนิันัการ 

ติามืวรรคู่หน้ั�งติ�อไป โดยจัะเสืนัอชืิ�อผู้่้อย่�ในับััญช้ิรายชืิ�อท้�พรรคู่การเมืืองแจ้ังไว้ติามืมืาติรา ๘๘ หรือไมื�ก็ได้

มืาติรา ๒๗๓ ให้ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญ ผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระ แล่ะผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั  

ซ้ึ่�งดำารงติำาแหนั�งอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�ยังคู่งอย่�ในัติำาแหนั�งเพื�อปฏิิบััติิหน้ัาท้�ติ�อไป แล่ะเมืื�อ 

พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญท้�เก้�ยวข้องท้�จััดทำาข้�นัติามืมืาติรา ๒๖๗ ใช้ิบัังคัู่บัแล้่ว การดำารงติำาแหนั�ง 

ติ�อไปเพ้ยงใดให้เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญดังกล่�าว ในัระหว�างเวล่าท้�ยังไมื�ม้ืพระราชิบััญญัติิ 

ประกอบัรัฐธรรมืนั่ญท้�จััดทำาข้�นัติามืมืาติรา ๒๖๗ การพ้นัจัากติำาแหนั�งของติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญ ผู้่้ดำารง 

ติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระ แล่ะผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินั ให้เป็นัไปติามืรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย  

พุทธศักราชิ ๒๕๕๐ แล่ะพระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืน่ัญหรือกฎหมืายท้�เก้�ยวข้อง

การดำาเนัินัการของศาล่รัฐธรรมืนั่ญหรือองคู่์กรอิสืระ แล่ะผู้่้ว�าการติรวจัเงินัแผู้�นัดินัให้เป็นัไปติามื 

กฎหมืายท้�ใช้ิบัังคัู่บัอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� เท�าท้�ไมื�ขัดหรือแย้งติ�อบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

ในัระหว�างท้�ยังไมื�มื้พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธรรมืนั่ญว�าด้วยวิธ้พิจัารณาของศาล่รัฐธรรมืนั่ญ  

การพิจัารณาแล่ะการทำาคู่ำาวินัิจัฉัยของศาล่รัฐธรรมืนั่ญให้เป็นัไปติามืข้อกำาหนัดของศาล่รัฐธรรมืนั่ญท้�ใชิ้ 

บัังคัู่บัอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� ทั�งน้ั� เท�าท้�ไมื�ขัดหรือแย้งติ�อบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

มืาติรา ๒๗๔ ให้คู่ณะกรรมืการกิจัการกระจัายเส้ืยง กิจัการโทรทัศน์ั แล่ะกิจัการโทรคู่มืนัาคู่มืแห�งชิาติิ 

ติามืพระราชิบััญญัติิองค์ู่กรจััดสืรรคู่ลื่�นัคู่วามืถ้ึ�แล่ะกำากับัการประกอบักิจัการวิทยุกระจัายเส้ืยง วิทยุโทรทัศน์ั  

แล่ะกิจัการโทรคู่มืนัาคู่มื พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นัองค์ู่กรติามืมืาติรา ๖๐ วรรคู่สืามื แล่ะให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ดำาเนิันัการ 

แก้ไขเพิ�มืเติิมืพระราชิบััญญัติิดังกล่�าวให้เป็นัไปติามืบัทบััญญัติิแห�งรัฐธรรมืนั่ญนั้�แล่ะเสืนัอติ�อสืภานัิติิบััญญัติิ 

แห�งชิาติิเพื�อพิจัารณาภายในัหน้ั�งร้อยแปดสิืบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

มืาติรา ๒๗๕ ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้จััดให้มื้กฎหมืายติามืมืาติรา ๖๕ วรรคู่สือง ให้แล่้วเสืร็จัภายในั 

หนั้�งร้อยย้�สืิบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้� แล่ะดำาเนัินัการจััดทำายุทธศาสืติร์ชิาติิให้แล่้วเสืร็จั 

ภายในัหน้ั�งปีนัับัแติ�วันัท้�กฎหมืายดังกล่�าวใช้ิบัังคัู่บั

มืาติรา ๒๗๖ ให้ศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะองค์ู่กรอิสืระดำาเนิันัการให้ม้ืมืาติรฐานัทางจัริยธรรมืติามืมืาติรา  

๒๑๙ ภายในัหนั้�งปีนัับัแติ�วันัประกาศใชิ้รัฐธรรมืนั่ญนั้� หากดำาเนัินัการไมื�แล่้วเสืร็จัภายในัระยะเวล่าดังกล่�าว  

ให้ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองค์ู่กรอิสืระพ้นัจัากติำาแหนั�ง

ในักรณ้ท้�ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญแล่ะผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระพ้นัจัากติำาแหนั�งติามืวรรคู่หนั้�ง 

ระยะเวล่าหนั้�งปีติามืวรรคู่หนั้�งให้นัับัแติ�วันัท้�ติุล่าการศาล่รัฐธรรมืนั่ญแล่ะผู้่้ดำารงติำาแหนั�งในัองคู่์กรอิสืระ 

ท้�ตัิ�งข้�นัใหมื�เข้ารับัหน้ัาท้� แล่ะให้นัำาคู่วามืในัวรรคู่หน้ั�งมืาใช้ิบัังคัู่บัแก�ตุิล่าการศาล่รัฐธรรมืน่ัญแล่ะผู้่้ดำารงติำาแหนั�ง 

ในัองค์ู่กรอิสืระท้�ได้รับัการแติ�งตัิ�งข้�นัใหมื�ด้วยโดยอนุัโล่มื
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มืาติรา ๒๗๗ นัอกจัากท้�บััญญัติิไว้เป็นัการเฉพาะในัรัฐธรรมืนั่ญนั้� ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้เสืนัอกฎหมืาย 

เพื�อให้เป็นัไปติามืมืาติรา ๑๙๖ มืาติรา ๑๙๘ แล่ะมืาติรา ๒๔๘ วรรคู่สืามื ติ�อสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิภายในัหน้ั�งปี 

นัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั�

ในัระหว�างท้�ยังไมื�ม้ืการปรับัปรุงหรือแก้ไขกฎหมืายให้เป็นัไปติามืมืาติรา ๑๙๖ มืาติรา ๑๙๘ แล่ะมืาติรา  

๒๔๘ วรรคู่สืามื ให้คู่ณะกรรมืการตุิล่าการศาล่ยุติิธรรมื คู่ณะกรรมืการตุิล่าการศาล่ปกคู่รอง แล่ะคู่ณะกรรมืการ 

อัยการ ท้�ม้ือย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� ทำาหน้ัาท้�คู่ณะกรรมืการตุิล่าการศาล่ยุติิธรรมื คู่ณะกรรมืการ 

ตุิล่าการศาล่ปกคู่รอง แล่ะคู่ณะกรรมืการอัยการติามืมืาติรา ๑๙๖ มืาติรา ๑๙๘ แล่ะมืาติรา ๒๔๘ วรรคู่สืามื 

แล้่วแติ�กรณ้ ไปพล่างก�อนั

ในัระหว�างท้�ยังไมื�ม้ืการปรับัปรุงหรือแก้ไขกฎหมืายเพื�อให้เป็นัไปติามืมืาติรา ๒๔๘ วรรคู่ส้ื� ห้ามืมิืให้ 

พนัักงานัอัยการดำารงติำาแหนั�งกรรมืการในัรัฐวิสืาหกิจั หรือกิจัการอื�นัของรัฐในัทำานัองเด้ยวกันัหรือดำารง 

ติำาแหนั�งใดในัห้างหุ้นัสื�วนับัริษัทหรือกิจัการอื�นัใดท้�มื้วัติถึุประสืงคู่์มืุ�งหาผู้ล่กำาไรหรือรายได้มืาแบั�งปันักันั  

หรือเป็นัท้�ปร้กษาของผู้่้ดำารงติำาแหนั�งทางการเมืือง หรือดำารงติำาแหนั�งอื�นัใดในัลั่กษณะเด้ยวกันั

มืาติรา ๒๗๘ ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้ดำาเนิันัการให้หนั�วยงานัของรัฐท้�คู่ณะรัฐมืนัติร้กำาหนัดดำาเนิันัการให้จััดทำา 

ร�างกฎหมืายท้�จัำาเป็นัติามืมืาติรา ๕๘ มืาติรา ๖๒ แล่ะมืาติรา ๖๓ ให้แล้่วเสืร็จัแล่ะเสืนัอติ�อสืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิ 

ภายในัสืองร้อยส้ื�สิืบัวันันัับัแติ�วันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� แล่ะให้สืภานิัติิบััญญัติิแห�งชิาติิพิจัารณาให้แล้่วเสืร็จั 

ภายในัหกสิืบัวันันัับัแติ�วันัท้�ได้รับัร�างพระราชิบััญญัติินัั�นั

ในักรณ้ท้�ม้ืหนั�วยงานัท้�เก้�ยวข้องหล่ายหนั�วยงานั ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้กำาหนัดระยะเวล่าท้�แติ�ล่ะหนั�วยงานั 

ต้ิองดำาเนิันัการให้แล้่วเสืร็จัติามืคู่วามืจัำาเป็นัของแติ�ล่ะหนั�วยงานั แติ�ทั�งน้ั�เมืื�อรวมืแล้่วต้ิองไมื�เกินัสืองร้อยส้ื�สิืบัวันั 

ติามืวรรคู่หน้ั�ง

ในักรณ้ท้�หนั�วยงานัของรัฐติามืวรรคู่หนั้�งไมื�อาจัดำาเนัินัการได้ภายในักำาหนัดเวล่าติามืวรรคู่สือง  

ให้คู่ณะรัฐมืนัติร้สัื�งให้หัวหน้ัาหนั�วยงานัของรัฐนัั�นัพ้นัจัากติำาแหนั�ง

มืาติรา ๒๗๙ บัรรดาประกาศ คู่ำาสัื�ง แล่ะการกระทำาของคู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิ หรือของหัวหน้ัา 

คู่ณะรักษาคู่วามืสืงบัแห�งชิาติิท้�ใช้ิบัังคัู่บัอย่�ในัวันัก�อนัวันัประกาศใช้ิรัฐธรรมืน่ัญน้ั� หรือท้�จัะออกใช้ิบัังคัู่บัติ�อไป 

ติามืมืาติรา ๒๖๕ วรรคู่สือง ไมื�ว�าเป็นัประกาศ คู่ำาสืั�ง หรือการกระทำาท้�มื้ผู้ล่ใชิ้บัังคู่ับัในัทางรัฐธรรมืนั่ญ  

ทางนิัติิบััญญัติิ ทางบัริหาร หรือทางตุิล่าการ ให้ประกาศ คู่ำาสัื�ง การกระทำาติล่อดจันัการปฏิิบััติิติามืประกาศ คู่ำาสัื�ง  

หรือการกระทำานัั�นั เป็นัประกาศ คู่ำาสัื�ง การกระทำา หรือการปฏิิบััติิท้�ชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญน้ั�แล่ะกฎหมืาย แล่ะ 

ม้ืผู้ล่ใช้ิบัังคัู่บัโดยชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญน้ั�ติ�อไป การยกเลิ่กหรือแก้ไขเพิ�มืเติิมืประกาศหรือคู่ำาสัื�งดังกล่�าว ให้กระทำา 

เป็นัพระราชิบััญญัติิ เว้นัแติ�ประกาศหรือคู่ำาสัื�งท้�ม้ืลั่กษณะเป็นัการใช้ิอำานัาจัทางบัริหาร การยกเลิ่กหรือแก้ไข 

เพิ�มืเติิมืให้กระทำาโดยคู่ำาสัื�งนัายกรัฐมืนัติร้หรือมืติิคู่ณะรัฐมืนัติร้ แล้่วแติ�กรณ้

บัรรดาการใด ๆ  ท้�ได้รับัรองไว้ในัรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗  

ซึ่้�งแก้ไขเพิ�มืเติิมืโดยรัฐธรรมืนั่ญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบับััชิั�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ�มืเติิมื  
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(ฉบัับัท้� ๑) พุทธศักราชิ ๒๕๕๘ แล่ะรัฐธรรมืน่ัญแห�งราชิอาณาจัักรไทย (ฉบัับัชัิ�วคู่ราว) พุทธศักราชิ ๒๕๕๗  

แก้ไขเพิ�มืเติิมื (ฉบัับัท้� ๒) พุทธศักราชิ ๒๕๕๙ ว�าเป็นัการชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญแล่ะกฎหมืาย รวมืทั�งการกระทำา 

ท้�เก้�ยวเนืั�องกับักรณ้ดังกล่�าว ให้ถืึอว�าการนัั�นัแล่ะการกระทำานัั�นัชิอบัด้วยรัฐธรรมืน่ัญน้ั�แล่ะกฎหมืาย

 

ผู้่้รับัสืนัองพระราชิโองการ

พล่เอก ประยุทธ์  จัันัทร์โอชิา

นัายกรัฐมืนัติร้
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พระราชบััญญัติิ
ระเบีัยบับัริหารราชการกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๘
                  

ภููมิพลอดุุลยเดุช ป.ร.

ให้ไว้้ ณ วั้นที� ๒๐ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

เป็นปีที� ๔๐ ในรัชกาลปัจจุบััน

 

พระบาทสมเด็็จพระปรมินทรมหาภููมิพลอดุ็ลยเด็ช มีพระบรมราชโองการโปรด็เกล้าฯ ให้ประกาศว่่า

โด็ยที�เป็นการสมคว่รปรับปรุงกฎหมายว่่าด้็ว่ยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

จึงทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ึ�นไว่้โด็ยคำาแนะนำาและยินยอมขึ้องรัฐสภูา 

ดั็งต่อไปนี�

มาติรา ๑  พระราชบัญญัตินี�เรียกว่่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘”

มาติรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วั่นถััด็จากวั่นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาติรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙

(๔) ประกาศขึ้องคณะปฏิิวั่ติ ฉบับที� ๒๔ ลงวั่นที� ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒

(๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓

มาติรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ขึ้้อบังคับ ระเบียบหรือคำาสั�งอื�นใด็อ้างถัึงกรุงเทพมหานคร  

เขึ้ต แขึ้ว่ง จังหว่ัด็ อำาเภูอ ตำาบล องค์การบริหารส่ว่นจังหว่ัด็ เทศบาล สุขึ้าภูิบาล ให้ถัือว่่าบทบัญญัติแห่ง 

กฎหมาย กฎ ข้ึ้อบังคับ ระเบียบหรือคำาสั�งนั�น อ้างถึังกรุงเทพมหานคร เขึ้ตหรือแขึ้ว่ง ตามพระราชบัญญัตินี�  

แล้ว่แต่กรณี เท่าที�ไม่ขัึ้ด็หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี�

มาติรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี�

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที� ๑๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมว้ดุ ๑
การจัดุระเบีัยบับัริหารราชการกรุงเทพมหานคร

                  

มาติรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่ว่นท้องถิั�น มีระเบียบการ 

บริหารตามพระราชบัญญัตินี� และมีอาณาเขึ้ตท้องที�ตามที�กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ

การแก้ไขึ้เปลี�ยนแปลงอาณาเขึ้ตท้องที�กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

มาติรา ๗ ให้แบ่งพื�นที�การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขึ้ตและแขึ้ว่งตามพื�นที�เขึ้ตและแขึ้ว่งที�มีอยู่ 

ในวั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ

การตั�ง ยุบ หรือเปลี�ยนแปลงพื�นที�เขึ้ตให้กระทำาโด็ยประกาศขึ้องกระทรว่งมหาด็ไทย และให้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

ในเขึ้ตหนึ�งถ้ัาเห็นสมคว่รอาจแบ่งพื�นที�การบริหารออกเป็นแขึ้ว่งก็ได้็ การตั�ง ยุบ หรือเปลี�ยนแปลงพื�นที� 

แขึ้ว่งให้ทำาเป็นประกาศขึ้องกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๘ บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด็อ้างถัึงเขึ้ตท้องที�จังหว่ัด็ให้หมายถัึงกรุงเทพมหานคร อ้างถัึง 

เขึ้ตท้องที�อำาเภูอให้หมายถัึงเขึ้ต อ้างถัึงเขึ้ตท้องที�ตำาบลให้หมายถัึงแขึ้ว่ง อ้างถัึงหัว่หน้าเขึ้ตให้หมายถัึง 

ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตตามพระราชบัญญัตินี�

หมว้ดุ ๒
การบัริหารกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๙ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้็ว่ย

(๑) สภูากรุงเทพมหานคร

(๒) ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ส่ิว้นที� ๑

สิภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๐[๒] สภูากรุงเทพมหานครประกอบด้็ว่ยสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครจำานว่นเขึ้ตละหนึ�งคน  

ซึ่ึ�งเลือกตั�งขึ้ึ�นโด็ยราษฎรผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งในแต่ละเขึ้ต แต่เขึ้ตใด็มีราษฎรเกินหนึ�งแสนห้าหมื�นคนให้มีสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานครเพิ�มขึ้ึ�นทุกหนึ�งแสนห้าหมื�นคนต่อสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครหนึ�งคน เศษขึ้อง 

หนึ�งแสนห้าหมื�นคนถ้ัาเกินเจ็ด็หมื�นห้าพันคนให้มีสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครเพิ�มขึึ้�นอีกหนึ�งคน ตามหลักเกณฑ์์ 

[๒] มาตรา ๑๐ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ที�กำาหนด็ในกฎหมายว่่าด้็ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�น

เขึ้ตใด็มีผูู้้ได็้รับเลือกตั�งไม่ครบจำานว่น ถั้าในการจัด็ให้มีการเลือกตั�งใหม่ยังไม่มีผูู้้ได็้รับเลือกตั�งครบ 

จำานว่นอีก ให้ถัือว่่าสภูากรุงเทพมหานครประกอบด็้ว่ยจำานว่นสมาชิกเท่าที�มีอยู่จนกว่่าจะครบอายุขึ้องสภูา 

กรุงเทพมหานคร เว้่นแต่จะมีจำานว่นสมาชิกไม่ถึังสองในสามขึ้องจำานว่นตามว่รรคหนึ�ง

มาติรา ๑๑[๓] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๒[๔] ผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครและผูู้้มีสิทธิิสมัครรับเลือกตั�งเป็นสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการเลือกตั�งสมาชิก 

สภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�น

มาติรา ๑๓[๕] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๔[๖] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๕[๗] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๖[๘] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๗ อายุขึ้องสภูากรุงเทพมหานครมีกำาหนด็คราว่ละสี�ปีนับแต่ว่ันเลือกตั�งสมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานคร 

ว่รรคสอง[๙] (ยกเลิก)

มาติรา ๑๘ ในกรณีที�การด็ำาเนินงานขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภูากรุงเทพมหานคร  

ขึ้ัด็แย้งกันจนอาจก่อให้เกิด็คว่ามเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโด็ยส่ว่นรว่ม ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครอาจยื�นขึ้้อเสนอพร้อมด็้ว่ยเหตุผู้ลต่อรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยให้ยุบสภูา 

กรุงเทพมหานครเพื�อให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครใหม่ได้็

ถ้ัารัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยไม่ประกาศยุบสภูากรุงเทพมหานครภูายในสิบห้าวั่นนับแต่วั่นที� 

ได้็รับข้ึ้อเสนอให้ยุบสภูากรุงเทพมหานคร ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื�นข้ึ้อเสนอทบทว่นให้พิจารณาใหม่ 

ได็้อีกครั�งหนึ�งภูายในสามสิบว่ันนับแต่ว่ันที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยได็้รับขึ้้อเสนอตามว่รรคหนึ�ง  

ในการนี�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย จะเห็นคว่รให้ยุบสภูากรุงเทพมหานครตามขึ้้อเสนอทบทว่น 

หรือไม่ก็ได้็ แต่ต้องพิจารณาให้แล้ว่เสร็จภูายในสามสิบวั่นนับแต่วั่นที�ได้็รับข้ึ้อเสนอทบทว่นดั็งกล่าว่

ในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยให้สั�งยุบสภูา 

กรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดี็ยว่กันอีก ให้กระทำาได้็เมื�อพ้นกำาหนด็เก้าสิบวั่นนับแต่วั่นที�ครบกำาหนด็สามสิบวั่น 

ที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยได้็รับข้ึ้อเสนอทบทว่นตามว่รรคสอง

[๓] มาตรา ๑๑ ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๔] มาตรา ๑๒ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๕] มาตรา ๑๓ ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๖] มาตรา ๑๔ ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๗] มาตรา ๑๕ ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๘] มาตรา ๑๖ ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๙] มาตรา ๑๗ ว่รรคสอง ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มาติรา ๑๙ ถ้ัาปรากฏิว่่าการด็ำาเนินงานขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภูากรุงเทพมหานคร 

ขึ้ัด็แย้งกันหรือการด็ำาเนินงานขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภูากรุงเทพมหานครเป็นไปในทางที� 

ไม่ถัูกต้อง จนอาจก่อให้เกิด็คว่ามเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโด็ยส่ว่นรว่ม และการแก้ไขึ้ 

สภูาพเช่นนั�นไม่อาจกระทำาได้็โด็ยเหมาะสมด้็ว่ยวิ่ธีิการอื�นนอกจากการยุบสภูากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่่าการ 

กระทรว่งมหาด็ไทยโด็ยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจให้ยุบสภูากรุงเทพมหานครเพื�อให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูา

กรุงเทพมหานครใหม่ได้็

มาติรา ๒๐ การยุบสภูากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ และการที �รัฐมนตรี 

ว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยไม่เห็นชอบด็้ว่ยกับขึ้้อเสนอทบทว่นขึ้องผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครตาม 

มาตรา ๑๘ ว่รรคสาม ให้ทำาเป็นประกาศกระทรว่งมหาด็ไทยพร้อมกับแสด็งเหตุผู้ลโด็ยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๒๑[๑๐] สมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครเริ�มตั�งแต่วั่นเลือกตั�งและอยูใ่นตำาแหน่ง 

ตามอายุขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร

เมื �อตำาแหน่งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครว่่างลงและมีการเลือกสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

เขึ้้ามาแทน ให้สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครซึ่ึ �งเขึ้้ามาแทนนั�นอยู ่ในตำาแหน่งได็้เพียงเท่าอายุขึ้องสภูา 

กรุงเทพมหานครที�เหลืออยู่

มาติรา ๒๒ สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครต้องไม่ด็ำารงตำาแหน่งหรือปฏิิบัติหน้าที�อื�นใด็ในส่ว่นราชการ 

หรือหน่ว่ยงานขึ้องรัฐ หรือรัฐวิ่สาหกิจ หรือการพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึึ่�งกรุงเทพมหานคร 

ถืัอหุ้น หรือตำาแหน่งผูู้้บริหารท้องถิั�นหรือพนักงานส่ว่นท้องถิั�น

มาติรา ๒๓ สมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครสิ�นสุด็ลงด้็ว่ยเหตุใด็เหตุหนึ�งดั็งต่อไปนี�

(๑) ถึังคราว่ออกตามอายุขึ้องสภูากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภูากรุงเทพมหานคร

(๒) ตาย

(๓) ลาออกโด็ยยื�นหนังสือลาออกต่อประธิานสภูากรุงเทพมหานครและให้มีผู้ลนับแต่วั่นถััด็จากวั่นยื�น 

หนังสือลาออก

(๔)[๑๑] ขึ้าด็คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒

(๕)[๑๒] กระทำาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๕๑ ว่รรคสาม

(๖)[๑๓] (ยกเลิก)

[๑๐] มาตรา ๒๑ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๑] มาตรา ๒๓ (๔) แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๒] มาตรา ๒๓ (๕) แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๓] มาตรา ๒๓ (๖) ยกเลิกโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๗) ขึ้าด็การประชุมสภูากรุงเทพมหานครตลอด็สมัยประชุมที�มีกำาหนด็เว่ลาไม่น้อยกว่่าสามสิบว่ัน 

โด็ยไม่ได้็รับอนุญาตจากประธิานสภูากรุงเทพมหานคร

(๘) สภูากรุงเทพมหานครวิ่นิจฉัยให้ออกเพราะเห็นว่่า ได้็กระทำาการอันเป็นการเสื�อมเสียแก่เกียรติศักดิ็� 

ขึ้องตำาแหน่ง มติขึ้องสภูากรุงเทพมหานครในข้ึ้อนี�ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่าสองในสามขึ้องจำานว่นสมาชิก 

ทั�งหมด็ขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร ทั�งนี� ให้มีผู้ลตั�งแต่วั่นที�สภูากรุงเทพมหานครลงมติ

(๙)[๑๔] ราษฎรผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งในเขึ้ตกรุงเทพมหานครได้็ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำาแหน่งตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยการลงคะแนนเสียงเพื�อถัอด็ถัอนสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�น และถ้ัาสมาชิกภูาพขึ้องสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานครสิ�นสุด็ลงพร้อมกันทั�งหมด็เพราะเหตุดั็งกล่าว่ ให้ถืัอว่่าเป็นการยุบสภูากรุงเทพมหานคร

ในกรณีตาม (๘) ให้กระทำาเมื�อรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยร้องขึ้อ หรือเมื�อสมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่่าหนึ �งในสามขึ้องจำานว่นสมาชิกทั �งหมด็เขึ้้าชื �อเสนอเป็นญัตติให้สภูา 

กรุงเทพมหานครพิจารณา

มาติรา ๒๔[๑๕] เมื�อมีขึ้้อสงสัยเกี�ยว่กับสมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครผูู้้ใด็สิ�นสุด็ลง 

ตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) หรือเมื�อได้็รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั�งว่่าสมาชิกภูาพขึ้องสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานครผูู้้ใด็สิ�นสุด็ลงตามมาตรา ๒๓ (๔) ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยสอบสว่นและ 

ว่ินิจฉัยให้แล้ว่เสร็จภูายในหกสิบว่ันนับแต่ว่ันที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยเห็นว่่ามีเหตุอันคว่รสงสัย 

หรือได็้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั�ง แล้ว่แต่กรณี แม้ว่่าสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครผูู้้นั�นจะได็้ 

พ้นจากตำาแหน่งไปแล้ว่ไม่ว่่าด็้ว่ยเหตุใด็ เว่้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำาแหน่งไปแล้ว่เกินสองปี ทั�งนี�  

ตามหลักเกณฑ์์และวิ่ธีิการที�กำาหนด็ในกฎกระทรว่ง

ในกรณีที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยวิ่นิจฉัยว่่า สมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

ผูู้้นั�นสิ�นสุด็ลงตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) นั�น ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยประกาศคำาวิ่นิจฉัย 

ให้ทราบทั�ว่กัน ไม่ว่่าผูู้้นั�นจะได้็พ้นจากตำาแหน่งไปก่อนแล้ว่หรือไม่ก็ตาม โด็ยในคำาวิ่นิจฉัยนั�นให้ระบุเหตุที�ทำาให้ 

พ้นจากตำาแหน่งไว่้ และให้สมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครผูู้้นั �นสิ�นสุด็ลงตั�งแต่ว่ันที�มีเหตุ 

ตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) หรือ (๗) แต่ไม่กระทบต่อการด็ำาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที�ได้็กระทำาไปก่อน 

ว่ันที�มีการประกาศคำาว่ินิจฉัย ถั้าในขึ้ณะที�ประกาศคำาว่ินิจฉัยด็ังกล่าว่ผูู้้นั�นกำาลังด็ำารงตำาแหน่งสมาชิก 

สภูาท้องถัิ�นหรือผูู้้บริหารท้องถัิ�นอันเป็นผู้ลจากการเลือกตั�งต่างว่าระหรือต่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถัิ�นกัน  

ให้ผูู้้นั�นพ้นจากตำาแหน่งที�กำาลังด็ำารงอยู่ด็้ว่ย และในกรณีที�เป็นผู้ลให้ถัูกห้ามใช้สิทธิิสมัครรับเลือกตั�งหรือใช้ 

สิทธิิเลือกตั�ง ให้ถัือว่่าว่ันที�ประกาศคำาว่ินิจฉัยเป็นว่ันเริ�มนับระยะเว่ลาต้องห้ามด็ังกล่าว่ ทั�งนี� คำาว่นิิจฉัยขึ้อง 

รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยตามมาตรานี�ให้เป็นที�สุด็

[๑๔] มาตรา ๒๓ (๙) เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๕] มาตรา ๒๔ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มาติรา ๒๕ ให้สภูากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครเป็นประธิานสภูา 

กรุงเทพมหานครคนหนึ�งและรองประธิานสภูากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน โด็ยให้ด็ำารงตำาแหน่งทันที 

ที�ได้็รับเลือก

ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยประกาศชื�อประธิานสภูาและรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

ผูู้้ได้็รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา

ประธิานสภูาและรองประธิานสภูากรุงเทพมหานครด็ำารงตำาแหน่งตามว่าระคราว่ละสองปี

มาติรา ๒๖ ประธิานสภูาหรือรองประธิานสภูากรุงเทพมหานครพ้นจากตำาแหน่งก่อนถึังว่าระด้็ว่ยเหตุใด็ 

เหตุหนึ�ง ดั็งต่อไปนี�

(๑) ขึ้าด็จากสมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร

(๒) ลาออกจากตำาแหน่งโด็ยยื�นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย และให้มีผู้ล 

นับแต่วั่นถััด็จากวั่นที�ยื�นหนังสือลาออก

(๓) เมื�อสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่่าหนึ�งในสามขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็เขึ้้าชื�อเสนอ 

ญัตติให้สภูากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั�งประธิานสภูาหรือรองประธิานสภูากรุงเทพมหานครใหม่ และ 

สภูากรุงเทพมหานครมีมติตามนั�นด็้ว่ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่าสามในสี�ขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็โด็ยให้ 

พ้นจากตำาแหน่งเมื�อได้็มีการเลือกตั�งประธิานสภูาหรือรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร แล้ว่แต่กรณี

ในกรณีตามว่รรคหนึ�ง ให้สภูากรุงเทพมหานครเลือกประธิานสภูาหรือรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

คนใหม่ขึึ้�นแทน แล้ว่แต่กรณี และให้ผูู้้ได้็รับเลือกนั�นอยู่ในตำาแหน่งตามว่าระขึ้องผูู้้ซึึ่�งตนแทน

มาติรา ๒๗ ประธิานสภูากรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�ด็ำาเนินกิจการขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นไปตามข้ึ้อบังคับขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร

รองประธิานสภูากรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�กระทำากิจการแทนประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

เมื�อประธิานสภูากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิิบัติหน้าที�ได็้ หรือตามที�ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร

มอบหมาย

เมื�อประธิานสภูาและรองประธิานสภูากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่อาจปฏิิบัติหน้าที�ได็้ 

ให้สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครคนหนึ�งทำาหน้าที�ประธิานเฉพาะในการ 

ประชุมคราว่นั�น

มาติรา ๒๘ ให้มีเลขึ้านุการประธิานสภูากรุงเทพมหานครหนึ�งคน และเลขึ้านุการรองประธิานสภูา 

กรุงเทพมหานครไม่เกินจำานว่นรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร โด็ยประธิานสภูากรุงเทพมหานครเป็น 

ผูู้้แต่งตั�ง

มาติรา ๒๙ สภูากรุงเทพมหานครมีอำานาจตราขึ้้อบังคับเกี �ยว่กับจรรยาบรรณขึ้องสมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานคร ข้ึ้อบังคับการประชุมเกี�ยว่กับการเลือกและการปฏิิบัติหน้าที�ขึ้องประธิานสภูากรุงเทพมหานคร  

รองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือว่ิสามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร ว่ิธิีการ 
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ประชุม การเสนอและพิจารณาร่างขึ้้อบัญญตัิ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภูิปราย การลงมติ การตั�ง 

กระทู้ถัาม การเปิด็อภูิปรายทั�ว่ไป การรักษาระเบียบ และคว่ามเรียบร้อย และกิจการอื�นอันเป็นหน้าที�ขึ้อง 

สภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๓๐ ภูายในสิบห้าวั่นนับแต่วั่นเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั�งทั�ว่ไป  

ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยเรียกประชุมสภูากรุงเทพมหานครเพื�อให้สมาชิกได้็มาประชุมเป็นครั�งแรก

ในปีหนึ�งให้มีสมัยประชุมสามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่่าสองสมัย แต่ต้องไม่เกินสี�สมัย 

จำานว่นสมัยประชุมสามัญและวั่นเริ�มสมัยประชุมสามัญประจำาปีแต่ละสมัยให้สภูากรุงเทพมหานครกำาหนด็

สมัยประชุมสามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานครสมัยหนึ�ง ๆ ให้มีกำาหนด็เว่ลาสามสิบว่ัน แต่ถั้ามีกรณ ี

จำาเป็นให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครสั�งขึ้ยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้็ตามคว่ามจำาเป็นครั�งละไม่เกิน 

สิบห้าวั่น

การปิด็สมัยประชุมสามัญก่อนครบกำาหนด็เว่ลาสามสิบว่ันจะกระทำาได็้แต่โด็ยคว่ามเห็นชอบขึ้อง 

สภูากรุงเทพมหานคร

ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครเป็นผูู้้เรียกประชุมสภูากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเป็น 

ผูู้้เปิด็หรือปิด็การประชุม

มาติรา ๓๑ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว่ เมื�อมีกรณีเป็นการจำาเป็นเพื�อประโยชน์ขึ้องกรุงเทพมหานคร  

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครมจีำานว่นไม่น้อยกว่่าหนึ�งในสามขึ้องจำานว่น 

สมาชิกทั�งหมด็ อาจทำาคำาร้องยื�นต่อประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ขึ้อให้เรียกประชุมสภูากรุงเทพมหานคร 

เป็นการประชุมสมัยว่ิสามัญได็้ ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โด็ยกำาหนด็ว่ันประชุมภูายใน 

สิบห้าวั่นนับแต่วั่นได้็รับคำาร้อง

สมัยประชุมวิ่สามัญให้มีกำาหนด็เว่ลาสามสิบวั่น แต่ถ้ัามีกรณีจำาเป็นให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

สั�งขึ้ยายสมัยประชุมวิ่สามัญออกไปอีกได้็ตามคว่ามจำาเป็นครั�งละไม่เกินสิบห้าวั่น

การปิด็สมัยประชุมวิ่สามัญก่อนครบกำาหนด็เว่ลาสามสิบวั่นจะกระทำาได้็แต่โด็ยคว่ามเห็นชอบขึ้องสภูา 

กรุงเทพมหานคร

มาติรา ๓๒ การประชุมสภูากรุงเทพมหานครทุกคราว่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่่ากึ�งหนึ�งขึ้อง 

จำานว่นสมาชิกทั�งหมด็จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผูู้ ้ว่ ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูู้ ้ว่ ่าราชการกรุงเทพมหานคร และหรือผูู้ ้ที �ผู้ ู ้ว่ ่าราชการ 

กรุงเทพมหานครมอบหมาย มีสิทธิิเขึ้้าประชุมสภูากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิิแถัลงขึ้้อเท็จจริงหรือ 

แสด็งคว่ามคิด็เห็นเกี�ยว่กับงานในหน้าที�ต่อที�ประชุมแต่ไม่มีสิทธิิออกเสียงลงคะแนน

มาติรา ๓๓ การลงมติวิ่นิจฉัยข้ึ้อปรึกษาให้ถืัอเสียงข้ึ้างมากเป็นเกณฑ์์ เว้่นแต่ที�มีบัญญัติไว้่เป็นอย่างอื�น 

ในพระราชบัญญัตินี� หรือในข้ึ้อบังคับการประชุมสภูากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการออกเสียงลงคะแนน ถั้ามีคะแนนเสียง 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

เท่ากันให้ประธิานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึึ้�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขึ้าด็

มาติรา ๓๔ ห้ามมิให้สภูากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื�องนอกเหนืออำานาจหน้าที�

มาติรา ๓๕ การประชุมขึ้องสภูากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิด็เผู้ยตามลักษณะที�กำาหนด็ในข้ึ้อบังคับ 

การประชุมสภูากรุงเทพมหานคร แต่ถั้าหากผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร  

มีจำานว่นไม่น้อยกว่่าหนึ�งในสี�ขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็ร้องขึ้อให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ

มาติรา ๓๖ ในที �ประชุมสภูากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิิตั �งกระทู ้ถัามผูู้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครในเรื�องใด็ ๆ  อันเกี�ยว่กับงานในหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร แต่ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ย่อมมีสิทธิิที �จะไม่ตอบเมื �อเห็นว่่าเรื �องนั �น ๆ ยังไม่คว่รเปิด็เผู้ย เพราะเกี �ยว่กับประโยชน์สำาคัญขึ้อง 

กรุงเทพมหานคร

มาติรา ๓๗ สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครจำานว่นไม่น้อยกว่่าสองในห้าขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็ 

มีสิทธิิเข้ึ้าชื�อเสนอญัตติขึ้อให้เปิด็อภิูปรายทั�ว่ไป เพื�อให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแถัลงข้ึ้อเท็จจริงหรือแสด็ง 

คว่ามคิด็เห็นในปัญหาอันเกี�ยว่กับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ญัตติดั็งกล่าว่ในว่รรคหนึ�งให้ยื�นต่อประธิานสภูากรุงเทพมหานคร และให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

แจ้งไปยังผูู้ ้ว่ ่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื �อกำาหนด็ว่ันเว่ลาสำาหรับการเปิด็อภูิปรายทั �ว่ไป ซึ่ึ �งต้อง 

ไม่ช้ากว่่าสิบห้าวั่นนับแต่วั่นที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครได้็รับแจ้ง

การเปิด็อภิูปรายทั�ว่ไปตามมาตรานี�สภูากรุงเทพมหานครจะลงมติในปัญหาที�อภิูปรายมิได้็

มาติรา ๓๘ สภูากรุงเทพมหานครมอีำานาจเลือกสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครตั�งเป็นคณะกรรมการ 

สามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร และมีอำานาจเลือกบุคคลผูู้้เป็นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครหรือมิได็้เป็น 

สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครตั�งเป็นคณะกรรมการว่ิสามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร เพื�อกระทำากิจการหรือ 

พิจารณาสอบสว่นหรือศึกษาเรื�องใด็ ๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร แล้ว่รายงานต่อสภูา 

กรุงเทพมหานคร

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิิเสนอชื�อสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผูู้้มิได้็เป็นสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานคร ให้สภูากรุงเทพมหานครตั�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการว่ิสามัญได็้จำานว่นกรรมการ 

ที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิิเสนอนั�นให้เป็นไปตามที�กำาหนด็ในข้ึ้อบังคับขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๓๙ คณะกรรมการวิ่สามัญพิจารณาร่างข้ึ้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจำานว่นไม่น้อยกว่่า 

หนึ�งในสามขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็ขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร และผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร มีสิทธิิเสนอ 

ชื�อบุคคลผูู้้ที�เป็นหรือมิได็้เป็นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครให้สภูากรุงเทพมหานครตั�งเป็นกรรมการได็้ไม่เกิน 

หนึ�งในสามขึ้องจำานว่นกรรมการทั�งคณะ

มาติรา ๔๐ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย 

กว่่ากึ�งหนึ�งขึ้องจำานว่นกรรมการทั�งหมด็จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้ึ้อบังคับการประชุมสภูากรุงเทพมหานคร 

โด็ยอนุโลม
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มาติรา ๔๑ คณะกรรมการขึ้องสภูากรุงเทพมหานครมีอำานาจเรียกเจ้าหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร 

มาแถัลงข้ึ้อเท็จจริงหรือแสด็งคว่ามคิด็เห็นในกิจการที�กระทำาหรือในเรื�องที�พิจารณาสอบสว่นหรือศึกษาอยู่นั�นได้็  

ทั�งนี� จะกระทำานอกสมัยประชุมขึ้องสภูากรุงเทพมหานครก็ได้็ และถ้ัามีคว่ามจำาเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ  

อาจตั�งคณะอนุกรรมการขึึ้�นพิจารณารายละเอียด็ในเรื�องที�เป็นหน้าที�ขึ้องคณะกรรมการแล้ว่เสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการก็ได้็

มาติรา ๔๒ คณะกรรมการสามัญขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร ให้มีว่าระการปฏิิบัติหน้าที�คราว่ละสองปี

คณะกรรมการวิ่สามัญตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ให้สิ�นสภูาพไปหลังจากที�ได้็ปฏิิบัติงานที�ได้็รับ 

มอบหมายและเสนอรายงานต่อสภูากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว่

มาติรา ๔๓ ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร รองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานคร รว่มทั�งคณะกรรมการที�สภูากรุงเทพมหานครตั�งขึึ้�น หรือคณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการ 

ตั�งขึ้ึ�น ได็ร้ับเงินประจำาตำาแหน่ง เงินค่าเบี�ยประชุม และเงินตอบแทนอื�นตามที�กำาหนด็โด็ยพระราชกฤษฎีกา 

จากงบประมาณขึ้องกรุงเทพมหานคร

ส่ิว้นที� ๒

ผูู้้ว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๔๔[๑๖]  ให้กรุงเทพมหานครมีผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ�งซึึ่�งราษฎรเลือกตั�งขึึ้�นตาม 

หลักเกณฑ์์และวิ่ธีิการที�กฎหมายว่่าด้็ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�นกำาหนด็

มาติรา ๔๕[๑๗] ผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�น

มาติรา ๔๖[๑๘] ผูู้้มีสิทธิิสมัครรับเลือกตั�งเป็นผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ตำ�ากว่่า 

สามสิบห้าปีนับถึังวั่นเลือกตั�ง สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ�ากว่่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�นด้็ว่ย

มาติรา ๔๗[๑๙] ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีว่าระอยู่ในตำาแหน่งคราว่ละสี�ปีนับแต่วั่นเลือกตั�งแต่จะ 

ด็ำารงตำาแหน่งติด็ต่อกันเกินสองว่าระไม่ได้็

ในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครด็ำารงตำาแหน่งไม่ครบระยะเว่ลาสี�ปีก็ให้ถัือว่่าเป็นหนึ�งว่าระ  

และเมื�อได็้ด็ำารงตำาแหน่งสองว่าระตดิ็ต่อกันแลว้่จะด็ำารงตำาแหน่งได็อ้ีกเมื�อพ้นระยะเว่ลาสี�ปีนับแต่ว่ันพ้นจาก

ตำาแหน่ง

[๑๖] มาตรา ๔๔ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๗] มาตรา ๔๕ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๘] มาตรา ๔๖ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๙] มาตรา ๔๗ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มาติรา ๔๘ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครด็ำารงตำาแหน่งนับแต่วั่นเลือกตั�ง

ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครภูายในเจ็ด็วั่นนับแต่วั่นเลือกตั�ง

มาติรา ๔๙ ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที� ดั็งต่อไปนี�

(๑) กำาหนด็นโยบายและบริหารราชการขึ้องกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) สั�ง อนุญาต อนุมัติเกี�ยว่กับราชการขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๓) แต่งตั�งและถัอด็ถัอนรองผูู้ว้่่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการผูู้ว้่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั�งและถัอด็ถัอนผูู้้ทรงคุณวุ่ฒิิเป็นประธิานที�ปรึกษา  

ที�ปรึกษาหรือคณะที�ปรึกษาขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพื�อปฏิิบัติราชการใด็ ๆ

(๔) บริหารราชการตามที�คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย 

มอบหมาย

(๕) ว่างระเบียบเพื�อให้งานขึ้องกรุงเทพมหานครเป็นไปโด็ยเรียบร้อย

(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

(๗) อำานาจหน้าที�อื�นตามที�บัญญัติไว้่ในพระราชบัญญัตินี�และกฎหมายอื�น

มาติรา ๕๐ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูู้้บังคับบัญชาข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 

กรุงเทพมหานคร และรับผู้ิด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้องกรุงเทพมหานคร และให้มีอำานาจหน้าที�ตามที� 

กฎหมายอื�นได็้กำาหนด็ให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องผูู้้ว่่าราชการจังหว่ัด็ นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี  

แล้ว่แต่กรณี โด็ยอนุโลม ทั�งนี� เว้่นแต่พระราชบัญญัตินี�จะได้็บัญญัติไว้่เป็นอย่างอื�น

มาติรา ๕๑ ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระทำาการ ดั็งต่อไปนี�

(๑) ด็ำารงตำาแหน่งหรือหน้าที�ใด็ในส่ว่นราชการ หนว่่ยงานขึ้องรัฐ รัฐว่ิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ขึ้อง 

กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึึ่�งกรุงเทพมหานครถืัอหุ้น หรือตำาแหน่งผูู้้บริหารท้องถิั�นหรือพนักงานส่ว่นท้องถิั�น  

เว้่นแต่ตำาแหน่งที�ต้องด็ำารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิิบัติหน้าที�เพื�อประโยชน์ในการบริหาร 

ราชการแผู่้นดิ็นหรือตามนโยบายขึ้องรัฐบาล

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด็ ๆ  เป็นพิเศษจากส่ว่นราชการ หรือหน่ว่ยงานขึ้องรัฐ หรือรัฐวิ่สาหกิจ หรือ 

การพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่ึ�งกรุงเทพมหานครถัือหุ้นนอกเหนือไปจากที�ส่ว่นราชการ 

หน่ว่ยงานขึ้องรัฐ รัฐวิ่สาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิิบัติกับบุคคลในธุิรกิจการงานตามปกติ

(๓) เป็นผูู้้มีส่ว่นได็้เสียในสัญญาหรือกิจการที�กระทำาหรือจะกระทำากับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร  

หรือมีส่ว่นได็้เสียในสัญญาหรือกิจการที�กระทำาหรือจะกระทำากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถัิ�นอื�น  

โด็ยมีพฤติการณ์แสด็งให้เห็นว่่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื�อประโยชน์ส่ว่นตนระหว่่างกัน หรือเป็นหุ้นส่ว่นหรือ 

ผูู้้ถืัอหุ้นในห้างหุ้นส่ว่นหรือบริษัทที�เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการผูู้กขึ้าด็ตัด็ตอน ทั�งนี�  

ไม่ว่่าโด็ยทางตรงหรือทางอ้อม เว้่นแต่ในส่ว่นที�เป็นผูู้้ถืัอหุ้นในบริษัทมหาชนจำากัด็อยู่ก่อนได้็รับการเลือกตั�ง[๒๐]

[๒๐] มาตรา ๕๑ ว่รรคหนึ�ง แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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บทบัญญัติตามมาตรานี�มิให้ใช้บังคับในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี�ยหว่ัด็บำาเหน็จ 

บำานาญหรือเงินปีพระบรมว่งศานุว่งศ์ หรือเงินอื�นใด็ในลักษณะเดี็ยว่กัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี�ยประชุม หรือเงินอื�นใด็ เนื�องจากการด็ำารงตำาแหน่งกรรมาธิิการ 

ขึ้องรัฐสภูาหรือวุ่ฒิิสภูาหรือสภูาผูู้้แทนราษฎร หรือสภูากรุงเทพมหานคร หรือสภูาท้องถิั�นอื�น หรือกรรมการ 

ที�ได็้รับแต่งตั�งในฐานะผูู้้ทรงคุณวุ่ฒิิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที�มีกฎหมายบัญญัติให้เป็น 

โด็ยตำาแหน่ง

ให้นำาคว่ามใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครด้็ว่ยโด็ยอนุโลม [๒๑]

มาติรา ๕๒ ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำาแหน่งด้็ว่ยเหตุใด็เหตุหนึ�ง ดั็งต่อไปนี�

(๑) ถึังคราว่ออกตามว่าระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โด็ยยื�นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย และให้มีผู้ลนับแต่วั่นถััด็จาก 

วั่นที�ยื�นหนังสือลาออก

(๔) [๒๒] ขึ้าด็คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖

(๕) กระทำาการอันต้องห้ามตามที�บัญญัติไว้่ในมาตรา ๕๑

(๖) ถัูกจำาคุกโด็ยคำาพิพากษาถัึงที�สุด็ให้จำาคุก เว่้นแต่ในคว่ามผู้ิด็อันได็้กระทำาโด็ยประมาทหรือ 

คว่ามผิู้ด็ลหุโทษ

(๗) มีการยุบสภูากรุงเทพมหานคร

(๘) รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยโด็ยมติคณะรัฐมนตรีสั�งให้ออกจากตำาแหน่งเมื�อมีกรณีแสด็งให้ 

เห็นว่่า ได็้กระทำาการอันเสื�อมเสียแก่เกียรติศักด็ิ�ขึ้องตำาแหน่งหรือปฏิิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิิบัติการอันคว่ร 

ปฏิิบัติในลักษณะที�เห็นได้็ว่่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโด็ยส่ว่นรว่ม 

หรือแก่การรักษาคว่ามสงบเรียบร้อย หรือสวั่สดิ็ภูาพขึ้องประชาชน

(๙) [๒๓] ราษฎรผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งในเขึ้ตกรุงเทพมหานครได้็ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำาแหน่งตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยการลงคะแนนเสียงเพื�อถัอด็ถัอนสมาชิกสภูาท้องถิั�นหรือผูู้้บริหารท้องถิั�น

ในกรณีมีพฤติการณ์ดั็งที�ระบุไว้่ตาม (๘) สภูากรุงเทพมหานครจะมีมติขึ้อให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่ง 

มหาด็ไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้็ มติขึ้องสภูากรุงเทพมหานครในข้ึ้อนี�ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่า 

สองในสามขึ้องจำานว่นสมาชิกทั�งหมด็ขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร ในการนี�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย 

ต้องนำาเรื�องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภูายในสิบห้าวั่นนับแต่วั่นที�ตนได้็รับแจ้งมติขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร

[๒๑] มาตรา ๕๑ ว่รรคสาม เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒๒] มาตรา ๕๒ ว่รรคหนึ�ง (๔) แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒๓] มาตรา ๕๒ (๙) เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มาติรา ๕๓[๒๔] เมื�อมีข้ึ้อสงสัยว่่าคว่ามเป็นผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้ใด็สิ�นสุด็ลงตามมาตรา ๕๒  

(๔) หรือ (๕) หรือเมื�อได็้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั�งว่่าคว่ามเป็นผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผูู้้ใด็สิ�นสุด็ลงตามมาตรา ๕๒ (๔) ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยสอบสว่นและวิ่นิจฉัยให้แล้ว่เสร็จภูายใน 

หกสิบว่ันนับแต่ว่ันที �รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยเห็นว่่ามีเหตุอันคว่รสงสัยหรือได็้รับแจ้งจาก 

คณะกรรมการการเลือกตั�ง แล้ว่แต่กรณี แม้ว่่าผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้นั�นจะได้็พ้นจากตำาแหน่งไปแล้ว่ 

ไม่ว่่าด้็ว่ยเหตุใด็ เว้่นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำาแหน่งไปแล้ว่เกินสองปี ทั�งนี� ตามหลักเกณฑ์์และวิ่ธีิการ 

ที�กำาหนด็ในกฎกระทรว่ง

ในกรณีที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยว่นิิจฉัยว่่าผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำาแหน่ง 

ตามมาตรา ๕๒ (๔) หรือ (๕) ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยประกาศคำาว่ินิจฉัยให้ทราบทั�ว่กัน  

ไม่ว่่าผูู้้นั�นจะได็้พ้นจากตำาแหน่งไปก่อนแล้ว่หรือไม่ก็ตาม โด็ยในคำาว่ินิจฉัยนั�นให้ระบุเหตุที�ทำาให้พ้นจาก 

ตำาแหน่งไว่้ และให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้นั�นพ้นจากตำาแหน่งตั�งแต่ว่ันที�มีเหตุตามมาตรา ๕๒ (๔)  

หรือ (๕) แต่ไม่กระทบต่อการด็ำาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที�ได็้กระทำาไปก่อนว่ันที�มีการประกาศ 

คำาว่ินิจฉัย ถั้าในขึ้ณะที�ประกาศคำาว่ินิจฉัยด็ังกล่าว่ผูู้้นั�นกำาลังด็ำารงตำาแหน่งสมาชิกสภูาท้องถัิ�นหรือผูู้้บริหาร 

ท้องถัิ�นอันเป็นผู้ลจากการเลือกตั�งต่างว่าระหรือต่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถัิ�นกัน ให้ผูู้้นั�นพ้นจากตำาแหน่ง 

ที�กำาลังด็ำารงอยู่ด็้ว่ย และในกรณีที�เป็นผู้ลให้ถัูกห้ามใช้สิทธิิสมัครรับเลือกตั�งหรือใช้สิทธิิเลือกตั�ง ให้ถัือว่่า 

วั่นที�ประกาศคำาวิ่นิจฉัยเป็นวั่นเริ�มนับระยะเว่ลาต้องห้ามดั็งกล่าว่ ทั�งนี� คำาวิ่นิจฉัยขึ้องรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่ง 

มหาด็ไทยตามมาตรานี�ให้เป็นที�สุด็

มาติรา ๕๔ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครซึึ่�งพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๕๒ (๑) คงอยู่ในตำาแหน่งต่อไป 

จนกว่่าผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครซึึ่�งได้็รับเลือกตั�งใหม่เข้ึ้ารับหน้าที� แต่ในกรณีพ้นจากตำาแหน่งด้็ว่ยเหตุอื�นใด็ 

นอกจากการออกตามว่าระ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานครเป็นผูู้้ปฏิิบัติหน้าที�ในตำาแหน่งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ถั้าไม่มีปลัด็กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยแต่งตั�ง 

รองปลัด็กรุงเทพมหานครหรือขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้มีอาวุ่โสตามระเบียบแบบแผู้นขึ้องทางราชการ 

เป็นผูู้้ปฏิิบัติหน้าที�ในตำาแหน่งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๕๕ ให้มีรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครจำานว่นไม่เกินสี�คนตามลำาด็ับที�ผูู้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครจัด็ไว่้ ช่ว่ยผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการขึ้องกรุงเทพมหานคร 

ตามที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

คำาสั�งแต่งตั�งรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๕๖ ให้มีเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ�งคน และผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครไม่เกินจำานว่นรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

[๒๔] มาตรา ๕๓ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒



107

มาติรา ๕๗ ในกรณีมีการแต่งตั�งประธิานที�ปรึกษา ที�ปรึกษา และคณะที�ปรึกษาขึ้องผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓) ตำาแหน่งดั็งกล่าว่จะมีจำานว่นรว่มกันทั�งหมด็เกินเก้าคนไม่ได้็

มาติรา ๕๘ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการประธิานสภูากรุงเทพมหานคร  

เลขึ้านุการรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ประธิานที�ปรึกษาและที�ปรึกษา เป็นขึ้้าราชการการเมืองตาม 

กฎหมายว่่าด้็ว่ยระเบียบข้ึ้าราชการการเมือง

ให้นำากฎหมายว่่าด็้ว่ยระเบียบขึ้้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งตามว่รรคหนึ�ง 

เท่าที �ไม่ขึ้ัด็หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี � และให้ผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ 

ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร แล้ว่แต่กรณี มีอำานาจแต่งตั�งขึ้้าราชการการเมือง ตำาแหน่งรองผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

เลขึ้านุการประธิานสภูากรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ประธิานที �ปรึกษา  

ที�ปรึกษา จากบุคคลซึึ่�งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธิานสภูากรุงเทพมหานคร แล้ว่แต่กรณี พิจารณา 

เห็นสมคว่ร และจะต้องเป็นผูู้้มีคุณสมบัติที�จะเป็นข้ึ้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยระเบียบข้ึ้าราชการ 

การเมือง และให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่บุคคลดั็งกล่าว่ด้็ว่ย

เมื�อผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ผูู้้แต่งตั�งขึ้้าราชการการเมือง  

แล้ว่แต่กรณี พ้นจากตำาแหน่ง ให้ผูู้้ได็้รับแต่งตั�งเป็นขึ้้าราชการการเมืองตามว่รรคสองพ้นจากตำาแหน่งด็้ว่ย  

นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งด็ังกล่าว่ บุคคลด็ังกล่าว่ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยระเบียบ 

ขึ้้าราชการการเมือง หรือเมื�อกระทำาการต้องห้ามตามที�บัญญัติไว่้ในมาตรา ๕๑ หรือถัูกสั�งให้ออกตามคำาสั�ง 

ขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ไม่ว่่าจะเป็นไปโด็ยมีคว่ามผู้ิด็หรือ 

ไม่มีคว่ามผิู้ด็ก็ตาม

มาติรา ๕๙ ให้ข้ึ้าราชการการเมืองตามมาตรา ๕๘ และคณะกรรมการที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แต่งตั�ง ได็้รับเงินเด็ือน เงินเพิ�ม เงินค่าเบี�ยประชุม และเงินตอบแทนอื�น สำาหรับตำาแหน่งตามที�กำาหนด็ 

ในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณขึ้องกรุงเทพมหานคร
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมว้ดุ ๓
การจัดุระเบีัยบัราชการของกรุงเทพมหานคร

                  

ส่ิว้นที� ๑

ส่ิว้นราชการของกรุงเทพมหานคร

                  

มาติรา ๖๐ ให้จัด็ระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดั็งนี�

(๑) สำานักงานเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานคร

(๒) สำานักงานเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๓) สำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร

(๔) สำานักปลัด็กรุงเทพมหานคร

(๕) สำานักหรือส่ว่นราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นซึึ่�งมีฐานะเป็นสำานัก

(๖) สำานักงานเขึ้ต

การตั�ง ยุบ หรือเปลี�ยนแปลงสำานัก หรือการแบ่งส่ว่นราชการภูายในหน่ว่ยงาน ตามว่รรคหนึ�ง จะต้องได้็รับ 

คว่ามเห็นชอบจากคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร โด็ยทำาเป็นประกาศขึ้องกรุงเทพมหานครและ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๖๑ สำานักงานเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�เกี�ยว่กับราชการประจำาขึ้อง 

สภูากรุงเทพมหานคร มีเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น 

ผูู้้บังคับบัญชาขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ขึ้ึ�นต่อปลัด็กรุงเทพมหานคร  

และรับผู้ิด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานักงานเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครขึ้ึ�นต่อประธิานสภูา 

กรุงเทพมหานคร และมีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

เป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือปฏิิบัติราชการแทนเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๖๒ สำานักงานเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�เกี�ยว่กับราชการและ 

งานขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการการเมือง 

เป็นผูู้้บังคับบัญชาข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิู้ด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้อง 

สำานักงานเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครขึึ้�นต่อผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการ 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการการเมือง เป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือปฏิิบัติราชการแทนเลขึ้านุการ 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัว่หน้าสำานักงานเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งเป็น 

ขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูู้้ช่ว่ยขึ้องเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และขึ้องผูู้้ช่ว่ย 

เลขึ้านุการผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานักงานเลขึ้านุการผูู้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครขึ้ึ�นต่อ 
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เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด็กรุงเทพมหานคร และผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลำาดั็บ

มาติรา ๖๓ สำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�เกี�ยว่กับราชการประจำา 

ขึ้องคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร มีหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร  

ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูู้ ้บังคับบัญชาขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้าง 

กรุงเทพมหานครขึึ้�นต่อปลัด็กรุงเทพมหานคร และรับผิู้ด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานักงานคณะกรรมการ 

ข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร ขึึ้�นต่อประธิานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร และจะให้มีผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้า 

สำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ�งหรือ 

หลายคนเป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือปฏิิบัติราชการแทนหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้็

มาติรา ๖๔ สำานักปลัด็กรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที �เกี �ยว่กับราชการประจำาทั �ว่ไปขึ้อง 

กรุงเทพมหานคร และราชการที�มิได้็กำาหนด็ให้เป็นหน้าที�ขึ้องส่ว่นราชการใด็โด็ยเฉพาะ มีปลัด็กรุงเทพมหานคร 

ซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผูู้ ้บังคับบัญชาขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 

กรุงเทพมหานคร รับผู้ิด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานักปลัด็กรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัด็ 

กรุงเทพมหานครซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือปฏิิบัติ 

ราชการแทนปลัด็กรุงเทพมหานครก็ได้็

มาติรา ๖๕ นอกจากอำานาจหน้าที�ตามที�บัญญัติไว้่ในมาตรา ๖๔ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานครมีอำานาจ 

หน้าที�ตามที�มีกฎหมายกำาหนด็และตามคำาสั�งขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผู้ดิ็ชอบคว่บคุมด็ูแล 

ราชการประจำาขึ้องกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายขึ้องกรุงเทพมหานคร กำากับ เร่งรัด็ ติด็ตามผู้ล 

การปฏิิบัติราชการขึ้องส่ว่นราชการในกรุงเทพมหานคร รว่มทั�งเป็นผูู้้บังคับบัญชาข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร  

และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๖๖ สำานักตามมาตรา ๖๐ (๕) มีอำานาจหน้าที�เกี�ยว่กับราชการตามที�กำาหนด็ไว่้ในประกาศ 

กรุงเทพมหานคร โด็ยมีผูู้้อำานว่ยการสำานักซึึ่�งเป็นข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผูู้้บังคับบัญชาข้ึ้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรับผู้ิด็ชอบในการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานัก และจะให้มี 

รองผูู้้อำานว่ยการสำานักซึ่ึ�งเป็นขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือ 

ปฏิิบัติราชการแทนผูู้้อำานว่ยการสำานักก็ได้็

มาติรา ๖๗ นอกจากอำานาจหน้าที�ตามที�บัญญัติไว้่ในมาตรา ๖๖ ให้ผูู้้อำานว่ยการสำานักมีอำานาจหน้าที� 

ตามที�มีกฎหมายกำาหนด็ และตามคำาสั�งขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัด็กรุงเทพมหานคร  

และรับผู้ิด็ชอบคว่บคุมด็ูแลราชการประจำาขึ้องสำานักที�รับผู้ิด็ชอบให้เป็นไปตามนโยบายขึ้องกรุงเทพมหานคร  

กำากับ เร่งรัด็ ติด็ตามผู้ลการปฏิิบัติราชการขึ้องสำานักที�รับผิู้ด็ชอบ
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ส่ิว้นที� ๒

เขติและสิภูาเขติ
                  

มาติรา ๖๘ สำานักงานเขึ้ตมีผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตเป็นผูู้้บังคับบัญชาข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 

กรุงเทพมหานคร รับผู้ิด็ชอบการปฏิิบัติราชการภูายในเขึ้ต และจะให้มีผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตคนหนึ�งหรือ 

หลายคนเป็นผูู้้ช่ว่ยสั�งหรือปฏิิบัติราชการแทนผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตก็ได้็

มาติรา ๖๙ ให้ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตมีอำานาจหน้าที� ดั็งนี�

(๑) อำานาจหน้าที�ตามที�กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องนายอำาเภูอ เว้่นแต่พระราชบัญญัตินี� 

จะบัญญัติไว้่เป็นอย่างอื�น

(๒) อำานาจหน้าที�ตามที�กฎหมายกำาหนด็ให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต

(๓) อำานาจหน้าที�ซึึ่�งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัด็กรุงเทพมหานครมอบหมาย

มาติรา ๗๐ ในกรณีที�เป็นการสมคว่ร ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั�งให้สำานักงานเขึ้ตใด็ปฏิิบัติ 

หน้าที�ใด็แทนสำานักงานเขึ้ตอื�นทั�งหมด็หรือบางส่ว่นได็้ และจะให้ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตใด็เป็นผูู้้รับผู้ิด็ชอบในการ 

ปฏิิบัติหน้าที�นั�นก็ได้็ แต่ต้องประกาศการสั�งการดั็งกล่าว่ในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๗๑ ในเขึ้ตหนึ�ง ๆ  ให้มีสภูาเขึ้ต ประกอบด้็ว่ย สมาชิกซึึ่�งมาจากการเลือกตั�งมีจำานว่นอย่างน้อย 

เขึ้ตละเจ็ด็คน ถ้ัาเขึ้ตใด็มีราษฎรเกินหนึ�งแสนคน ให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ตในเขึ้ตนั�นเพิ�มขึึ้�นอีกหนึ�งคน

ต่อจำานว่นราษฎรทุกหนึ�งแสนคน เศษขึ้องหนึ�งแสนถ้ัาถึังห้าหมื�นหรือกว่่านั�นให้นับเป็นหนึ�งแสน

จำานว่นสมาชิกสภูาเขึ้ตที�แต่ละเขึ้ตจะพึงมี ให้คำานว่ณตามเกณฑ์์จำานว่นราษฎรแต่ละเขึ้ตตามหลักฐาน 

การทะเบียนราษฎรที�กระทรว่งมหาด็ไทยประกาศครั�งสุด็ท้ายก่อนวั่นประกาศให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ต  

และให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยประกาศจำานว่นสมาชิกสภูาเขึ้ตที�จะทำาการเลือกตั�งในแต่ละเขึ้ต

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขึ้องผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งและผูู้้สมัครรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภูาเขึ้ต ให้นำา 

บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโด็ยอนุโลม

หลักเกณฑ์์ และวิ่ธีิการเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ต ให้เป็นไปตามข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

การประกาศตามว่รรคสองและผู้ลการเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ตให้กระทำาเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๗๒ อายุขึ้องสภูาเขึ้ตมีกำาหนด็คราว่ละสี�ปีนับแต่วั่นเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ต

เมื�ออายุขึ้องสภูาเขึ้ตสิ�นสุด็ลง ให้จัด็การเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ตขึึ้�นใหม่เป็นการเลือกตั�งทั�ว่ไป ซึึ่�งต้อง

กำาหนด็วั่นเลือกตั�งภูายในหกสิบวั่น นับแต่วั่นที�อายุขึ้องสภูาเขึ้ตสิ�นสุด็ลง

มาติรา ๗๓ สมาชิกภูาพขึ้องสมาชิกสภูาเขึ้ตเริ�มแต่วั่นเลือกตั�ง และอยู่ในตำาแหน่งตามอายุขึ้องสภูาเขึ้ต

เมื �อตำาแหน่งสมาชิกสภูาเขึ้ตในเขึ้ตใด็ว่่างลงถัึงกึ �งจำานว่นขึ้องสมาชิกสภูาเขึ้ตที�เขึ้ตนั �นจะมีได็้ 

ตามประกาศในมาตรา ๗๑ ว่รรคห้า สมาชิกภูาพขึ้องสภูาเขึ้ตแห่งนั�นเป็นอันสิ�นสุด็ลง และให้มีการเลือกตั�ง 

สมาชิกสภูาเขึ้ตขึึ้�นใหม่ ภูายในเก้าสิบวั่นนับแต่มีกรณีดั็งกล่าว่
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มาติรา ๗๔ ให้สภูาเขึ้ตเลือกสมาชิกสภูาเขึ้ตเป็นประธิานสภูาเขึ้ตคนหนึ�ง และรองประธิานสภูาเขึ้ต 

คนหนึ�ง โด็ยให้ด็ำารงตำาแหน่งทันทีที�ได้็รับเลือก

ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศชื�อประธิานสภูาเขึ้ต และรองประธิานสภูาเขึ้ตผูู้้ได้็รับเลือก

ประธิานสภูาเขึ้ต และรองประธิานสภูาเขึ้ตด็ำารงตำาแหน่งตามว่าระคราว่ละหนึ�งปี

มาติรา ๗๕ ภูายในสิบห้าวั่นนับแต่วั่นเลือกตั�งสมาชิกสภูาเขึ้ต ให้ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตนัด็ประชุมสมาชิก 

สภูาเขึ้ตเพื�อให้สมาชิกได้็มาประชุมเป็นครั�งแรก

ให้สภูาเขึ้ตกำาหนด็ให้มีการประชุมสภูาเขึ้ตอย่างน้อยเดื็อนละหนึ�งครั�ง และจะประชุมในวั่นใด็ เว่ลาใด็  

ให้เป็นไปตามมติขึ้องสภูาเขึ้ต

มาติรา ๗๖ ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต ผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต และหรือผูู้้ที�ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตมอบหมายมีหน้าที� 

เข้ึ้าประชุมสภูาเขึ้ต และมีสิทธิิแถัลงข้ึ้อเท็จจริงหรือแสด็งคว่ามคิด็เห็นเกี�ยว่กับงานในหน้าที�ต่อที�ประชุมสภูาเขึ้ต 

แต่ไม่มีสิทธิิออกเสียงลงคะแนน

มาติรา ๗๗ ให้ประธิานสภูาเขึ้ต และสมาชิกสภูาเขึ้ตได้็รับเงินประจำาตำาแหน่ง เงินค่าเบี�ยประชุม และ 

เงินตอบแทนอื�นตามที�กำาหนด็โด็ยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณขึ้องกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๗๘ ให้ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตอำานว่ยคว่ามสะด็ว่กเกี�ยว่กับการประชุมและกิจการอื�นที�อยู่ในอำานาจ 

หน้าที�ขึ้องสภูาเขึ้ต

มาติรา ๗๙ ให้สภูาเขึ้ตมีอำานาจหน้าที� ดั็งนี�

(๑) ให้ข้ึ้อคิด็เห็นและข้ึ้อสังเกตเกี�ยว่กับแผู้นพัฒินาเขึ้ตต่อผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต และสภูากรุงเทพมหานคร

(๒) จัด็สรรงบประมาณเพื�อการพัฒินาเขึ้ต ทั�งนี� ตามที�กำาหนด็ในขึ้้อบัญญตัิกรุงเทพมหานครว่่าด็ว้่ย 

วิ่ธีิการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย

(๓) สอด็ส่องและติด็ตามดู็แลการด็ำาเนินการขึ้องสำานักงานเขึ้ต เพื�อให้เกิด็ประโยชน์แก่ราษฎร

(๔) ให้คำาแนะนำาหรือข้ึ้อสังเกตต่อผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต เกี�ยว่กับการปรับปรุงหรือแก้ไขึ้การบริการประชาชน 

ภูายในเขึ้ต หากผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตไม่ด็ำาเนินการใด็ ๆ โด็ยไม่แจ้งเหตุผู้ลให้ทราบ ให้สภูาเขึ้ตแจ้งให้ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครพิจารณาด็ำาเนินการต่อไป

(๕) ให้คำาปรึกษาตามที�ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตร้องขึ้อ

(๖) แต่งตั�งคณะกรรมการเพื�อกระทำากิจการหรือพิจารณาสอบสว่นหรือศึกษาเรื�องใด็ ๆ อันเกี�ยว่กับ 

การงานขึ้องสภูาเขึ้ต ทั�งนี� ตามที�กำาหนด็ในข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่่าด้็ว่ยการนั�น

(๗) หน้าที�อื�น ๆ ตามที�กำาหนด็ในกฎหมายหรือที�สภูากรุงเทพมหานครมอบหมาย

ให้กรุงเทพมหานครจัด็ให้มีงบประมาณเพื�อการพัฒินาเขึ้ตตามคว่ามเหมาะสม ซึึ่�งการใช้จ่ายงบประมาณ 

ดั็งกล่าว่จะต้องได้็รับการพิจารณาจัด็สรรจากสภูาเขึ้ตตาม (๒)

มาติรา ๘๐ ให้นำาคว่ามในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๒) โด็ยขึ้อลาออก 

ต่อสภูาเขึ้ต มาตรา ๒๗ ว่รรคหนึ�ง และว่รรคสอง มาตรา ๓๒ ว่รรคหนึ�ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕  

มาใช้บังคับแก่สภูาเขึ้ต สมาชิกสภูาเขึ้ต รองประธิานสภูาเขึ้ต และประธิานสภูาเขึ้ต โด็ยอนุโลม
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมว้ดุ ๔
การรักษาราชการแทน และปฏิิบััติิราชการแทน

มาติรา ๘๑ อำานาจหน้าที�ในการสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ให้เป็นไปตามที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบิัติราชการได็้ ให้รองผูู้ว้่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตามลำาดั็บที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครจัด็ไว้่ตามมาตรา ๕๕ เป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัาไม่มีรองผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานครเป็นผูู้้รักษาราชการแทน  

ถั้าไม่มีปลัด็กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๘๒ ว่รรคสอง 

มาใช้บังคับโด็ยอนุโลม

อำานาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิิบัติราชการที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

จะพึงปฏิิบัติหรือด็ำาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขึ้้อบังคับ ขึ้้อบัญญัติ หรือคำาสั�งใด็ หรือมติขึ้อง 

คณะรัฐมนตรีในเรื�องใด็ ถ้ัากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งนั�น หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรี 

ในเรื�องนั�นมิได็้กำาหนด็ในเรื�องการมอบอำานาจไว่้เป็นอย่างอื�น ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอำานาจ 

โด็ยทำาเป็นหนังสือให้รองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูู้้ปฏิิบัติราชการแทนผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ก็ได้็ แต่ถ้ัาจะมอบให้ปลัด็กรุงเทพมหานคร รองปลัด็กรุงเทพมหานคร ผูู้้อำานว่ยการสำานัก หัว่หน้าส่ว่นราชการ 

ที�เรียกชื�ออย่างอื�นซึึ่�งมีฐานะเป็นสำานัก หรือผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตปฏิิบัติราชการแทน ให้ทำาเป็นคำาสั�งและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๘๒ ในกรณีที�มีรองปลัด็กรุงเทพมหานคร การสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องรองปลัด็ 

กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที�ปลัด็กรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งปลัด็กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้รองปลัด็ 

กรุงเทพมหานครเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัามีรองปลัด็กรุงเทพมหานครหลายคน ให้รองปลัด็กรุงเทพมหานคร 

ผูู้้มีอาวุ่โสตามระเบียบแบบแผู้นขึ้องทางราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้าไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งรองปลัด็ 

กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�งผูู้้อำานว่ยการสำานัก 

หรือหัว่หน้าส่ว่นราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นซึึ่�งมีฐานะเป็นสำานักคนใด็คนหนึ�ง เป็นผูู้้รักษาราชการแทน

อำานาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิิบัติราชการที�ปลัด็กรุงเทพมหานครจะพึงปฏิิบัติหรือ 

ด็ำาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งใด็ หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด็  

ถ้ัากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งนั�น หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั�นมิได้็บัญญัติ 

ในเรื�องการมอบอำานาจไว่้เป็นอย่างอื�น ปลัด็กรุงเทพมหานครจะมอบอำานาจโด็ยทำาเป็นหนังสือให้รองปลัด็ 

กรุงเทพมหานครเป็นผูู้้ปฏิิบัติราชการแทนปลัด็กรุงเทพมหานครก็ได็้ แต่ถั้าจะมอบให้ผูู้้อำานว่ยการสำานัก 

หรือหัว่หน้าส่ว่นราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นซึึ่�งมีฐานะเป็นสำานัก ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต ผูู้้อำานว่ยการกอง หัว่หน้ากอง  
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หรือผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเทียบเท่าปฏิิบัติราชการแทนในนามปลดั็กรุงเทพมหานคร ใหท้ำาเป็นคำาสั�งและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๘๓ ในกรณีที�มีรองผูู้้อำานว่ยการสำานัก การสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องรองผูู้้อำานว่ยการสำานัก 

ให้เป็นไปตามที�ผูู้้อำานว่ยการสำานักมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งผูู้้อำานว่ยการสำานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็ ให้รองผูู้้อำานว่ยการ 

สำานักเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้ามีรองผูู้้อำานว่ยการสำานักหลายคน ให้รองผูู้้อำานว่ยการสำานักผูู้้มีอาวุ่โสตาม 

ระเบียบแบบแผู้นขึ้องทางราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้าไม่มีรองผูู้้อำานว่ยการสำานักหรือมีแต่ไม่อาจ 

ปฏิิบัติราชการได้็ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานครแต่งตั�งผูู้้อำานว่ยการกอง หัว่หน้ากอง หรือผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเทียบเท่า 

ขึ้องสำานักนั�นคนใด็คนหนึ�งเป็นผูู้้รักษาราชการแทน

อำานาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิิบัติราชการที�ผูู้้อำานว่ยการสำานักจะพึงปฏิิบัติหรือ 

ด็ำาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งใด็ หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด็  

ถ้ัากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งนั�น หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั�นมิได้็กำาหนด็ 

ในเรื�องการมอบอำานาจไว้่เป็นอย่างอื�น ผูู้้อำานว่ยการสำานักจะมอบอำานาจโด็ยทำาเป็นหนังสือให้รองผูู้้อำานว่ยการ 

สำานักเป็นผูู้้ปฏิิบัติราชการแทนผูู้้อำานว่ยการสำานักก็ได็้ แต่ถั้าจะมอบให้ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต ผูู้้อำานว่ยการกอง 

หัว่หน้ากอง หรือผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเทียบเท่าขึ้องสำานักนั�น ปฏิิบัติราชการแทนในนามผูู้้อำานว่ยการสำานัก ให้ทำา 

เป็นคำาสั�งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๘๔ ในกรณีที�มีผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต การสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต 

ให้เป็นไปตามที�ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็ ให้ผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต 

เป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัามีผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตหลายคน ให้ผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตผูู้้มีอาวุ่โสตามระเบียบ 

แบบแผู้นขึ้องทางราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้าไม่มีผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติ 

ราชการได็้ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานครแต่งตั�งผูู้้อำานว่ยการกอง หัว่หน้ากองหรือผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเทียบเท่าคนใด็ 

คนหนึ�งเป็นผูู้้รักษาราชการแทน

อำานาจในการสั�ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิิบัติราชการที�ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตจะพึงปฏิิบัติหรือ 

ด็ำาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งใด็ หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องใด็  

ถ้ัากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ หรือคำาสั�งนั�น หรือมติขึ้องคณะรัฐมนตรีในเรื�องนั�นมิได้็กำาหนด็ในเรื�อง 

การมอบอำานาจไว่้เป็นอย่างอื�น ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตจะมอบอำานาจโด็ยทำาเป็นหนังสือให้ผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต 

หรือหัว่หน้าส่ว่นราชการขึ้องสำานักงานเขึ้ตปฏิิบัติราชการแทนผูู้้อำานว่ยการเขึ้ตก็ได้็

มาติรา ๘๕ การสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที� 

เลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็ ให้ผูู้้ช่ว่ย 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

เลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัามีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครหลายคน  

ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมายให้ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครคนใด็คนหนึ�ง 

เป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้าไม่มีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้  

ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครแต่งตั�งขึ้้าราชการในสำานักงานเลขึ้านุการสภูากรุงเทพมหานครผูู้้มีอาวุ่โส 

ตามระเบียบแบบแผู้นขึ้องทางราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน

มาติรา ๘๖ การสั�งหรือการปฏิิบัติราชการขึ้องผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป 

ตามที�เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็  

ให้ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้ามีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหลายคน ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมายให้ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครคนใด็คนหนึ�งเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัาไม่มีผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�งขึ้้าราชการในสำานักงานเลขึ้านุการ 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้มีอาวุ่โสตามระเบียบแบบแผู้นขึ้องทางราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน

มาติรา ๘๗ ในกรณีที�มีผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร การสั�ง 

หรือการปฏิิบัติราชการขึ้องผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที� 

หัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครมีคำาสั�งมอบหมาย

ในกรณีที�ไม่มีผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมี 

แต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได็้ ให้ผูู้ ้ช ่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถั้ามีผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน  

ให้ประธิานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�งผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการ 

กรุงเทพมหานครคนใด็คนหนึ�งเป็นผูู้้รักษาราชการแทน ถ้ัาไม่มีผูู้้ช่ว่ยหัว่หน้าสำานักงานคณะกรรมการข้ึ้าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิิบัติราชการได้็ ให้ประธิานคณะกรรมการข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�ง 

ขึ้้าราชการในสำานักงานคณะกรรมการขึ้้าราชการกรุงเทพมหานครผูู้้มีอาวุ่โสตามระเบียบแบบแผู้นขึ้องทาง 

ราชการเป็นผูู้้รักษาราชการแทน

มาติรา ๘๘ ให้ผูู้้รักษาราชการแทนตามที�กำาหนด็ไว่้ในพระราชบัญญัตินี�มีอำานาจหน้าที�เช่นเด็ียว่กับ 

ผูู้้ซึึ่�งตนแทน

ในกรณีที�ผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งใด็หรือผูู้้รักษาราชการแทนผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งนั�นมอบหมายหรือมอบอำานาจให้ 

ผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งอื�นปฏิิบัติราชการแทน ให้ผูู้้ปฏิิบัติราชการแทนมีอำานาจหน้าที�เช่นเด็ียว่กับผูู้้ซึ่ึ�งมอบหมาย 

หรือมอบอำานาจ

ในกรณีที�มีกฎหมายอื�นแต่งตั�งให้ผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งใด็เป็นกรรมการหรือให้มีอำานาจหน้าที�อย่างใด็  

ให้ผูู้้รักษาราชการแทนหรือผูู้้ปฏิิบัติราชการแทนทำาหน้าที�กรรมการหรือมีอำานาจหน้าที�เช่นเด็ียว่กับผูู้้ด็ำารง 

ตำาแหน่งนั�นในระหว่่างที�รักษาราชการแทนหรือปฏิิบัติราชการแทนด้็ว่ย แล้ว่แต่กรณี
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 หมว้ดุ ๕
อำานาจหน้าที�ของกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๘๙ ภูายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื�น ให้กรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที�ด็ำาเนินกิจการในเขึ้ต 

กรุงเทพมหานครในเรื�องดั็งต่อไปนี�

(๑) การรักษาคว่ามสงบเรียบร้อยขึ้องประชาชน ทั�งนี� ตามขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตาม 

กฎหมายอื�นที�กำาหนด็ให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๒) การทะเบียนตามที�กฎหมายกำาหนด็

(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธิารณภัูย

(๔) การรักษาคว่ามสะอาด็และคว่ามเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้องบ้านเมือง

(๕) การผัู้งเมือง

(๖) การจัด็ให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางนำ�า และทางระบายนำ�า

(๗)[๒๕] การจัด็การจราจรและการวิ่ศว่กรรมจราจร

(๗/๑)[๒๖] การส่งเสริมและสนับสนุนสถัานีตำารว่จ และหน่ว่ยงานอื�นในการปฏิิบัติหน้าที�ตาม (๑) และ (๗)

(๘) การขึ้นส่ง

(๙) การจัด็ให้มีและคว่บคุมตลาด็ ท่าเทียบเรือ ท่าข้ึ้ามและที�จอด็รถั

(๑๐) การดู็แลรักษาที�สาธิารณะ

(๑๑) การคว่บคุมอาคาร

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด็และจัด็การเกี�ยว่กับที�อยู่อาศัย

(๑๓) การจัด็ให้มีและบำารุงรักษาสถัานที�พักผู่้อนหย่อนใจ

(๑๔) การพัฒินาและอนุรักษ์สิ�งแว่ด็ล้อม

(๑๔ ทวิ่)[๒๗] บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภููมิปัญญาท้องถิั�น และวั่ฒินธิรรมอันดี็ขึ้องท้องถิั�น

(๑๕) การสาธิารณูปโภูค

(๑๖) การสาธิารณสุขึ้ การอนามัยครอบครัว่ และการรักษาพยาบาล

(๑๗) การจัด็ให้มีและคว่บคุมสุสานและฌาปนสถัาน

(๑๘) การคว่บคุมการเลี�ยงสัตว์่

(๑๙) การจัด็ให้มีและคว่บคุมการฆ่่าสัตว์่

(๒๐) การคว่บคุมคว่ามปลอด็ภูัย คว่ามเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และ 

สาธิารณสถัานอื�น ๆ

[๒๕] มาตรา ๘๙ (๗) แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒๖] มาตรา ๘๙ (๗/๑) เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒๗] มาตรา ๘๙ (๑๔ ทวิ่) เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๒๑)[๒๘] การจัด็การศึกษาให้สอด็คล้องกับแผู้นการศึกษาขึ้องชาติ รว่มทั�งส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัด็การศึกษา

(๒๒) การสาธิารณูปการ

(๒๓) การสังคมสงเคราะห์

(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา

(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

(๒๖) การพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๒๗) หน้าที�อื�น ๆ ตามที�กฎหมายระบุให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องผูู้้ว่่าราชการจังหว่ัด็ นายอำาเภูอ  

เทศบาลนคร หรือตามที�คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยมอบหมาย  

หรือที�กฎหมายระบุเป็นหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร

บรรด็าอำานาจหน้าที�ใด็ซึึ่�งเป็นขึ้องราชการส่ว่นกลางหรือราชการส่ว่นภููมิภูาคจะมอบให้กรุงเทพมหานคร 

ปฏิิบัติก็ได็้ โด็ยให้ทำาเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรว่ง ขึ้้อบังคับ หรือประกาศ แล้ว่แต่กรณี ในกรณีที� 

ทำาเป็นข้ึ้อบังคับหรือประกาศต้องได้็รับคว่ามเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย

มาติรา ๙๐ ในการปฏิิบัติหน้าที�ตามมาตรา ๘๙ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ปลัด็กรุงเทพมหานคร รองปลัด็กรุงเทพมหานคร หัว่หน้าส่ว่นราชการที�เป็นสำานักหรือเทียบเท่า 

สำานัก ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต ผูู้้ช่ว่ยผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต และข้ึ้าราชการกรุงเทพมหานคร ที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แต่งตั�ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที�สำาหรับปฏิิบัติหน้าที�ดั็งกล่าว่ และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่่ายปกครองหรือตำารว่จ  

ตามคว่ามหมายขึ้องประมว่ลกฎหมายวิ่ธีิพิจารณาคว่ามอาญา

ให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตามว่รรคหนึ�งมีอำานาจเขึ้้าไปในอาคารหรือบริเว่ณที�ตั�งอาคารที�มีเหตุอันคว่ร 

สงสัยว่่ามีการฝ่่าฝ่ืนหรือไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายหรือขึ้้อบัญญัติด็ังกล่าว่ ในเว่ลาระหว่่างพระอาทิตย์ขึ้ึ�นถัึง 

พระอาทิตย์ตก หรือในเว่ลาทำาการขึ้องสถัานที�นั�น และเพื�อการนี�ให้มีอำานาจสอบถัามขึ้้อเท็จจริงหรือสั�งให ้

แสด็งเอกสารหรือหลักฐานอื�นที�เกี�ยว่ขึ้้องจากบุคคลที�อยู่หรือทำางานในสถัานที�นั�น และให้มีอำานาจยึด็หรือ 

อายัด็เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ�งใด็ ๆ ที�เกี�ยว่กับการกระทำาคว่ามผู้ดิ็ รว่มทั�งให้มีอำานาจจับกุม 

ผูู้้กระทำาคว่ามผิู้ด็ได้็ด้็ว่ย

ในกรณีที �มีการจับกุมผูู้ ้กระทำาคว่ามผู้ิด็ตามว่รรคสอง ถั้าผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด็ 

กรุงเทพมหานคร ผูู้้อำานว่ยการสำานักหรือหัว่หน้าส่ว่นราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�น ซึ่ึ�งมีฐานะเป็นสำานัก  

ผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต แล้ว่แต่กรณี เห็นว่่าผูู้้ต้องหาไม่คว่รได้็รับโทษจำาคุกให้มีอำานาจเปรียบเทียบกำาหนด็ค่าปรับได้็  

เมื�อผูู้้ต้องหาชำาระค่าปรับตามจำานว่นที�พนักงานเจ้าหน้าที�ด็ังกล่าว่กำาหนด็ภูายในสามสิบว่ันนับแต่ว่ันที�มีการ 

เปรียบเทียบ ให้ถืัอว่่าคดี็เลิกกัน

[๒๘] มาตรา ๘๙ (๒๑) แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ถ้ัาผูู้้ต้องหาไม่ยอมตามที�ปรับ หรือเมื�อยอมแล้ว่ไม่ชำาระค่าปรับภูายในกำาหนด็เว่ลาดั็งกล่าว่ ให้ข้ึ้าราชการ 

กรุงเทพมหานครที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�งมีอำานาจในการสอบสว่นและมีฐานะเป็นพนักงาน 

สอบสว่นตามประมว่ลกฎหมายวิ่ธีิพิจารณาคว่ามอาญา

เงินค่าปรับตามมาตรานี�ให้เป็นรายได้็ขึ้องกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๙๑ ในการปฏิิบัติหน้าที� ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการประธิานสภูา 

กรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการรองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร ประธิานที�ปรึกษา ที�ปรึกษา และข้ึ้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานตามประมว่ลกฎหมายอาญา

มาติรา ๙๒ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขึ้องรัฐ รัฐวิ่สาหกิจ หรือ 

ราชการส่ว่นท้องถิั�นโด็ยเรียกค่าบริการได้็ โด็ยตราเป็นข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๙๓ กรุงเทพมหานครอาจด็ำาเนินกิจการนอกเขึ้ตกรุงเทพมหานครได้็ เมื�อ

(๑) การนั�นจำาเป็นต้องกระทำาและเป็นการที�เกี�ยว่เนื�องกับกิจการที�ด็ำาเนินการตามอำานาจหน้าที�ที�อยู่ 

ในเขึ้ตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ

(๒) ได้็รับคว่ามเห็นชอบจากสภูากรุงเทพมหานคร และ

(๓) ได็้รับคว่ามยินยอมจากผูู้้ว่่าราชการจังหว่ัด็ ราชการส่ว่นท้องถัิ�นหรือส่ว่นราชการที�เกี�ยว่ขึ้้อง 

แล้ว่แต่กรณี

มาติรา ๙๔ กรุงเทพมหานครอาจทำากิจการร่ว่มกับบุคคลอื�นโด็ยก่อตั�งบริษัทหรือถืัอหุ้นในบริษัทได้็ เมื�อ

(๑) บริษัทนั�นมีวั่ตถุัประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธิารณูปโภูค แต่ทั�งนี� ไม่กระทบกระเทือนถึังกิจการที� 

กรุงเทพมหานครได้็กระทำาอยู่แล้ว่ก่อนวั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ และ

(๒) กรุงเทพมหานครต้องถืัอหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบขึ้องทุนที�บริษัทนั�นจด็ทะเบียนไว้่ ในกรณี 

ที�มีกรุงเทพมหานคร ส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขึ้องรัฐ รัฐวิ่สาหกิจ หรือราชการส่ว่นท้องถิั�นถืัอหุ้นอยู่ในบริษัท 

เดี็ยว่กัน ให้นับหุ้นที�ถืัอนั�นรว่มกัน และ

(๓) สภูากรุงเทพมหานครมีมติให้คว่ามเห็นชอบด็้ว่ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�งขึ้องจำานว่นสมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานครทั�งหมด็ และ

(๔) ได้็รับคว่ามเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย

การเปลี�ยนแปลงจำานว่นหุ้นที�กรุงเทพมหานครถืัออยู่ต้องได้็รับอนุมัติจากสภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๙๕ ถ้ัากิจการใด็อยู่ภูายใต้อำานาจหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจด็ำาเนินการ 

นั�นร่ว่มกับส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขึ้องรัฐ รัฐว่ิสาหกิจ หรือราชการสว่่นท้องถัิ�นอื�นได็้โด็ยจัด็ตั�งเป็นองค์การ 

เรียกว่่า สหการ มีฐานะเป็นนติิบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด็ว้่ยผูู้้แทนขึ้องกรุงเทพมหานคร  

ส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขึ้องรัฐ รัฐวิ่สาหกิจและราชการส่ว่นท้องถิั�นที�เกี�ยว่ข้ึ้อง แล้ว่แต่กรณี
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

การจัด็ตั�งสหการจะกระทำาได็้โด็ยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั�นให้กำาหนด็ชื�อ  

อำานาจหน้าที� และว่ิธิีด็ำาเนินงาน เมื�อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุว่ิธิีจัด็การ 

ทรัพย์สินไว้่ด้็ว่ย

มาติรา ๙๖ ในกรณีจำาเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระทำากิจการ ซึึ่�งอยู่ในอำานาจหน้าที�ขึ้อง 

กรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธิรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที�เกี�ยว่ข้ึ้องแทนกรุงเทพมหานครได้็ 

แต่ต้องได้็รับคว่ามเห็นชอบจากสภูากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยเสียก่อน

หลักเกณฑ์์ ว่ิธิีการ และเงื �อนไขึ้ในการให้กระทำากิจการตามว่รรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 

กรุงเทพมหานคร ซึึ่�งได้็รับคว่ามเห็นชอบจากสภูากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย

สิทธิิในการกระทำากิจการตามว่รรคหนึ�ง เป็นสิทธิิเฉพาะตัว่จะโอนไปมิได้็

หมว้ดุ ๖
ข้อบััญญัติิ

มาติรา ๙๗ ขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้ึ�นได็้โด็ยคว่ามเห็นชอบขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร  

ในกรณีดั็งต่อไปนี�

(๑) เพื�อปฏิิบัติการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๒) เมื�อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำานาจตราเป็นข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

(๓) การด็ำาเนินการพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัด็หาผู้ลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง  

และการพัสดุ็

ในข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะกำาหนด็โทษผูู้้ละเมิด็ข้ึ้อบัญญัติไว้่ด้็ว่ยก็ได้็ แต่มิให้กำาหนด็โทษจำาคุก 

เกินหกเดื็อน และหรือปรับเกินหนึ�งหมื�นบาท

มาติรา ๙๘ ร่างข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอได้็ก็แต่โด็ยผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผูู้้มีสิทธิิเลือกตั�งในเขึ้ตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการเข้ึ้าชื�อเสนอ 

ข้ึ้อบัญญัติท้องถิั�น ในกรณีสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครเป็นผูู้้เสนอต้องมีสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครลงนาม 

รับรองไม่น้อยกว่่าหนึ�งในห้าขึ้องจำานว่นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครทั�งหมด็[๒๙]

ร่างขึ้้อบัญญตัิกรุงเทพมหานครที�เกี�ยว่ด็้ว่ยการเงิน สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครจะเสนอได็ก้็ต่อเมื�อ 

มีคำารับรองขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๙๙ ร่างขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที�เกี �ยว่ด็้ว่ยการเงิน หมายคว่ามถัึงร่างขึ้้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานครว่่าด้็ว่ยข้ึ้อคว่ามต่อไปนี�ทั�งหมด็หรือแต่ข้ึ้อใด็ข้ึ้อหนึ�ง

[๒๙] มาตรา ๙๘ ว่รรคหนึ�ง แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๑) การตั�งขึ้ึ�นหรือยกเลิก หรือลด็ หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไขึ้ หรือผู้่อนหรือว่างระเบียบการบังคับ 

อันเกี�ยว่กับภูาษีอากร

(๒) การจัด็สรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินขึ้องกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายขึ้อง 

กรุงเทพมหานคร

(๓) การกู้เงิน การคำ�าประกัน หรือการใช้เงินกู้

(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัด็หาผู้ลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง 

และการพัสดุ็

(๕) การพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๖) การออกพันธิบัตรขึ้องกรุงเทพมหานคร

ในกรณีเป็นที�สงสัยว่่าร่างขึ้้อบัญญัติใด็เป็นร่างขึ้้อบัญญัติเกี�ยว่ด็้ว่ยการเงินที�จะต้องมีคำารับรองขึ้อง 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครเป็นผูู้้วิ่นิจฉัย

มาติรา ๑๐๐ เมื�อสภูากรุงเทพมหานครได้็พิจารณาร่างข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว่ 

ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครส่งให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครภูายในเจ็ด็วั่นนับแต่วั่นที�สภูากรุงเทพมหานคร 

มีมติเห็นชอบ และให้ผูู้ ้ว่ ่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที�ผู้่าน 

คว่ามเห็นชอบขึ้องสภูากรุงเทพมหานครแล้ว่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื�อใช้บังคับเป็นกฎหมายภูายใน 

สามสิบวั่นนับแต่วั่นที�ได้็รับร่างข้ึ้อบัญญัติจากประธิานสภูากรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๐๑ ในกรณีที�ผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด็้ว่ยกับสภูากรุงเทพมหานคร  

ให้ผู้ ู ้ว่ ่าราชการกรุงเทพมหานครส่งร ่างขึ้้อบัญญัติน ั �นพร้อมด็้ว่ยเหตุผู้ลที �ไม ่เห็นชอบด็้ว่ยให้สภูา 

กรุงเทพมหานครภูายในสามสิบว่ันนับแต่ว่ันที �ผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครได็้รับร่างขึ้้อบัญญัติจาก 

ประธิานสภูากรุงเทพมหานครเพื�อให้สภูากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ ถั้าผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ไม่ส่งให้สภูากรุงเทพมหานครภูายในเว่ลาด็ังกล่าว่ ให้ถัือว่่าผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด็้ว่ย  

และให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครลงนามในร่างขึ้้อบัญญัตินั �นแทนผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แล้ว่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื�อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

ในกรณีที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด็้ว่ยและส่งให้สภูากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่  

สภูากรุงเทพมหานครจะยกขึ้ึ�นพิจารณาใหม่ได็้ต่อเมื�อเว่ลาได็้ล่ว่งพ้นไปสามสิบว่ันนับแต่ว่ันที�ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครส่งกลับให้สภูากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที�เกี�ยว่ด้็ว่ยการเงิน  

สภูากรุงเทพมหานครอาจยกขึึ้�นพิจารณาใหม่ได้็ทันที

ในกรณีที�สภูากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเด็ิมด็้ว่ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่าสามในสี�ขึ้องจำานว่น 

สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครทั�งหมด็ ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครส่งร่างข้ึ้อบัญญัติดั็งกล่าว่ให้ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่ึ�งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครต้องด็ำาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ ถั้าผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครไม่ด็ำาเนินการตามกำาหนด็ ให้ประธิานสภูากรุงเทพมหานครลงนามในร่างขึ้้อบัญญัตินั�น 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

แทนผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื�อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

มาติรา ๑๐๒ ร่างข้ึ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที�สภูากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้็ว่ยให้เป็นอันตกไป  

ยกเว้่นร่างข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ร่างขึ้้อบัญญัติที�ตกไปตามว่รรคหนึ�ง ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

จะเสนอใหม่ได้็เมื�อพ้นหนึ�งร้อยแปด็สิบวั่นนับแต่วั่นที�สภูากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้็ว่ยกับร่างข้ึ้อบัญญัตินั�น

มาติรา ๑๐๓ งบประมาณรายจ่ายขึ้องกรุงเทพมหานครให้ทำาเป็นขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ซึึ่�งผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูู้้เสนอ ถ้ัาข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณออกไม่ทัน 

ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที�แล้ว่นั�นไปพลางก่อน

ถ้ัาปีใด็จำานว่นเงินซึึ่�งได้็กำาหนด็ไว้่ตามข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณไม่พอสำาหรับ 

การใช้จ่ายประจำาปีก็ด็ี หรือมีคว่ามจำาเป็นที�จะต้องตั�งงบประมาณรายจ่ายขึ้ึ�นใหม่ในระหว่่างปีก็ด็ี ให้ทำาเป็น 

ข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม

มาติรา ๑๐๔ ภูายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที�สภูากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้็ว่ยกับร่างข้ึ้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ให้สภูากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการว่ิสามัญตามมาตรา ๓๙ เพื�อพิจารณาร่าง 

ข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั�นตามข้ึ้อบังคับขึ้องสภูากรุงเทพมหานคร และให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื�อใช้บังคับ

มาติรา ๑๐๕ ภูายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ในกรณีที�สภูากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้็ว่ยกับร่างข้ึ้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ให้สภูากรุงเทพมหานครตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครจำานว่นแปด็คน และผูู้้ว่่า 

ราชการกรุงเทพมหานครตั�งบุคคลซึ่ึ�งมิได็้เป็นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครจำานว่นเจ็ด็คน ประกอบเป็น 

คณะกรรมการร่ว่มเพื �อพิจารณาหาขึ้้อยุติคว่ามขึ้ัด็แย้งในสาระสำาคัญที �บัญญัติไว่้ในร่างขึ้้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย แล้ว่รายงานผู้ลการพิจารณาต่อสภูากรุงเทพมหานครภูายในสิบว่ันนับแต่ว่ันที�สภูา 

กรุงเทพมหานครตั�งคณะกรรมการร่ว่ม

ถั้าสภูากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด็้ว่ยกับผู้ลการพิจารณาขึ้องคณะกรรมการรว่่มด็้ว่ยคะแนนเสียง 

ไม่ตำ�ากว่่าสามในสี�ขึ้องจำานว่นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครทั�งหมด็ ให้ร่างขึ้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เป็นอันตกไป และให้ใช้ข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที�แล้ว่นั�นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่่านี� 

ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยสั�งยุบสภูากรุงเทพมหานครถ้ัามีข้ึ้อเสนอขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๐๖ ร่างข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณและร่างข้ึ้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายเพิ�มเติม สภูากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภูายในสี�สิบห้าวั่นนับแต่วั่นที�สภูากรุงเทพมหานคร 

ได้็พิจารณาร่างข้ึ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั�นเป็นครั�งแรก

ถั้าสภูากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างขึ้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั�นไม่เสร็จภูายในเว่ลาที�กำาหนด็ 

ด็ังกล่าว่ในว่รรคหนึ�ง ให้ถัือว่่าสภูากรุงเทพมหานครได้็ให้คว่ามเห็นชอบในร่างขึ้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

นั�น และให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื�อใช้บังคับ
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มาติรา ๑๐๗ ในกรณีที�สภูากรุงเทพมหานครสิ�นอายุหรือมีการยุบสภูากรุงเทพมหานคร บรรด็าร่าง 

ขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที�สภูากรุงเทพมหานครยังมิได็้ให้คว่ามเห็นชอบ หรือที�สภูากรุงเทพมหานคร 

ให้คว่ามเห็นชอบแล้ว่ แต่ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได็้ลงนามและประกาศใช้เป็นกฎหมายภูายใน 

สามสิบวั่นนับแต่วั่นรับร่างข้ึ้อบัญญัติจากประธิานสภูากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป

มาติรา ๑๐๘ ในระหว่่างที�ไม่มีสภูากรุงเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที�มีคว่ามจำาเป็นรีบด็่ว่น 

ในอันจะรักษาคว่ามปลอด็ภัูยสาธิารณะหรือป้องปัด็ภัูยพิบัติสาธิารณะและจะเรียกประชุมสภูากรุงเทพมหานคร 

ให้ทันท่ว่งทีมิได้็ ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครโด็ยอนุมัติรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยจะออกข้ึ้อกำาหนด็

กรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดั็งเช่นข้ึ้อบัญญัติ และเมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว่ให้ใช้บังคับได้็

ในการประชุมสภูากรุงเทพมหานครคราว่ต่อไป ให้นำาขึ้้อกำาหนด็กรุงเทพมหานครนั�นเสนอต่อสภูา 

กรุงเทพมหานครเพื�ออนุมัติ ถ้ัาสภูากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้ว่ ให้ข้ึ้อกำาหนด็กรุงเทพมหานครนั�นใช้บังคับเป็น 

ขึ้้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป ถั้าสภูากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติ ให้ขึ้้อกำาหนด็กรุงเทพมหานครนั�น 

เป็นอันตกไป แต่ทั�งนี� ไม่กระทบกระเทือนถึังกิจการที�ได้็กระทำาไประหว่่างที�ใช้ข้ึ้อกำาหนด็กรุงเทพมหานครนั�น

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้้อกำาหนด็กรุงเทพมหานคร ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผู้ลตั�งแต่วั่นถััด็จากวั่นประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมว้ดุ ๗
การคลังและทรัพย์สิินของกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๐๙ ภูาษีบำารุงท้องที� ภูาษีโรงเรือน และที�ดิ็น ภูาษีป้าย อากรการฆ่่าสัตว์่ และผู้ลประโยชน์อื�น 

อันเนื�องในการฆ่่าสัตว่์ในเขึ้ตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัด็เก็บเป็นรายได็้ขึ้องกรุงเทพมหานคร 

ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการนั�น

มาติรา ๑๑๐ ภูาษีและค่าธิรรมเนียมรถัหรือรถัยนต์ หรือล้อเลื�อนที�จัด็เก็บได้็ในเขึ้ตกรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นรายได้็ขึ้องกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการนั�น

มาติรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอำานาจออกขึ้้อบัญญัติเก็บภูาษีบำารุงกรุงเทพมหานคร สำาหรับ 

นำ�ามันเบนซิึ่นและนำ�ามันที�คล้ายกัน นำ�ามันดี็เซึ่ลและนำ�ามันที�คล้ายกัน และก๊าซึ่ปิโตรเลียม ซึึ่�งสถัานการค้าปลีก 

ในเขึ้ตกรุงเทพมหานครเป็นผูู้้จำาหน่ายได้็ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขึ้ายปลีกที�สูงเพิ�มขึึ้�นไม่เกินจำานว่นภูาษี 

ที�เรียกเก็บตามมาตรานี�ไม่ถัือว่่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการกำาหนด็ราคาสินค้าและป้องกันการ

ผูู้กขึ้าด็

มาติรา ๑๑๒[๓๐] กรุงเทพมหานครมีอำานาจออกข้ึ้อบัญญัติเพื�อเก็บภูาษีอากรและค่าธิรรมเนียมเพิ�มขึึ้�น 

ได้็ไม่เกินร้อยละสิบขึ้องภูาษีและค่าธิรรมเนียมประเภูทใด็ประเภูทหนึ�งหรือทุกประเภูท ดั็งต่อไปนี�

[๓๐] มาตรา ๑๑๒ แก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๑) ภูาษีธุิรกิจเฉพาะตามประมว่ลรัษฎากร

(๒) ค่าธิรรมเนียมใบอนุญาตขึ้ายสุราตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยสุรา

(๓) ค่าธิรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการพนัน

ในการเสียภูาษีอากรและค่าธิรรมเนียมตามมาตรานี� เศษขึ้องหนึ�งบาทให้ตัด็ทิ�ง

ภูาษีอากรและค่าธิรรมเนียมตามมาตรานี� ให้ถัือเป็นภูาษีอากรและค่าธิรรมเนียมตามกฎหมายว่่า 

ด้็ว่ยการนั�น

มาติรา ๑๑๒ ทวิ้[๓๑] กรุงเทพมหานครมีอำานาจออกข้ึ้อบัญญัติเก็บภูาษีมูลค่าเพิ�ม โด็ยให้กำาหนด็เป็น 

อัตราภูาษีมูลค่าเพิ�ม เพิ�มขึึ้�นจากอัตราที�เรียกเก็บตามประมว่ลรัษฎากร ดั็งต่อไปนี�

(๑) ในกรณีที�ประมว่ลรัษฎากรเรียกเก็บภูาษีมูลค่าเพิ�มในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพมหานครเก็บ 

ในอัตราร้อยละศูนย์

(๒) ในกรณีที�ประมว่ลรัษฎากรเรียกเก็บภูาษีมูลค่าเพิ�มในอัตราอื�น ให้กรุงเทพมหานครเก็บหนึ�งในเก้า 

ขึ้องอัตราภูาษีมูลค่าเพิ�มที�เรียกเก็บตามประมว่ลรัษฎากร

ภูาษีมูลค่าเพิ�มตามมาตรานี� ให้ถืัอเป็นภูาษีมูลค่าเพิ�มตามประมว่ลรัษฎากร

มาติรา ๑๑๓ กิจการใด็ที�กฎหมายมอบหน้าที�ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที�ด็ำาเนินการ ถ้ัากิจการนั�นอยู่ใน 

เขึ้ตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที�ด็ำาเนินการตามกฎหมายนั�น และบรรด็าค่าธิรรมเนียม  

ค่าใบอนุญาตและค่าปรับเนื�องในกิจการเช่นว่่านั�นให้เป็นรายได้็ขึ้องกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๑๔ กรุงเทพมหานครอาจออกขึ้้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธิรรมเนียมใด็ ๆ จากผูู้้ซึ่ึ�งใช้หรือได็ ้

ประโยชน์จากบริการสาธิารณะที�กรุงเทพมหานคร จัด็ให้มีขึ้ึ�นได็้เมื�อได็้รับคว่ามเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่่าการ 

กระทรว่งมหาด็ไทย

มาติรา ๑๑๕ ในการจัด็เก็บภูาษีอากรและค่าธิรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี� ให้ผูู้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร รองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัด็กรุงเทพมหานคร รองปลัด็กรุงเทพมหานคร  

ผูู้ ้อำานว่ยการสำานัก หัว่หน้าส่ว่นราชการที �เรียกชื �ออย่างอื �นซึ่ึ �งมีฐานะเป็นสำานัก ผูู้ ้อำานว่ยการเขึ้ต  

ผูู้้อำานว่ยการกอง หัว่หน้ากอง หรือผูู้้ด็ำารงตำาแหน่งเทียบเท่าที�ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั�งเป็น 

พนักงานเจ้าหน้าที�มีอำานาจและหน้าที�ปฏิิบัติการตามกฎหมาย เว้่นแต่กฎหมายว่่าด้็ว่ยการนั�นจะได้็กำาหนด็ไว้่

เป็นประการอื�น

ในการบังคับเรียกเก็บภูาษีอากรค้างชำาระ ให้ปลัด็กรุงเทพมหานคร หรือผูู้้อำานว่ยการเขึ้ต โด็ยคว่าม 

เห็นชอบขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำานาจสั�งยึด็ และสั�งขึ้ายทอด็ตลาด็ทรัพยสิ์นขึ้องผูู้้ต้องรับผิู้ด็ชอบ 

เสียภูาษีอากรได้็ โด็ยมิต้องขึ้อให้ศาลออกหมายยึด็หรือสั�ง 

ว่ิธิียึด็และขึ้ายทอด็ตลาด็ทรัพย์สินด็ังกล่าว่ในว่รรคสอง ให้ปฏิบิัติตามประมว่ลกฎหมายว่ิธิีพิจารณา 

คว่ามแพ่ง โด็ยอนุโลม

[๓๑] มาตรา ๑๑๒ ทวิ่ เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
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เงินที�ได้็จากการขึ้ายทอด็ตลาด็ เมื�อหักค่าธิรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึด็ และขึ้าย และเงินภูาษีอากร 

ค้างชำาระออกแล้ว่ ถ้ัามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าขึ้องทรัพย์สิน

มาติรา ๑๑๖ กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรว่ง ทบว่ง กรม ซึ่ึ�งมีหน้าที�จัด็เก็บภูาษีอากรหรือ 

ค่าธิรรมเนียม เรียกเก็บภูาษีอากรหรือค่าธิรรมเนียมเพื �อกรุงเทพมหานครก็ได็้ ในกรณีเช่นนี�เมื�อได็้หัก 

ค่าใช้จ่ายตามที�กำาหนด็ไว้่ในกฎกระทรว่งแล้ว่ ให้กระทรว่ง ทบว่ง กรม นั�นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๑๗ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้็ ดั็งต่อไปนี�

(๑) รายได้็จากทรัพย์สินขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๒) รายได้็จากการสาธิารณูปโภูคขึ้องกรุงเทพมหานคร

(๓) รายได้็จากการพาณิชย์ขึ้องกรุงเทพมหานคร การทำากิจการร่ว่มกับบุคคลอื�นหรือจากสหการ

(๔) ภูาษีอากรหรือค่าธิรรมเนียมตามที�จะมีกฎหมายบัญญัติไว่้ให้เป็นขึ้องเทศบาลหรือมีกฎหมาย 

บัญญัติให้เป็นขึ้องกรุงเทพมหานครโด็ยเฉพาะ

(๕) ค่าธิรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที�จะมีกฎหมายบัญญัติไว้่

(๖) ค่าบริการตามมาตรา ๙๒

(๗) รายได้็จากการจำาหน่ายพันธิบัตร เมื�อได้็รับคว่ามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นข้ึ้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร

(๘) เงินกู้จากกระทรว่ง ทบว่ง กรม องค์การ หรือนติิบุคคลต่าง ๆ ซึ่ึ�งได็้รับคว่ามเห็นชอบจากสภูา 

กรุงเทพมหานคร

(๙) เงินอุด็หนุนจากรัฐบาล ส่ว่นราชการ หรือราชการส่ว่นท้องถิั�นอื�นและเงินสมทบจากรัฐบาล

(๑๐) เงินช่ว่ยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่่างประเทศ

(๑๑) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่่างประเทศ ซึึ่�งได้็รับคว่ามเห็นชอบ 

จากสภูากรุงเทพมหานคร

(๑๒) เงินและทรัพย์สินอย่างอื�นที�มีผูู้้อุทิศให้

(๑๓) เงินช่ว่ยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน

(๑๔) รายได็้จากทรัพย์สินขึ้องแผู้่นด็ิน หรือรัฐว่ิสาหกิจที �ด็ำาเนินการเพื �อมุ ่งแสว่งหากำาไรใน 

กรุงเทพมหานครตามที�จะมีกฎหมายกำาหนด็

(๑๕) รายได้็จากการจัด็เก็บภูาษีทรัพย์สินหรือค่าธิรรมเนียมพิเศษตามที�จะมีกฎหมายกำาหนด็

(๑๖) รายได้็อื�นตามที�มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขึ้องกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๑๘ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่าย ดั็งต่อไปนี�

(๑) เงินเดื็อน

(๒) ค่าจ้างประจำา

(๓) ค่าจ้างชั�ว่คราว่
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(๔) ค่าตอบแทน

(๕) ค่าใช้สอย

(๖) ค่าสาธิารณูปโภูค

(๗) ค่าวั่สดุ็

(๘) ค่าครุภัูณฑ์์

(๙) ค่าที�ดิ็นและสิ�งก่อสร้าง

(๑๐) เงินอุด็หนุน

(๑๑) รายจ่ายอื�นตามที�กฎหมายหรือระเบียบขึ้องกรุงเทพมหานครกำาหนด็ไว้่

(๑๒) รายจ่ายตามข้ึ้อผูู้กพัน

มาติรา ๑๑๙ การจ่ายเงินขึ้องกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที�ได้็อนุญาตไว้่ในข้ึ้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำาปีหรือขึ้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม การจ่ายเงิน ซึ่ึ�งมิได็้อนุญาตไว่้ในขึ้้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์และวิ่ธีิการที�กำาหนด็ไว้่ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ หรือ 

ข้ึ้อบัญญัติว่่าด้็ว่ยการนั�น

การจ่ายเงินขึ้องกรุงเทพมหานครตามว่รรคหนึ�ง หรือการนำาเงินขึ้องกิจการที�กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจ้าขึ้องหรือเป็นหุ้นส่ว่นหรือถืัอหุ้นในกิจการนั�น ไปใช้จ่ายเพื�อการฝึ่กอบรมหรือดู็งานในต่างประเทศขึ้อง 

ขึ้้าราชการการเมืองขึ้องกรุงเทพมหานคร ประธิานสภูากรุงเทพมหานคร รองประธิานสภูากรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภูาเขึ้ต จะกระทำามิได้็ [๓๒]

มาติรา ๑๒๐ ให้สำานักงานตรว่จเงินแผู่้นดิ็นเป็นผูู้้ตรว่จสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน  

และทรัพย์สินอื�น ๆ ขึ้องกรุงเทพมหานคร

เมื�อสิ�นปีงบประมาณให้ผูู้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำาปี 

งบประมาณที�สิ�นสุด็ลงนั�นในราชกิจจานุเบกษา โด็ยมิชักช้า

รายงานการรับจ่ายเงินประจำาปีตามว่รรคสอง เมื�อสำานักงานตรว่จเงินแผู้่นด็ินได็้ตรว่จสอบแล้ว่  

ให้ทำารายงานผู้ลการตรว่จสอบเสนอผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครเพื�อเสนอสภูากรุงเทพมหานคร

[๓๒] มาตรา ๑๑๙ ว่รรคสอง เพิ�มโด็ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมว้ดุ ๘
คว้ามสัิมพันธ์์ระหว่้างรัฐบัาลกับักรุงเทพมหานคร

                  

มาติรา ๑๒๑ เพื�อประโยชน์ในการปฏิิบัติหน้าที�ราชการอื�นนอกเหนือจากที�พระราชบัญญัตินี�และ 

กฎหมายอื�นกำาหนด็ให้เป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องกรุงเทพมหานคร ถั้ากระทรว่ง ทบว่ง กรมใด็เห็นสมคว่รส่ง 

ข้ึ้าราชการมาประจำากรุงเทพมหานครเพื�อปฏิิบัติราชการในหน้าที�ขึ้องกระทรว่ง ทบว่ง กรมนั�น ๆ  ก็ย่อมกระทำาได้็ 

โด็ยทำาคว่ามตกลงกับกรุงเทพมหานคร

มาติรา ๑๒๒ การตั�งงบประมาณเป็นเงินอุด็หนุนในกรุงเทพมหานคร ให้รัฐบาลตั�งให้กรุงเทพมหานคร 

โด็ยตรง

ภูายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื�น เงินอุด็หนุนที�รัฐบาลจัด็ให้แก่กรุงเทพมหานครนั�น รัฐมนตรีว่่าการ 

กระทรว่งมหาด็ไทยจะออกระเบียบกำาหนด็การใช้จ่ายเงินดั็งกล่าว่ก็ได้็

มาติรา ๑๒๓ ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยมีอำานาจและหน้าที�คว่บคุมดู็แลการปฏิิบัติราชการ 

ขึ้องกรุงเทพมหานคร เพื�อการนี�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยมีอำานาจสั�งสอบสว่นขึ้้อเท็จจริง หรือ 

สั�งให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครชี�แจงแสด็งคว่ามคิด็เห็นเกี�ยว่กับการปฏิิบัติราชการขึ้องกรุงเทพมหานคร  

ในกรณีที�รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยเห็นว่่าการปฏิิบัติใด็ ๆ ขึ้องผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้ัด็ต่อ 

กฎหมาย มติขึ้องคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที�อาจทำาให้เสียประโยชน์ขึ้องกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรี 

ว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยจะยับยั�งหรือสั�งการตามที�เห็นสมคว่รก็ได้็

 

บัทเฉพาะกาล
                  

มาติรา ๑๒๔ ในระหว่่างที�ยังมิได้็ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรว่ง ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ ข้ึ้อบัญญัติ  

ประกาศ หรือคำาสั�ง เพื�อปฏิิบัติการตามพระราชบัญญัตินี� ให้นำาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรว่ง ระเบียบ ข้ึ้อบังคับ  

ข้ึ้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำาสั�งที�ใช้บังคับอยู่ในวั่นที�พระราชบัญญัตินี�ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ 

โด็ยอนุโลม

มาติรา ๑๒๕ ให้ด็ำาเนินการให้มีกฎหมายว่่าด็้ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร และ 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครภูายในสองปีนับแต่วั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ

มาติรา ๑๒๖ ให้กรุงเทพมหานครจัด็ให้มีส่ว่นราชการตามมาตรา ๖๐ ภูายในเก้าสิบว่ันนับแต่ว่ันที� 

พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ

มาติรา ๑๒๗ ให้ด็ำาเนินการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครและ 

สมาชิกสภูาเขึ้ตให้เสร็จสิ�นภูายในเก้าสิบวั่นนับแต่วั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ

มาติรา ๑๒๘ ในระหว่่างที�ยังไม่มีกฎหมายว่่าด็้ว่ยการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครและ 
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ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นำาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั�งสมาชิกสภูาผูู้้แทนราษฎรมาใช้บังคับ 

โด็ยอนุโลม และให้อำานาจหน้าที�ขึ้องผูู้ ้ว่่าราชการจังหว่ัด็ตามกฎหมายนั�นเป็นอำานาจหน้าที�ขึ้องปลัด็ 

กรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกตั�งตามว่รรคหนึ�ง ให้ถัือเขึ้ตแต่ละเขึ้ตเป็นเขึ้ตเลือกตั�ง และให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่ง 

มหาด็ไทยประกาศจำานว่นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครที�จะทำาการเลือกตั�งในแต่ละเขึ้ตนั�น

จำานว่นสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครที�แต่ละเขึ้ตจะพึงมี ให้คำานว่ณตามเกณฑ์์จำานว่นราษฎรแต่ละเขึ้ต 

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที�กระทรว่งมหาด็ไทยประกาศครั�งสุด็ท้ายก่อนวั่นประกาศพระราชกฤษฎีกา 

ให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานครในราชกิจจานุเบกษา โด็ยถัือเกณฑ์์หนึ�งแสนคนต่อสมาชิก 

สภูากรุงเทพมหานครหนึ�งคน เขึ้ตใด็มีราษฎรไม่ถัึงหนึ�งแสนคนให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

ในเขึ้ตนั�นได็้หนึ�งคน ถั้าเขึ้ตใด็มีราษฎรเกินหนึ�งแสนคนก็ให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

ในเขึ้ตนั�นเพิ�มขึ้ึ�นอีกหนึ�งคนต่อจำานว่นราษฎรทุกหนึ�งแสนคน เศษขึ้องหนึ�งแสนถั้าถัึงห้าหมื�นหรือกว่่านั�นให้ 

นับเป็นหนึ�งแสน

การประกาศตามว่รรคสอง และผู้ลการเลือกตั �งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร ให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

มาติรา ๑๒๙ ในระหว่่างที�ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๙ ใหน้ำาบัญชีอัตราเงินเด็ือนขึ้อง 

ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร  

และผูู้้ช่ว่ยเลขึ้านุการผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึึ่�งแก้ไขึ้เพิ�มเติมโด็ยประกาศขึ้องคณะปฏิิวั่ติ ฉบับที� ๒๔ ลงวั่นที� ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

มาใช้บังคับ

มาติรา ๑๓๐ นับตั�งแต่วั่นที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับจนถึังวั่นเลือกตั�งสมาชิกสภูากรุงเทพมหานคร 

ตามมาตรา ๑๒๗ ให้สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครซึ่ึ�งด็ำารงตำาแหน่งอยู่ในว่ันที�พระราชบัญญัตินี�ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาคงมีว่าระอยู่ในตำาแหน่งต่อไป ในระหว่่างระยะเว่ลาด็ังกล่าว่เมื�อมีเหตุอันสมคว่ร  

ให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยโด็ยคว่ามเห็นชอบขึ้องคณะรัฐมนตรีมีอำานาจสั �งให้สมาชิกสภูา 

กรุงเทพมหานครทั�งคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจากตำาแหน่ง และจะแต่งตั�งบุคคลที�เห็นสมคว่รด็ำารงตำาแหน่ง 

แทนก็ได้็

ในกรณีที�สมาชิกสภูากรุงเทพมหานครว่่างลงในระหว่่างระยะเว่ลาตามว่รรคหนึ�ง รัฐมนตรีว่่าการ 

กระทรว่งมหาด็ไทยจะแต่งตั�งบุคคลที�เห็นสมคว่รด็ำารงตำาแหน่งแทนก็ได้็

มาติรา ๑๓๑ ให้ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึึ่�งด็ำารงตำาแหน่ง 

อยู่ในว่ันที�พระราชบัญญัตินี �ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่ในตำาแหน่งต่อไปจนกว่่าผูู้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมหานครซึ่ึ�งได็้รับเลือกตั�งตามมาตรา ๑๒๗ จะเขึ้้ารับหน้าที� ในระหว่่างระยะเว่ลาด็ังกล่าว่เมื�อม ี

เหตุอันสมคว่รให้รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทยโด็ยคว่ามเห็นชอบขึ้องคณะรัฐมนตรีมีอำานาจสั�งให้ 
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ผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผูู้้ว่่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำาแหน่งและจะแต่งตั�งบุคคล 

ที�เห็นสมคว่รด็ำารงตำาแหน่งแทนก็ได้็

มาติรา ๑๓๒ ให้ตำาแหน่งกำานัน ผูู้้ใหญ่บ้าน ผูู้้ช่ว่ยผูู้้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำาตำาบลและสารวั่ตรกำานัน 

ในเขึ้ตกรุงเทพมหานครที�มีอยู่ในว่ันที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป ถั้าในเขึ้ตหรือแขึ้ว่งใด็ 

หมด็คว่ามจำาเป็นต้องมีตำาแหน่งดั็งกล่าว่ ให้กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกตำาแหน่งนั�น ในราชกิจจานุเบกษา

ผูู้้รับสนองพระบรมราชโองการ

     พลเอก ป. ติณสูลานนท์

           นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผู้ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี� คือ เนื�องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึึ่�งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขึ้เพิ�มเติมมาแล้ว่รว่ม ๕ ครั�ง  

ก็ยังมีบทบัญญัติที�ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ดั็งนั�น เพื�อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีคว่ามเหมาะสม 

และคล่องตัว่สามารถัสนองตอบคว่ามต้องการขึ้องประชาชนได็้โด็ยสะด็ว่กรว่ด็เร็ว่ และมีประสิทธิิภูาพ  

และเพื�อให้เป็นไปตามหลักการปกครองส่ว่นท้องถัิ �นที�กำาหนด็ไว่้ในรัฐธิรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

พระราชบััญญัติิ
กำำาหนดแผนและขัั้�นติอนกำารกำระจายอำานาจ

ให้แก่ำองค์์กำรปกำค์รองส่่วนท้้องถิิ่�น
พ.ศ. ๒๕๔๒

                  

ภููมิิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันท่้� ๑๑ พฤศจิกำายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีท่้� ๕๔ ในรัชกำาลปัจจุบััน

 

พระบาทสมเด็็จพระปรมินทรมหาภููมิพลอดุ็ลยเด็ช มีพระบรมราชโองการโปรด็เกล้าฯ ให้ประกาศว่่า

โด็ยที�เป็นการสมคว่รมีกฎหมายว่่าด็้ว่ยการกำาหนด็แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำานาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

จึงทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ตราพระราชบ้ญญ้ติขั้ึ�นไว่้โด็ยคำาแนะนำาและยินยอมขั้องร้ฐสภูา 

ด้็งต่อไปนี�

มิาติรา ๑ พระราชบ้ญญ้ตินี�เรียกว่่า “พระราชบ้ญญ้ติกำาหนด็แผนและข้ั้�นตอนการกระจายอำานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น พ.ศ. ๒๕๔๒”

มิาติรา ๒[๑] พระราชบ้ญญ้ตินี�ให้ใช้บ้งค้บต้�งแต่ว้่นถ้ิ่ด็จากว้่นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มิาติรา ๓ บรรด็ากฎหมาย กฎ และขั้้อบ้งค้บใด็ ๆ ในส่ว่นที�มีบ้ญญ้ติไว่้แล้ว่ในพระราชบ้ญญ้ตินี�  

หรือซึึ่�งข้ั้ด็หรือแย้งก้บบทแห่งพระราชบ้ญญ้ตินี� ให้ใช้พระราชบ้ญญ้ตินี�แทน

มิาติรา ๔ ในพระราชบ้ญญ้ตินี�

“องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น” หมายคว่ามว่่า องค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็ เทศบาล องค์การบริหาร 

ส่ว่นตำาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพ้ทยา และองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นที�มีกฎหมายจ้ด็ต้�ง

“คณะกรรมการ” หมายคว่ามว่่า คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

“กรรมการ” หมายคว่ามว่่า กรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

“ร้ฐมนตรี” หมายคว่ามว่่า ร้ฐมนตรีผู้ร้กษาการตามพระราชบ้ญญ้ตินี�

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที� ๑๑๔ ก/หน้า ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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มิาติรา ๕ ให้นายกร้ฐมนตรี ร้ฐมนตรีว่่าการกระทรว่งการคล้ง และร้ฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย 

ร้กษาการตามพระราชบ้ญญ้ตินี� ท้�งนี� ในส่ว่นที�เกี�ยว่ก้บอำานาจและหน้าที�ขั้องตน และมีอำานาจออก 

กฎกระทรว่ง และระเบียบเพื�อปฏิิบ้ติการตามพระราชบ้ญญ้ตินี�

กฎกระทรว่งและระเบียบน้�น เมื�อได้็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว่ให้ใช้บ้งค้บได้็
 

หมิวด ๑
ค์ณะกำรรมิกำารกำารกำระจายอำานาจให้แก่ำองค์์กำรปกำค์รองส่่วนท้้องถิิ่�น

                  

มิาติรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�งเรียกว่่า “คณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น” ประกอบด้็ว่ย

(๑) นายกร้ฐมนตรีหรือรองนายกร้ฐมนตรีซึึ่�งนายกร้ฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

(๒) ร้ฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมหาด็ไทย ร้ฐมนตรีว่่าการกระทรว่งการคล้ง ปล้ด็กระทรว่งมหาด็ไทย  

ปล้ด็กระทรว่งการคล้ง ปล้ด็กระทรว่งศึกษาธกิาร ปล้ด็กระทรว่งสาธารณสขุั้ เลขั้าธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  

เลขั้าธิการ ก.พ. เลขั้าธิการคณะกรรมการพ้ฒนาการเศรษฐกิจและส้งคมแห่งชาติ ผู้อำานว่ยการสำาน้กงบประมาณ  

และอธิบดี็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่�น

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นจำานว่นสิบสองคน ประกอบด็้ว่ยผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่ว่นจ้งหว่้ด็สองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่ว่นตำาบลห้าคน และผู้บริหาร 

กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพ้ทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นที�มีกฎหมายจ้ด็ต้�งขั้ึ�น 

รว่มสองคน ท้�งนี� โด็ยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่่นท้องถิิ่�นแต่ละประเภูทเลือกกน้เองตามหล้กเกณฑ์์และ 

วิ่ธีการที�นายกร้ฐมนตรีกำาหนด็

(๔) ผู้ทรงคุณวุ่ฒิจำานว่นสิบสองคน ประกอบด้็ว่ยบุคคลซึึ่�งมีคว่ามรู้คว่ามเชี�ยว่ชาญในด้็านการบริหาร 

ราชการแผ่นดิ็น ด้็านการพ้ฒนาท้องถิิ่�น ด้็านเศรษฐศาสตร์ ด้็านการปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นในสาขั้าร้ฐศาสตร์หรือ 

ร้ฐประศาสนศาสตร์ และด็้านกฎหมาย ท้�งนี� การสรรหาผู้ทรงคุณวุ่ฒิให้เป็นไปตามหล้กเกณฑ์์และว่ิธีการที� 

นายกร้ฐมนตรีกำาหนด็

ให้ห้ว่หน้าสำาน้กงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นเป็นเลขั้านกุาร 

คณะกรรมการ

มิาติรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุ่ฒิต้องมีคุณสมบ้ติและไม่มีล้กษณะต้องห้าม ด้็งต่อไปนี�

(๑) มีส้ญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ตำ�ากว่่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นขั้้าราชการซึ่ึ�งมีตำาแหน่งหรือเงินเด็ือนประจำา พน้กงานหรือลูกจ้างขั้องหน่ว่ยราชการ 

หน่ว่ยงานขั้องร้ฐ ร้ฐวิ่สาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น เว้่นแต่เป็นผู้สอนในสถิ่าบ้นอุด็มศึกษาขั้องร้ฐ

(๔) ไม่เป็นผู้ด็ำารงตำาแหน่งทางการเมือง
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภูาท้องถิิ่�นหรือผู้บริหารท้องถิิ่�น

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที�หรือผู้มีตำาแหน่งใด็ ๆ ในพรรคการเมือง

มิาติรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากตำาแหน่งเมื�อลาออกโด็ยยื�นหน้งสือลาออกต่อประธาน 

กรรมการ หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิิ่�น

มิาติรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีว่าระอยูใ่นตำาแหน่งคราว่ละสี�ปี และอาจได้็ร้บสรรหาเป็น 

กรรมการอีกได้็ไม่เกินสองว่าระติด็ต่อก้น

ถ้ิ่ากรรมการตามว่รรคหนึ�งว่่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึึ่�งได้็ร้บสรรหาอยู่ในตำาแหน่งเท่าก้บ 

ระยะเว่ลาที�เหลืออยู่ขั้องผู้ซึึ่�งตนแทน

ในระหว่่างที�ย้งมิได้็สรรหากรรมการแทนตำาแหน่งที�ว่่างตามว่รรคสอง และยง้มีกรรมการเหลืออยูเ่กิน

กึ�งหนึ�ง ให้กรรมการที�เหลืออยูป่ฏิิบ้ติหน้าที�ต่อไปได้็

มิาติรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามว่าระ กรรมการผู้ทรงคุณวุ่ฒิพ้นจากตำาแหน่ง เมื�อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโด็ยยื�นหน้งสือลาออกต่อประธานกรรมการ

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เป็นคนไร้คว่ามสามารถิ่หรือคนเสมือนไร้คว่ามสามารถิ่

(๕) ขั้าด็คุณสมบ้ติหรือมีล้กษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗

(๖) ได้็ร้บโทษจำาคุกโด็ยคำาพิพากษาถึิ่งที�สุด็ให้จำาคุก

มิาติรา ๑๑ การประชุมขั้องคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่่ากึ�งหนึ�งขั้องจำานว่น 

กรรมการท้�งหมด็จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชมุ ถ้ิ่าประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถิ่ปฏิิบ้ติหน้าที�ได้็ ให้ที�ประชุมเลือก 

กรรมการคนหนึ�งทำาหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม

การวิ่นิจฉ้ัยชี�ขั้าด็ให้ถืิ่อเสียงข้ั้างมาก กรรมการคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้ิ่าคะแนนเสยีง 

เท่าก้น ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึั้�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขั้าด็

มิาติรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที� ด้็งต่อไปนี�

(๑) จ้ด็ทำาแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นและแผนปฏิิบ้ติการเพื�อขั้อคว่าม 

เห็นชอบจากคณะร้ฐมนตรีและรายงานต่อร้ฐสภูา

(๒) กำาหนด็การจ้ด็ระบบการบริการสาธารณะตามอำานาจและหน้าที�ระหว่่างร้ฐก้บองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น และระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด้็ว่ยก้นเอง

(๓) ปร้บปรุงส้ด็ส่ว่นภูาษีและอากร และรายได้็ระหว่่างร้ฐก้บองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น และระหว่่าง 

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นด็้ว่ยก้นเอง โด็ยคำานึงถิ่ึงภูาระหน้าที�ขั้องร้ฐก้บองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�น และ 

ระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด้็ว่ยก้นเองเป็นสำาค้ญ
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(๔) กำาหนด็หล้กเกณฑ์์และข้ั้�นตอนการถ่ิ่ายโอนภูารกจิจากราชการส่ว่นกลางและราชการส่ว่นภููมิภูาค 

ให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๕) ประสานการถิ่่ายโอนขั้้าราชการ ขั้้าราชการส่ว่นท้องถิิ่�น และพน้กงานร้ฐวิ่สาหกิจระหว่่าง 

ส่ว่นราชการ ร้ฐวิ่สาหกิจ และองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นก้บคณะกรรมการพน้กงานส่ว่นท้องถิิ่�นหรือหน่ว่ยงาน 

ที�เกี�ยว่ขั้้อง เพื�อให้สอด็คล้องก้บการกำาหนด็อำานาจและหน้าที� การจ้ด็สรรภูาษีและอากร เงินอุด็หนุน  

เงินงบประมาณที�ราชการส่ว่นกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�น และการถิ่่ายโอนภูารกิจตาม (๒)  

(๓) และ (๔)

(๖) เสนอแนะต่อคณะร้ฐมนตรีให้มีการกระจายอำานาจการอนุม้ติหรือการอนุญาตตามที�มีกฎหมาย 

บ้ญญ้ติให้ต้องขั้ออนุม้ติหรือขั้ออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�น โด็ยคำานึงถิ่ึงคว่ามสะด็ว่กรว่ด็เร็ว่ 

ในการให้บริการประชาชน และการกำาก้บดู็แลให้เป็นไปตามกฎหมายน้�น ๆ เป็นสำาค้ญ

(๗) เสนอแนะมาตรการด้็านการเงิน การคล้ง การภูาษีอากร การงบประมาณและการร้กษาวิ่น้ยทาง 

การเงิน การคล้งขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบ้ญญ้ติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรว่ง ประกาศ ข้ั้อบ้งค้บ ระเบียบ  

และคำาส้�งที�จำาเป็นเพื�อด็ำาเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น 

ต่อคณะร้ฐมนตรี

(๙) เร่งร้ด็ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรว่ง ประกาศ ขั้้อบ้งค้บ ระเบียบ และคำาส้�ง 

ที�จำาเป็นเพื�อด็ำาเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะร้ฐมนตรีในการจ้ด็สรรเงินงบประมาณที�จ้ด็สรรเพิ�มขั้ึ�นให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น เนื�องจากการถ่ิ่ายโอนภูารกิจจากส่ว่นกลาง

(๑๑) พิจารณาหล้กเกณฑ์์การจ้ด็สรรเงินอุด็หนุนให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นตามคว่ามจำาเป็น

(๑๒) เสนอแนะและจ้ด็ระบบตรว่จสอบและการมีส่ว่นร่ว่มขั้องประชาชนในท้องถิิ่�น

(๑๓) เสนอคว่ามเห็นต่อนายกร้ฐมนตรีเพื�อพิจารณาส้�งการในกรณีที�ปรากฏิว่่าส่ว่นราชการหรือ 

ร้ฐวิ่สาหกิจไม่ด็ำาเนินการตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๑๔) เสนอรายงานเกี�ยว่ก้บการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นต่อคณะร้ฐมนตรี  

อย่างน้อยปีละหนึ�งคร้�ง

(๑๕) ออกประกาศกำาหนด็ตามที�กำาหนด็ไว้่ในพระราชบ้ญญ้ตินี�

(๑๖) ปฏิิบ้ติการอื�นตามที�กำาหนด็ไว้่ในพระราชบ้ญญ้ตินี�และกฎหมายอื�น

ประกาศขั้องคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื�อได้็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว่ให้ใช้บ้งค้บได้็

มิาติรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งต้�งคณะอนุกรรมการเพื�อด็ำาเนินการใด็ ๆ ตามที�คณะกรรมการ 

มอบหมายได้็

ให้นำาบทบ้ญญ้ติมาตรา ๑๑ มาใช้บ้งค้บก้บการประชุมขั้องคณะอนุกรรมการโด็ยอนุโลม
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มิาติรา ๑๔ ในการปฏิิบ้ติหน้าที�ตามพระราชบ้ญญ้ตินี� ให้คณะกรรมการมีอำานาจออกคำาส้�งเป็น 

หน้งสือเรียกให้ส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขั้องร้ฐ ร้ฐวิ่สาหกิจ และเจ้าหน้าที�ขั้องร้ฐ ส่งขั้้อมูลหรือเอกสารใด็ ๆ  

ที�เกี�ยว่ข้ั้องมาเพื�อใช้ประกอบการพิจารณาได้็ ในการนี�อาจเรียกบุคคลใด็ ๆ มาชี�แจงด้็ว่ยก็ได้็

มิาติรา ๑๕ ให้มีสำาน้กงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น 

ในสำาน้กงานปล้ด็สำาน้กนายกร้ฐมนตรี โด็ยมีอำานาจและหน้าที�ด้็งต่อไปนี�

(๑) ร้บผิด็ชอบงานธุรการขั้องคณะกรรมการ

(๒) รว่บรว่มข้ั้อมูล ศึกษา และวิ่เคราะห์เกี�ยว่ก้บการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น  

และข้ั้อมูลต่าง ๆ เกี�ยว่ก้บงานขั้องคณะกรรมการ

(๓) ร่ว่มมือและประสานงานก้บราชการส่ว่นกลาง ราชการส่ว่นภููมิภูาค องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น  

และร้ฐวิ่สาหกิจ เพื�อด็ำาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบ้ญญ้ตินี�

(๔) ติด็ตามและประเมินผลการปฏิิบ้ติตามแผนตามที�คณะกรรมการมอบหมาย

(๕) ปฏิิบ้ติหน้าที�อื�นตามที�กฎหมายกำาหนด็ให้เป็นหน้าที�ขั้องสำาน้กงานคณะกรรมการการกระจาย 

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น หรือตามที�คณะกรรมการมอบหมาย

หมิวด ๒
กำารกำำาหนดอำานาจและหน้าท่้�ในกำารจัดระบับักำารบัริกำารส่าธารณะ

                  

 มิาติรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพ้ทยา และองค์การบริหารส่ว่นตำาบลมีอำานาจและหน้าที�ในการจ้ด็ระบบ 

การบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ขั้องประชาชนในท้องถิิ่�นขั้องตนเองด้็งนี�

(๑) การจ้ด็ทำาแผนพ้ฒนาท้องถิิ่�นขั้องตนเอง

(๒) การจ้ด็ให้มีและบำารุงร้กษาทางบก ทางนำ�า และทางระบายนำ�า

(๓) การจ้ด็ให้มีและคว่บคุมตลาด็ ท่าเทียบเรือ ท่าข้ั้าม และที�จอด็รถิ่

(๔) การสาธารณูปโภูคและการก่อสร้างอื�น ๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที�ยว่

(๙) การจ้ด็การศึกษา

(๑๐) การส้งคมสงเคราะห์ และการพ้ฒนาคุณภูาพชีวิ่ตเด็็ก สตรี คนชรา และผู้ด้็อยโอกาส

(๑๑) การบำารุงร้กษาศิลปะ จารีตประเพณี ภููมิปัญญาท้องถิิ่�น และว้่ฒนธรรมอ้นดี็ขั้องท้องถิิ่�น

(๑๒) การปร้บปรุงแหล่งชุมชนแออ้ด็และการจ้ด็การเกี�ยว่ก้บที�อยู่อาศ้ย
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(๑๓) การจ้ด็ให้มีและบำารุงร้กษาสถิ่านที�พ้กผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย คว่ามเสมอภูาค และสิทธิเสรีภูาพขั้องประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่ว่นร่ว่มขั้องราษฎรในการพ้ฒนาท้องถิิ่�น

(๑๗) การร้กษาคว่ามสะอาด็และคว่ามเป็นระเบียบเรียบร้อยขั้องบ้านเมือง

(๑๘) การกำาจ้ด็มูลฝึอย สิ�งปฏิิกูล และนำ�าเสีย

(๑๙) การสาธารณสุขั้ การอนาม้ยครอบคร้ว่ และการร้กษาพยาบาล

(๒๐) การจ้ด็ให้มีและคว่บคุมสุสานและฌาปนสถิ่าน

(๒๑) การคว่บคุมการเลี�ยงส้ตว์่

(๒๒) การจ้ด็ให้มีและคว่บคุมการฆ่่าส้ตว์่

(๒๓) การร้กษาคว่ามปลอด็ภู้ย คว่ามเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนาม้ย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถิ่านอื�น ๆ

(๒๔) การจ้ด็การ การบำารุงร้กษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที�ดิ็น ทร้พยากรธรรมชาตแิละสิ�งแว่ด็ล้อม

(๒๕) การผ้งเมือง

(๒๖) การขั้นส่งและการวิ่ศว่กรรมจราจร

(๒๗) การดู็แลร้กษาที�สาธารณะ

(๒๘) การคว่บคุมอาคาร

(๒๙) การป้องก้นและบรรเทาสาธารณภู้ย

(๓๐) การร้กษาคว่ามสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสน้บสนุนการป้องก้นและร้กษาคว่ามปลอด็ภู้ย 

ในชีวิ่ตและทร้พย์สิน

(๓๑) กิจการอื�นใด็ที�เป็นผลประโยชน์ขั้องประชาชนในท้องถิิ่�นตามที�คณะกรรมการประกาศกำาหนด็

มิาติรา ๑๗ ภูายใต้บ้งค้บมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็มอีำานาจและหน้าที�ในการจ้ด็ระบบ 

บริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ขั้องประชาชนในท้องถิิ่�นขั้องตนเอง ด้็งนี�

(๑) การจ้ด็ทำาแผนพ้ฒนาท้องถิิ่�นขั้องตนเอง และประสานการจ้ด็ทำาแผนพ้ฒนาจ้งหว้่ด็ตามระเบียบที� 

คณะร้ฐมนตรีกำาหนด็

(๒) การสน้บสนุนองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นในการพ้ฒนาท้องถิิ่�น

(๓) การประสานและให้คว่ามร่ว่มมือในการปฏิิบ้ติหน้าที�ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น

(๔) การแบ่งสรรเงินซึึ่�งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น

(๕) การคุ้มครอง ดู็แล และบำารุงร้กษาป่าไม้ ที�ดิ็น ทร้พยากรธรรมชาติและสิ�งแว่ด็ล้อม

(๖) การจ้ด็การศึกษา

(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย คว่ามเสมอภูาค และสิทธิเสรีภูาพขั้องประชาชน
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๘) การส่งเสริมการมีส่ว่นร่ว่มขั้องราษฎรในการพ้ฒนาท้องถิิ่�น

(๙) การส่งเสริมการพ้ฒนาเทคโนโลยีที�เหมาะสม

(๑๐) การจ้ด็ต้�งและดู็แลระบบบำาบ้ด็นำ�าเสียรว่ม

(๑๑) การกำาจ้ด็มูลฝึอยและสิ�งปฏิิกูลรว่ม

(๑๒) การจ้ด็การสิ�งแว่ด็ล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑๓) การจ้ด็การและดู็แลสถิ่านีขั้นส่งท้�งทางบกและทางนำ�า

(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที�ยว่

(๑๕) การพาณชิย์ การส่งเสรมิการลงทุน และการทำากิจการไม่ว่่าจะด็ำาเนินการเองหรือร่ว่มก้บบุคคลอื�น 

หรือจากสหการ

(๑๖) การสร้างและบำารุงร้กษาทางบกและทางนำ�าที�เชื�อมต่อระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น

(๑๗) การจ้ด็ต้�งและดู็แลตลาด็กลาง

(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และว้่ฒนธรรมอ้นดี็งามขั้องท้องถิิ่�น

(๑๙) การจ้ด็ให้มีโรงพยาบาลจ้งหว้่ด็ การร้กษาพยาบาล การป้องก้นและคว่บคุมโรคติด็ต่อ

(๒๐) การจ้ด็ให้มีพิพิธภู้ณฑ์์และหอจด็หมายเหตุ

(๒๑) การขั้นส่งมว่ลชนและการวิ่ศว่กรรมจราจร

(๒๒) การป้องก้นและบรรเทาสาธารณภู้ย

(๒๓) การจ้ด็ให้มีระบบร้กษาคว่ามสงบเรียบร้อยในจ้งหว้่ด็

(๒๔) จ้ด็ทำากิจการใด็อ้นเป็นอำานาจและหน้าที�ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นอื�นที�อยู่ในเขั้ต และ 

กิจการน้�นเป็นการสมคว่รให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นร่ว่มก้นด็ำาเนินการหรือให้องค์การบริหาร 

ส่ว่นจ้งหว้่ด็จ้ด็ทำา ท้�งนี� ตามที�คณะกรรมการประกาศกำาหนด็

(๒๕) สน้บสนุนหรือช่ว่ยเหลือส่ว่นราชการ หรือองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นในการพ้ฒนาท้องถิิ่�น

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่ว่นราชการ หน่ว่ยงานขั้องร้ฐ ร้ฐวิ่สาหกิจหรือองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น

(๒๗) การส้งคมสงเคราะห์ และการพ้ฒนาคุณภูาพชีวิ่ตเด็็ก สตรี คนชรา และผู้ด้็อยโอกาส

(๒๘) จ้ด็ทำากิจการอื�นใด็ตามที�กำาหนด็ไว่้ในพระราชบ้ญญ้ตินี�หรือกฎหมายอื�นกำาหนด็ให้เป็นอำานาจ 

และหน้าที�ขั้ององค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็

(๒๙) กิจการอื�นใด็ที�เป็นผลประโยชน์ขั้องประชาชนในท้องถิิ่�นตามที�คณะกรรมการประกาศกำาหนด็

มิาติรา ๑๘ ให้กรงุเทพมหานครมอีำานาจและหน้าที�ในการจ้ด็ระบบบรกิารสาธารณะเพื�อประโยชน์ขั้อง 

ประชาชนในท้องถิิ่�นขั้องตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มิาติรา ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นที�มีกฎหมายกำาหนด็ให้เป็นองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น 

รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื�นที�จ้งหว่้ด็ มีอำานาจและหน้าที�ในการจ้ด็ระบบบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ขั้อง 
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ประชาชนในท้องถิิ่�นขั้องตนเองตามมาตรา ๑๖

ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นที�มีกฎหมายกำาหนด็ให้เป็นองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นรูปแบบพิเศษ 

เต็มพื�นที�จ้งหว่้ด็ มีอำานาจและหน้าที�ในการจ้ด็ระบบบริการสาธารณะเพื�อประโยชนข์ั้องประชาชนในท้องถิิ่�น 

ขั้องตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

มิาติรา ๒๐ ในกรณีที�กฎหมายบ้ญญ้ติให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นมีอำานาจและหน้าที�เกี�ยว่ก้บ 

การให้บริการสาธารณะอย่างเดี็ยว่ก้นหรือคล้ายคลึงก้นให้คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนด็ว่่าองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�นมีอำานาจและหน้าที�ร้บผิด็ชอบในส่ว่นใด็

มิาติรา ๒๑ บรรด็าอำานาจและหน้าที�ที�อยู่ในคว่ามร้บผิด็ชอบขั้องร้ฐตามกฎหมาย ร้ฐอาจมอบอำานาจ 

และหน้าที�ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด็ำาเนินการแทนได้็

ในการด็ำาเนินงานตามอำานาจและหน้าที�ที�ระบุไว้่ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอาจร่ว่มมือก้นด็ำาเนินการหรืออาจร้องขั้อให้ ร้ฐหรือองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น  

แล้ว่แต่กรณี ด็ำาเนินการแทนได้็

มิาติรา ๒๒ องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอาจมอบให้เอกชนด็ำาเนินการตามอำานาจและหน้าที�แทนได้็ 

ท้�งนี� ตามหล้กเกณฑ์์ วิ่ธีการ และเงื�อนไขั้ที�กำาหนด็ในกฎกระทรว่ง

 

หมิวด ๓
กำารจัดส่รรสั่ดส่่วนภูาษ่ีและอากำร

                  

มิาติรา ๒๓ เทศบาล เมืองพ้ทยา และองค์การบริหารส่ว่นตำาบลอาจมีรายได็้จากภูาษีอากร  

ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้็ ด้็งต่อไปนี�

(๑) ภูาษีโรงเรือนและที�ดิ็นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีโรงเรือนและที�ดิ็น

(๒) ภูาษีบำารุงท้องที�ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีบำารุงท้องที�

(๓) ภูาษีป้ายตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีป้าย

(๔) ภูาษีมูลค่าเพิ�มตามประมว่ลร้ษฎากรที�ได็้ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราซึ่ึ�งเมื�อรว่มก้บการจ้ด็สรรตาม 

มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้ว่ไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องภูาษีมูลค่าเพิ�มที�จ้ด็เก็บได็้ห้กส่ว่น 

ที�ต้องจ่ายคืนแล้ว่ โด็ยเป็นหน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๕) ภูาษีธุรกิจเฉัพาะตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราซึ่ึ�งเมื�อรว่มก้บ 

อ้ตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้ว่ไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องอ้ตราภูาษีที�จ้ด็เก็บตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยเป็น 

หน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๖) ภูาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยภูาษีสรรพสามิต ภูาษีสุราตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยสุรา  

และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยยาสูบ ซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตเทศบาล เมืองพ้ทยา และองค์การ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

บริหารส่ว่นตำาบล โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องอ้ตราภูาษีที� 

กรมสรรพสามิตจ้ด็เก็บ และให้ถิ่ือเป็นภูาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการน้�น โด็ยเป็นหน้าที�ขั้อง 

กรมสรรพสามิตที�จะจ้ด็เก็บ

(๗) ภูาษีและค่าธรรมเนียมรถิ่ยนต์ รว่มท้�งเงินเพิ�มตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยรถิ่ยนต์ ภูาษีรถิ่ตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยการขั้นส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื�อนตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยล้อเลื�อน

(๘)  ภูาษีการพน้นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการพน้น

(๙)  ภูาษีเพื�อการศึกษาตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการศึกษาแห่งชาติ

(๑๐) อากรการฆ่่าส้ตว่์และผลประโยชน์อื�นอ้นเกิด็จากการฆ่่าส้ตว่์ตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการคว่บคุม 

การฆ่่าส้ตว์่และจำาหน่ายเนื�อส้ตว์่

(๑๑)  อากรร้งนกอีแอ่นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยอากรร้งนกอีแอ่น

(๑๒) ค่าภูาคหลว่งแร่ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยแร่หล้งจากห้กส่งเป็นรายได้็ขั้องร้ฐในอ้ตราร้อยละสี�สิบแล้ว่ 

ด้็งต่อไปนี�

  (ก) องค์การบริหารส่ว่นตำาบลหรือเทศบาลที�มีพื�นที�ครอบคลุมพื�นที�ตามประทานบ้ตร ให้ได้็ร้บการ 

จ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละยี�สิบขั้องเงินค่าภูาคหลว่งแร่ที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

  (ขั้) องค์การบริหารส่ว่นตำาบลและเทศบาลอื�นที�อยู่ภูายในจ้งหว่้ด็ที�มีพื�นที�ครอบคลุมพื�นที�ตาม 

ประทานบ้ตร ให้ได้็ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละสิบขั้องเงินค่าภูาคหลว่งแร่ที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

  (ค) องค์การบริหารส่ว่นตำาบลและเทศบาลในจ้งหว่้ด็อื�นให้ได็้ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละสิบ 

ขั้องเงินค่าภูาคหลว่งแร่ที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

(๑๓) ค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยปิโตรเลียมหล้งจากห้กส่งเป็นรายได็้ขั้องร้ฐใน 

อ้ตราร้อยละสี�สิบแล้ว่ ด้็งต่อไปนี�

  (ก) องค์การบริหารส่ว่นตำาบลหรือเทศบาลที�มีพื�นที�ครอบคลุมพื�นที�ตามส้มปทาน ให้ได็้ร้บการ 

จ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละยี�สิบขั้องเงินค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

  (ขั้) องค์การบริหารส่ว่นตำาบลหรือเทศบาลอื�นที�อยู่ภูายในจ้งหว่้ด็ที�มีพื�นที�ครอบคลุมพื�นที�ตาม 

ส้มปทาน ให้ได้็ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละสิบขั้องเงินค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

  (ค)  องค์การบรหิารส่ว่นตำาบลและเทศบาลในจ้งหว้่ด็อื�น ให้ได้็ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละสบิขั้อง 

เงินค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ต

(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจด็ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี�ยว่ก้บอส้งหาริมทร้พย์ที�มีทุนทร้พย์ 

ภูายในเขั้ต ท้�งนี� ตามประมว่ลกฎหมายที�ดิ็นและกฎหมายว่่าด้็ว่ยอาคารชุด็

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการเดิ็นอากาศ ท้�งนี� ให้เป็นไปตามอ้ตราและ 

วิ่ธีการที�คณะกรรมการกำาหนด็
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(๑๖) ค่าธรรมเนียมด็้งต่อไปนี� โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราไม่เกินร้อยละสิบขั้อง 

ค่าธรรมเนียมที�มีการจ้ด็เก็บตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการน้�น

    (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขั้ายสุราตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยสุรา

    (ขั้)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพน้นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการพน้น

(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปร้บในกิจการที�กฎหมายมอบหมายหน้าที�ให้เทศบาล  

เมืองพ้ทยา และองค์การบริหารส่ว่นตำาบลเป็นเจ้าหน้าที�ด็ำาเนินการภูายในเขั้ตท้องถิิ่�นน้�น ๆ และให้ตกเป็น 

รายได้็ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด้็งกล่าว่ ในกรณีกฎหมายกำาหนด็ให้เทศบาลเป็นผู้จ้ด็เก็บค่าธรรมเนียม  

ค่าใบอนุญาต และค่าปร้บ ให้นำารายได็้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่ว่นตำาบลที�อยู่ภูายในเขั้ตจ้งหว่้ด็ตามที� 

คณะกรรมการกำาหนด็

(๑๘) ค่าใช้นำ�าบาด็าลตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยนำ�าบาด็าล ท้�งนี� ให้เป็นไปตามส้ด็ส่ว่นที�คณะกรรมการกำาหนด็

(๑๙)  ค่าธรรมเนียมใด็ ๆ ที�เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้็ร้บประโยชน์จากบริการสาธารณะที�จ้ด็ให้มีขึั้�น

(๒๐)  รายได้็อื�นตามที�กฎหมายบ้ญญ้ติให้เป็นขั้องเทศบาล เมืองพ้ทยา และองค์การบรหิารส่ว่นตำาบล

มิาติรา ๒๔ องค์การบริหารส่ว่นจ้งหว่้ด็อาจมีรายได็้จากภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได็้ 

ด้็งต่อไปนี�

(๑) ภูาษีบำารุงองค์การบริหารส่ว่นจ้งหว่้ด็ สำาหร้บนำ�าม้นเบนซึ่ินและนำ�าม้นที�คล้ายก้น นำ�าม้นดี็เซึ่ล 

และนำ�าม้นที�คล้ายก้น ก๊าซึ่ปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื�อเพลิงสำาหร้บรถิ่ยนต์ ซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตจ้งหว่้ด็ 

โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มได็้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำาหร้บนำ�าม้น และกิโลกร้มละไม่เกินสิบสตางค์ 

สำาหร้บก๊าซึ่ปิโตรเลียม

(๒) ภูาษีบำารุงองค์การบริหารส่ว่นจ้งหว่้ด็สำาหร้บยาสูบ ซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตจ้งหว่้ด็ โด็ยออก 

ข้ั้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มได้็ไม่เกินมว่นละสิบสตางค์

(๓) ภูาษีมูลค่าเพิ�มตามประมว่ลร้ษฎากรที�ได็้ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราซึ่ึ�งเมื�อรว่มก้บอ้ตราตามมาตรา  

๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้ว่ไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องภูาษีมูลค่าเพิ�มที�จ้ด็เก็บได้็ห้กส่ว่นที�ต้องจ่ายคืนแล้ว่ 

โด็ยเป็นหน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๔) ภูาษีธุรกิจเฉัพาะตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราซึ่ึ�งเมื�อรว่มก้บ 

อ้ตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้ว่ไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องอ้ตราภูาษีที�จ้ด็เก็บตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยเป็น 

หน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๕) ภูาษีและค่าธรรมเนียมรถิ่ยนต์ รว่มท้�งเงินเพิ�มตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยรถิ่ยนต์ ภูาษีรถิ่ตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยการขั้นส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื�อนตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยล้อเลื�อน

(๖) ภูาษีเพื�อการศึกษาตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการศึกษาแห่งชาติ

(๗) อากรร้งนกอีแอ่นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยอากรร้งนกอีแอ่น
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๘) ค่าภูาคหลว่งแร่ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยแร่ ให้ได้็ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละยี�สิบขั้องค่าภูาคหลว่งแร่ 

ที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ตขั้ององค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็น้�น

(๙) ค่าภูาคหลว่งปิโตรเลยีมตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยปิโตรเลียมให้ได้็ร้บการจ้ด็สรรในอ้ตราร้อยละยี�สิบขั้อง 

ค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมที�จ้ด็เก็บได้็ภูายในเขั้ตขั้ององค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็น้�น

(๑๐) ค่าธรรมเนียมบำารุงองค์การบริหารส่ว่นจ้งหว่้ด็โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติเรียกเก็บจากผู้พ้กในโรงแรม 

ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยโรงแรม

(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปร้บในกิจการที�กฎหมายมอบหมายหน้าที�ให้องค์การบริหาร 

ส่ว่นจ้งหว้่ด็เป็นเจ้าหน้าที�ด็ำาเนินการภูายในเขั้ตองค์การบรหิารส่ว่นจ้งหว้่ด็น้�น และให้ตกเป็นรายได้็ขั้ององค์การ 

บริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็

(๑๒) ค่าธรรมเนียมใด็ ๆ  ที�เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้็ร้บประโยชน์จากบริการสาธารณะที�องค์การบริหาร 

ส่ว่นจ้งหว้่ด็จ้ด็ให้มีขึั้�น

(๑๓) รายได้็อื�นตามที�กฎหมายบ้ญญ้ติให้เป็นขั้ององค์การบริหารส่ว่นจ้งหว้่ด็

มิาติรา ๒๕ กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้็จากภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้็ ด้็งต่อไปนี�

(๑) ภูาษีโรงเรือนและที�ดิ็นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีโรงเรือนและที�ดิ็น

(๒) ภูาษีบำารุงท้องที�ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีบำารุงท้องที�

(๓) ภูาษีป้ายตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยภูาษีป้าย

(๔) ภูาษีบำารุงกรุงเทพมหานครสำาหร้บนำ�าม้นเบนซิึ่นและนำ�าม้นที�คล้ายก้น นำ�าม้นดี็เซึ่ลและนำ�าม้น 

ที�คล้ายก้น ก๊าซึ่ปิโตรเลียมที�ใช้เป็นเชื�อเพลิงสำาหร้บรถิ่ยนต์ ซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตกรุงเทพมหานคร  

โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มได็้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำาหร้บนำ�าม้น และไม่เกินกิโลกร้มละสิบสตางค์ 

สำาหร้บก๊าซึ่ปิโตรเลียม

(๕) ภูาษีบำารุงกรุงเทพมหานครสำาหร้บยาสูบซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตกรุงเทพมหานคร โด็ยออก 

ข้ั้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มได้็ไม่เกินมว่นละสิบสตางค์

(๖) ภูาษมูีลค่าเพิ�มตามประมว่ลร้ษฎากรที�ได้็ร้บการจ้ด็สรร ในอ้ตราซึึ่�งเมื�อรว่มก้บอ้ตราตามมาตรา ๒๓ (๔)  

และมาตรา ๒๔ (๓) แล้ว่ไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องภูาษีมูลค่าเพิ�มที�จ้ด็เก็บได็้ห้กส่ว่นที�ต้องจ่ายคืนแล้ว่  

โด็ยเป็นหน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๗) ภูาษีธุรกิจเฉัพาะตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราไม่เกินร้อยละ 

สามสิบขั้องอ้ตราภูาษีที�จ้ด็เก็บตามประมว่ลร้ษฎากร โด็ยเป็นหน้าที�ขั้องกรมสรรพากรที�จะจ้ด็เก็บ

(๘) ภูาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยภูาษีสรรพสามิต ภูาษีสุราตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยสุรา และ 

ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยยาสูบ ซึ่ึ�งเก็บจากการค้าในเขั้ตกรุงเทพมหานคร โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติ 

จ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราไม่เกินร้อยละสามสิบขั้องอ้ตราภูาษีที�กรมสรรพสามิตจ้ด็เก็บ และให้ถิ่ือเป็นภูาษี 

และค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการน้�นโด็ยเป็นหน้าที�ขั้องกรมสรรพสามิตที�จะจ้ด็เก็บ
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(๙) ภูาษีเพื�อการศึกษาตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการศึกษาแห่งชาติ

(๑๐) ภูาษีและค่าธรรมเนียมรถิ่ยนต์ รว่มท้�งเงินเพิ�มตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยรถิ่ยนต์ ภูาษีรถิ่ตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยการขั้นส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื�อนตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยล้อเลื�อน

(๑๑) ภูาษีการพน้นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการพน้น

(๑๒) ค่าภูาคหลว่งแร่ตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยแร่ที�จ้ด็เก็บภูายในเขั้ตขั้องกรงุเทพมหานคร ในอ้ตราร้อยละ 

สี�สิบขั้องค่าภูาคหลว่งแร่ที�กรมทร้พยากรธรณีจ้ด็เก็บได้็จริง

(๑๓) ค่าภูาคหลว่งปิโตรเลยีมตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยปิโตรเลียมที�จ้ด็เก็บภูายในเขั้ตขั้องกรงุเทพมหานคร  

ในอ้ตราร้อยละสี�สิบขั้องค่าภูาคหลว่งปิโตรเลียมที�กรมทร้พยากรธรณีจ้ด็เก็บได้็จริง

(๑๔) อากรการฆ่่าส้ตว่์ และผลประโยชน์อื�นอ้นเกิด็จากการฆ่่าส้ตว่์ตามกฎหมายว่่าด็้ว่ยการคว่บคุม 

การฆ่่าส้ตว์่และจำาหน่ายเนื�อส้ตว์่

(๑๕) ค่าธรรมเนยีมบำารุงกรุงเทพมหานคร โด็ยออกข้ั้อบ้ญญ้ติเรียกเก็บจากผู้พ้กในโรงแรมตามกฎหมาย 

ว่่าด้็ว่ยโรงแรม

(๑๖) ค่าธรรมเนยีมสนามบนิตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการเด็นิอากาศ ท้�งนี� ให้เป็นไปตามอ้ตราและว่ธีิการ 

ที�คณะกรรมการกำาหนด็

(๑๗) ค่าธรรมเนียมการจด็ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี�ยว่ก้บอส้งหาริมทร้พย์ที�มีทุนทร้พย์ตาม 

ประมว่ลกฎหมายที�ดิ็นและกฎหมายว่่าด้็ว่ยอาคารชุด็

(๑๘) ค่าธรรมเนียมด็้งต่อไปนี� โด็ยออกขั้้อบ้ญญ้ติจ้ด็เก็บเพิ�มขั้ึ�นในอ้ตราไม่เกินร้อยละสามสิบขั้อง 

ค่าธรรมเนียมที�จ้ด็เก็บตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการน้�น

    (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขั้ายสุราตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยสุรา

    (ขั้) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพน้นตามกฎหมายว่่าด้็ว่ยการพน้น

(๑๙) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปร้บในกิจการที�กฎหมายมอบหมายหน้าที�ให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจ้าหน้าที�ด็ำาเนินการภูายในเขั้ตขั้องกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้็ขั้องกรุงเทพมหานคร

(๒๐) ค่าธรรมเนียมใด็ ๆ  ที�เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้็ร้บประโยชน์จากบริการสาธารณะที�กรุงเทพมหานคร

จ้ด็ให้มีขึั้�น

(๒๑) รายได้็อื�นตามที�กฎหมายบ้ญญ้ติให้เป็นขั้องกรุงเทพมหานคร

มิาติรา ๒๖ ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�นที�มีกฎหมายกำาหนด็ให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ 

ไม่เต็มพื�นที�จ้งหว้่ด็ มีรายได้็จากภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้็อื�นตามมาตรา ๒๓

ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นอื�นที�มีกฎหมายกำาหนด็ให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเต็มพื�นที� 

จ้งหว้่ด็ มีรายได้็จากภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้็อื�นตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔

มิาติรา ๒๗ ภูาษแีละอากรประเภูทอื�นนอกเหนือจากที�บ้ญญ้ติไว้่ในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕  

และมาตรา ๒๖ อาจกำาหนด็ให้เป็นภูาษีและอากรร่ว่มก้นระหว่่างร้ฐก้บองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น หรืออาจ 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

กำาหนด็ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นจ้ด็เก็บเพิ�มได็้ เพื�อให้สอด็คล้องก้บการถิ่่ายโอนภูาระหน้าที�และ 

งบประมาณจากราชการส่ว่นกลางมาย้งองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น ท้�งนี� ตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

การจ้ด็สรรส้ด็ส่ว่นภูาษีและอากรตามว่รรคหนึ�งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากำาหนด็โด็ย 

คำานึงถึิ่งภูาระหน้าที�ขั้องร้ฐก้บองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นและระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด้็ว่ยก้นเอง 

เป็นสำาค้ญ

มิาติรา ๒๘ องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอาจมีรายร้บ ด้็งต่อไปนี�

(๑) รายได้็จากทร้พย์สินขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๒) รายได้็จากสาธารณูปโภูค

(๓) รายได็้จากการพาณิชย์และการทำากิจการ ไม่ว่่าจะด็ำาเนินการเองหรือร่ว่มก้บบุคคลอื�น หรือ 

จากสหการ

(๔) ภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปร้บ ค่าตอบแทน หรือรายได้็อื�นใด็ตามที�มีกฎหมาย 

บ้ญญ้ติไว้่ให้เป็นรายได้็ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๕) ค่าบริการ

(๖) เงินอุด็หนุนจากร้ฐบาล ส่ว่นราชการ ร้ฐวิ่สาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น

(๗) เงินช่ว่ยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่่างประเทศ

(๘) รายได้็จากการจำาหน่ายพ้นธบ้ตร

(๙) เงินกู้จากกระทรว่ง ทบว่ง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ

(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่่างประเทศ

(๑๑) เงินและทร้พย์สินอย่างอื�นที�มีผู้อุทิศให้

(๑๒) เงินช่ว่ยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน

(๑๓) รายได็้จากทร้พย์สินขั้องแผ่นดิ็น หรือรายได็้จากทร้พย์สินขั้องร้ฐวิ่สาหกิจที�ด็ำาเนินการเพื�อ 

มุ่งหากำาไรในเขั้ตขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น

(๑๔) รายได้็จากค่าธรรมเนียมพิเศษ

การออกพ้นธบ้ตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ตาม (๙) การกู้เงินตาม (๑๐) 

และรายได้็ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้ั้อบ้ญญ้ติท้องถิิ่�นโด็ยได้็ร้บคว่ามเห็นชอบจากคณะร้ฐมนตรี

มิาติรา ๒๙ การกำาหนด็ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นได็้ร้บรายได็้ตามหมว่ด็นี�ให้เป็นไปตาม 

หล้กเกณฑ์์ วิ่ธีการ เงื�อนไขั้ อ้ตราการจ้ด็สรร การนำาส่งเงินรายได้็และการได้็ร้บเงินรายได้็สำาหร้บองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น ตามที�คณะกรรมการกำาหนด็โด็ยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที�การกำาหนด็รายได้็ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นในเรื�องใด็มีกฎหมายอื�นบ้ญญ้ติไว้่และเป็น 

การกำาหนด็รายได้็ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นในเรื�องเดี็ยว่ก้บที�บ้ญญ้ติไว้่แล้ว่ในบทบ้ญญ้ติเกี�ยว่ก้บรายได้็ขั้อง 
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องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นตามหมว่ด็นี� ให้ใช้บทบ้ญญ้ติตามหมว่ด็นี�บ้งค้บแทนบทบ้ญญ้ติขั้องกฎหมายน้�น  

ท้�งนี� ถ้ิ่าการกำาหนด็รายได้็ในเรื�องใด็มีกฎหมายกำาหนด็หล้กเกณฑ์์ วิ่ธีการ เงื�อนไขั้ อ้ตราการจ้ด็สรร การนำา 

ส่งเงินรายได็้และการได็้ร้บเงินรายได็้ใช้บ้งค้บอยู่แล้ว่ ให้ใช้บ้งค้บตามกฎหมายเช่นว่่าน้�นไปพลางก่อนจนกว่่า 

จะมีประกาศขั้องคณะกรรมการตามว่รรคหนึ�ง แต่ถิ่้าการกำาหนด็รายได็้ในเรื�องใด็ย้งไม่มีกฎหมายเช่นว่่าน้�น 

ให้การกำาหนด็รายได้็ตามบทบ้ญญ้ติในหมว่ด็นี�มีผลใช้บ้งค้บเมื�อมีประกาศขั้องคณะกรรมการตามว่รรคหนึ�ง

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นจะมอบให้ส่ว่นราชการ ร้ฐวิ่สาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น  

จ้ด็เก็บภูาษอีากร ค่าธรรมเนยีม ค่าใบอนญุาต ค่าตอบแทน หรือรายได้็อื�นใด็ เพื�อองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นน้�น 

ก็ได้็ ท้�งนี� โด็ยให้คิด็ค่าใช้จ่ายได้็ตามหล้กเกณฑ์์ วิ่ธีการ และอ้ตราที�กำาหนด็ในกฎกระทรว่ง

หมิวด ๔
แผนกำารกำระจายอำานาจให้แก่ำองค์์กำรปกำค์รองส่่วนท้้องถิิ่�น

                  

มิาติรา ๓๐ แผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นให้ด็ำาเนินการด้็งนี�

(๑) ให้ด็ำาเนินการถ่ิ่ายโอนภูารกิจการให้บริการสาธารณะที�ร้ฐด็ำาเนินการอยู่ในว้่นที�พระราชบ้ญญ้ตินี� 

ใช้บ้งค้บแก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นภูายในกำาหนด็เว่ลา ด้็งนี�

 (ก) ภูารกิจที�เป็นการด็ำาเนินการซึ่ำ�าซ้ึ่อนระหว่่างร้ฐและองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น หรือภูารกิจที�ร้ฐ 

จ้ด็ให้บริการในเขั้ตขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น ให้ด็ำาเนินการให้เสร็จสิ�นภูายในสี�ปี

 (ขั้) ภูารกิจที�ร้ฐจ้ด็ให้บริการในเขั้ตขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นและกระทบถึิ่งองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�นอื�น ให้ด็ำาเนินการให้เสร็จสิ�นภูายในสี�ปี

 (ค)  ภูารกิจที�เป็นการด็ำาเนินงานตามนโยบายขั้องร้ฐบาล ให้ด็ำาเนินการให้เสร็จสิ�นภูายในสี�ปี

(๒) กำาหนด็ขั้อบเขั้ตคว่ามร้บผิด็ชอบในการให้บริการสาธารณะขั้องร้ฐและขั้ององค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น และระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด็้ว่ยก้นเองตามอำานาจและหน้าที�ที�กำาหนด็ไว่้ใน 

พระราชบ้ญญ้ตินี�ให้ช้ด็เจน โด็ยในระยะแรกอาจกำาหนด็ภูารกิจขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นให้แตกต่างก้นได้็  

โด็ยให้เป็นไปตามคว่ามพร้อมขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นแต่ละแห่ง ซึ่ึ�งต้องพิจารณาจากรายได็้และ 

บุคลากรขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นน้�น จำานว่นประชากร ค่าใช้จ่ายในการด็ำาเนินงาน ตลอด็จนคุณภูาพ 

ในการให้บริการที�ประชาชนจะได้็ร้บ ท้�งนี� ต้องไม่เกินระยะเว่ลาสิบปี

(๓) กำาหนด็แนว่ทางและหล้กเกณฑ์์ให้ร้ฐทำาหน้าที�ประสานคว่ามร่ว่มมือและช่ว่ยเหลือการ 

ด็ำาเนินงานขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นให้มีประสิทธิภูาพ

(๔)[๒] กำาหนด็การจ้ด็สรรภูาษีและอากร เงินอุด็หนุน และรายได้็อื�นให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น 

เพื�อให้สอด็คล้องก้บการด็ำาเนินการตามอำานาจและหน้าที�ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นแต่ละประเภูท 

[๒] มาตรา ๓๐ (๔) แก้ไขั้เพิ�มเติมโด็ยพระราชบ้ญญ้ติกำาหนด็แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น  
 (ฉับ้บที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

อย่างเหมาะสม โด็ยต้�งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นมีรายได็้ 

คิด็เป็นส้ด็ส่ว่นต่อรายได็้สุทธิขั้องร้ฐบาลไม่น้อยกว่่าร้อยละยี�สิบห้า และโด็ยมีจุด็มุ ่งหมายที�จะให้ 

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นมีรายได็้เพิ�มขั้ึ�นคิด็เป็นส้ด็ส่ว่นต่อรายได็้สุทธิขั้องร้ฐบาลในอ้ตราไม่น้อยกว่่า 

ร้อยละสามสิบห้า โด็ยการจ้ด็สรรส้ด็ส่ว่นที�เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น และคำานึงถิ่ึงรายได็้ขั้อง 

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นน้�นด้็ว่ย

การเพิ�มส้ด็ส่ว่นรายได็้ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นต่อรายได็้สุทธิขั้องร้ฐบาลตามว่รรคหนึ�ง 

ให้เพิ�มขั้ึ�นตามระยะเว่ลาที�เหมาะสมแก่การพ้ฒนาให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นสามารถิ่ด็ำาเนินกิจการ 

บริการสาธารณะได้็ด้็ว่ยตนเอง และให้เป็นไปตามภูารกจิที�ถ่ิ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นที�ถ่ิ่ายโอน 

เพิ�มขั้ึ�นภูายหล้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่่ากรณีจะเป็นประการใด็เงินอุด็หนุนที�จ้ด็สรร 

ให้ต้องมีจำานว่นไม่น้อยกว่่าเงินอุด็หนุนที�องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นได็้ร้บการจ้ด็สรรในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๔๙

(๕) การจ้ด็ต้�งงบประมาณรายจ่ายประจำาปีในส่ว่นที�เกี�ยว่ก้บการบรกิารสาธารณะในเขั้ตองค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิ่ิ�น ให้ร้ฐจ้ด็สรรเงินอุด็หนุนให้เป็นไปตามคว่ามจำาเป็นและคว่ามต้องการขั้ององค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�นน้�น

มิาติรา ๓๑ ในการด็ำาเนินการตามอำานาจและหน้าที�ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น ถ้ิ่ามีกฎหมายใด็ 

บ้ญญ้ติไว่้ในล้กษณะที�เป็นผลทำาให้องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นไม่อาจด็ำาเนินการตามอำานาจและหน้าที� 

ได็้ด็้ว่ยตนเอง หรือมีล้กษณะเป็นการซึ่ำ�าซึ่้อนก้บการปฏิิบ้ติหน้าที�ในการให้บริการสาธารณะระหว่่างร้ฐ 

ก้บองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นหรือระหว่่างองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นด็้ว่ยก้น และคณะกรรมการพิจารณา 

เห็นสมคว่รให้มีการแก้ไขั้กฎหมายน้�น ให้คณะกรรมการรายงานต่อร้ฐมนตรีเพื�อด็ำาเนินการให้มีการแก้ไขั้ 

กฎหมายด้็งกล่าว่ต่อไป

มิาติรา ๓๒ ให้คณะกรรมการด็ำาเนนิการจ้ด็ทำาแผนปฏิิบ้ติการเพื�อกำาหนด็ข้ั้�นตอนการกระจายอำานาจ 

ตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น โด็ยอย่างน้อยต้องมีสาระสำาค้ญด้็งต่อไปนี�

(๑) กำาหนด็รายละเอียด็ขั้องอำานาจหน้าที�ในการให้บริการสาธารณะที�องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นแต่ละ 

รูปแบบจะต้องกระทำา โด็ยในกรณีใด็เป็นอำานาจและหน้าที�ที�เกี�ยว่ขั้้องก้บการด็ำาเนินการขั้องร้ฐหรือระหว่่าง 

องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�นด้็ว่ยก้น ให้กำาหนด็แนว่ทางวิ่ธีปฏิิบ้ติเพื�อประสานการด็ำาเนินการให้เกิด็ประโยชน์

แก่ส่ว่นรว่ม

(๒) กำาหนด็หล้กเกณฑ์์และวิ่ธีด็ำาเนินการในการจ้ด็สรรส้ด็ส่ว่นภูาษีและอากรให้เพียงพอแก  ่

การด็ำาเนินการตามอำานาจและหน้าที�ที�กำาหนด็ให้เป็นอำานาจและหน้าที�ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น  

ท้�งนี� โด็ยต้องคำานึงถึิ่งภูาระหน้าที�ขั้องร้ฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่ว่นรว่มด้็ว่ย

(๓) รายละเอียด็เกี�ยว่ก้บการเสนอให้แก้ไขั้หรือจ้ด็ให้มีกฎหมายที�จำาเป็นเพื�อด็ำาเนินการตามแผนการ 

กระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น
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(๔) จ้ด็ระบบการบริหารงานบุคคลขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น โด็ยกำาหนด็นโยบายและมาตรการ 

การกระจายบุคลากรจากราชการส่ว่นกลางและราชการส่ว่นภููมิภูาคไปสู่ส่ว่นท้องถิิ่�น โด็ยการสร้างระบบการ

ถ่ิ่ายเทกำาล้งคนสู่ท้องถิิ่�น และสร้างระบบคว่ามก้าว่หน้าสายอาชีพที�เหมาะสม

แผนปฏิิบ้ติการตามว่รรคหนึ�งต้องกำาหนด็รายละเอียด็วิ่ธีปฏิิบ้ติ และกำาหนด็หน่ว่ยงานที�มีหน้าที� 

ร้บผิด็ชอบ รว่มท้�งระยะเว่ลาในการด็ำาเนินการให้ช้ด็เจนด้็ว่ย

มิาติรา ๓๓ เมื�อคณะกรรมการจ้ด็ทำาแผนปฏิิบ้ติการตามมาตรา ๓๒ แล้ว่ ให้เสนอคณะร้ฐมนตรใีห้คว่าม 

เห็นชอบ แล้ว่รายงานต่อร้ฐสภูาเพื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บ้งค้บต่อไป

แผนปฏิิบ้ติการที�ประกาศใช้บ้งค้บตามว่รรคหนึ�ง ให้มีผลผูกพ้นหน่ว่ยงานขั้องร้ฐที�เกี�ยว่ขั้้องต้อง 

ด็ำาเนินการตามแผนปฏิิบ้ติการน้�น

ในกรณทีี�สภูาพการณ์เปลี�ยนแปลงไปในระหว่่างที�แผนปฏิิบ้ติการใช้บ้งค้บ คณะกรรมการอาจด็ำาเนนิการ 

ปร้บปรุงแผนปฏิิบ้ติการให้เหมาะสมก้บสภูาพการณ์น้�นได้็

ให้คณะกรรมการมีหน้าที�ติด็ตามผลการปฏิิบ้ติงานตามแผนปฏิิบ้ติการและรายงานให้คณะร้ฐมนตรี 

ทราบทุกปี ในกรณีที�มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด็ำาเนินการตามแผนปฏิิบ้ติการได็้ ให้คณะกรรมการรายงานให ้

คณะร้ฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนว่ทางแก้ไขั้ด้็ว่ย

มิาติรา ๓๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทว่นการกำาหนด็อำานาจและหน้าที�และการจ้ด็สรรรายได็ ้

ขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่ิ�นภูายหล้งที�ได็้ด็ำาเนินการตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�นไปแล้ว่ โด็ยต้องพิจารณาทบทว่นใหม่ทุกระยะเว่ลาไม่เกินห้าปีน้บแต่ว่้นที�มีการกำาหนด็อำานาจ 

และหน้าที�หรือว่้นที�มีการจ้ด็สรรรายได็้ ท้�งนี� จะต้องพิจารณาถิ่ึงคว่ามเหมาะสมขั้องการกำาหนด็อำานาจ 

และหน้าที�และการจ้ด็สรรรายได้็ เพื�อกระจายอำานาจเพิ�มขึั้�นให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น
 

บัท้เฉพาะกำาล

มิาติรา ๓๕ ในว่าระเริ�มแรก ให้คณะกรรมการจ้ด็ทำาแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิิบ้ติการ 

ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้ว่เสร็จภูายในหนึ�งปีน้บแต่ว้่นที�กรรมการเริ�มปฏิิบ้ติหน้าที�ตามพระราชบ้ญญ้ตินี�

มิาติรา ๓๖ ในว่าระเริ�มแรก ให้นายกร้ฐมนตรีจ้ด็ให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น 

และสรรหาผู้ทรงคุณวุ่ฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้ว่เสร็จภูายในหกสิบว้่นน้บแต่ว้่นที�พระราชบ้ญญ้ตินี�ใช้บ้งค้บ

มิาติรา ๓๗ ในว่าระเริ�มแรก เพื�อประโยชน์ในการปฏิิบ้ติตามอำานาจและหน้าที�ขั้องคณะกรรมการ 

ตามพระราชบ้ญญ้ตินี� นายกร้ฐมนตรีอาจมีคำาส้�งให้หน่ว่ยงานขั้องร้ฐที�เกี�ยว่ขั้้องด็ำาเนินการเพื�อช่ว่ยเหลือ 

การปฏิิบ้ติงานขั้องคณะกรรมการได้็ตามที�เห็นสมคว่ร
 

ผู้ร้บสนองพระบรมราชโองการ

     ชว่น หลีกภู้ย

       นายกร้ฐมนตรี
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบ้ญญ้ติฉับ้บนี� คือ โด็ยที�มาตรา ๒๘๔ ขั้องร้ฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจ้กรไทย ได็้บ้ญญ้ติให้มีกฎหมายกำาหนด็แผนและขั้้�นตอนการกระจายอำานาจเพื�อพ้ฒนา 

การกระจายอำานาจให้แก่ท้องถิิ่�นเพิ�มขั้ึ�นอย่างต่อเนื�อง โด็ยมีสาระสำาค้ญเกี�ยว่ก้บการกำาหนด็อำานาจหน้าที� 

ในการจ้ด็ระบบการบริการสาธารณะ และการจ้ด็สรรส้ด็ส่ว่นภูาษีและอากรขั้ององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิิ่�น  

และให้มีคณะกรรมการซึ่ึ�งประกอบด็้ว่ยผู้แทนขั้องหน่ว่ยราชการที�เกี�ยว่ขั้้อง ผู้แทนขั้ององค์กรปกครอง 

ส่ว่นท้องถิิ่�น และผู้ทรงคุณวุ่ฒิ มีจำานว่นฝ่ึายละเท่าก้นเพื�อทำาหน้าที�ด้็งกล่าว่ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบ้ญญ้ตินี�
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พระราชบััญญัติิ
วิินััยการเงิินัการคลัังิของิรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑
                  

สมเด็็จพระเจ้าอย่�หััวิมหัาวิชิราลังิกรณ บัดิ็นัทรเทพยวิรางิก่ร

ให้ัไว้ิ ณ วัินัท่� ๑๖ เมษายนั พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็็นัปี็ท่� ๓ ในัรัชกาลัปั็จจุบัันั

 

สมเด็็จพระเจ้าอยู่่ �หััวมหัาวชิิราลงกรณ บด็ินทรเทพยู่วรางก่ร มีพระราชิโองการโปรด็เกล้าฯ 

ให้ัประกาศว�า

โด็ยู่ที�เป็นการสมควรมีกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่วินัยู่การเงินการคลังของรัฐ

จึงทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ัตราพระราชิบัญญัติขึ�นไว้โด็ยู่คำาแนะนำาและยู่นิยู่อมของสภานิติบัญญัติ 

แหั�งชิาติทำาหัน้าที�รัฐสภา ดั็งต�อไปนี�

มาติรา ๑ พระราชิบัญญัตินี�เรียู่กว�า “พระราชิบัญญัติวินัยู่การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาติรา ๒[๑] พระราชิบัญญัตินี�ให้ัใช้ิบังคับตั�งแต�วันถััด็จากวันประกาศในราชิกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาติรา ๓ การปฏิิบัติการเกี�ยู่วกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหัมายู่ต�าง ๆ ถั้าเป็นกรณีที�บัญญัติ 

ไว้แล้วตามพระราชิบัญญัตินี� ให้ัเป็นไปตามที�กำาหันด็ในพระราชิบัญญัตินี�

มาติรา ๔ ในพระราชิบัญญัตินี�

“หัน�วยู่งานของรัฐ” หัมายู่ความว�า

(๑) ส�วนราชิการ

(๒) รัฐวิสาหักิจ

(๓) หัน�วยู่งานของรัฐสภา ศาลยู่ติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมน่ญ องค์กรอสิระตามรัฐธรรมน่ญ และ 

องค์กรอัยู่การ

(๔) องค์การมหัาชิน

(๕) ทุนหัมุนเวียู่นที�มีฐานะเป็นนิติบุคคล

[๑] ราชิกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๕/ตอนที� ๒๗ ก/หัน้า ๑/๑๙ เมษายู่น ๒๕๖๑
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๖) องค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น

(๗) หัน�วยู่งานอ่�นของรัฐตามที�กฎหัมายู่กำาหันด็

“ส�วนราชิการ” หัมายู่ความว�า กระทรวง ทบวง กรม หัร่อส�วนราชิการที�เรียู่กชิ่�ออยู่�างอ่�นและมี 

ฐานะเป็นกรม และใหั้หัมายู่ความรวมถัึงจังหัวัด็และกลุ�มจังหัวัด็ตามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่ระเบียู่บบริหัารราชิการ

แผ่�นดิ็นด้็วยู่

“รัฐวิสาหักิจ” หัมายู่ความว�า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การจัด็ตั�งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึึ่�งมีกฎหัมายู่ 

จัด็ตั�งขึ�น หัร่อหัน�วยู่งานธุรกิจที�รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำากัด็หัร่อบริษัทมหัาชินจำากัด็ที�ส�วนราชิการหัร่อรัฐวิสาหักิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่่�ด็้วยู่ 

เกินร้อยู่ละห้ัาสิบ

(๓) บริษัทจำากัด็หัร่อบริษัทมหัาชินจำากัด็ที�ส�วนราชิการและรัฐวิสาหักิจตาม (๑) หัร่อ (๒) หัร่อ 

ที�รัฐวิสาหักิจตาม (๑) และ (๒) หัร่อที�รัฐวิสาหักิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่่�ด้็วยู่เกินร้อยู่ละห้ัาสิบ

“ทุนหัมุนเวียู่น” หัมายู่ความว�า กองทนุ กองทนุหัมุนเวียู่น เงนิทุน เงินทุนหัมุนเวียู่นทุน หัร่อทุนหัมุนเวียู่น  

ที�ตั�งขึ�นเพ่�อกิจการที�อนุญาตให้ันำารายู่รับสมทบทุนไว้ใช้ิจ�ายู่ได้็โด็ยู่ไม�ต้องนำาส�งคลัง

“องค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น” หัมายู่ความว�า องค์การบริหัารส�วนจังหัวัด็ เทศบาล องค์การบริหัาร 

ส�วนตำาบล กรุงเทพมหัานคร เม่องพัทยู่า และองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นอ่�นที�มีกฎหัมายู่จัด็ตั�ง

“เงินนอกงบประมาณ” หัมายู่ความว�า บรรด็าเงินทั�งปวงที�หัน�วยู่งานของรัฐจัด็เก็บ หัร่อได้็รับไว้เป็น 

กรรมสิทธิ�ตามกฎหัมายู่ ระเบียู่บ ข้อบังคับ หัร่อจากนิติกรรมหัร่อนิติเหัตุ หัร่อกรณีอ่�นใด็ที�ต้องนำาส�งคลัง  

แต�มีกฎหัมายู่อนุญาตให้ัสามารถัเก็บไว้ใช้ิจ�ายู่ได้็โด็ยู่ไม�ต้องนำาส�งคลัง

“หันี�สาธารณะ” หัมายู่ความว�า หันี�สาธารณะตามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะ

“คลัง” หัมายู่ความว�า ที�เก็บรักษาเงินแผ่�นดิ็นของกระทรวงการคลัง และให้ัหัมายู่ความรวมถึังบัญชีิ 

เงินฝากที�ธนาคารแหั�งประเทศไทยู่เพ่�อการนี�ด้็วยู่

“คณะกรรมการ” หัมายู่ความว�า คณะกรรมการนโยู่บายู่การเงินการคลังของรัฐ

“กรรมการ” หัมายู่ความว�า กรรมการนโยู่บายู่การเงินการคลังของรัฐ

“รัฐมนตรี” หัมายู่ความว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง

มาติรา ๕ ใหั้นายู่กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชิบัญญัตินี�  

และให้ัมีอำานาจออกระเบียู่บและประกาศเพ่�อปฏิิบัติการตามพระราชิบัญญัตินี�

ระเบียู่บและประกาศ เม่�อประกาศในราชิกิจจานุเบกษาแล้วให้ัใช้ิบังคับได้็
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 หัมวิด็ ๑
บัททั�วิไป็

                  

มาติรา ๖  รัฐต้องด็ำาเนินนโยู่บายู่การคลัง การจัด็ทำางบประมาณ การจัด็หัารายู่ได้็ การใช้ิจ�ายู่ การบริหัาร 

การเงนิการคลัง และการก�อหันี� อยู่�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใสและตรวจสอบได้็  ทั�งนี� ตามหัลักการรักษาเสถัยีู่รภาพ 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่�างยัู่�งยู่่น และหัลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยู่การเงินการคลัง 

ตามที�บัญญัติในพระราชิบัญญัตินี�และตามกฎหัมายู่อ่�นที�เกี�ยู่วข้องอยู่�างเคร�งครัด็

มาติรา ๗ การก้่เงิน การลงทุน การตรากฎหัมายู่ การออกกฎ หัร่อการด็ำาเนินการใด็ ๆ  ของรัฐที�มีผ่ลผ่่กพัน 

ทรัพยู่์สินหัร่อก�อใหั้เกิด็ภาระทางการเงินการคลังแก�รัฐ ต้องพิจารณาความคุ้มค�า ต้นทุน และผ่ลประโยู่ชิน ์ 

เสถีัยู่รภาพและความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอด็จนความยู่ั�งยู่่นทางการคลังของรัฐด้็วยู่

มาติรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยู่ให้ัประชิาชินเสียู่ภาษีอากรให้ัครบถ้ัวนตามกฎหัมายู่

มาติรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยู่ในกิจการที�เกี�ยู่วกับเงินแผ่�นดิ็นตามพระราชิบัญญัตินี� 

อยู่�างเคร�งครัด็

ในการพิจารณาเร่�องที�เกี�ยู่วกับนโยู่บายู่การคลัง การจัด็ทำางบประมาณ การจัด็หัารายู่ได้็ การใช้ิจ�ายู่  

การบริหัารการเงินการคลัง และการก�อหันี� คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยู่ชิน์ที�รัฐหัร่อประชิาชิน 

จะได้็รับความคุ้มค�า และภาระการเงินการคลังที�เกิด็ขึ�นแก�รัฐ รวมถึังความเสี�ยู่งและความเสียู่หัายู่ที�อาจเกิด็ขึ�น 

แก�การเงินการคลังของรัฐอยู่�างรอบคอบ

คณะรัฐมนตรีต้องไม�บริหัารราชิการแผ่�นดิ็นโด็ยู่มุ�งสร้างความนิยู่มทางการเม่องที�อาจก�อให้ัเกิด็ความ 

เสียู่หัายู่ต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชิาชินในระยู่ะยู่าว
 

หัมวิด็ ๒
นัโยบัายการเงิินัการคลัังิ

ส�วินัท่� ๑

คณะกรรมการนัโยบัายการเงิินัการคลัังิของิรัฐ

มาติรา ๑๐ ใหั้มีคณะกรรมการคณะหันึ�งเรียู่กว�า “คณะกรรมการนโยู่บายู่การเงินการคลังของรัฐ”  

ประกอบด้็วยู่ นายู่กรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ  

ปลัด็กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหั�งชิาติ ผ่่้อำานวยู่การสำานัก 

งบประมาณ และผ้่่ว�าการธนาคารแหั�งประเทศไทยู่ เป็นกรรมการ

ให้ัผ้่่อำานวยู่การสำานักงานเศรษฐกจิการคลัง เป็นเลขานกุาร และให้ัสำานักงานเศรษฐกจิการคลัง ปฏิิบัติ 

หัน้าที�เป็นหัน�วยู่งานธุรการของคณะกรรมการ
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

มาติรา ๑๑ ให้ัคณะกรรมการมีหัน้าที�และอำานาจ ดั็งต�อไปนี�

(๑) กำาหันด็วินัยู่การเงินการคลังเพิ�มเติมจากที�บัญญัติไว้แล้วในพระราชิบัญญัตินี�หัร่อในกฎหัมายู่อ่�น 

เพ่�อให้ัหัน�วยู่งานของรัฐถ่ัอปฏิิบัติ โด็ยู่ไม�กระทบต�อความเป็นอิสระในการปฏิิบัติหัน้าที�ของหัน�วยู่งานของรัฐ

(๒) จัด็ทำาและทบทวนแผ่นการคลังระยู่ะปานกลาง

(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหัาที�เกี�ยู่วข้องกับการงบประมาณ การจัด็เก็บรายู่ได้็ การบริหัาร 

หันี�สาธารณะ การบริหัารทรัพยู่์สิน และปัญหัาอ่�นที�เกี�ยู่วข้องกับการเงินการคลังของรัฐ

(๔) กำาหันด็สัด็ส�วนงบประมาณรายู่จ�ายู่งบกลาง รายู่การเงินสำารองจ�ายู่เพ่�อกรณีฉุุกเฉุินหัร่อจำาเป็น  

สัด็ส�วนงบประมาณเพ่�อการชิำาระหันี�ภาครัฐ สัด็ส�วนการก�อหันี�ผ่่กพันงบประมาณรายู่จ�ายู่ข้ามปีงบประมาณ  

สัด็ส�วนการก�อหันี�ผ่่กพันเกินกว�าหัร่อนอกเหัน่อไปจากที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่งบประมาณรายู่จ�ายู่  

และสัด็ส�วนตามที�กำาหันด็ไว้ในมาตรา ๕๐

(๕) กำาหันด็นโยู่บายู่และกำากับด่็แลการบริหัารจัด็การความเสี�ยู่งทางการคลัง

(๖) กำาหันด็อัตราการชิด็เชิยู่ค�าใช้ิจ�ายู่หัร่อการส่ญเสียู่รายู่ได้็ของหัน�วยู่งานของรัฐในการด็ำาเนินกิจกรรม  

มาตรการ หัร่อโครงการตามที�กำาหันด็ไว้ในมาตรา ๒๘

(๗) ปฏิิบัติการอ่�นใด็ตามที�พระราชิบัญญัตินี�หัร่อกฎหัมายู่อ่�นบัญญัติใหั้เป็นอำานาจหัน้าที�ของ 

คณะกรรมการ หัร่อตามที�คณะรัฐมนตรีมอบหัมายู่

มาติรา ๑๒ การประชุิมและการลงมติของคณะกรรมการ ใหั้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุิม 

ที�คณะกรรมการกำาหันด็
 

ส�วินัท่� ๒

การด็ำาเนิันัการทางิการคลัังิแลัะงิบัป็ระมาณ
                  

มาติรา ๑๓ ใหั้มีแผ่นการคลังระยู่ะปานกลาง เพ่�อใชิ้เป็นแผ่นแม�บทหัลักสำาหัรับการวางแผ่นการ 

ด็ำาเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั�งแผ่นการจัด็ทำางบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปี 

และแผ่นการบริหัารหันี�สาธารณะด้็วยู่

ให้ัคณะกรรมการมหีัน้าที�จัด็ทำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลางตามวรรคหันึ�ง ให้ัแล้วเสร็จภายู่ในสามเด่็อน 

นับแต�วันสิ�นปีงบประมาณทุกปี

แผ่นการคลังระยู่ะปานกลางตามวรรคหันึ�ง ใหั้มีระยู่ะเวลาไม�น้อยู่กว�าสามปี และอยู่�างน้อยู่ต้อง 

ประกอบด้็วยู่

(๑) เป้าหัมายู่และนโยู่บายู่การคลัง

(๒) สถัานะและประมาณการเศรษฐกิจ

(๓) สถัานะและประมาณการการคลัง ซึึ่�งรวมถึังประมาณการรายู่ได้็ ประมาณการรายู่จ�ายู่ ดุ็ลการคลัง 

และการจัด็การกับดุ็ลการคลังนั�น



149

(๔) สถัานะหันี�สาธารณะของรัฐบาล

(๕) ภาระผ่่กพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล

มาติรา ๑๔ เม่�อคณะกรรมการจัด็ทำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้วใหั้เสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ัความเห็ันชิอบ

มาติรา ๑๕ การจัด็ทำากรอบวงเงินงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปี ใหั้นำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลาง 

มาประกอบการพิจารณาด้็วยู่ และให้ัคำานึงถึังภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยู่บายู่ 

งบประมาณ เสถีัยู่รภาพและความยู่ั�งยู่่นทางการคลังของประเทศ ความจำาเป็นที�จะต้องใชิ้จ�ายู่ การจัด็เก็บ 

รายู่ได้็แผ่�นดิ็น สถัานะของหันี�สาธารณะ และความสามารถัในการก้่เงินเพ่�อชิด็เชิยู่การขาด็ดุ็ลงบประมาณ

มาติรา ๑๖ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลางที�คณะรัฐมนตรีให้ัความเห็ันชิอบแล้ว  

มาใช้ิประกอบการพิจารณาในการจัด็เก็บหัร่อหัารายู่ได้็ การจัด็ทำางบประมาณ และการก�อหันี�ของหัน�วยู่งาน

ของรัฐด้็วยู่

มาติรา ๑๗ การจัด็สรรงบประมาณรายู่จ�ายู่ให้ัแก�หัน�วยู่งานของรัฐต้องคำานึงถึัง

(๑) ความจำาเป็นและภารกิจของหัน�วยู่งานของรัฐที�ขอรับจัด็สรรงบประมาณ

(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหัน�วยู่งานของรัฐที�สามารถัใชิ้จ�ายู่ได็้ รวมตลอด็ถัึงรายู่ได็้หัร่อ 

เงินอ่�นใด็ที�หัน�วยู่งานของรัฐนั�นมีอยู่่�หัร่อสามารถันำามาใช้ิจ�ายู่ได้็

(๓) ความสามารถัในการใช้ิจ�ายู่และการก�อหันี�ผ่่กพันของหัน�วยู่งานของรัฐภายู่ในปีงบประมาณนั�น

(๔) การปฏิิบัติหัน้าที�โด็ยู่อิสระของรัฐสภา ศาลยูุ่ติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมน่ญ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมน่ญ และองค์กรอัยู่การ

(๕) กรณีองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น ต้องเป็นไปเพ่�อสนับสนุนองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นในการ 

ทำาหัน้าที�ด็่แลและจัด็ทำาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่�อประโยู่ชิน์ของประชิาชินในท้องถิั�น  

โด็ยู่คำานึงถัึงความสามารถัในการหัารายู่ได็้ขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น ตลอด็จนความเหัมาะสมและ 

ความแตกต�างขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นแต�ละร่ปแบบ

มาติรา ๑๘ การตรากฎหัมายู่ว�าด็้วยู่งบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีต้องด็ำาเนินการใหั้แล้วเสร็จก�อน 

วันเริ�มปีงบประมาณนั�น เว้นแต�จะมีเหัตุจำาเป็นหัร่อเหัตุฉุุกเฉิุนที�มิอาจหัลีกเลี�ยู่งได้็

มาติรา ๑๙ การเสนอกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่งบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีให้ัเป็นไปตามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่วธีิการ 

งบประมาณ โด็ยู่ต้องแสด็งแหัล�งที�มาและประมาณการรายู่ได้็ ผ่ลสัมฤทธิ�หัร่อประโยู่ชิน์ที�คาด็ว�าจะได้็รับจากการ 

จ�ายู่เงิน และความสอด็คล้องกับยุู่ทธศาสตร์ชิาติและแผ่นพัฒนาต�าง ๆ ด้็วยู่

มาติรา ๒๐ การตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีต้องด็ำาเนินการตามหัลักเกณฑ์์ ดั็งต�อไปนี�

(๑) งบประมาณรายู่จ�ายู่ลงทุน ต้องมีจำานวนไม�น้อยู่กว�าร้อยู่ละยู่ี�สิบของงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปี 

และต้องไม�น้อยู่กว�าวงเงินส�วนที�ขาด็ดุ็ลของงบประมาณประจำาปีนั�น
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๒) งบประมาณรายู่จ�ายู่เกี�ยู่วกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิ็การของบุคลากรของรัฐต้องตั�งไว้อยู่�าง 

พอเพียู่ง

(๓) งบประมาณรายู่จ�ายู่เพ่�อการชิำาระหันี�ภาครัฐซึ่ึ�งเป็นหันี�สาธารณะที�กระทรวงการคลังก่้หัร่อ 

คำ�าประกัน ต้องตั�งเพ่�อการชิำาระค่นต้นเงินก้่ ด็อกเบี�ยู่ และค�าใช้ิจ�ายู่ในการก้่เงินอยู่�างพอเพียู่ง

(๔) ภาระทางการเงินที�มีกฎหัมายู่บัญญัติให้ัรัฐบาลต้องส�งเงินเข้าสมทบหัร่อชิด็เชิยู่เพ่�อการใด็ ๆ  ต้อง 

ตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ให้ัตามเวลาที�กฎหัมายู่กำาหันด็

(๕) ภาระทางการเงนิเพ่�อชิด็เชิยู่ต้นทุนทางการเงินและการบริหัารจัด็การ รวมทั�งความเสียู่หัายู่จากการ 

ด็ำาเนินกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ให้ัในโอกาสแรกที�กระทำาได้็

(๖) งบประมาณรายู่จ�ายู่งบกลาง รายู่การเงนิสำารองจ�ายู่เพ่�อกรณฉุีุกเฉุนิหัร่อจำาเป็น ให้ัตั�งได้็เฉุพาะเพ่�อ 

วัตถุัประสงค์ในการป้องกันหัร่อแก้ไขสถัานการณ์อันกระทบต�อความสงบเรียู่บร้อยู่ของประชิาชิน ความมั�นคง 

ของรัฐ การเยีู่ยู่วยู่าหัร่อบรรเทาความเสียู่หัายู่จากภัยู่พิบัติสาธารณะร้ายู่แรง และภารกิจที�เป็นความจำาเป็น 

เร�งด็�วนของรัฐ

ในกรณีที�การตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ไม�สามารถัด็ำาเนินการตามหัลักเกณฑ์์ที�กำาหันด็ไว้ในวรรคหันึ�งได้็  

ใหั้แสด็งเหัตุผ่ลความจำาเป็นและมาตรการในการแก้ไขต�อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร�างพระราชิบัญญัติ 

งบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีด้็วยู่

มาติรา ๒๑ การจัด็ทำางบประมาณรายู่จ�ายู่เพิ�มเติม ให้ักระทำาได้็เม่�อมีเหัตุผ่ลและความจำาเป็นที�ต้อง 

ใช้ิจ�ายู่เงินระหัว�างปีงบประมาณ โด็ยู่ไม�สามารถัรองบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีงบประมาณถััด็ไปได้็ และให้ั 

ระบุที�มาของเงินที�จะใช้ิจ�ายู่ตามงบประมาณรายู่จ�ายู่เพิ�มเติมด้็วยู่

มาติรา ๒๒ งบประมาณรายู่จ�ายู่งบกลาง ให้ัตั�งได้็เฉุพาะในกรณีที�มีเหัตุผ่ลและความจำาเป็นที�ไม�อาจ

จัด็สรรหัร่อไม�สมควรจัด็สรรงบประมาณรายู่จ�ายู่ให้ัแก�หัน�วยู่งานของรัฐที�รับผิ่ด็ชิอบได้็โด็ยู่ตรง

มาติรา ๒๓ ให้ัมีการจัด็สรรงบประมาณรายู่จ�ายู่แก�หัน�วยู่งานของรัฐสภา ศาลยุู่ติธรรม ศาลปกครอง  

ศาลรัฐธรรมน่ญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมน่ญ และองค์กรอัยู่การ ใหั้เพียู่งพอกับการปฏิิบัติหัน้าที�โด็ยู่อิสระ 

โด็ยู่ต้องคำานึงถึังการด็ำาเนินงาน รายู่ได้็ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่�นใด็ที�หัน�วยู่งานนั�นมีอยู่่�ด้็วยู่

ในกรณีที�หัน�วยู่งานของรัฐตามวรรคหันึ�ง เหั็นว�างบประมาณที�ได็้รับจัด็สรรอาจไม�เพียู่งพอต�อการ 

ปฏิิบัติหัน้าที� และยู่่�นคำาขอแปรญัตติต�อคณะกรรมาธิการ ใหั้แสด็งเหัตุผ่ลและความจำาเป็นที�จะต้อง 

ได็้รับการจัด็สรรงบประมาณเพิ�มเติม และใหั้สำานักงบประมาณเสนอความเหั็นประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมาธิการด้็วยู่

ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐตามวรรคหันึ�ง จัด็ใหั้มีระบบการจัด็ทำาและการใชิ้จ�ายู่เงินงบประมาณอยู่�างมี 

ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ่ล การกำากับด่็แลการใช้ิจ�ายู่เงิน และระบบการควบคุมภายู่ในด้็านการเงินการคลัง  

โด็ยู่รักษาวินัยู่การเงินการคลังอยู่�างเคร�งครัด็ รวมทั�งต้องมีการเปิด็เผ่ยู่ข้อม่ลเกี�ยู่วกับการใช้ิจ�ายู่เงิน และรายู่ได้็ 

ที�ได้็รับให้ัสาธารณชินทราบ รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทางส่�ออิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่
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มาติรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายู่จ�ายู่ระหัว�างหัน�วยู่งานของรัฐจะกระทำามิได้็ เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่ 

อนุญาตให้ักระทำาได้็

มาติรา ๒๕ การเสนอกฎหัมายู่ที�กำาหันด็ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐไม�ต้องนำาเงินรายู่ได้็หัร่อเงินอ่�นใด็ส�งคลัง  

ใหั้กระทำาได็้เฉุพาะในกรณีมีความจำาเป็นและเกิด็ประโยู่ชิน์ในการที�หัน�วยู่งานของรัฐนั�นจะมีเงินเก็บไว้  

เพ่�อการด็ำาเนินงานตามอำานาจหัน้าที�ของตน โด็ยู่จะต้องได้็รับความเห็ันชิอบจากกระทรวงการคลังก�อนเสนอ

กฎหัมายู่ต�อคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๒๖ การเสนอกฎหัมายู่ที�มีบทบัญญัติให้ัจัด็เก็บภาษีอากรหัร่อค�าธรรมเนยีู่มเพิ�มขึ�นจากที�กำาหันด็ 

ไว้ในกฎหัมายู่ เพ่�อให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนำาไปใช้ิจ�ายู่ตามวัตถุัประสงค์ของหัน�วยู่งานของรัฐนั�น หัร่อเพ่�อการหันึ�ง 

การใด็เป็นการเฉุพาะจะกระทำามิได็้ เว้นแต�กรณีการจัด็เก็บภาษีอากรหัร่อค�าธรรมเนียู่มเพิ�มขึ�นเพ่�อเป็น 

รายู่ได้็ขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น

มาติรา ๒๗ การด็ำาเนินกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการที�ก�อให้ัเกิด็ภาระต�องบประมาณ หัร่อภาระ 

ทางการคลังในอนาคตตามที�คณะกรรมการกำาหันด็ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐซึึ่�งเป็นผ้่่รับผิ่ด็ชิอบการด็ำาเนินการนั�น 

จัด็ทำาแผ่นบริหัารจัด็การกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการ ประมาณการรายู่จ�ายู่ แหัล�งเงินที�ใชิ้ตลอด็ระยู่ะ 

เวลาด็ำาเนินการ และประโยู่ชิน์ที�จะได้็รับ โด็ยู่ต้องเสนอพร้อมกับการขออนมัุติกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการ 

ต�อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที�การด็ำาเนินการก�อใหั้เกิด็การส่ญเสียู่รายู่ได็้ของรัฐหัร่อของหัน�วยู่งานของรัฐ  

ให้ัจัด็ทำาประมาณการการส่ญเสียู่รายู่ได้็และประโยู่ชิน์ที�จะได้็รับ เสนอในการขออนุมัติต�อคณะรัฐมนตรีด้็วยู่

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการตามวรรคหันึ�ง ใหั้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ความจำาเป็นเร�งด็�วน ประโยู่ชิน์ที�ได้็รับ และภาระทางการคลังหัร่อการส่ญเสียู่รายู่ได้็ที�จะเกิด็ขึ�นในอนาคตด้็วยู่

ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐซึึ่�งเป็นผ้่่รับผิ่ด็ชิอบกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการ จัด็ทำารายู่งานเปรียู่บเทียู่บ 

ประโยู่ชิน์ที�ได้็รับกับการส่ญเสียู่รายู่ได้็ที�เกิด็ขึ�นจริงกับประมาณการที�ได้็จัด็ทำาตามวรรคหันึ�ง เสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่�อทราบเป็นประจำาทุกสิ�นปีงบประมาณ จนกว�าการด็ำาเนินการดั็งกล�าวจะแล้วเสร็จ

มาติรา ๒๘ การมอบหัมายู่ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐด็ำาเนินกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการโด็ยู่รัฐบาล 

รับภาระจะชิด็เชิยู่ค�าใชิ้จ�ายู่หัร่อการส่ญเสียู่รายู่ได็้ในการด็ำาเนินการนั�น ใหั้กระทำาได็้เฉุพาะกรณีที�อยู่่�ใน 

หัน้าที�และอำานาจตามกฎหัมายู่และอยู่่�ภายู่ในขอบแหั�งวัตถัุประสงค์ของหัน�วยู่งานของรัฐนั�น เพ่�อฟื้้�นฟื้่หัร่อ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ หัร่อเพ่�อเพิ�มขีด็ความสามารถัในการประกอบอาชีิพหัร่อยู่กระด็ับคุณภาพชีิวิตของ 

ประชิาชิน หัร่อเพ่�อชิ�วยู่เหัล่อฟ้ื้�นฟ่ื้ผ้่่ได้็รับผ่ลกระทบจากสาธารณภัยู่หัร่อการก�อวินาศกรรม

ในการมอบหัมายู่ตามวรรคหันึ�ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที�อาจเกิด็ขึ�น 

ทั�งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่ลกระทบต�อการด็ำาเนินงานของหัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งได็้รับมอบหัมายู่นั�น และ 

แนวทางการบริหัารจัด็การภาระทางการคลังของรัฐและผ่ลกระทบจากการด็ำาเนินการดั็งกล�าว

ภาระที�รัฐต้องรับชิด็เชิยู่ค�าใชิ้จ�ายู่ในการด็ำาเนินการตามวรรคหันึ�ง ต้องมียู่อด็คงค้างทั�งหัมด็รวมกัน 

ไม�เกินอัตราที�คณะกรรมการกำาหันด็
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งได็้รับมอบหัมายู่ตามมาตรานี� ไม�ว�าการมอบหัมายู่นั�นจะเกิด็ขึ�นก�อน 

พระราชิบัญญัตินี�ใชิ้บังคับหัร่อไม� จัด็ทำาประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหัารจัด็การที�รัฐจะต้อง 

รับภาระทั�งหัมด็สำาหัรับกิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการนั�น ๆ และแจ้งใหั้คณะกรรมการและกระทรวง 

การคลังทราบ

มาติรา ๒๙ ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งได็้รับมอบหัมายู่ตามมาตรา ๒๘ จัด็ทำาบัญชีิสำาหัรับการด็ำาเนิน 

กิจกรรม มาตรการ หัร่อโครงการที�ได้็รับมอบหัมายู่แยู่กต�างหัากจากบัญชีิการด็ำาเนินงานทั�วไป พร้อมทั�งเสนอ 

รายู่งานผ่ลการด็ำาเนินการตามที�ได็้รับมอบหัมายู่และผ่ลสัมฤทธิ�ต�อรัฐมนตรี เพ่�อเสนอต�อคณะรัฐมนตรี  

และเปิด็เผ่ยู่ให้ัสาธารณชินทราบ รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทางส่�ออิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่

มาติรา ๓๐ ใหั้กระทรวงการคลังและหัน�วยู่งานที�เกี�ยู่วข้องบริหัารจัด็การความเสี�ยู่งทางการคลัง 

ให้ัเป็นไปตามนโยู่บายู่การบริหัารจัด็การความเสี�ยู่งทางการคลังที�คณะกรรมการกำาหันด็

หัมวิด็ ๓
วิินััยการเงิินัการคลัังิ

ส�วินัท่� ๑

รายได้็

มาติรา ๓๑ รายู่ได้็ ได้็แก� รายู่ได้็แผ่�นดิ็น และให้ัหัมายู่ความรวมถึังเงินที�หัน�วยู่งานของรัฐจัด็เก็บหัร่อ 

ได้็รับไว้เป็นกรรมสิทธิ� แต�มีกฎหัมายู่บัญญัติให้ันำาไปใช้ิจ�ายู่เพ่�อการด็ำาเนินงานของหัน�วยู่งานของรัฐได้็

รายู่ได้็แผ่�นดิ็น ได้็แก� เงินทั�งปวงที�หัน�วยู่งานของรัฐจัด็เก็บหัร่อได้็รับไว้เป็นกรรมสิทธิ� และต้องนำาส�ง 

คลังตามมาตรา ๓๔

มาติรา ๓๒ การจัด็เก็บรายู่ได้็แผ่�นดิ็นที�เป็นภาษีอากรจะกระทำาได้็ก็แต�โด็ยู่อาศัยู่อำานาจตามกฎหัมายู่  

และการยู่กเว้นหัร่อการลด็ภาษีอากรใด็ จะกระทำาได็้ก็แต�โด็ยู่อาศัยู่อำานาจตามกฎหัมายู่ที�ใหั้อำานาจจัด็เก็บ 

ภาษีอากรนั�น ทั�งนี� ให้ัพิจารณาถึังความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม�เล่อกปฏิิบัติ รวมทั�งการพัฒนา 

และสนับสนุนเสถีัยู่รภาพและความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้็วยู่

ในการเสนอยู่กเว้นหัร่อลด็ภาษอีากรตามวรรคหันึ�งต�อผ้่่มีอำานาจอนมัุติ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐผ้่่เสนอจัด็ทำา 

ประมาณการการส่ญเสียู่รายู่ได้็และประโยู่ชิน์ที�คาด็ว�าจะได้็รับจากการยู่กเว้นหัร่อลด็ภาษีอากรด้็วยู่

มาติรา ๓๓ การจัด็เก็บ ลด็ และยู่กเว้นรายู่ได้็แผ่�นดิ็นที�เป็นค�าธรรมเนียู่มอันมิใชิ�ค�าตอบแทนการให้ับริการ  

จะกระทำาได้็ก็แต�โด็ยู่อาศัยู่อำานาจตามกฎหัมายู่

มาติรา ๓๔ บรรด็าเงินที�หัน�วยู่งานของรัฐจัด็เก็บหัร่อได้็รับไว้เป็นกรรมสิทธิ� ไม�ว�าจะได้็รับตามกฎหัมายู่  

ระเบียู่บ หัร่อข้อบังคับ หัร่อได็้รับชิำาระตามอำานาจหัน้าที�หัร่อสัญญา หัร่อได็้รับจากการใหั้ใชิ้ทรัพยู่์สินหัร่อ 

เก็บด็อกผ่ลจากทรัพยู่สิ์นของราชิการ ให้ันำาส�งคลังตามระเบยีู่บที�รัฐมนตรกีำาหันด็ เว้นแต�จะมกีฎหัมายู่กำาหันด็ 

เป็นอยู่�างอ่�น
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ในกรณีที�หัน�วยู่งานของรัฐตามวรรคหันึ�งได็้รับเงินที�มีผ่่้มอบใหั้ โด็ยู่มีวัตถุัประสงค์เพ่�อใหั้ใชิ้จ�ายู่ 

ในกิจการของหัน�วยู่งานของรัฐนั�นก็ดี็ หัร่อได็้รับเงินที�เกิด็จากทรัพยู่์สินซึ่ึ�งมีผ่่้มอบใหั้เพ่�อหัาด็อกผ่ลใชิ้จ�ายู่ 

ในกิจการของหัน�วยู่งานของรัฐนั�นก็ดี็ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนั�นจ�ายู่เงินหัร่อก�อหันี�ผ่่กพันภายู่ในวงเงินที�ได้็รับนั�นได้็  

และไม�ต้องนำาส�งคลัง

ในกรณีที�หัน�วยู่งานของรัฐตามวรรคหันึ�งได็้รับเงินตามโครงการชิ�วยู่เหัล่อ หัร่อร�วมม่อกับรัฐบาล 

ต�างประเทศ องค์การสหัประชิาชิาติ ทบวงการชิำานัญพิเศษแหั�งสหัประชิาชิาติ องค์การระหัว�างประเทศอ่�นใด็  

หัร่อบุคคลใด็ไม�ว�าจะเป็นเงินใหั้ก่้หัร่อใหั้เปล�า รวมทั�งเงินที�ได็้รับส่บเน่�องจากโครงการชิ�วยู่เหัล่อหัร่อร�วมม่อ 

เชิ�นว�านั�น รัฐมนตรีจะกำาหันด็เป็นอยู่�างอ่�นโด็ยู่ไม�ต้องนำาส�งคลังก็ได้็

เม่�อมเีหัตุผ่ลอันสมควร รัฐมนตรจีะอนญุาตให้ัหัน�วยู่งานของรัฐตามวรรคหันึ�งที�ได้็รับเงนิในกรณตี�อไปนี�  

นำาเงินนั�นไปใช้ิจ�ายู่โด็ยู่ไม�ต้องนำาส�งคลังก็ได้็

(๑) เงินที�ได็้รับในลักษณะค�าชิด็ใชิ้ความเสียู่หัายู่หัร่อสิ�นเปล่องแหั�งทรัพยู่์สินและจำาเป็นต้องจ�ายู่ 

เพ่�อบ่รณะทรัพยู่์สินหัร่อจัด็ให้ัได้็ทรัพย์ู่สินค่นมา

(๒) เงินรายู่รับของหัน�วยู่งานของรัฐ ที�เป็นสถัานพยู่าบาล สถัานศึกษา หัร่อสถัานอ่�นใด็ที�อำานวยู่บริการ 

อันเป็นสาธารณประโยู่ชิน์ หัร่อประชิาสงเคราะห์ั

(๓) เงินที�ได้็รับในลักษณะผ่ลพลอยู่ได้็จากการปฏิิบัติงานตามอำานาจหัน้าที�

(๔) เงินที�ได้็รับจากการจำาหัน�ายู่หุ้ันในนิติบุคคลเพ่�อนำาไปซ่ึ่�อหุ้ันในนิติบุคคลอ่�น

การจ�ายู่เงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียู่บที�ได็้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผ่่้อำานวยู่การ 

สำานักงบประมาณ ส�วนการจำาหัน�ายู่หุั้นและการซึ่่�อหุั้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียู่บที�รัฐมนตรีกำาหันด็  

โด็ยู่ได้็รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๓๕ การกันเงินรายู่ได้็เพ่�อให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนำาไปใช้ิจ�ายู่ตามวัตถุัประสงค์ของหัน�วยู่งานนั�น 

หัร่อเพ่�อการหันึ�งการใด็เป็นการเฉุพาะจะกระทำามิได้็ เว้นแต�จะอาศัยู่อำานาจตามกฎหัมายู่

มาติรา ๓๖ ภายู่ใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัด็สรรเงินกำาไรสุทธิของรัฐวิสาหักิจ

เพ่�อนำาส�งคลัง ให้ัเป็นไปตามวิธีการที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่จัด็ตั�งรัฐวิสาหักิจนั�น

ใหั้รัฐวิสาหักิจที�ไม�อยู่่�ในบังคับต้องเสียู่ภาษีเงินได็้นิติบุคคลจัด็สรรกำาไรสุทธิประจำาปีเพ่�อนำาส�งคลัง 

ในอัตราไม�น้อยู่กว�าอัตราภาษีเงินได้็นิติบุคคล

ในกรณีที�เหั็นสมควร กระทรวงการคลังจะกำาหันด็ใหั้รัฐวิสาหักิจจัด็สรรกำาไรสุทธิหัร่อกำาไรสะสม  

เพ่�อนำาส�งคลังเพิ�มเติมจากวรรคสองในจำานวนที�กระทรวงการคลังเห็ันสมควรก็ได้็
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ส�วินัท่� ๒

รายจ�าย

                  

 มาติรา ๓๗ หัน�วยู่งานของรัฐจะก�อหันี�ผ่่กพันหัร่อจ�ายู่เงินได้็ก็แต�โด็ยู่อาศัยู่อำานาจที�มีอยู่่�ตามกฎหัมายู่

การก�อหันี�ผ่่กพันและการใชิ้จ�ายู่เงินของหัน�วยู่งานของรัฐในการปฏิิบัติหัน้าที�หัร่อการด็ำาเนินงานต้อง 

เป็นไปอยู่�างโปร�งใส คุ้มค�าและประหัยัู่ด็ โด็ยู่พิจารณาเป้าหัมายู่ ประโยู่ชิน์ที�ได้็รับ ผ่ลสัมฤทธิ� และประสทิธิภาพ 

ของหัน�วยู่งานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายู่การและวงเงินงบประมาณรายู่จ�ายู่ของหัน�วยู่งานของรัฐนั�นด้็วยู่

มาติรา ๓๘ ใหั้ผ่่้มีอำานาจอนุมัติการจ�ายู่เงินมีหัน้าที�ในการตรวจสอบการใชิ้จ�ายู่เงินของหัน�วยู่งาน 

ของรัฐให้ัเป็นไปตามที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่หัร่อกฎ หัร่อตามที�ได้็รับอนุญาตให้ัจ�ายู่

มาติรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ�ายู่เงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำาเงินส�งคลัง  

ให้ัเป็นไปตามระเบียู่บที�รัฐมนตรีกำาหันด็โด็ยู่ความเห็ันชิอบของคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๔๐ เงินที�ขอเบิกจากคลัง ถ้ัาไม�ได้็จ�ายู่หัร่อจ�ายู่ไม�หัมด็ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐผ้่่เบิกนำาส�งค่นคลัง 

โด็ยู่ไม�ชัิกช้ิา

มาติรา ๔๑ ใหั้รัฐมนตรีมีอำานาจสั�งจ�ายู่เงินจากคลังเป็นเงินทด็รองราชิการ เพ่�อใหั้ส�วนราชิการ 

ใช้ิทด็รองจ�ายู่เป็นค�าใช้ิจ�ายู่ปลีกยู่�อยู่ หัร่อเป็นค�าใช้ิจ�ายู่ในการปฏิิบัติราชิการในต�างประเทศหัร่อตามข้อผ่่กพัน 

ในการก้่เงินจากต�างประเทศ หัร่อเป็นกรณีจำาเป็นเร�งด็�วนที�ไม�สามารถัรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้็ ทั�งนี�  

ตามระเบียู่บที�รัฐมนตรีกำาหันด็โด็ยู่ความเห็ันชิอบของคณะรัฐมนตรี

เม่�อส�วนราชิการได็้จ�ายู่เงินทด็รองราชิการแล้ว ใหั้เบิกเงินชิด็ใชิ้เงินทด็รองราชิการที�ได็้จ�ายู่ไปนั�น 

ในโอกาสแรกที�กระทำาได้็

มาติรา ๔๒ หัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งมิใชิ�ส�วนราชิการต้องจัด็ใหั้มีการวางหัลักเกณฑ์์และวิธีการเกี�ยู่วกับ 

การเบิกเงิน การรับเงิน การจ�ายู่เงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั�งนี� ตามที�กฎหัมายู่ว�าด็้วยู่การนั�นบัญญัติไว้  

โด็ยู่ต้องเป็นไปตามหัลักธรรมาภิบาล มีความโปร�งใสและตรวจสอบได้็

มาติรา ๔๓ การก�อหันี�ที�ผ่่กพันการใช้ิจ�ายู่เงินงบประมาณหัร่อเงนิอ่�นของหัน�วยู่งานของรัฐต้องพจิารณา 

ภาระทางการเงินที�เกิด็ขึ�นและข้อผ่่กพันในการชิำาระเงินตามสัญญา และประโยู่ชิน์ที�รัฐจะได้็รับด้็วยู่

ส�วินัท่� ๓

การจัด็ให้ัได้็มาซ่ึ่�งิทรัพย์สินัแลัะการบัริหัารทรัพย์สินัของิรัฐ
                  

มาติรา ๔๔ การบริหัารจัด็การทรัพยู่์สินที�อยู่่�ในความครอบครองหัร่อการกำากับด็่แลของหัน�วยู่งาน 

ของรัฐ ให้ัเป็นไปตามที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่และกฎที�เกี�ยู่วข้อง โด็ยู่ต้องพิจารณาประโยู่ชิน์ของรัฐและประชิาชิน  

ความคุ้มค�า และความประหัยัู่ด็ ซึึ่�งต้องกระทำาด้็วยู่ความรอบคอบ ระมัด็ระวัง และมีการบริหัารความเสี�ยู่งอยู่�าง 

เหัมาะสม และต้องไม�ก�อให้ัเกิด็ความเสียู่หัายู่แก�ทรัพยู่์สินนั�น
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มาติรา ๔๕ ทรัพยู่์สินของแผ่�นดิ็นและทรัพยู่์สินที�ตกเป็นของแผ่�นดิ็น ไม�ว�าด้็วยู่เหัตุใด็ ๆ  ให้ักระทรวง 

การคลังมีหัน้าที�รับผิ่ด็ชิอบเกี�ยู่วกับการด็่แลรักษาและบริหัารทรัพยู่์สินนั�น เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่กำาหันด็ไว้ 

เป็นอยู่�างอ่�น 

ให้ักระทรวงการคลังมีหัน้าที�จัด็ทำาบัญชีิทรัพย์ู่สินของแผ่�นดิ็นตามประเภทและลักษณะแหั�งทรัพย์ู่สินนั�น

ในกรณีที�มีกฎหัมายู่กำาหันด็ใหั้หัน�วยู่งานอ่�นของรัฐมีหัน้าที�รับผิ่ด็ชิอบเกี�ยู่วกับการด็่แลรักษาและ 

บริหัารทรัพยู่์สินของแผ่�นดิ็นตามวรรคหันึ�ง ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐด็ังกล�าวมีหัน้าที�จัด็ทำาบัญชิีทรัพยู่์สินของ 

แผ่�นดิ็นและรายู่งานให้ักระทรวงการคลังทราบด้็วยู่ ทั�งนี� ตามหัลักเกณฑ์์ที�กระทรวงการคลังกำาหันด็

ในกรณีที�ทรัพยู่์สินใด็ตกเป็นของแผ่�นดิ็น ใหั้กระทรวงการคลังนำาขึ�นบัญชีิทรัพยู่์สินของแผ่�นดิ็น 

ตามประเภทและลักษณะแหั�งทรัพยู่์สินนั�นต�อไปด้็วยู่

ในการด็ำาเนินการตามวรรคหันึ�ง กระทรวงการคลังอาจมอบหัมายู่ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐอ่�นด็ำาเนินการ

แทนก็ได้็

มาติรา ๔๖ การบริหัารเงินคงคลังใหั้เป็นไปตามที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่เงินคงคลัง โด็ยู่ต้อง 

รักษาไว้ในระด็ับที�จำาเป็นเพ่�อใหั้มีสภาพคล�องเพียู่งพอสำาหัรับการเบิกจ�ายู่เพ่�อการด็ำาเนินงานของหัน�วยู่งาน 

ของรัฐ โด็ยู่คำานึงถึังค�าใช้ิจ�ายู่และต้นทุนในการบริหัารสภาพคล�องด้็วยู่

มาติรา ๔๗ นอกจากที�บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบรหิัารจัด็การเงนิของหัน�วยู่งานของรัฐหัร่อที�อยู่่�ใน 

ความครอบครองด่็แลรักษาของหัน�วยู่งานของรัฐ ต้องกระทำาด้็วยู่ความระมัด็ระวังและรอบคอบ โด็ยู่มีการบริหัาร 

ความเสี�ยู่งที�เหัมาะสมด้็วยู่

มาติรา ๔๘ การจัด็ซึ่่�อจัด็จ้างและการบริหัารพัสดุ็ของหัน�วยู่งานของรัฐต้องปฏิิบัติ ตามหัลักเกณฑ์ ์

ที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การจัด็ซ่ึ่�อจัด็จ้างและการบริหัารพัสดุ็ภาครัฐ หัร่อตามกฎระเบียู่บของหัน�วยู่งาน 

ของรัฐโด็ยู่เคร�งครัด็ โด็ยู่ต้องด็ำาเนินการด็้วยู่ความสุจริต คุ้มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ล 

และตรวจสอบได้็

ส�วินัท่� ๔

การก�อหัน่ั�แลัะการบัริหัารหัน่ั�
                  

มาติรา ๔๙ การก�อหันี�และการบริหัารหันี�สาธารณะและหันี�ของหัน�วยู่งานของรัฐต้องเป็นไปตาม 

กฎหัมายู่และอยู่่�ภายู่ใต้ขอบวัตถัุประสงค์และอำานาจหัน้าที�ของหัน�วยู่งานของรัฐผ่่้ก่้ ทั�งนี� เพ่�อประโยู่ชิน์ 

ของประเทศและของหัน�วยู่งานของรัฐ โด็ยู่ต้องกระทำาด้็วยู่ความรอบคอบ และคำานึงถึังความคุ้มค�า ความสามารถั 

ในการชิำาระหันี� การกระจายู่ภาระการชิำาระหันี� เสถีัยู่รภาพและความยู่ั�งยู่่นทางการเงินการคลัง ตลอด็จน 

ความน�าเช่ิ�อถ่ัอของประเทศและของหัน�วยู่งานของรัฐผ้่่ก้่

มาติรา ๕๐ ใหั้คณะกรรมการประกาศกำาหันด็สัด็ส�วนด็ังต�อไปนี�เพ่�อใชิ้เป็นกรอบในการบริหัาร 

หันี�สาธารณะ
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๑) สัด็ส�วนหันี�สาธารณะต�อผ่ลิตภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ

(๒) สัด็ส�วนภาระหันี�ของรัฐบาลต�อประมาณการรายู่ได้็ประจำาปีงบประมาณ

(๓) สัด็ส�วนหันี�สาธารณะที�เป็นเงินตราต�างประเทศต�อหันี�สาธารณะทั�งหัมด็

(๔) สัด็ส�วนภาระหันี�สาธารณะที�เป็นเงินตราต�างประเทศต�อรายู่ได้็จากการส�งออกสินค้าและบริการ

(๕) สัด็ส�วนอ่�น ๆ ที�คณะกรรมการเห็ันสมควร

ภาระหันี�ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด็้วยู่ ต้นเงินก่้ ด็อกเบี�ยู่และค�าใชิ้จ�ายู่ในการก่เ้งินของรัฐบาล  

และหันี�เงินก้่ของหัน�วยู่งานของรัฐซึึ่�งรัฐบาลรับภาระที�ต้องชิำาระในแต�ละปีงบประมาณ

เม่�อมีการกำาหันด็สัด็ส�วนตามวรรคหันึ�งแล้ว ให้ัคณะกรรมการรายู่งานสัด็ส�วนดั็งกล�าวให้ัคณะรัฐมนตรี 

ทราบ และเปิด็เผ่ยู่ต�อสาธารณชิน รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทางส่�ออิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่

ใหั้มีการทบทวนสัด็ส�วนที�กำาหันด็ไว้ตามวรรคหันึ�งอยู่�างน้อยู่ทุกสามปีและรายู่งานใหั้คณะรัฐมนตรี 

ทราบด้็วยู่

มาติรา ๕๑ ให้ักระทรวงการคลังรายู่งานสัด็ส�วนหันี�ตามมาตรา ๕๐ ที�เกิด็ขึ�นจริงต�อคณะรัฐมนตรีและ 

คณะกรรมการทุกหักเด่็อน

ในกรณีที�การบริหัารหันี�สาธารณะไม�สามารถัด็ำาเนินการได็้ตามสัด็ส�วนที�กำาหันด็ตามมาตรา ๕๐  

ใหั้รัฐมนตรีรายู่งานเหัตุผ่ล วิธีการ และระยู่ะเวลาในการทำาใหั้สัด็ส�วนด็ังกล�าวอยู่่�ภายู่ในสัด็ส�วนที�กำาหันด็ 

เสนอต�อคณะรัฐมนตรี

รายู่งานตามวรรคหันึ�งและวรรคสอง ใหั้เปิด็เผ่ยู่ใหั้สาธารณชินทราบ รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทาง 

ส่�ออิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่

มาติรา ๕๒ การก่้เงินของรัฐบาล และการคำ�าประกันการชิำาระหันี�ของหัน�วยู่งานของรัฐโด็ยู่รัฐบาล  

ให้ัปฏิิบัติตามที�บัญญัติในกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะโด็ยู่เคร�งครัด็ 

การก�อหันี�ของหัน�วยู่งานของรัฐที�ไม�เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะคำ�าประกันการชิำาระหันี�นั�นไม�ได้็

มาติรา ๕๓ การก้่เงินของรัฐบาลนอกเหัน่อจากที�บัญญัติไว้ในกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะ  

ให้ักระทรวงการคลังกระทำาได้็ก็แต�โด็ยู่อาศัยู่อำานาจตามกฎหัมายู่ที�ตราขึ�นเป็นการเฉุพาะ และเฉุพาะกรณีที�มี 

ความจำาเป็นที�จะต้องด็ำาเนินการโด็ยู่เร�งด็�วนและอยู่�างต�อเน่�องเพ่�อแก้ไขปัญหัาวิกฤติของประเทศ โด็ยู่ไม�อาจ 

ตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีได้็ทัน

กฎหัมายู่ที�ตราขึ�นตามวรรคหันึ�ง ต้องระบุวัตถุัประสงค์ของการก้่เงิน ระยู่ะเวลาในการก้่เงิน แผ่นงาน 

หัร่อโครงการที�ใช้ิจ�ายู่เงินก้่ วงเงนิที�อนุญาตให้ัใช้ิจ�ายู่เงินก้่ และหัน�วยู่งานของรัฐซึึ่�งเป็นผ้่่รับผ่ดิ็ชิอบการด็ำาเนิน 

แผ่นงานหัร่อโครงการที�ใช้ิจ�ายู่เงินก้่นั�น

เงินที�ได้็รับจากการก้่เงินตามวรรคหันึ�ง ให้ักระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพ่�อให้ัหัน�วยู่งานของรัฐเบิกไป 

ใชิ้จ�ายู่ตามแผ่นงานหัรอ่โครงการตามที�กฎหัมายู่กำาหันด็ได็้โด็ยู่ไม�ต้องนำาส�งคลัง เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่บัญญัติ 

ไว้เป็นอยู่�างอ่�น
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มาติรา ๕๔ การเบิกจ�ายู่เงินก้่ตามกฎหัมายู่ก้่เงินที�ตราขึ�นเป็นการเฉุพาะตามมาตรา ๕๓ ให้ัหัน�วยู่งาน 

ของรัฐที�ใช้ิจ�ายู่เงินก้่ด็ำาเนนิการเบกิจ�ายู่เงินก้่ให้ัเป็นไปตามวัตถัปุระสงค์ของการก้่เงินและระเบยีู่บการเบกิจ�ายู่ 

เงินก้่อยู่�างเคร�งครัด็ และใช้ิจ�ายู่เงินก้่ให้ัเป็นไปอยู่�างโปรงใส� คุ้มค�า และประหัยู่ัด็

มาติรา ๕๕ การก้่เงินเพ่�อชิด็เชิยู่การขาด็ด็ลุงบประมาณหัร่อเม่�อมีรายู่จ�ายู่ส่งกว�ารายู่ได้็ตามกฎหัมายู่ 

ว�าด็้วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะ ใหั้กระทรวงการคลังด็ำาเนินการใหั้สอด็คล้องกับสถัานะของเงินคงคลัง  

โด็ยู่คำานึงถึังประมาณการรายู่ได้็และแผ่นการเบิกจ�ายู่เงินงบประมาณในแต�ละชิ�วงเวลาด้็วยู่

เม่�อปรากฏิว�าในระหัว�างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถัจัด็เก็บรายู่ได้็เกินกว�าประมาณการ หัร่อมีการ 

เบิกจ�ายู่เงินงบประมาณตำ�ากว�าประมาณการ ให้ักระทรวงการคลังพิจารณาปรับลด็วงเงินที�จะก้่ตามวรรคหันึ�ง 

ลงตามความจำาเป็นและเหัมาะสม

มาติรา ๕๖ การก่้เงินเพ่�อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะ  

ในกรณีที�มีความจำาเป็นต้องใชิ้จ�ายู่เงินนอกเหัน่อจากงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปี และต้องใชิ้เป็นเงินตรา 

ต�างประเทศ ให้ักระทำาได้็เฉุพาะกรณีที�มีความจำาเป็นเร�งด็�วนต้องด็ำาเนินการโด็ยู่ไม�อาจใช้ิจ�ายู่จากงบประมาณ 

รายู่จ�ายู่ได็้ โด็ยู่ต้องมีการกำาหันด็วัตถุัประสงค์ของการใชิ้จ�ายู่เงิน หัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งเป็นผ่่้รับผิ่ด็ชิอบ 

การด็ำาเนินการ แผ่นงานหัร่อโครงการ และจำานวนเงินก้่ที�ต้องใช้ิจ�ายู่ตามแผ่นงานหัร่อโครงการนั�นด้็วยู่

มาติรา ๕๗ การก้่เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทำาได้็แต�เฉุพาะเพ่�อใช้ิจ�ายู่ตามแผ่นงาน 

หัร่อโครงการที�มีความคุ้มค�าทางเศรษฐกิจหัร่อสังคม และเม่�อหัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งเป็นเจ้าของแผ่นงานหัร่อ 

โครงการมีความพร้อมที�จะด็ำาเนินการตามแผ่นงานหัร่อโครงการที�จะใช้ิจ�ายู่เงินก้่นั�นแล้ว

มาติรา ๕๘ เม่�อได้็มีการใช้ิจ�ายู่เงินก้่ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้ัมีการติด็ตาม ประเมินผ่ล  

และการรายู่งานผ่ลการใชิ้จ�ายู่เงินก่้ ทั�งนี� ตามหัลักเกณฑ์์และวิธีการที�รัฐมนตรีกำาหันด็โด็ยู่ความเหั็นชิอบ 

ของคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๕๙ เงินที�กระทรวงการคลังก่้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งเป็น 

ผ่่้รับผ่ิด็ชิอบการใชิ้จ�ายู่เงินก่้นำาไปใชิ้จ�ายู่ตามแผ่นงานหัร่อโครงการจนเสร็จสิ�น และถั้ามีเงินเหัล่อหัร่อไม�มี 

การด็ำาเนินการหัร่อไม�มีความจำาเป็นที�จะต้องใช้ิจ�ายู่เงินตามแผ่นงานหัร่อโครงการนั�นอีก ให้ันำาส�งคลัง

ในกรณีที�หัน�วยู่งานของรัฐไม�ได้็เบิกเงินก้่ไปใช้ิจ�ายู่ เน่�องจากแผ่นงานหัร่อโครงการเสร็จสิ�น หัร่อไม�มี 

การด็ำาเนินการ หัร่อไม�มีความจำาเป็นที�จะต้องใช้ิจ�ายู่เงินตามแผ่นงานหัร่อโครงการนั�นอีก ให้ักระทรวงการคลัง 

นำาเงินก้่ที�เหัล่ออยู่่�ส�งคลัง แต�ในกรณีที�กระทรวงการคลังยัู่งไม�ได้็เบิกเงินจากผ้่่ให้ัก้่ให้ัยู่กเลิกวงเงินก้่ที�ยัู่งไม�ได้็เบิกนั�น

มาติรา ๖๐ ก�อนเริ�มปีงบประมาณใด็ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐจัด็ทำาแผ่นการก้่เงินและการบริหัารหันี�เงินก้่ 

ที�จะกระทำาในปีงบประมาณนั�น ส�งใหั้กระทรวงการคลัง และเม่�อได็้มีการก่้เงินแล้ว ใหั้รายู่งานกระทรวง 

การคลังเพ่�อทราบด้็วยู่

ภายู่ในสามสิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐจัด็ทำารายู่งานการก่้เงินประจำาปี 

งบประมาณและสถัานะหันี�เงินก้่คงค้างเสนอต�อกระทรวงการคลัง

 การด็ำาเนินการตามวรรคหันึ�งและวรรคสอง ให้ัเป็นไปตามหัลักเกณฑ์์และวิธีการที�รัฐมนตรีกำาหันด็
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ส�วินัท่� ๕

เงิินันัอกงิบัป็ระมาณแลัะทุนัหัมุนัเว่ิยนั

                  

 มาติรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณใหั้มีเท�าที�จำาเป็นเพ่�อประโยู่ชิน์ในการปฏิิบัติหัน้าที� หัร่อการ 

ด็ำาเนินงานตามวัตถุัประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั�น  ทั�งนี� ให้ันำาความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใช้ิ 

บังคับกับการใช้ิจ�ายู่เงินนอกงบประมาณด้็วยู่โด็ยู่อนุโลม

เงินนอกงบประมาณของหัน�วยู่งานของรัฐ ใหั้นำามาฝากไว้ที�กระทรวงการคลัง เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่ 

กำาหันด็ไว้เป็นอยู่�างอ่�นหัร่อได้็ทำาความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอยู่�างอ่�น

เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่กำาหันด็ไว้เป็นอยู่�างอ่�น เงินนอกงบประมาณนั�นเม่�อได้็ใช้ิจ�ายู่ในการปฏิิบัติหัน้าที� 

หัร่อการด็ำาเนินงานตามวัตถัุประสงค์จนบรรลุวัตถุัประสงค์แหั�งการนั�นแล้ว มีเงินคงเหัล่อใหั้นำาส�งคลัง 

โด็ยู่มิชัิกช้ิา ทั�งนี� การนำาเงินส�งคลังให้ัเป็นไปตามระเบียู่บที�รัฐมนตรีกำาหันด็โด็ยู่ความเห็ันชิอบของคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๖๒ ในกรณีที�หัน�วยู่งานของรัฐที�ไม�ใชิ�รัฐวิสาหักิจและองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นไม�มี 

ความจำาเป็นต้องใชิ้จ�ายู่เงินนอกงบประมาณหัร่อมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ใหั้กระทรวงการคลัง 

เรียู่กใหั้หัน�วยู่งานของรัฐนำาเงินด็ังกล�าวส�งคลัง ทั�งนี� ตามหัลักเกณฑ์์ วิธีการ และเง่�อนไขที�รัฐมนตรีกำาหันด็ 

โด็ยู่ความเห็ันชิอบของคณะรัฐมนตรี

มาติรา ๖๓ การจัด็ตั�งทุนหัมุนเวียู่นให้ักระทำาได้็แต�โด็ยู่บทบัญญัติแหั�งกฎหัมายู่เฉุพาะเท�านั�น โด็ยู่ต้อง 

มีวัตถุัประสงค์ในการจัด็ตั�งที�ชิัด็เจนและเป็นกรณีที�เป็นกิจกรรมที�หัน�วยู่งานของรัฐต้องปฏิิบัติตามหัน้าที� 

เพ่�อสาธารณประโยู่ชิน์ หัร่อเพ่�อประโยู่ชิน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหัมาะสมที�จะอนุญาตใหั้นำารายู่รับ 

จากการด็ำาเนินกิจกรรมนั�นสมทบทุนไว้ใช้ิจ�ายู่ได้็ รวมถึังไม�ซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับทุนหัมุนเวียู่นที�จัด็ตั�งไว้แล้ว

การขอจัด็ตั�ง การบริหัาร การประเมินผ่ล การรวมหัร่อยูุ่บเลิกทุนหัมุนเวียู่น ให้ัเป็นไปตามกฎหัมายู่ 

ว�าด้็วยู่การบริหัารทุนหัมุนเวียู่น เว้นแต�จะมีกฎหัมายู่บัญญัติไว้เป็นอยู่�างอ่�น

 

ส�วินัท่� ๖

การคลัังิท้องิถิิ่�นั

                  

มาติรา ๖๔ องค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นต้องจัด็เก็บรายู่ได้็ใหั้เพียู่งพอในการจัด็ทำาบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะ

ในกรณีที�องค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นยู่ังไม�สามารถัจัด็เก็บรายู่ได็้ใหั้เพียู่งพอกับการด็ำาเนินการตาม 

วรรคหันึ�ง ใหั้รัฐจัด็สรรงบประมาณเพ่�อสนับสนุนองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นเท�าที�จำาเป็นและเหัมาะสมไป 

พลางก�อน
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มาติรา ๖๕ การจัด็ทำางบประมาณ การใชิ้จ�ายู่ การก�อหันี�ผ่่กพัน และการบริหัารทรัพยู่์สินของ 

องค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นต้องทำาอยู่�างโปร�งใสและตรวจสอบได็้ โด็ยู่ต้องพิจารณาผ่ลสัมฤทธิ� ความคุ้มค�า  

ความประหัยู่ัด็ และภาระทางการคลังที�จะเกิด็ขึ�นในอนาคตด้็วยู่

มาติรา ๖๖ การจัด็ทำางบประมาณประจำาปีขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น ให้ัพิจารณาฐานะการคลัง 

ขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น ความจำาเป็นที�ต้องใช้ิจ�ายู่เงินงบประมาณ การจัด็เก็บรายู่ได้็ในปีงบประมาณ

นั�น โด็ยู่ให้ัปฏิิบัติตามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การจัด็ตั�งองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นและพระราชิบัญญัตินี�

มาติรา ๖๗ การก�อหันี�ขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นตามอำานาจที�มีอยู่่�ตามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่การ 

จัด็ตั�งองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นนั�น ถั้าเป็นการก่้เงินหัร่อการออกพันธบัตรใหั้อยู่่�ภายู่ใต้บทบัญญัติแหั�ง 

พระราชิบัญญัตินี� และหัลักเกณฑ์์ที�เกี�ยู่วข้องที�ได้็กำาหันด็ขึ�นตามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การบริหัารหันี�สาธารณะด้็วยู่

การก้่เงินขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�นที�เป็นการก้่เงินจากต�างประเทศหัร่อก้่เป็นเงนิตราต�างประเทศ  

ต้องได้็รับความเห็ันชิอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก�อนด้็วยู่

 

หัมวิด็ ๔
การบััญช่ การรายงิานั แลัะการติรวิจสอบั

                  

มาติรา ๖๘ ให้ักระทรวงการคลังกำาหันด็มาตรฐานการบัญชีิภาครัฐและนโยู่บายู่การบัญชีิภาครัฐ

ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐที�มิใชิ�รัฐวิสาหักิจและทุนหัมุนเวียู่นจดั็ทำาบัญชีิและรายู่งานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีิภาครัฐและนโยู่บายู่การบัญชีิภาครัฐตามวรรคหันึ�ง

ในกรณีหัน�วยู่งานของรัฐที�เป็นรัฐวิสาหักิจ ให้ัจัด็ทำาบัญชีิและรายู่งานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีิ

ที�รับรองทั�วไป

ในกรณีหัน�วยู่งานของรัฐที�เป็นทุนหัมุนเวียู่น ใหั้จัด็ทำาบัญชีิและรายู่งานการเงินตามที�กฎหัมายู่ 

ว�าด้็วยู่การบริหัารทุนหัมุนเวียู่นกำาหันด็

มาติรา ๖๙ ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐจัด็ใหั้มีผ่่้ทำาบัญชีิตามหัลักเกณฑ์์และคุณสมบัติที�กระทรวงการคลัง 

กำาหันด็ เพ่�อจัด็ทำาบัญชีิและรายู่งานการเงินตามพระราชิบัญญัตินี�

มาติรา ๗๐ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐจัด็ทำารายู่งานการเงินประจำาปีงบประมาณซึึ่�งอยู่�างน้อยู่ต้องประกอบ 

ด้็วยู่งบแสด็งฐานะการเงินและงบแสด็งผ่ลการด็ำาเนินงานทางการเงินทั�งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

และเงินอ่�นใด็ รวมถึังการก�อหันี� ทั�งนี� ตามหัลักเกณฑ์์และวิธีการที�กระทรวงการคลังกำาหันด็

ในกรณีที�มีความจำาเป็น หัน�วยู่งานของรัฐจะขอทำาความตกลงกับกระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งาน 

การเงินประจำาปีซึ่ึ�งมิใชิ�ปีงบประมาณก็ได็้ และกระทรวงการคลังจะกำาหันด็เง่�อนไขใหั้หัน�วยู่งานของรัฐนั�น 

ปฏิิบัติด้็วยู่ก็ได้็
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ภายู่ในเก้าสิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณหัร่อตามที�ได็้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง  

ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐนำาส�งรายู่งานตามวรรคหันึ�งใหั้สำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็นเพ่�อตรวจสอบ และนำาส�ง 

กระทรวงการคลังด้็วยู่

มาติรา ๗๑ ใหั้สำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็นหัร่อผ่่้สอบบัญชิีที�สำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็น 

เห็ันชิอบตรวจสอบรายู่งานการเงินที�หัน�วยู่งานของรัฐส�งให้ัตามมาตรา ๗๐ ภายู่ในหันึ�งร้อยู่แปด็สิบวันนับแต� 

วันสิ�นปีงบประมาณหัร่อตามที�ได็้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โด็ยู่ใหั้ตรวจสอบและรายู่งานผ่ลการตรวจสอบ 

ตามนโยู่บายู่ หัลักเกณฑ์์และมาตรฐานที�คณะกรรมการตรวจเงินแผ่�นดิ็นกำาหันด็

มาติรา ๗๒ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนำาส�งรายู่งานการเงินประจำาปีพร้อมกับรายู่งานผ่ลการตรวจสอบของ 

สำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็นใหั้กระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด็ เว้นแต�กรณี 

หัน�วยู่งานของรัฐที�เป็นหัน�วยู่งานของรัฐสภา ศาลยูุ่ติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมน่ญ องค์กรอิสระตาม 

รัฐธรรมน่ญ และองค์กรอัยู่การ ใหั้นำาส�งใหั้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำานักงบประมาณ และ 

เปิด็เผ่ยู่ให้ัสาธารณชินทราบ รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทางส่�ออิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่ ทั�งนี� ภายู่ในสามสิบวันนับแต�วันที�

ได้็รับรายู่งานผ่ลการตรวจสอบจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็น

มาติรา ๗๓ ใหั้กระทรวงการคลังจัด็ทำาบัญชีิการเงินแผ่�นดิ็นตามมาตรฐานการบัญชีิภาครัฐและ 

นโยู่บายู่การบัญชีิภาครัฐ

มาติรา ๗๔ ให้ักระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งานการรับจ�ายู่เงินงบประมาณประจำาปีงบประมาณที�สิ�นสุด็ 

เสนอต�อรัฐมนตรีภายู่ในสี�สิบห้ัาวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณนั�น

ภายู่ในหักสิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ ใหัร้ัฐมนตรีเสนอรายู่งานตามวรรคหันึ�งต�อคณะรัฐมนตรี 

เพ่�อเสนอต�อรัฐสภาภายู่ในเก้าสิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ

มาติรา ๗๕ ใหั้กระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งานการเงินแผ่�นดิ็นประจำาปีงบประมาณ ซึ่ึ�งอยู่�างน้อยู่ 

ต้องประกอบด็้วยู่ งบแสด็งฐานะการเงิน งบแสด็งผ่ลการด็ำาเนินงานทางการเงิน งบแสด็งการเปลี�ยู่นแปลง 

สินทรัพยู่์สุทธิ งบกระแสเงินสด็ และรายู่งานการรับจ�ายู่เงินประจำาปีงบประมาณ และจัด็ส�งใหั้สำานักงาน 

การตรวจเงินแผ่�นดิ็นตรวจสอบภายู่ในเก้าสิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ

ใหั้สำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็นจัด็ทำารายู่งานผ่ลการตรวจสอบรายู่งานการเงินแผ่�นดิ็นประจำาปี 

งบประมาณ ตามมาตรฐานการรายู่งานผ่ลการตรวจสอบที�คณะกรรมการตรวจเงินแผ่�นดิ็นกำาหันด็ให้ัแล้วเสร็จ 

ภายู่ในหันึ�งร้อยู่แปด็สิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ

ใหั้กระทรวงการคลังเสนอรายู่งานการเงินแผ่�นดิ็นประจำาปีงบประมาณตามวรรคหันึ�ง พร้อมด็้วยู่ 

รายู่งานผ่ลการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่�นดิ็นตามวรรคสอง ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่�อเสนอรัฐสภา

ภายู่ในสองร้อยู่สิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ

มาติรา ๗๖ ใหั้กระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งานสถัานะหันี�สาธารณะ หันี�ภาครัฐ และความเสี�ยู่ง 

ทางการคลัง ในวันสิ�นปีงบประมาณเสนอต�อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพ่�อทราบภายู่ในหักสิบวัน 

นับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ
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การจัด็ทำารายู่งานตามวรรคหันึ�ง ให้ัเป็นไปตามหัลักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการกำาหันด็

มาติรา ๗๗ ให้ักระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งาน ดั็งต�อไปนี�

(๑) รายู่งานการเงินรวมของรัฐบาลและหัน�วยู่งานของรัฐ ซึึ่�งประกอบด้็วยู่ ข้อม่ลจากรายู่งานการเงิน 

แผ่�นดิ็นประจำาปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายู่งานการเงินของหัน�วยู่งานของรัฐตามมาตรา ๗๐  

ยู่กเว้นรายู่งานการเงินของรัฐวิสาหักิจและองค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น

(๒) รายู่งานการเงินรวมของรัฐวิสาหักิจ

(๓) รายู่งานการเงินรวมขององค์กรปกครองส�วนท้องถิั�น

(๔) รายู่งานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่ึ�งประกอบด็้วยู่ข้อม่ลจากรายู่งานการเงินรวมของรัฐบาลและ 

หัน�วยู่งานของรัฐตาม (๑) รายู่งานการเงินรวมของรัฐวิสาหักิจตาม (๒) และรายู่งานการเงินรวมขององค์กร 

ปกครองส�วนท้องถิั�นตาม (๓)

รายู่งานตาม (๑) ถึัง (๔) ให้ัเสนอต�อคณะรัฐมนตรีภายู่ในสองร้อยู่สิบวันนับแต�วันสิ�นปีงบประมาณ

ในกรณีหัน�วยู่งานของรัฐใด็ไม�ส�งรายู่งานการเงินภายู่ในระยู่ะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้ักระทรวงการคลัง 

เปิด็เผ่ยู่ไว้ในรายู่งานตามวรรคหันึ�ง และให้ัแจ้งไว้ในรายู่งานที�เสนอต�อคณะรัฐมนตรีด้็วยู่

รายู่งานการเงินตามวรรคหันึ�ง ใหั้เปิด็เผ่ยู่ต�อสาธารณชินทราบ รวมทั�งเผ่ยู่แพร�ผ่�านทางส่�อ 

อิเล็กทรอนิกส์ด้็วยู่

มาติรา ๗๘ ภายู่ในเด่็อนมีนาคมของทุกปี ให้ักระทรวงการคลังจัด็ทำารายู่งานความเสี�ยู่งทางการคลัง 

ประจำาปี ซึ่ึ�งอยู่�างน้อยู่ต้องแสด็งผ่ลการประเมินความเสี�ยู่งที�คาด็ว�าจะเกิด็ขึ�นจากผ่ลกระทบของเศรษฐกิจ 

มหัภาค ระบบการเงิน นโยู่บายู่ของรัฐบาล และผ่ลการด็ำาเนินงานของหัน�วยู่งานของรัฐที�อาจก�อให้ัเกิด็ภาระ

ทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหัารจัด็การความเสี�ยู่งนั�น

เม่�อกระทรวงการคลังได้็จัด็ทำารายู่งานความเสี�ยู่งทางการคลังประจำาปีแล้ว ให้ันำาเสนอต�อคณะกรรมการ 

เพ่�อประกอบการพิจารณาจัด็ทำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่�อทราบ

มาติรา ๗๙ ให้ัหัน�วยู่งานของรัฐจัด็ให้ัมีการตรวจสอบภายู่ใน การควบคุมภายู่ในและการบริหัารจัด็การ 

ความเสี�ยู่ง โด็ยู่ให้ัถ่ัอปฏิิบัติตามมาตรฐานและหัลักเกณฑ์์ที�กระทรวงการคลังกำาหันด็

หัมวิด็ ๕
การติรวิจเงิินัแผ่�นัดิ็นั

                  

มาติรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่�นดิ็นต้องกระทำาด้็วยู่ความสุจริต รอบคอบ โปร�งใส เที�ยู่งธรรม กล้าหัาญ 

ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหัลักธรรมาภิบาล โด็ยู่ให้ัเป็นไปตามกฎหัมายู่ประกอบรัฐธรรมน่ญว�าด้็วยู่การ

ตรวจเงินแผ่�นดิ็น

ในกรณมีีการกระทำาผิ่ด็วินัยู่การเงนิการคลังของรัฐตามที�กำาหันด็ไว้ในพระราชิบัญญัตินี� การสั�งลงโทษ 

ทางปกครองให้ัเป็นไปตามกฎหัมายู่ประกอบรัฐธรรมน่ญว�าด้็วยู่การตรวจเงินแผ่�นดิ็น
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

บัทเฉพาะกาลั
                  

มาติรา ๘๑  ให้ัคณะกรรมการจัด็ทำาแผ่นการคลังระยู่ะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้ัแล้วเสร็จภายู่ใน

เก้าสิบวันนับแต�วันที�พระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๒ บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ไม�ใช้ิบังคับกับกฎหัมายู่ 

ที�กำาหันด็เกี�ยู่วกับการจัด็เก็บภาษีอากรหัร่อค�าธรรมเนียู่มเพิ�มขึ�นจากที�กำาหันด็ไว้ในกฎหัมายู่ การยู่กเว้น  

การลด็หัยู่�อนภาษอีากรหัร่อค�าธรรมเนยีู่ม หัร่อการกันเงนิรายู่ได้็ซึึ่�งมีผ่ลบังคับใช้ิอยู่่�ก�อนวันที�พระราชิบัญญัตินี� 

มีผ่ลใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา ๒๐ (๔) ไม�ใช้ิบังคับกับการตั�งงบประมาณรายู่จ�ายู่ประจำาปีสำาหัรับ 

บรรด็าภาระทางการเงินที�มีกฎหัมายู่บัญญัติใหั้ส�งเงินเข้าสมทบหัร่อชิด็เชิยู่เพ่�อการใด็ ๆ ที�เกิด็ขึ�นก�อนวันที� 

พระราชิบัญญัตินี�มีผ่ลใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๔ ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐที�มิใชิ�รัฐวิสาหักิจและทุนหัมุนเวียู่นจัด็ทำาบัญชีิและรายู่งานการเงิน 

ตามมาตรฐานการบัญชิภีาครัฐและนโยู่บายู่การบัญชิภีาครัฐที�กำาหันด็ไว้ในมาตรา ๖๘ ภายู่ในระยู่ะเวลาสามปี

นับแต�วันที�พระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๕ ให้ักระทรวงการคลังด็ำาเนนิการจัด็ให้ัมีรายู่งานการเงนิตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔) ภายู่ใน 

ระยู่ะเวลาสามปีนับแต�วันที�พระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๖ บรรด็ากฎ ระเบียู่บ ข้อบังคับ หัร่อหัลักเกณฑ์์ที�ออกไว้โด็ยู่อาศัยู่อำานาจตามบทบัญญัติ 

มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แหั�งพระราชิบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม  

ใหั้มีผ่ลบังคับใชิ้ต�อไปได็้เท�าที�ไม�ขัด็หัร่อแยู่้งกับพระราชิบัญญัตินี�จนกว�าจะมีการออกระเบียู่บ ข้อบังคับ  

ประกาศ หัร่อหัลักเกณฑ์์ ตามพระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

การด็ำาเนินการออกระเบียู่บ ข้อบังคับ ประกาศ หัร่อหัลักเกณฑ์์ใหั้เป็นไปตามพระราชิบัญญัตินี� 

ตามวรรคหันึ�ง ต้องด็ำาเนินการให้ัแล้วเสร็จเพ่�อให้ัมีผ่ลใช้ิบังคับภายู่ในหันึ�งปีนับแต�วันที�พระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

มาติรา ๘๗ ในระหัว�างที�ยู่ังมิได้็มีการกำาหันด็หัลักเกณฑ์์และคุณสมบัติของผ้่่ทำาบัญชีิตามมาตรา ๖๙  

ใหั้ผ่่้มีหัน้าที�จัด็ทำาบัญชีิของหัน�วยู่งานของรัฐซึ่ึ�งทำาหัน้าที�อยู่่�ก�อนวันที�พระราชิบัญญัตินี�ใชิ้บังคับทำาหัน้าที� 

ต�อไปได็้ ทั�งนี� ใหั้กระทรวงการคลังจัด็ทำาหัลักเกณฑ์์และคุณสมบัติของผ่่้ทำาบัญชีิใหั้แล้วเสร็จภายู่ในหันึ�งปี 

นับแต�วันที�พระราชิบัญญัตินี�ใช้ิบังคับ

  ผ้่่รับสนองพระราชิโองการ

พลเอก ประยูุ่ทธ์ จันทร์โอชิา

       นายู่กรัฐมนตรี
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หัมายู่เหัตุ :- เหัตุผ่ลในการประกาศใชิ้พระราชิบัญญัติฉุบับนี� ค่อ โด็ยู่ที�รัฐธรรมน่ญแหั�งราชิอาณาจักรไทยู่ 

บัญญัติให้ัรัฐต้องรักษาวินัยู่การเงินการคลังอยู่�างเคร�งครัด็เพ่�อให้ัฐานะทางการเงนิการคลังของรัฐมเีสถีัยู่รภาพ  

และมั�นคงอยู่�างยู่ั�งยู่่นตามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่วินัยู่การเงินการคลังของรัฐ ซึ่ึ�งกฎหัมายู่ด็ังกล�าวอยู่�างน้อยู่ต้องมี 

บทบัญญัติเกี�ยู่วกับกรอบการด็ำาเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำาหันด็วินัยู่ทางการคลัง  

ด้็านรายู่ได้็และรายู่จ�ายู่ทั�งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหัารทรัพย์ู่สินของรัฐและเงินคงคลัง  

และการบริหัารหันี�สาธารณะ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชิบัญญัตินี�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อบัังคัับั
การประชุุมสภากรุงเทพมหานคัร

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยท่ี่�เป็็นการสมควรป็รับป็รุงข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร 

อาศััยอำานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชุบัญญตัิระเบ่ยบบริหารราชุการกรุงเที่พมหานคร  

พ.ศั. ๒๕๒๘ สภากรุงเที่พมหานครจึงตราข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานครขึ้�นไว้ ดังต่อไป็น่�

ข้้อ ๑ ข้้อบังคับน่�เร่ยกว่า “ข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร พ.ศั. ๒๕๖๒”

ข้้อ ๒[๑] ข้้อบังคับน่�ให้ใชุ้บังคับตั�งแต่วันถััดจากวันป็ระกาศัในราชุกิจจานุเบกษาเป็็นต้นไป็

ข้้อ ๓ ให้ยกเลิิก

(๑)  ข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร พ.ศั. ๒๕๔๑

(๒)  ข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๔๒

(๓)  ข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๓) พ.ศั. ๒๕๔๖

(๔)  ข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๔) พ.ศั. ๒๕๖๑

ข้้อ ๔ ในข้้อบังคับน่� คำาว่า

“สภา” หมายความว่า สภากรุงเที่พมหานคร

“สมาชิุก” หมายความว่า สมาชิุกสภากรุงเที่พมหานคร

“ป็ระธาน” หมายความว่าป็ระธานคณะกรรมการสามัญ ป็ระธานคณะกรรมการวิสามัญ ป็ระธาน 

คณะอนุกรรมการ ป็ระธานท่ี่�ป็ระชุุม แล้ิวแต่กรณ่ เว้นแต่บที่บัญญัติในข้้อใดจะกำาหนดไว้เป็็นอย่างอ่�น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสามัญ หร่อคณะกรรมการวิสามัญ

“ข้้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้้อบัญญัติกรุงเที่พมหานคร

ข้้อ ๕ ให้ป็ระธานสภารักษาการตามข้้อบังคับน่� แลิะให้ม่อำานาจออกระเบ่ยบ คำาสั�งหร่อป็ระกาศัเพ่�อ 

ป็ฏิิบัติการตามข้้อบังคับน่�

[๑] ราชุกิจจานุเบกษา เล่ิม ๑๓๖/เล่ิมพิเศัษ ๒๐๕ ง/หน้า ๒๙/๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
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หมวด ๑
การเลืือกประธานสภาแลืะรองประธานสภา

                  

ข้้อ ๖ เม่�อม่การเล่ิอกตั�งสมาชิุกเป็็นการทัี่�วไป็แลิะรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ยเร่ยกป็ระชุุมสภา 

ครั�งแรกแลิ้ว ให้เลิข้านุการสภาเชุิญสมาชุิกผู้้้ม่อายุส้งสุดซึ่ึ�งอย้่ในที่่�ป็ระชุุมนั�น เป็็นป็ระธานชุั�วคราวเพ่�อ 

ดำาเนินการเล่ิอกป็ระธานสภา

เม่�อเลิ่อกป็ระธานสภาเสร็จแลิ้ว ให้ป็ระธานชุั�วคราวพ้นจากหน้าที่่�แลิะให้ป็ระธานสภาดำาเนินการ 

เล่ิอกรองป็ระธานสภาอ่กไม่เกินสองคน

ให้ป็ระธานสภาแลิะรองป็ระธานสภาดำารงตำาแหน่งทัี่นท่ี่ท่ี่�ได้รับเล่ิอก

ข้้อ ๗ การเลิ่อกป็ระธานสภา สมาชุิกแต่ลิะคนม่สิที่ธิเสนอชุ่�อสมาชุิกได้หนึ�งชุ่�อ การเสนอชุ่�อต้องม่ 

สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน

ถ้ัาม่การเสนอชุ่�อผู้้้ใดเพ่ยงชุ่�อเด่ยว ให้ถ่ัอว่าผู้้้นั�นได้รับเล่ิอก 

ถ้ัาม่การเสนอหลิายชุ่�อ ให้สมาชิุกลิงมติเล่ิอกจากชุ่�อเหล่ิานั�น ด้วยวิธ่การลิงคะแนนลัิบ โดยการข้านชุ่�อ 

สมาชุิกตามลิำาดับตัวอักษรให้มาลิงคะแนนเป็็นรายคนในค้หาที่่�จัดไว้ ด้วยวิธ่การเข้่ยนชุ่�อผู้้้ซึ่ึ�งตนป็ระสงค์จะ 

เลิ่อกลิงบนแผู้่นกระดาษ ใส่ซึ่อง แลิ้วนำาซึ่องไป็ใส่ในห่บลิงคะแนน เม่�อสมาชุิกที่่�อย้่ในที่่�ป็ระชุุมในข้ณะนั�น  

ได้ใชุ้สิที่ธิในการลิงคะแนนครบถั้วนแลิ้ว ให้ป็ระธานชุั �วคราวสั �งยุติการลิงคะแนนที่ันที่่แลิะให้ม่การ 

ตรวจนับคะแนนโดยป็ระธานชุั�วคราวเชุิญสมาชุิกจำานวนห้าคนเป็็นกรรมการตรวจนับคะแนน เม่�อตรวจนับ 

คะแนนแล้ิว ให้ป็ระธานชุั�วคราวป็ระกาศัคะแนนต่อที่่�ป็ระชุุมที่ันที่่ ผู้้้ได้คะแนนส้งสุดเป็็นผู้้้ได้รับเลิ่อก ถั้าได้ 

คะแนนสง้สุดเที่่ากันหลิายชุ่�อ ให้ดำาเนินการเลิอ่กใหม่เฉพาะชุ่�อที่่�ได้คะแนนสง้สุดเที่่ากัน แต่ถั้าคะแนนสง้สุด 

เที่่ากันอ่ก ให้ป็ระธานชุั�วคราวออกเส่ยงเพิ�มข้ึ�นอ่กหนึ�งเส่ยงเป็็นเส่ยงชุ่�ข้าด ที่ั�งน่� เว้นแต่ที่่�ป็ระชุุมจะม่มติให ้

ใชุ้วิธ่อ่�นในการออกเส่ยงลิงคะแนน

ข้้อ ๘ การเล่ิอกรองป็ระธานสภา ให้นำาความในข้้อ ๗ มาใชุ้บังคับ โดยอนุโลิม

ในกรณ่ท่ี่�สภาม่มติให้ม่รองป็ระธานสภาสองคน ให้เล่ิอกรองป็ระธานสภาคนท่ี่�หนึ�งก่อน แล้ิวจึงเล่ิอก 

รองป็ระธานสภาคนท่ี่�สอง

ข้้อ ๙ ป็ระธานสภาแลิะรองป็ระธานสภาดำารงตำาแหน่งตามวาระคราวลิะสองปี็

เม่�อครบวาระการดำารงตำาแหน่งตามวรรคหนึ�ง ให้ป็ระธานสภาเร่ยกป็ระชุุมสภาเพ่�อให้ม่การเลิ่อก 

ป็ระธานสภาแลิะรองป็ระธานสภาในวันที่ำาการถััดจากวันท่ี่�ป็ระธานสภา แลิะรองป็ระธานสภาพ้นจากตำาแหน่ง 

ตามวาระ

ป็ระธานสภาแลิะรองป็ระธานสภาซึึ่�งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับการเล่ิอกอ่กได้

ให้นำาความในข้้อ ๖ ข้้อ ๗ แลิะข้้อ ๘ มาใชุ้บังคับ โดยอนุโลิม
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อ ๑๐ เม่�อป็ระธานสภาหร่อรองป็ระธานสภาพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระตามข้้อ ๙ ให้สภาเล่ิอก 

สมาชิุกขึ้�นเป็็นป็ระธานสภาหร่อรองป็ระธานสภา แล้ิวแต่กรณ่ ภายในเจ็ดวันเพ่�อดำารงตำาแหน่งท่ี่�ว่างนั�นแที่น  

ให้นำาความในข้้อ ๖ ข้้อ ๗ แลิะข้้อ ๘ มาใชุ้บังคับ โดยอนุโลิม

ผู้้้ท่ี่�ได้รับเล่ิอกให้อย้ใ่นตำาแหน่งตามวาระข้องผู้้้ซึึ่�งตนแที่น

หมวด ๒
หน้าท่�แลืะอำานาจข้องประธานสภา รองประธานสภา

แลืะเลืข้านุการสภา
                  

ข้้อ ๑๑ ป็ระธานสภาม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจ ดังต่อไป็น่�

(๑) ดำาเนินกิจการข้องสภาให้เป็็นไป็ตามข้้อบังคับข้องสภา

(๒) เป็็นป็ระธานข้องท่ี่�ป็ระชุุม 

(๓) กำากับด้แลิงานในสภา

(๔) รักษาระเบ่ยบแลิะความสงบเร่ยบร้อยในสภา

(๕) เป็็นผู้้้แที่นสภาในกิจการภายนอก

(๖) หน้าท่ี่�แลิะอำานาจตามท่ี่�ม่กฎหมาย กฎ ระเบ่ยบ หร่อป็ระกาศัอ่�นกำาหนดไว้ 

ข้้อ ๑๒ รองป็ระธานสภาม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจชุ่วยป็ระธานสภาในกิจการอันเป็็นหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้อง 

ป็ระธานสภา หร่อป็ฏิิบัติตามท่ี่�ป็ระธานสภามอบหมาย

เม่�อป็ระธานสภาไม่อย่้หร่ออย่้แต่ไม่อาจป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ได้ ให้รองป็ระธานสภาคนท่ี่�หนึ�งเป็็นผู้้้ป็ฏิิบัติหน้าท่ี่� 

แที่นป็ระธานสภา ถ้ัารองป็ระธานสภาคนท่ี่�หนึ�งไม่อย่้หร่อไม่อาจป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ได้ ให้รองป็ระธานสภาคนท่ี่�สองเป็็น 

ผู้้้ป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�แที่นป็ระธานสภา

ข้้อ ๑๓ เลิข้านุการสภาม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจ ดังต่อไป็น่�

(๑) นัดป็ระชุุมสภาแลิะนัดป็ระชุุมคณะกรรมการครั�งแรก

(๒) เชิุญป็ระธานชัุ�วคราวข้องท่ี่�ป็ระชุุมสภาแลิะท่ี่�ป็ระชุุมคณะกรรมการเข้้าป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�

(๓) ชุ่วยป็ระธานในการควบคุมการนับคะแนนเส่ยง

(๔) แจ้งระเบ่ยบหร่อหนังส่อต่อท่ี่�ป็ระชุุมหร่อต่อสมาชิุก

(๕) จัดที่ำารายงานการป็ระชุุมตามถ้ัอยคำาท่ี่�อภิป็รายแลิะควบคุมการที่ำารายงานการป็ระชุุมทัี่�งป็วง

(๖) ย่นยันมติข้องสภาไป็ยังผู้้้ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

(๗) รักษาสรรพเอกสารข้องสภา

(๘) ควบคุมการเข้้าออกในสภา

(๙) ควบคุมกิจการให้เป็็นไป็ตามระเบ่ยบท่ี่�ป็ระธานสภากำาหนด
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(๑๐) ป็ฏิิบัติการตามท่ี่�ได้กำาหนดไว้ในข้้อบังคับน่�

(๑๑) ป็ฏิิบัติการอ่�นตามท่ี่�ป็ระธานสภามอบหมาย

หมวด ๓
การประชุุม

                  

ข้้อ ๑๔ ก่อนเข้้ารับหน้าท่ี่�สมาชิุกต้องป็ฏิิญาณตนในท่ี่�ป็ระชุุมสภา โดยให้ป็ระธานสภากล่ิาวนำาด้วย 

ถ้ัอยคำา ดังต่อไป็น่� “ข้้าพเจ้า (ชุ่�อผู้้้ป็ฏิิญาณ) ข้อป็ฏิิญาณว่า ข้้าพเจ้าจะป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ด้วยความซ่ึ่�อสัตย์สุจริต  

เพ่�อป็ระโยชุน์ข้องป็ระเที่ศัชุาติแลิะป็ระชุาชุน ทัี่�งจะรักษาไว้แลิะป็ฏิิบัติตามรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจักรไที่ย 

ทุี่กป็ระการ”

กรณ่การป็ระชุุมสภาครั�งแรกตามข้้อ ๖ วรรคหนึ�ง ให้ป็ระธานชัุ�วคราวเป็็นผู้้้กล่ิาวนำาสมาชิุกป็ฏิิญาณตน

ข้้อ ๑๕ การป็ระชุุมสภาม่ ดังต่อไป็น่�

(๑) การป็ระชุุมสมัยสามัญ ได้แก่ การป็ระชุุมตามป็กติป็ระจำาปี็ ม่กำาหนดสมัยลิะสามสิบวัน

(๒) การป็ระชุุมสมัยวิสามัญ ได้แก่ การป็ระชุุมนอกจาก (๑) ม่กำาหนดสมัยลิะสามสิบวัน

ข้้อ ๑๖ ในการป็ระชุุมสภาครั�งแรกหร่อป็ระชุุมสมัยสามัญป็ระจำาปี็ ให้กำาหนดวันเริ�มป็ระชุุมสมัยสามัญ 

สมัยแรกข้องปี็ถััดไป็ไว้ด้วย

ข้้อ ๑๗ การป็ระชุุมสภาตามข้้อ ๑๕ ให้ป็ระธานสภาเป็็นผู้้เ้ร่ยกป็ระชุุมตามสมัยป็ระชุุม แลิะเป็็นผู้้้เปิ็ด 

หร่อปิ็ดการป็ระชุุม 

กรณ่จำาเป็็นให้ป็ระธานสภาสั �งข้ยายสมัยป็ระชุุมสามัญ หร่อสมัยป็ระชุุมวิสามัญออกไป็อ่กได้ 

ตามความจำาเป็็นครั�งลิะไม่เกินสิบห้าวัน

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ แลิะมาตรา ๓๒ แห่งพระราชุบัญญัติระเบ่ยบบริหารราชุการกรุงเที่พมหานคร  

พ.ศั. ๒๕๒๘ การปิ็ดสมัยป็ระชุุมสามัญหร่อสมัยป็ระชุุมวิสามัญก่อนครบกำาหนดเวลิาสามสิบวันจะกระที่ำาได้ 

โดยความเห็นชุอบข้องสภา

ข้้อ ๑๘ ในกรณ่ที่่�ม่ความจำาเป็็นเพ่�อป็ระโยชุน์ข้องกรุงเที่พมหานคร ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร  

หร่อสมาชุิกม่จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามข้องจำานวนสมาชุิกที่ั�งหมด อาจที่ำาคำาร้องย่�นต่อป็ระธานสภา 

ข้อให้เร่ยกป็ระชุุมสมัยวิสามัญได้ ให้ป็ระธานสภาเร่ยกป็ระชุุมโดยกำาหนดวันป็ระชุุมภายในสิบห้าวันนับแต ่

วันได้รับคำาร้อง

ในกรณ่ที่่�สมาชุิกร้องข้อให้เป็ิดป็ระชุุมสมัยวิสามัญตามวรรคหนึ�ง ให้ป็ระธานสภาแจ้งผู้้้ว่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานครที่ราบภายในสามวันที่ำาการนับแต่วันท่ี่�ได้รับคำาร้อง
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อ ๑๙ การแจ้งกำาหนดเปิ็ดป็ระชุุมสภาตามความในข้้อ ๖ แลิะข้้อ ๑๕ ให้เลิข้านุการสภาแจ้งล่ิวงหน้า 

เป็็นหนังส่อให้สมาชุิกที่ราบ แลิะให้ป็ิดป็ระกาศัไว้ในที่่�เป็ิดเผู้ยที่่�ศัาลิาว่าการกรุงเที่พมหานคร สภาแลิะ 

สำานักงานเข้ตทุี่กเข้ต ก่อนวันกำาหนดเปิ็ดป็ระชุุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรณ่เร่งด่วนจะแจ้งกำาหนดเปิ็ดป็ระชุุม 

โดยปิ็ดป็ระกาศัน้อยกว่านั�นก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าย่�สิบส่�ชัุ�วโมงก่อนกำาหนดเวลิาเปิ็ดป็ระชุุม

ข้้อ ๒๐[๒] ในระหว่างสมัยป็ระชุุมสภา การกำาหนดวันป็ระชุุมตามป็กติให้เป็็นไป็ตามมติข้องสภา เว้นแต่ 

เม่�อป็ระธานสภาพิจารณาเห็นว่าไม่ม่เร่�องที่่�สมควรจะบรรจุเข้้าระเบ่ยบวาระสำาหรับวันนัดป็ระชุุมครั�งใด  

ป็ระธานสภาอาจสั�งงดการป็ระชุุมครั�งนั�นเส่ยก็ได้ 

ห้ามมิให้ป็ระธานสภาสั�งงดการป็ระชุุมมากกว่าหนึ�งครั�งติดต่อกัน เว้นแต่จะไม่ม่เร่�องที่่�จะบรรจ ุ

เข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุม

ถั้าป็ระธานสภาพิจารณาเห็นว่าจำาเป็็นจะนัดป็ระชุุมสภาเป็็นพิเศัษนอกจากที่่�สภาได้ลิงมติไว้ตาม 

ความในวรรคหนึ�งก็ให้ที่ำาได้

ข้้อ ๒๑ ในการนัดป็ระชุุมสภาโดยป็กติให้นัดป็ระชุุมลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยส่งเป็็นหนังส่อ 

ไป็ยังสมาชิุก

ในกรณ่จำาเป็็นป็ระธานสภาจะนัดป็ระชุุมสภาเร็วกว่านั�นก็ได้ โดยส่งเป็็นหนังส่อที่างไป็รษณ่ย์ 

ไป็รษณ่ย์อิเล็ิกที่รอนิกส์ ส่�อเที่คโนโลิย่สารสนเที่ศัหร่อส่งโดยวิธ่การอ่�นใดก็ได้

ข้้อ ๒๒ การนัดป็ระชุุมให้ส่งระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมพร้อมเอกสารที่่�เก่�ยวข้้องไป็ด้วย เว้นแต่เป็็น 

การนัดป็ระชุุมตามข้้อ ๒๑ วรรคสอง จะแจ้งระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมพร้อมเอกสารที่่�เก่�ยวข้้องให้สมาชุิก 

ที่ราบในท่ี่�ป็ระชุุมก็ได้

ข้้อ ๒๓ การจัดระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมสภาให้จัดลิำาดับ ดังต่อไป็น่�

(๑) เร่�องท่ี่�ป็ระธานสภาแจ้งต่อท่ี่�ป็ระชุุม

(๒) รับรองรายงานการป็ระชุุมสภา

(๓) กระท้้ี่ถัาม โดยให้กำาหนดกระท้้ี่ถัามสดก่อนกระท้้ี่ถัามทัี่�วไป็

(๔) เร่�องท่ี่�คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ิว

(๕) เร่�องท่ี่�ค้างพิจารณา

(๖) เร่�องท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครเสนอ

(๗) เร่�องท่ี่�เสนอใหม่

(๘) เร่�องอ่�น ๆ

ในกรณ่ท่ี่�ป็ระธานสภาเห็นว่าเร่�องใดเป็็นเร่�องด่วน จะจัดไว้ในลิำาดับใดข้องระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมก็ได้

ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครเสนอข้อให้จัดเร่�องใด เป็็นเร่�องด่วนไว้ในลิำาดับใดข้องระเบ่ยบ 

วาระการป็ระชุุม ให้ป็ระธานสภาพิจารณาแลิะอาจจัดให้ตามท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครร้องข้อ

[๒] ข้้อ ๒๐ แก้ไข้เพิ�มเติมโดยข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๖๓
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ข้้อ ๒๔ การป็ระชุุมสภาต้องม่สมาชิุกมาป็ระชุุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวนสมาชิุกทัี่�งหมดจึงจะเป็็น 

องค์ป็ระชุุม

ให้สมาชุิกผู้้้มาป็ระชุุมลิงชุ่�อในสมุดหร่อโดยวิธ่การอ่�นใดที่่�สำานักงานเลิข้านุการสภาจัดไว้ เม่�อสมาชุิก 

ลิงชุ่�อครบองค์ป็ระชุุมแลิะถึังกำาหนดเวลิานัดป็ระชุุมแล้ิว ให้เลิข้านุการสภาม่สัญญาณเร่ยกป็ระชุุม ให้สมาชิุก 

เข้้านั�งในท่ี่�ท่ี่�จัดไว้ เม่�อม่สมาชิุกเข้้าป็ระชุุมครบองค์ป็ระชุุมแล้ิว ให้ป็ระธานสภาดำาเนินการป็ระชุุมได้

ข้้อ ๒๕ เม่�อพ้นกำาหนดเวลิาป็ระชุุมไป็สามสิบนาท่ี่แล้ิว สมาชิุกยังไม่ครบองค์ป็ระชุุมป็ระธานสภาจะ 

สั�งให้เล่ิ�อนการป็ระชุุมไป็ก็ได้

ข้้อ ๒๖ เม่�อป็ระธานสภาแลิะรองป็ระธานสภาไม่อย่้ในท่ี่�ป็ระชุุมหร่อไม่อาจป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ได้ ให้สมาชิุก 

เล่ิอกสมาชิุกผู้้้หนึ�งขึ้�นเป็็นป็ระธานเฉพาะการป็ระชุุมนั�น

ถั้าป็ระธานสภาหร่อรองป็ระธานสภาเข้้ามาในที่่�ป็ระชุุมในระหว่างที่่�การเลิ่อกตามวรรคหนึ�งกำาลิัง 

ดำาเนินการอย่้ ให้ระงับการเล่ิอกนั�นเส่ย ถ้ัาได้ม่การเล่ิอกแล้ิว ให้ผู้้้ได้รับเล่ิอกนั�นพ้นหน้าท่ี่�แลิะให้ป็ระธานสภา 

หร่อรองป็ระธานสภาผู้้้เข้้ามาเป็็นป็ระธานข้องท่ี่�ป็ระชุุมต่อไป็

ข้้อ ๒๗ การป็ระชุุมสภาย่อมเป็็นการเป็ิดเผู้ย หากเป็็นการสมควรป็ระธานสภาอาจจัดให้ม่การ 

ถั่ายที่อดที่างวิที่ยุกระจายเส่ยงหร่อโที่รที่ัศัน์หร่อวิธ่การอ่�นใดก็ได้ แต่ถั้าผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครหร่อ 

สมาชิุกม่จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในส่�ข้องจำานวนสมาชิุกทัี่�งหมดข้องสภาร้องข้อให้ม่การป็ระชุุมลัิบ ให้ป็ระธานสภา  

สั�งผู้้้มิได้ม่ส่วนเก่�ยวข้้องในการป็ระชุุมนั�นออกจากท่ี่�ป็ระชุุมให้พ้นระยะท่ี่�จะฟัังการป็ระชุุมได้

การร้องข้อให้ม่การป็ระชุุมลัิบอาจที่ำาเป็็นหนังส่อก็ได้แต่ไม่จำาต้องบอกล่ิวงหน้า

ในการป็ระชุุมลัิบ ห้ามมิให้ถ่ัายที่อดที่างวิที่ยุกระจายเส่ยงหร่อโที่รทัี่ศัน์ รวมทัี่�งห้ามใชุ้เคร่�องบันทึี่กเส่ยง  

เคร่�องบันทึี่กภาพ หร่อเคร่�องม่อส่�อสารใด ๆ เว้นแต่การบันทึี่กข้องสภา

ข้้อ ๒๘ การป็ระชุุมสภาต้องดำาเนินการตามระเบ่ยบวาระการป็ระชุุม เว้นแต่ท่ี่�ป็ระชุุมจะได้ลิงมติเป็็น 

อย่างอ่�น

การป็ระชุุมป็รึกษาหร่อพิจารณาในสภา ต้องเป็็นกิจการเก่�ยวกับหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องสภา ห้ามมิให้ 

ป็รึกษาหร่อพิจารณาในเร่�องนอกหน้าท่ี่�แลิะอำานาจหร่อเร่�องท่ี่�ฝ่่าฝื่นกฎหมาย

ข้้อ ๒๙ การลิงมติ ให้ถ่ัอเส่ยงข้้างมากเป็็นเกณฑ์์ เว้นแต่เร่�องนั�น ๆ  ม่กฎหมายหร่อข้้อบังคับกำาหนดไว้ 

เป็็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๓๐ ถ้ัาผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครข้อแถัลิงหร่อชุ่�แจงเร่�องใดต่อท่ี่�ป็ระชุุมสภา  ให้ป็ระธานสภาอนุญาต

สมาชิุกม่สิที่ธิท่ี่�จะซัึ่กถัามรายลิะเอ่ยดเก่�ยวกับเร่�องท่ี่�แถัลิงหร่อชุ่�แจงนั�นได้ 

ข้้อ ๓๑ เม่�อได้ป็ระชุุมสภากันพอสมควรแล้ิว ป็ระธานสภาอาจสั�งให้พักการป็ระชุุม เล่ิ�อนการป็ระชุุม  

หร่อเลิิกการป็ระชุุมได้ 

ถั้าสมาชุิกไม่เห็นด้วยกับความเห็นข้องป็ระธานสภาตามวรรคหนึ�งให้เป็็นมติข้องสภาที่่�จะดำาเนินการ

ไป็ในที่างใด
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ในกรณ่ที่่�ป็ระธานสภาลิุกจากที่่�นั�งข้องป็ระธานสภาโดยมิได้สั�งอย่างใดแลิะไม่ม่รองป็ระธานสภา 

ป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�แที่น ให้เลิิกการป็ระชุุม

ข้้อ ๓๒ รายงานการป็ระชุุมสภา เม่�อคณะกรรมการตามข้้อ ๘๓ (๒) ตรวจแลิ้ว ก่อนที่่�จะเสนอให้ 

สภารับรองตามระเบ่ยบวาระการป็ระชุุม ให้ที่ำาสำาเนาวางไว้สามฉบับหร่ออาจจัดเอกสารอิเล็ิกที่รอนิกส์ไว้ด้วย 

ก็ได้ ณ สำานักงานเลิข้านุการสภาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันป็ระชุุม เพ่�อให้สมาชิุกตรวจด้ได้

ข้้อ ๓๓ การแก้ไข้เพิ�มเติมรายงานการป็ระชุุมสภาต้องเป็็นมติข้องท่ี่�ป็ระชุุมสภา

ข้้อ ๓๔ เม่�อสภาได้รับรองรายงานการป็ระชุุมสภาครั�งใดแลิ้ว ให้เลิข้านุการสภาเสนอรายงาน 

การป็ระชุุมสภาให้ป็ระธานสภาลิงลิายม่อชุ่�อไว้เป็็นหลัิกฐาน

รายงานการป็ระชุุมสภาที่่�ได้รับรองแลิ้ว แต่ป็ระธานสภายังมิได้ลิงลิายม่อชุ่�อตามวรรคหนึ�งหร่อ 

รายงานการป็ระชุุมสภาที่่�ยังมิไดม้่การรับรองเพราะเหตุที่่�อายุข้องสภาสิ�นสุดลิง ให้เลิข้านุการสภาบันที่ึกเหตุ

นั�นไว้ แลิะเป็็นผู้้้รับรองความถ้ักต้องข้องรายงานการป็ระชุุมนั�น

ข้้อ ๓๕ รายงานการป็ระชุุมลัิบข้องสภา จะเปิ็ดเผู้ยได้หร่อไม่เพ่ยงใด ให้เป็็นไป็ตามมติข้องท่ี่�ป็ระชุุมสภา

ข้้อ ๓๖ สภาอาจม่มติห้ามเผู้ยแพร่ข้้อความอันกระที่บกับความมั�นคงหร่อป็ระโยชุน์สำาคัญข้องแผู่้นดิน 

หร่อข้องกรุงเที่พมหานครท่ี่�ม่การกล่ิาวหร่อป็รากฏิในการป็ระชุุมสภาได้ 

หมวด ๔
ญััตติ

                  

ข้้อ ๓๗ ญัตติม่สองป็ระเภที่ ดังน่�

(๑) ญัตติเก่�ยวกับหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานคร

(๒) ญัตติร่างข้้อบัญญัติ

ข้้อ ๓๘ ญัตติตามข้้อ ๓๗ (๑) ต้องเสนอล่ิวงหน้าเป็็นหนังส่อต่อป็ระธานสภาแลิะต้องม่สมาชิุกรับรอง 

ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่กฎหมายหร่อข้้อบังคับจะได้กำาหนดไว้เป็็นอย่างอ่�น

ให้ป็ระธานสภาบรรจุญัตติที่่�เสนอมาเข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมสภาภายในกำาหนดเวลิาอันสมควร 

ในสมัยป็ระชุุมนั�น

ข้้อ ๓๙ ญัตติต่อไป็น่�ไม่ต้องเสนอล่ิวงหน้าเป็็นหนังส่อแต่ต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

(๑) ข้อให้ป็รึกษาหร่อพิจารณาเป็็นการด่วน 

(๒) ญัตติท่ี่�กำาหนดไว้ในข้้อ ๔๐

(๓) ญัตติอ่�นท่ี่�ป็ระธานสภาอนุญาต

ข้้อ ๔๐ เม่�อท่ี่�ป็ระชุุมสภากำาลัิงป็รึกษาหร่อพิจารณาญัตติใด มิให้เสนอญัตติอ่�น เว้นแต่ญัตติดังต่อไป็น่�

(๑) ข้อแป็รญัตติเฉพาะในเร่�องท่ี่�ไม่ใชุ่ข้้อบัญญัติ
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(๒) ข้อให้รวมระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมที่่�เป็็นเร่�องเด่ยวกัน ที่ำานองเด่ยวกัน หร่อเก่�ยวเน่�องกัน 

เพ่�อพิจารณาพร้อมกัน

(๓) ข้อให้ส่งป็ัญหาไป็ยังคณะกรรมการเพ่�อพิจารณา หร่อข้อให้บุคคลิใดส่งเอกสารหร่อมาแถัลิง 

ข้้อเท็ี่จจริงหร่อแสดงความคิดเห็น

(๔) ข้อให้ลิงมติ

(๕) ข้อให้รวมหร่อแยกป็ระเด็นพิจารณาหร่อลิงมติ

(๖) ข้อให้ปิ็ดอภิป็ราย

(๗) ข้อให้เปิ็ดอภิป็ราย

(๘) ข้อให้เล่ิ�อนการป็รึกษาหร่อพิจารณา

(๙) ข้อให้พิจารณาว่าสมาชิุกหร่อผู้้้เข้้าร่วมป็ระชุุมกระที่ำาผิู้ดข้้อบังคับน่�

(๑๐) ข้อให้ยกเร่�องอ่�นขึ้�นป็รึกษาหร่อพิจารณา

ถ้ัาท่ี่�ป็ระชุุมม่มติหร่อเห็นชุอบด้วยในญัตติตาม (๑๐) ญัตติเดิมเป็็นอันตกไป็ เว้นแต่ญัตตินั�นเป็็นญัตติ 

ร่างข้้อบัญญัติ

ข้้อ ๔๑ ญัตติตามข้้อ ๔๐ (๔) (๖) แลิะ (๑๐) ห้ามมิให้ผู้้้ใดเสนอในคราวเด่ยวกันกับการอภิป็รายข้องตน

ข้้อ ๔๒ ญัตติตามข้้อ ๔๐ (๙) ต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าส่�คน โดยให้ระบุเพ่ยงว่าผิู้ดข้้อบังคับ 

ในเร่�องใดเท่ี่านั�น 

ข้้อ ๔๓ ญัตติร่างข้้อบัญญัติท่ี่�ป็ระชุุมสภาต้องพิจารณาเป็็นสามวาระ แต่ท่ี่�ป็ระชุุมจะลิงมติให้พิจารณา 

สามวาระรวดเด่ยวก็ได้ เว้นแต่ญัตติร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเด่ยวไม่ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเด่ยว ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร หร่อสมาชุิกจะเป็็นผู้้้เสนอก็ได้  

โดยให้เสนอลิ่วงหน้าเป็็นหนังส่อ ในกรณ่ที่่�สมาชุิกเป็็นผู้้้เสนอต้องม่ผู้้้เสนอร่วมกันจำานวนไม่น้อยกว่าส่�คน  

การพิจารณาวาระท่ี่�สองให้ท่ี่�ป็ระชุุมเป็็นกรรมการเต็มสภาโดยให้ป็ระธานข้องท่ี่�ป็ระชุุมเป็็นป็ระธาน

ข้้อ ๔๔ การพิจารณาญัตติร่างข้้อบัญญัติวาระท่ี่�หนึ�ง ให้พิจารณาแลิะลิงมติว่าจะรับหลัิกการหร่อไม่รับ 

หลัิกการแห่งร่างข้้อบัญญัตินั�น

การเสนอแก้ไข้หลิักการแลิะเหตุผู้ลิป็ระกอบร่างข้้อบัญญัติตามวรรคแรกให้กระที่ำาได้ก่อนที่่�สภา 

จะลิงมติว่าจะรับหลิักการแห่งร่างข้้อบัญญัตินั�นหร่อไม่ ที่ั�งน่� การเสนอแก้ไข้หลิักการแลิะเหตุผู้ลิดังกลิ่าว 

ต้องไม่ที่ำาให้เจตนารมณ์ข้องร่างข้้อบัญญัตินั�นเป็ลิ่�ยนแป็ลิงไป็แลิะต้องได้รับความเห็นชุอบจากผู้้้เสนอร่าง 

ข้้อบัญญัตินั�น

หากม่สมาชิุกป็ระสงค์จะอภิป็ราย ห้ามมิให้ลิงมติก่อนท่ี่�สมาชิุกได้อภิป็รายในเร่�องนั�นพอสมควรแล้ิว

เพ่�อป็ระโยชุน์แก่การพิจารณาร่างข้้อบัญญัติตามข้้อน่� สภาจะให้คณะกรรมการสามัญหร่อจะตั�ง 

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลิักการก็ได้ ที่ั�งน่� การพิจารณาก่อนรับหลิักการดังกลิ่าวที่่�ป็ระชุุม  

จะกำาหนดเวลิาในการพิจารณาด้วยก็ได้
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อ ๔๕ ญัตติร่างข้้อบัญญัติท่ี่�สภาลิงมติรับหลัิกการแล้ิว ผู้้ว่้าราชุการกรุงเที่พมหานครหร่อสมาชิุกผู้้้ใด 

เห็นควรจะแก้ไข้เพิ�มเติม ก็ให้เสนอคำาแป็รญัตติเป็็นหนังส่อ โดยป็กติให้แป็รญัตติเป็็นรายข้้อแลิะเสนอต่อ 

ป็ระธานคณะกรรมการสามัญหร่อป็ระธานคณะกรรมการวิสามัญ แลิ้วแต่กรณ่ ภายในเวลิาที่่�กำาหนดนับแต่ 

วันถััดจากวันท่ี่�สภารับหลัิกการแห่งร่างข้้อบัญญัติไว้พิจารณา ทัี่�งน่� หากวันสุดท้ี่ายข้องกำาหนดเวลิาแป็รญัตติ 

เป็็นวันหยุดที่ำาการตามป็ระกาศัเป็็นที่างการหร่อตามป็ระเพณ่ ให้นับวันเริ�มที่ำาการใหม่ต่อจากวันหยุดที่ำาการนั�น 

เป็็นวันสุดท้ี่ายข้องกำาหนดเวลิาแป็รญัตติ

ในกรณ่ที่่�สมาชุิกเป็็นผู้้้แป็รญัตติต้องม่สมาชุิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ถั้าแป็รญัตติร่างข้้อบัญญัติ 

เก่�ยวด้วยการเงินต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าส่�คน 

การแป็รญัตติเพิ�มข้้อขึ้�นใหม่ หร่อตัดที่อน หร่อแก้ไข้ข้้อเดิม ต้องไม่ขั้ดกับหลัิกการแห่งร่างข้้อบัญญัตินั�น

ข้้อ ๔๖ การพิจารณาร่างข้้อบัญญัติในวาระท่ี่�สองท่ี่�คณะกรรมการสามัญหร่อคณะกรรมการวิสามัญ 

พิจารณาเสร็จแลิ้ว ให้พิจารณาเริ�มต้นด้วยชุ่�อร่างข้้อบัญญัติ คำาป็รารภ แลิ้วพิจารณาเร่ยงตามลิำาดับข้้อ  

แลิะให้สมาชิุกอภิป็รายได้เฉพาะถ้ัอยคำา ข้้อความ หร่อส่วนใด ๆ ท่ี่�ม่การแก้ไข้เพิ�มเติม ส่วนกรณ่ท่ี่�ม่การสงวน  

คำาแป็รญัตติ หร่อการสงวนความเห็นให้อภิป็รายได้เฉพาะผู้้้แป็รญัตติท่ี่�ได้สงวนคำาแป็รญัตติหร่อกรรมการสามัญ 

หร่อกรรมการวิสามัญท่ี่�ได้สงวนความเห็นไว้เท่ี่านั�น เว้นแต่ท่ี่�ป็ระชุุมจะได้ลิงมติเป็็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๔๗ เม่�อได้พิจารณาตามข้้อ ๔๖ เสร็จสิ�นแล้ิว ให้สภาพิจารณาทัี่�งร่างเป็็นการสรุป็อ่กครั�งหนึ�งแลิะ 

ในการพิจารณาครั�งน่� สมาชิุกอาจข้อแก้ไข้ถ้ัอยคำาได้ แต่จะข้อแก้ไข้ข้้อความใดมิได้ นอกจากข้้อความท่ี่�เห็นว่า 

ยังขั้ดแย้งกันอย้่

ข้้อ ๔๘ การพิจารณาร่างข้้อบัญญัติในวาระท่ี่�สามไม่ม่การอภิป็ราย ให้ท่ี่�ป็ระชุุมสภาลิงมติว่าเห็นชุอบ 

หร่อไม่เห็นชุอบเท่ี่านั�น

ข้้อ ๔๙ ญัตติร่างข้้อบัญญัติใดซึ่ึ�งที่่�ป็ระชุุมได้ลิงมติไม่รับหลิักการตามความในข้้อ ๔๔ หร่อลิงมต ิ

ไม่เห็นชุอบตามความในข้้อ ๔๘ ให้ถ่ัอว่าญัตตินั�นเป็็นอันตกไป็ ยกเว้นร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ

ญัตติร่างข้้อบัญญัติที่่�ตกไป็ตามวรรคหนึ�ง ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร หรอ่สมาชุิกจะเสนอใหม่ได ้

เม่�อพ้นหนึ�งร้อยแป็ดสิบวันนับแต่วันท่ี่�สภาได้ลิงมติไม่รับหลัิกการ หร่อลิงมติไม่เห็นชุอบร่างข้้อบัญญัตินั�น

ข้้อ ๕๐  ในกรณ่ท่ี่�สภาสิ�นวาระ หร่อม่การยุบสภา ญัตติใด ๆ  ซึึ่�งท่ี่�ป็ระชุุมยังไม่ได้พิจารณา หร่อพิจารณา 

ยังไม่เสร็จให้ญัตตินั�นเป็็นอันตกไป็

ข้้อ ๕๑ การข้อถัอนญัตติ หร่อการแก้ไข้ข้้อความในญัตติต้องได้รับความเห็นชุอบจากที่่�ป็ระชุุมสภา  

เว้นแต่ญัตติท่ี่�ป็ระธานสภายังไม่ได้สั�งให้บรรจุเข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุม

ข้้อ ๕๒ การถัอนชุ่�อจากการเป็็นผู้้้ร่วมกันเสนอญัตติใด หร่อจากการเป็็นผู้้้รับรอง จะกระที่ำาได้เฉพาะ 

ก่อนท่ี่�ป็ระธานสภาสั�งให้บรรจุญัตตินั�นเข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุม ในกรณ่ท่ี่�ป็ระธานสภาสั�งให้บรรจุญัตตินั�น 

เข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมแล้ิวจะถัอนชุ่�อได้ต่อเม่�อได้รับความเห็นชุอบจากท่ี่�ป็ระชุุมสภา
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ข้้อ ๕๓ ญัตติใดถัึงวาระพิจารณาในที่่�ป็ระชุุมสภาแลิ้ว ถั้าผู้้้เสนอญัตติไม่ชุ่�แจงในที่่�ป็ระชุุมสภาหร่อ 

ผู้้้เสนอญัตติไม่อย้่ในที่่�ป็ระชุุมสภาโดยไม่ม่ผู้้้ชุ่�แจงแที่นในฐานะผู้้้รับมอบหมาย ญัตตินั�นเป็็นอันตกไป็ เว้นแต่  

ท่ี่�ป็ระชุุมสภาจะพิจารณาเห็นเป็็นอย่างอ่�น

คำาแป็รญัตติใดถึังวาระพิจารณาในท่ี่�ป็ระชุุมสภาแล้ิว ถ้ัาผู้้้แป็รญัตติไม่ชุ่�แจงในท่ี่�ป็ระชุุมสภาหร่อผู้้้แป็รญัตติ 

ไม่อย้่ในท่ี่�ป็ระชุุมสภาโดยไม่ม่ผู้้้ชุ่�แจงแที่นในฐานะผู้้้รับมอบหมาย คำาแป็รญัตตินั�นเป็็นอันตกไป็

การมอบหมายให้ชุ่�แจงแที่นในกรณ่ตามวรรคหนึ�งหร่อวรรคสองนั�นต้องมอบแก่สมาชุิกแลิะที่ำาเป็็น 

หนังส่อย่�นต่อป็ระธานสภา

หมวด ๕
งบัประมาณ

                  

ข้้อ ๕๔ ในหมวดน่� คำาว่า 

 “คณะกรรมการวิสามัญ” หมายความว่า คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ 

รายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณหร่อร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติม แล้ิวแต่กรณ่

“ร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ” หมายความว่า ร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ

หร่อร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติม

ข้้อ ๕๕ การเสนอญัตติร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณต้องเป็็นไป็ตามข้้อบัญญัติ เร่�อง วิธ่การงบป็ระมาณ

ข้้อ ๕๖ ถ้ัาสมาชิุกเสนอญัตติข้อให้ปิ็ดอภิป็รายก็ด่ ข้อให้ลิงมติว่าจะรับหลัิกการหร่อไม่ก็ด่ หร่อส่งให้ 

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลัิกการก็ด่ ต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าส่�คน

ข้้อ ๕๗ ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร หร่อสมาชิุกผู้้้ใดซึึ่�งมิได้เป็็นกรรมการวิสามัญม่ความป็ระสงค์จะข้อ 

แป็รญัตติร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ ให้เสนอคำาแป็รญัตติเป็็นหนังส่อต่อป็ระธานคณะกรรมการวิสามัญ 

ภายในเวลิาท่ี่�สภากำาหนด ในกรณ่ท่ี่�สมาชิุกเป็็นผู้้้เสนอต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าส่�คน

ข้้อ ๕๘ ในการพิจารณาร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ การแป็รญัตติเพิ�มเติมรายการหร่อจำานวนในรายการ 

เดิมขึ้�นใหม่ข้องสมาชิุกจะกระที่ำามิได้ แต่อาจแป็รญัตติในที่างลิดหร่อตัดรายจ่ายได้

ข้้อ ๕๙ ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครอาจเสนอแป็รญัตติตั�งรายจ่ายขึ้�นใหม่หร่อเพิ�มเติมรายการหร่อ 

เพิ�มจำานวนในรายการเดิมได้ภายในระยะเวลิาท่ี่�คณะกรรมการวิสามัญกำาหนด

ข้้อ ๖๐ ในการพิจารณาร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณ การเสนอ การแป็รญัตติ หร่อการกระที่ำาด้วย 

ป็ระการใด ๆ ที่่�ม่ผู้ลิให้สมาชุิกหร่อกรรมการวิสามัญม่ส่วนได้เส่ยไม่ว่าโดยที่างตรงหร่อที่างอ้อมในการใชุ้ 

งบป็ระมาณรายจ่ายจะกระที่ำามิได้

ข้้อ ๖๑ การแป็รญัตติในรายการแลิะจำานวนเงินซึึ่�งม่ข้้อผู้้กพันอย่างใดอย่างหนึ�ง ดังต่อไป็น่� จะกระที่ำามิได้

(๑) เงินส่งใชุ้ต้นเงินก้้
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(๒) ดอกเบ่�ยเงินก้้

(๓) เงินท่ี่�กำาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

ในกรณ่ท่ี่�ม่ปั็ญหาว่ารายการใดม่ข้้อผู้้กพันตามวรรคหนึ�งหร่อไม่ ให้ป็ระธานสภาเป็็นผู้้้วินิจฉัยชุ่�ข้าด

หมวด ๖
การอภิปราย

                  

ข้้อ ๖๒ ผู้้้ใดป็ระสงค์จะกล่ิาวถ้ัอยคำาต่อท่ี่�ป็ระชุุมสภาให้ยกม่อขึ้�นพ้นศ่ัรษะ เม่�อป็ระธานสภาอนุญาตแล้ิว 

จึงกล่ิาวได้ แลิะต้องเป็็นคำากล่ิาวกับป็ระธานสภาเท่ี่านั�น

ข้้อ ๖๓ ผู้้้ม่สิที่ธิอภิป็รายก่อนค่อผู้้้เสนอญัตติหร่อผู้้้แป็รญัตติ แต่ถ้ัาผู้้้เสนอญัตติหร่อผู้้้แป็รญัตติม่หลิายคน  

ให้ป็ระธานสภาอนุญาตให้ใชุ้สิที่ธิอภิป็รายก่อนได้เพ่ยงคนเด่ยว

ข้้อ ๖๔ เม่�อผู้้้ม่สิที่ธิอภิป็รายก่อนตามความในข้้อ ๖๓ ได้อภิป็รายแล้ิว ถ้ัาผู้้้ใดจะคัดค้านก็ให้ผู้้้นั�นอภิป็ราย  

เม่�อผู้้้คัดค้านได้อภิป็รายแล้ิว ถ้ัาม่ผู้้้ใดจะสนับสนุนผู้้้เสนอญัตติหร่อผู้้้แป็รญัตติ ก็ให้ผู้้้นั�นอภิป็ราย แลิะโดยป็กติ 

ป็ระธานสภาต้องให้อภิป็รายสลัิบกันไป็

การอภิป็รายไม่สนับสนุนแลิะไม่คัดค้านย่อมกระที่ำาได้โดยไม่ต้องสลัิบ แลิะมิให้นับเป็็นวาระอภิป็ราย 

ข้องผู้้้สนับสนุนหร่อผู้้้คัดค้าน

ถ้ัาม่ผู้้้ข้ออภิป็รายหลิายคน ป็ระธานสภาจะให้คนใดอภิป็รายก็ได้ แต่ให้คำานึงถึังผู้้้เสนอญัตติ ผู้้้แป็รญัตติ  

ผู้้้รับรองญัตติหร่อผู้้้รับรองคำาแป็รญัตติ แลิะผู้้้ซึึ่�งยังไม่ได้อภิป็รายด้วย

ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครป็ระสงค์จะชุ่�แจง ให้ป็ระธานสภาอนุญาต

ข้้อ ๖๕ กรณ่ม่สมาชุิกเสนอข้อให้ลิงมติหร่อข้อให้ป็ิดอภิป็รายหร่อข้อให้ยกเร่�องอ่�นข้ึ�นป็รึกษาหร่อ 

พิจารณา สมาชิุกอ่�นอาจเสนอป็ระเด็นท่ี่�ยังไม่ม่การอภิป็รายเพ่�อเป็็นเหตุผู้ลิข้อเปิ็ดอภิป็รายต่อไป็ได้

เม่�อท่ี่�ป็ระชุุมลิงมติให้เปิ็ดอภิป็รายต่อไป็ตามท่ี่�ม่ผู้้้เสนอ ป็ระธานสภาต้องให้ผู้้้เสนอนั�นได้อภิป็รายก่อน

ข้้อ ๖๖ การอภิป็รายเป็็นอันยุติเม่�อ

(๑) ไม่ม่ผู้้้ใดอภิป็ราย

(๒) ท่ี่�ป็ระชุุมลิงมติให้ปิ็ดอภิป็ราย

(๓) ท่ี่�ป็ระชุุมลิงมติให้ยกเร่�องอ่�นขึ้�นป็รึกษาหร่อพิจารณา

ข้้อ ๖๗ ในกรณ่ท่ี่�ป็ระธานสภาพิจารณาเห็นว่าได้อภิป็รายกันพอสมควรแล้ิวจะสั�งให้ปิ็ดอภิป็รายก็ได้ 

เว้นแต่ท่ี่�ป็ระชุุมจะเห็นเป็็นอย่างอ่�น
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ข้้อ ๖๘ การอภิป็รายต้องอย่้ในป็ระเด็นหร่อเก่�ยวกับป็ระเด็นท่ี่�กำาลัิงพิจารณากันอย่้ โดยต้องไม่ฟุ่ัมเฟืัอย  

วนเว่ยน ซึ่ำ�าซึ่าก หร่อซึ่ำ�ากับผู้้้อ่�น หร่อใชุ้ภาษาต่างป็ระเที่ศัโดยไม่จำาเป็็น แลิะห้ามมิให้นำาเอกสารใด ๆ มาอ่าน  

หร่อนำาวัตถุัใด ๆ  เข้้ามาแสดงในท่ี่�ป็ระชุุม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากป็ระธานสภา ทัี่�งน่� ป็ระธานสภาอาจกำาหนด 

ระยะเวลิาการอภิป็รายข้องสมาชิุกได้ตามความเหมาะสม

ห้ามผู้้้อภิป็รายกล่ิาวถึังสถัาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จำาเป็็น

ห้ามผู้้้อภิป็รายกล่ิาวชุ่�อสมาชิุกหร่อบุคคลิใดโดยไม่จำาเป็็นแลิะห้ามแสดงกิริยาหร่อใชุ้วาจาอันไม่สุภาพ  

ใส่ร้ายหร่อเส่ยดส่บุคคลิใด 

ข้้อ ๖๙ สมาชิุกผู้้ใ้ดเห็นว่าม่การฝ่่าฝื่นข้้อบังคับแลิะป็ระสงค์จะป็ระท้ี่วง ให้ย่นแลิะยกม่อขึ้�นพ้นศ่ัรษะ  

ป็ระธานสภาจะต้องให้ผู้้้นั�นอภิป็รายแลิะให้ป็ระธานสภาวินิจฉัยว่าได้ม่การฝ่่าฝ่ืนข้้อบังคับตามที่่�ป็ระที่้วงนั�น 

หร่อไม่ คำาวินิจฉัยข้องป็ระธานสภาดังกล่ิาวให้ถ่ัอเป็็นท่ี่�สุด

ให้นำาความในวรรคหนึ�งมาใชุ้บังคับแก่ผู้้้ถั้กอภิป็รายพาดพิงถัึงเร่�องส่วนตัวหร่อเร่�องอ่�นใด อันเป็็นที่่� 

เส่ยหายแก่ผู้้ ้นั �น โดยอนุโลิม เม่ �อป็ระธานสภาวินิจฉัยว่าการอภิป็รายนั �นเป็็นการฝ่่าฝ่ืนข้้อบังคับ 

ผู้้้อภิป็รายต้องถัอนคำาพ้ดตามคำาสั�งข้องป็ระธานสภา

ข้้อ ๗๐ ผู้้้อภิป็รายอาจถัอนคำาพ้ดข้องตนได้ หร่อเม่�อม่ผู้้้ป็ระที่้วง หร่อตามคำาสั�งข้องป็ระธานสภา 

ตามข้้อ ๖๙

หมวด ๗
การลืงมติ

                  

ข้้อ ๗๑ การออกเส่ยงลิงคะแนนเพ่�อลิงมติม่สองวิธ่ 

(๑) การออกเส่ยงลิงคะแนนเปิ็ดเผู้ย

(๒) การออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบ

ข้้อ ๗๒ การออกเส่ยงลิงคะแนนเปิ็ดเผู้ยม่วิธ่ป็ฏิิบัติ ดังต่อไป็น่� 

(๑) ใชุ้เคร่�องออกเส่ยงลิงคะแนน 

(๒) ยกม่อขึ้�นพ้นศ่ัรษะ 

(๓) เร่ยกชุ่�อสมาชิุกตามลิำาดับอักษรให้ออกเส่ยงลิงคะแนนเป็็นรายบุคคลิ

(๔) วิธ่อ่�นใดซึึ่�งท่ี่�ป็ระชุุมเห็นสมควร

การออกเส่ยงลิงคะแนนเปิ็ดเผู้ยนั�นให้ใชุ้วิธ่ตาม (๑) หากจะใชุ้วิธ่ตาม (๒) (๓) หร่อ (๔) ได้ต่อเม่�อสมาชิุก 

เสนอญัตติโดยม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าสองคนแลิะท่ี่�ป็ระชุุมเห็นชุอบ 

การออกเส่ยงลิงคะแนนเป็ิดเผู้ยตาม (๑) ให้ใชุ้เคร่�องออกเส่ยงลิงคะแนนได้จนกว่าป็ระธานสภาจะ 

สั�งปิ็ดการออกเส่ยงลิงคะแนน
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ข้้อ ๗๓ การออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบม่วิธ่ป็ฏิิบัติ ดังต่อไป็น่� 

(๑) ใชุ้เคร่�องออกเส่ยงลิงคะแนน

(๒) เข่้ยนเคร่�องหมายบนกระดาษใส่ซึ่องตามท่ี่�เจ้าหน้าท่ี่�จัดให้ ผู้้้เห็นด้วยให้เข่้ยนเคร่�องหมาย √ (ถ้ัก)  

ผู้้้ไม่เห็นด้วยให้เข่้ยนเคร่�องหมาย X (กากบาที่) ส่วนผู้้้ไม่ออกเส่ยงให้เข่้ยนเคร่�องหมาย O (วงกลิม)

(๓) วิธ่อ่�นใดซึึ่�งท่ี่�ป็ระชุุมเห็นสมควร

การออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบนั�นให้ใชุ้วิธ่ตาม (๑) หากจะใชุ้วิธ่ตาม (๒) หร่อ (๓) ได้ต่อเม่�อสมาชิุกเสนอญัตติ 

โดยม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าสองคนแลิะท่ี่�ป็ระชุุมเห็นชุอบ 

การออกเสย่งลิงคะแนนลิับตาม (๑) ให้ใชุ้เคร่�องออกเสย่งลิงคะแนนได้จนกว่าป็ระธานสภาจะสั�งป็ิด 

การออกเส่ยงลิงคะแนน

การออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบตาม (๒) ให้เร่ยกชุ่�อสมาชิุกตามลิำาดับอักษรเพ่�อลิงคะแนนเป็็นรายบุคคลิ 

ในค้หาท่ี่�จัดไว้ ด้วยวิธ่การเข่้ยนเคร่�องหมายบนกระดาษใส่ซึ่องแล้ิวนำาซึ่องไป็ใส่ในห่บลิงคะแนน เม่�อสมาชิุกท่ี่�อย่้ 

ในท่ี่�ป็ระชุุมในข้ณะนั�นได้ออกเส่ยงลิงคะแนนครบถ้ัวนแล้ิว ให้ป็ระธานสภาสั�งปิ็ดการออกเส่ยงลิงคะแนนแลิะ

ตรวจนับคะแนน โดยสภาเล่ิอกสมาชิุกจำานวนห้าคนเป็็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ข้้อ ๗๔ สมาชิุกไม่น้อยกว่าหกคนม่สิที่ธิเสนอญัตติข้อให้ออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบตามข้้อ ๗๓ ถ้ัาท่ี่�ป็ระชุุม 

เห็นชุอบให้ดำาเนินการตามนั�น

การลิงมติญัตติตามวรรคหนึ�ง ให้ใชุ้วิธ่ลิงคะแนนโดยเปิ็ดเผู้ย

ข้้อ ๗๕ ลิำาดับการลิงมตินั�น ให้ลิงมติในญัตติสุดท้ี่ายก่อน แล้ิวย้อนเป็็นลิำาดับไป็หาญัตติต้น แต่ความ 

ผิู้ดพลิาดในการเร่ยงลิำาดับดังกล่ิาว ไม่เป็็นเหตุให้มติท่ี่�ได้นับคะแนนเสร็จแล้ิวเส่ยไป็

ข้้อ ๗๖ ป็ระธานสภาม่อำานาจสั�งให้รวมหร่อแยกป็ระเด็นพิจารณาหร่อลิงมติ เว้นแต่ท่ี่�ป็ระชุุมจะม่มติ 

เป็็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๗๗ ในการลิงมติทีุ่กครั�ง ให้ป็ระธานสภาตรวจสอบด้ว่าม่สมาชุิกอย้่ในที่่�ป็ระชุุมครบจำานวน 

องค์ป็ระชุุมหร่อไม่ ถ้ัาม่สมาชิุกอย้่ในท่ี่�ป็ระชุุมไม่ครบจำานวนเป็็นองค์ป็ระชุุมจะที่ำาการลิงมติในเร่�องใด ๆ มิได้

ข้้อ ๗๘ เม่�อป็ระธานสภาถัามที่่�ป็ระชุุมว่า ในเร่�องที่่�ม่ผู้้้เสนอนั�น จะม่ผู้้้ใดเห็นเป็็นอย่างอ่�นหร่อไม่  

ถ้ัาไม่ม่ให้ถ่ัอว่าท่ี่�ป็ระชุุมเห็นชุอบ

ความในวรรคหนึ�งมิให้ใชุ้บังคับแก่ญัตติท่ี่�เป็็นร่างข้้อบัญญัติ หร่อเร่�องอ่�นใดท่ี่�กฎหมายหร่อข้้อบังคับน่�

กำาหนดให้ท่ี่�ป็ระชุุมวินิจฉัยโดยการออกเส่ยงลิงคะแนน

ข้้อ ๗๙ ในการออกเส่ยงลิงคะแนน ถ้ัาม่คะแนนเส่ยงเท่ี่ากันให้ป็ระธานสภาออกเส่ยงลิงคะแนนเพิ�มขึ้�น 

อ่กหนึ�งเส่ยงเป็็นเส่ยงชุ่�ข้าด

การออกเส่ยงลิงคะแนนชุ่�ข้าดข้องป็ระธานสภาให้ออกเส่ยงลิงคะแนนโดยเป็ิดเผู้ย การออกเส่ยง 

ลิงคะแนนชุ่�ข้าดนั�นป็ระธานสภาจะให้เหตุผู้ลิหร่อไม่ก็ได้
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ข้้อ ๘๐ สมาชุิกผู้้้ใดเข้้ามาในที่่�ป็ระชุุมระหว่างการออกเส่ยงลิงคะแนน ในกรณ่ออกเส่ยงลิงคะแนน 

เปิ็ดเผู้ยตามข้้อ ๗๒ (๑) หร่อออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบตามข้้อ ๗๓ (๑) ให้ลิงคะแนนได้ก่อนท่ี่�ป็ระธานสภาสั�งปิ็ด 

การออกเส่ยงลิงคะแนน ในกรณ่ออกเส่ยงลิงคะแนนเป็ิดเผู้ยตามข้้อ ๗๒ (๒) (๓) หร่อ (๔) ให้ลิงคะแนน 

ที่างฝ่่ายท่ี่�ยังลิงคะแนนเส่ยงไม่เสร็จได้ หร่อในกรณ่ออกเส่ยงลิงคะแนนลัิบตามข้้อ ๗๓ (๒) หร่อ (๓) ให้ลิงคะแนน 

ได้ก่อนป็ระธานสภาสั�งให้นับคะแนนเส่ยง

ข้้อ ๘๑ เม่�อได้นับคะแนนเส่ยงเสร็จแล้ิว ให้ป็ระธานสภาป็ระกาศัมติต่อท่ี่�ป็ระชุุมทัี่นท่ี่ ในกรณ่เร่�องใด 

ท่ี่�กฎหมายหร่อข้้อบังคับน่�กำาหนดไว้ว่ามติจะต้องป็ระกอบด้วยคะแนนเส่ยงจำานวนเท่ี่าใด ก็ให้ป็ระกาศัด้วยว่า 

คะแนนเส่ยงถึังจำานวนท่ี่�กำาหนดไว้หร่อไม่

ในกรณ่ตามวรรคหนึ�ง ถั้าได้ป็ระกาศัมติต่อที่่�ป็ระชุุมจากผู้ลิการออกเส่ยงลิงคะแนนด้วยวิธ่ตาม 

ข้้อ ๗๓ (๒) แลิะ (๓) แล้ิว ให้ป็ระธานสภาสั�งให้เจ้าหน้าท่ี่�ที่ำาลิายบัตรออกเส่ยงลิงคะแนนนั�นด้วย เว้นแต่ท่ี่�ป็ระชุุม 

จะม่มติเป็็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๘๒ การนับคะแนนเสย่งครั�งใด ถั้าม่สมาชุิกเชุ่�อว่าม่การนับคะแนนผู้ิดม่สทิี่ธิร้องข้อให้ม่การนับ 

คะแนนเส่ยงใหม่ได้อ่กครั�งหนึ�งถั้าม่สมาชุิกรับรองไม่น้อยกว่าส่�คน ก็ให้ม่การนับคะแนนเส่ยงใหม่ เว้นแต่ 

สภาจะม่มติไม่ให้ม่การนับคะแนนเส่ยงใหม่ 

เม่�อได้ม่การนับคะแนนเส่ยงตามข้้อ ๗๒ (๓) แล้ิว จะข้อให้ม่การนับคะแนนเส่ยงใหม่อ่กมิได้

หมวด ๘
คัณะกรรมการข้องสภา

                   

ข้้อ ๘๓ ให้ม่คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาโดยม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจ ดังต่อไป็น่�

(๑) คณะกรรมการกิจการสภา

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ ติดตามมติ ข้้อเสนอแนะแลิะข้้อสังเกตในเร่�องต่าง ๆ  ท่ี่�สภาได้เห็นชุอบ 

แลิะส่งให้ฝ่่ายบริหารนำาไป็พิจารณาดำาเนินการ รวมที่ั�งติดตามตรวจสอบการดำาเนินการที่่�ฝ่่ายบริหารยังไม่ได้ 

ดำาเนินการ ป็ระชุาสัมพันธ์กิจการงานข้องสภา รับคำาร้องเร่ยน ข้้อเสนอแนะข้องสมาชิุก ส่วนราชุการแลิะป็ระชุาชุน 

ในส่วนท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสมาชิุก กำาหนดหลัิกเกณฑ์์แลิะมาตรการในเร่�องสิที่ธิ หน้าท่ี่� แลิะจรรยาบรรณข้องสมาชิุก 

สนับสนุนแลิะส่งเสริมการเพิ�มพ้นความร้้ ที่ักษะ แลิะป็ระสบการณ์ข้องสมาชุิกแลิะกิจการอ่�นๆ ข้องสภา 

แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการป็ระชุุม

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณาตรวจความถ้ักต้องข้องรายงานการป็ระชุุมสภา แก้ไข้เพิ�มเติม 

รายงานการป็ระชุุมตามที่่�สมาชุิกเสนอข้อแก้ไข้ในที่่�ป็ระชุุมสภา โดยการแก้ไข้เพิ�มเติมต้องเป็็นมติข้องสภา  

กำาหนดบรรที่ัดฐานในการจดรายงานการป็ระชุุมแลิะพิจารณาเสนอความเห็นต่อสภาในการเป็ิดเผู้ยรายงาน

การป็ระชุุมลัิบ
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๓) คณะกรรมการการศึักษา

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการจัดการศึักษา การพัฒนาการศึักษาข้อง 

กรุงเที่พมหานคร การส่งเสริมโอกาสที่างการศึักษาข้องป็ระชุาชุน การส่งเสริมศัาสนา คุณธรรมแลิะจริยธรรม  

รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อข้ัดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แลิ้วรายงานผู้ลิ 

การดำาเนินงานต่อสภา

(๔) คณะกรรมการการโยธาแลิะผัู้งเม่อง

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าที่่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการโยธาแลิะผู้ังเมอ่ง เชุ่น การวางแผู้น 

การโยธา การก่อสร้างแลิะบ้รณะ การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมอาคาร การจัดกรรมสิที่ธิ�ท่ี่�ดินแลิะในส่วน 

ที่่�เก่�ยวข้้องกับงานด้านการวางผู้ังแลิะการจัดที่ำาผู้ังเม่องในเข้ตกรุงเที่พมหานคร เป็็นต้น รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหา 

เพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๕) คณะกรรมการการสาธารณสุข้

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าที่่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการสาธารณสุข้ การแพที่ย์แลิะอนามัย  

เชุ่น การสุข้าภิบาลิอาหาร การควบคุมโรค การส่งเสริมสุข้ภาพ การรักษาพยาบาลิ การป็้องกันแลิะบำาบัด 

ยาเสพติดแลิะระบบสาธารณสุข้ การม่ส่วนร่วมข้องป็ระชุาชุนด้านการสาธารณสุข้ เป็็นต้น รวมทัี่�งศึักษาปั็ญหา 

เพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๖) คณะกรรมการการรักษาความสะอาดแลิะสิ�งแวดล้ิอม

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าที่่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการรักษาความสะอาดแลิะสิ�งแวดลิ้อม  

เชุ่น การเพิ�มพ่�นที่่�ส่เข้่ยว การจัดการม้ลิฝ่อยแลิะสิ�งป็ฏิิก้ลิ การจัดการสิ�งแวดลิ้อมแลิะอนุรักษ์พลิังงาน  

การม่ส่วนร่วมข้องป็ระชุาชุนในด้านสิ�งแวดล้ิอม เป็็นต้น รวมทัี่�งศึักษาปั็ญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ   

ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๗) คณะกรรมการการเศัรษฐกิจ การเงิน การคลัิงแลิะการงบป็ระมาณ

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าที่่ �แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านเศัรษฐกิจ การเงิน การคลิัง  

การงบป็ระมาณ เชุ่น  การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาท่ี่�ดิน การดำาเนินงานข้องการพาณิชุย์ข้องกรุงเที่พมหานคร  

บริษัที่กรุงเที่พธนาคม หร่อกิจการพาณิชุย์อ่�นท่ี่�ม่ลัิกษณะคล้ิายคลึิงกัน ติดตามผู้ลิการป็ฏิิบัติงานตามงบป็ระมาณ 

รายจ่ายแลิะแผู้นป็ฏิิบัติราชุการป็ระจำาป็ีข้องกรุงเที่พมหานคร เป็็นต้น รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหาเพ่�อหาแนวที่าง 

แก้ไข้ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา
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(๘) คณะกรรมการการป็กครองแลิะรักษาความสงบเร่ยบร้อย

ม่หน้าที่่ �แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศัึกษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ 

ข้ ้อเสนอแนะในการดำาเน ินงานตามหน้าที่่ �แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการป็กครอง  

การรักษาความสงบแลิะความมั�นคงภายใน การรักษาความเป็็นระเบ่ยบเร่ยบร้อย เชุ่น การที่ะเบ่ยน  

การป็้องกันแลิะบรรเที่าสาธารณภัย การรับแลิะพิจารณาเร่ �องราวร้องทีุ่กข้์ข้องป็ระชุาชุนในส่วนที่่ � 

เก่ �ยวข้้องกับการป็ฏิิบัติหน้าที่่�ข้องเจ้าหน้าที่่�กรุงเที่พมหานคร เป็็นต้น เสนอแนวคิดในการพัฒนาการ 

ป็กครองโดยเน้นการม่ส่วนร่วมข้องป็ระชุาชุน ป็รับป็รุงโครงสร้างระบบบริหารราชุการกรุงเที่พมหานคร  

รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อข้ัดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แลิ้วรายงานผู้ลิ 

การดำาเนินงานต่อสภา

(๙) คณะกรรมการการพัฒนาชุุมชุนแลิะสวัสดิการสังคม

ม่หน้าที่่ �แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศัึกษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้

ข้้อเสนอแนะในการดำาเนินการตามหน้าที่่ �แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการพัฒนาชุุมชุน  

สิที่ธิมนุษยชุนเก่�ยวกับเด็ก เยาวชุน สตร่ ผู้้้ส้งอายุ ผู้้้พิการแลิะผู้้้ด้อยโอกาส เชุ่น การส่งเสริมแลิะพัฒนา 

คุณภาพแลิะความมั�นคงในชุ่วิตป็ระชุาชุน การส่งเสริมการม่ส่วนร่วมข้องภาคป็ระชุาชุน การส่งเสริม 

แลิะพัฒนาสถัาบันครอบครัว การส่งเสริมอาชุ่พ เป็็นต้น รวมทัี่�งศึักษาปั็ญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อขั้ดข้้อง 

ต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๑๐) คณะกรรมการการจราจรแลิะการข้นส่ง 

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงานตามหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการคมนาคม การจราจร การข้นส่งมวลิชุน  

เชุ่น การพัฒนาระบบโครงข่้ายคมนาคม ความป็ลิอดภัยข้องป็ระชุาชุน การกำาหนดมาตรฐานงานวิศัวกรรมจราจร  

วิศัวกรรมด้านข้นส่ง การป็ระยุกต์ใชุ้เที่คโนโลิย่สมัยใหม่ในการควบคุมแลิะจัดการจราจร การเสริมสร้าง 

วินัยจราจร เป็็นต้น รวมทัี่�งศึักษาปั็ญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ  ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน 

แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา

(๑๑) คณะกรรมการการระบายนำ�า

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินการตามหน้าที่่ �แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านกระบวนการแลิะมาตรการ 

ในการบริหารจัดการนำ�าที่ั�งระบบ เชุ่น การแจ้งเต่อนแลิะการป็้องกันอุที่กภัย การวางแผู้นแลิะดำาเนินการ 

เก่�ยวกับการระบายนำ�า การบำารุงรักษาแหลิ่งนำ�าแลิะที่างระบายนำ�า การควบคุมคุณภาพนำ�า การป็้องกันแลิะ 

แก้ไข้ป็ัญหาการบุกรุกแหลิ่งนำ�าแลิะที่างนำ�าสาธารณะ เป็็นต้น รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ 

ข้้อขั้ดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แล้ิวรายงานผู้ลิการดำาเนินงานต่อสภา
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

(๑๒) คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่ี่องเท่ี่�ยวแลิะการก่ฬา

ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจกระที่ำากิจการ พิจารณา สอบสวนหร่อศึักษา ติดตาม ตรวจสอบแลิะให้ข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินการตามหน้าที่่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผู้ยแพร่ ฟัื�นฟั้  

บำารุงรักษาศัิลิป็ะแลิะวัฒนธรรม ข้นบธรรมเน่ยมป็ระเพณ่ แลิะแบบวิถั่ชุ่วิตไที่ย รวมที่ั�งการดำาเนินการ 

ด้านการก่ฬา เชุ่น การสร้างความร้้ ความเข้้าใจ แลิะการตระหนักในคุณค่าแลิะเอกลัิกษณ์ท่ี่�ด่ข้องความเป็็นไที่ย  

การส่งเสริมแลิะสนับสนุนการให้บริการแลิะจัดกิจกรรม ที่ั�งด้านวัฒนธรรม ก่ฬา ห้องสมุด การพัฒนา 

แลิะส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยว แลิะก่ฬา ตลิอดจนแหล่ิงเร่ยนร้้ที่างศิัลิป็ะแลิะวัฒนธรรมในร้ป็แบบต่าง ๆ เป็็นต้น  

รวมที่ั�งศัึกษาป็ัญหาเพ่�อหาแนวที่างแก้ไข้ข้้อข้ัดข้้องต่าง ๆ ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน แลิ้วรายงานผู้ลิ 

การดำาเนินงานต่อสภา

ให้สภาเล่ิอกตั�งคณะกรรมการตาม (๒) ในคราวป็ระชุุมสภาครั�งแรก

ในกรณ่ที่่�ม่ป็ัญหาเก่�ยวกับหน้าที่่�แลิะอำานาจในระหว่างคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาคณะต่าง ๆ  

ม่ความไม่ชัุดเจน หร่อม่ความซึ่ำ�าหร่อซ้ึ่อนกันอย่้แลิะที่ำาให้เป็็นปั็ญหาอุป็สรรคต่อการดำาเนินกิจการตามภารกิจ  

ให้เป็็นอำานาจข้องท่ี่�ป็ระชุุมร่วมกันระหว่างป็ระธานสภาแลิะป็ระธานคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภา ท่ี่�เก่�ยวข้้อง 

ร่วมกันพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาคณะใดม่หน้าที่่�แลิะอำานาจในเร่�องนั�นหร่อให้ 

คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาท่ี่�เก่�ยวข้้องม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจในเร่�องนั�นร่วมกัน

สภาอาจม่มติมอบหมายให้คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาคณะใดคณะหนึ�งหร่อตั�งคณะกรรมการ 

วิสามัญข้ึ�นเพ่�อกระที่ำากิจการ พิจารณาสอบสวน หร่อศัึกษานอกเหน่อหน้าที่่�แลิะอำานาจข้องคณะกรรมการ 

สามัญป็ระจำาสภาตามวรรคหนึ�งก็ได้แล้ิวรายงานต่อสภา

ข้้อ ๘๔ คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาต้องเลิ่อกมาจากสมาชุิกม่จำานวนอย่างน้อยห้าคน  

อย่างมากไม่เกินเก้าคน

สมาชิุกคนหนึ�งจะดำารงตำาแหน่งกรรมการสามัญป็ระจำาสภาได้ไม่เกินสองคณะ 

ในกรณ่ม่เหตุจำาเป็็นสภาอาจม่มติให้สมาชิุกคนหนึ�งดำารงตำาแหน่งกรรมการสามัญป็ระจำาสภาได้ไม่เกิน 

สามคณะ[๓]

ข้้อ ๘๕ คณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาม่วาระการป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�คราวลิะสองปี็ เม่�อครบวาระสองปี็ 

ให้สภาเลิ่อกคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาข้ึ�นใหม่แที่นคณะเดิมโดยเร็ว กรรมการคนเดิมอาจได้รับเลิ่อก 

อ่กก็ได้ ในระหว่างที่่�ยังไม่ม่การตั�งคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาคณะใหม่ ให้คณะกรรมการสามัญป็ระจำา 

สภาคณะเดิมป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ต่อไป็ จนกว่าคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาคณะใหม่จะเข้้าป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�

ให้ป็ระธานสภาม่คำาสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสามัญป็ระจำาสภาตามท่ี่�สภาเล่ิอกในวรรคหนึ�ง

ข้้อ ๘๖ สภาม่อำานาจเลิ่อกสมาชุิก หร่อบุคคลิผู้้้มิได้เป็็นสมาชุิก ตั�งเป็็นคณะกรรมการวิสามัญ  

เพ่�อกระที่ำากิจการหร่อพิจารณาสอบสวนหร่อศึักษาเร่�องใด ๆ  อันอย่้ในหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานคร 

แล้ิวรายงานต่อสภา

[๓] ข้้อ ๘๔ วรรคสาม เพิ�มโดยข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๖๓
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คณะกรรมการวิสามัญให้สิ�นสภาพไป็หลิังจากที่่�ได้ป็ฏิิบัติงานที่่�ได้รับมอบหมายแลิะเสนอรายงาน 

ต่อสภาแล้ิว

ข้้อ ๘๗ คณะกรรมการวิสามัญข้องสภาคณะหนึ�งให้ม่จำานวนตามที่่�สภากำาหนด โดยผู้้้ว่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานครม่สิที่ธิเสนอชุ่�อสมาชุิกหร่อบุคคลิผู้้้มิได้เป็็นสมาชุิกให้สภาตั�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการ 

วิสามัญจำานวนไม่เกินกึ�งหนึ�งข้องจำานวนกรรมการที่ั�งคณะ ส่วนกรรมการนอกจากนั�นให้ที่่�ป็ระชุุมพิจารณา 

จากรายชุ่�อท่ี่�สมาชิุกเสนอ

กรณ่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณให้ม่กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 

หนึ�งในสามข้องจำานวนสมาชุิกที่ั�งหมดข้องสภา แลิะให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครเสนอชุ่�อได้ไม่เกิน 

หนึ�งในสามข้องจำานวนกรรมการทัี่�งคณะ

ข้้อ ๘๘ การเลิ่อกคณะกรรมการวิสามัญให้เสนอชุ่�อสมาชุิกหรอ่บุคคลิที่่�มิได้เป็็นสมาชุิกแลิะต้องม ่

สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน บุคคลิท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครเป็็นผู้้้เสนอไม่ต้องม่ผู้้้รับรอง

สมาชุิกม่สิที่ธิเสนอชุ่�อโดยไม่จำากัดจำานวน ถั้าม่ผู้้้ถั้กเสนอชุ่�อไม่เกินจำานวนให้ถั่อว่าผู้้้ถั้กเสนอชุ่�อ 

ทุี่กคนได้รับเล่ิอก ในกรณ่ท่ี่�ม่ผู้้้ถ้ักเสนอชุ่�อเกินจำานวน ให้นำาความในข้้อ ๗๒ มาใชุ้บังคับ โดยอนุโลิม

ข้้อ ๘๙ กรรมการพ้นจากหน้าท่ี่�เม่�อ

(๑) อายุข้องสภาสิ�นสุดหร่อม่การยุบสภา

(๒) ตาย

(๓) ลิาออกโดยย่�นหนังส่อลิาออกต่อป็ระธานสภาแลิะให้ม่ผู้ลินับแต่วันถััดจากวันย่�นหนังส่อลิาออก

(๔) เม่�อได้ตั�งคณะกรรมการขึ้�นใหม่แที่นคณะเดิม หร่องานท่ี่�ได้รับมอบหมายสิ�นสุดลิง

(๕) สภาม่มติให้พ้นจากตำาแหน่ง

(๖) ข้าดป็ระชุุมสามครั�งติดต่อกันโดยไม่ม่เหตุผู้ลิอันสมควร แลิะมิได้แจ้งเป็็นหนังส่อให้ป็ระธาน 

คณะกรรมการที่ราบ 

ในกรณ่ท่ี่�ตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดว่างลิง ให้ป็ระธานคณะกรรมการแจ้งต่อป็ระธานสภา 

เพ่�อเสนอให้สภาพิจารณาเล่ิอกกรรมการแที่นตำาแหน่งท่ี่�ว่าง

ข้้อ ๙๐ ให้นำาความในข้้อ ๘๙ วรรคหนึ�ง มาใชุ้บังคับกับคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลิม

ข้้อ ๙๑ เม่�อม่ญัตติที่่�จะต้องให้คณะกรรมการสามัญหรอ่วิสามัญพิจารณา ให้ป็ระธานสภาพิจารณา 

ส่งญัตตินั�นไป็ยังคณะกรรมการสามัญหร่อวิสามัญซึึ่�งม่หน้าท่ี่�ตรงกับญัตติหร่อสมควรจะพิจารณาญัตตินั�นก็ได้

ข้้อ ๙๒ การนัดแลิะเปิ็ดป็ระชุุมคณะกรรมการครั�งแรก ให้เป็็นหน้าท่ี่�ข้องเลิข้านุการสภาเร่ยกป็ระชุุม 

ภายในกำาหนดสามสิบวัน

ให้คณะกรรมการแต่ลิะคณะ เล่ิอกป็ระธาน รองป็ระธาน แลิะเลิข้านุการจากบรรดากรรมการในคณะนั�น  

ส่วนผู้้้ชุ่วยเลิข้านุการจะตั�งจากบุคคลิท่ี่�มิได้เป็็นกรรมการก็ได้
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ในการป็ระชุุมคณะกรรมการ ต้องม่กรรมการมาป็ระชุุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวนกรรมการทัี่�งหมด 

เที่่าที่่�ม่อย้่ จึงจะเป็็นองค์ป็ระชุุม แลิะให้นำาข้้อบังคับน่�เฉพาะที่่�เก่�ยวกับการป็ระชุุมข้องสภา มาใชุ้บังคับ 

โดยอนุโลิม

ข้้อ ๙๓ คณะกรรมการม่อำานาจตั�งคณะอนุกรรมการเพ่�อที่ำาหน้าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย 

ได้ไม่เกินส่�คณะ คณะหนึ�งไม่เกินสิบห้าคน เว้นแต่ในกรณ่จำาเป็็นแลิะได้รับความเห็นชุอบจากป็ระธานสภา 

จะตั�งเกินกว่าท่ี่�กำาหนดไว้ก็ได้

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้้อบัญญัติงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณม่อำานาจ 

ตั�งคณะอนุกรรมการเกินกว่าส่�คณะได้

การเล่ิอกอนุกรรมการให้เล่ิอกจากรายชุ่�อท่ี่�กรรมการเสนอ

ป็ระธานแลิะรองป็ระธานคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ�งหร่อวรรคสอง ต้องตั�งจากบุคคลิที่่�เป็็น 

กรรมการในคณะกรรมการนั�น

ให้นำาข้้อบังคับเก่�ยวกับคณะกรรมการมาใชุ้บังคับกับคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลิม

ข้้อ ๙๔ ญัตติร่างข้้อบัญญัติที่่�สภาลิงมติรับหลิักการแลิะมอบหมายให้คณะกรรมการสามัญหร่อ 

ตั�งคณะกรรมการวิสามัญขึ้�นพิจารณา เม่�อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ิวให้เสนอร่างข้้อบัญญัตินั�นตามร่างเดิม 

แลิะตามที่่�ม่การแก้ไข้เพิ�มเติม พร้อมที่ั�งรายงานย่�นต่อป็ระธานสภา รายงานต่อที่้ายอย่างน้อยต้องระบุว่า 

ได้ม่หร่อไม่ม่การแก้ไข้เพิ�มเติมในหมวดใดหร่อข้้อใดบ้าง ม่การแป็รญัตติแลิะมติข้องคณะกรรมการวิสามัญ 

เก่�ยวกับการแป็รญัตตินั�นเป็็นป็ระการใด ตลิอดจนการสงวนคำาแป็รญัตติหร่อการสงวนความเห็นดังกลิ่าว 

ตามข้้อ ๑๐๔ ด้วย

ข้้อ ๙๕ ญัตติร่างข้้อบัญญัติท่ี่�สภาลิงมติให้คณะกรรมการสามัญหร่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 

ก่อนรับหลัิกการต้องที่ำารายงานความเห็นว่าสมควรจะรับหลัิกการแห่งร่างข้้อบัญญัตินั�นหร่อไม่

ข้้อ ๙๖ ถ้ัาคณะกรรมการเห็นว่าม่ข้้อสังเกตท่ี่�ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครควรที่ราบหร่อควรป็ฏิิบัติ 

ให้บันทึี่กข้้อสังเกตดังกล่ิาวนั�นไว้ในรายงานข้องคณะกรรมการเพ่�อให้สภาพิจารณาด้วย

ในกรณ่ที่่ �สภาเห็นชุอบกับข้้อสังเกตข้องคณะกรรมการ ให้ป็ระธานสภาแจ้งไป็ยังผู้้ ้ว่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานคร

เม่ �อพ้นกำาหนดระยะเวลิาหกสิบวันนับแต่วันที่่ �ป็ระธานสภาส่งข้้อสังเกตข้องคณะกรรมการ 

ให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครได้ป็ฏิิบัติตามข้้อสังเกตนั�นป็ระการใดหร่อไม่  

ให้ป็ระธานสภาแจ้งให้ท่ี่�ป็ระชุุมที่ราบในโอกาสแรกท่ี่�ม่การป็ระชุุมสภา

ข้้อ ๙๗ คณะกรรมการม่สิที่ธิแถัลิง ชุ่�แจงหร่อแก้ไข้รายงานหร่อข้้อสังเกตต่อสภาได้

ข้้อ ๙๘ ให้คณะกรรมการป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�นอกสมัยป็ระชุุมได้



183

ข้้อ ๙๙ คณะกรรมการหร่อคณะอนุกรรมการม่อำานาจเร่ยกเจ้าหน้าที่่�ข้องกรุงเที่พมหานครหร่อ 

เชิุญบุคคลิใด ๆ มาแถัลิงข้้อเท็ี่จจริงหร่อแสดงความคิดเห็นในการท่ี่�กระที่ำาหร่อเร่�องท่ี่�พิจารณาอย้่นั�น รวมทัี่�ง 

การข้อให้ส่งเอกสารท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ข้้อ ๑๐๐ สมาชิุก ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร รองผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน  

หร่อผู้้้ที่่ �ป็ระธานที่่�ป็ระชุุมอนุญาตม่สิที่ธิเข้้าฟัังการป็ระชุุมข้องคณะกรรมการได้ แต่ในกรณ่ป็ระชุุมลิับ   

ผู้้้ท่ี่�จะเข้้าฟัังการป็ระชุุมได้ต้องเป็็นผู้้้ท่ี่�ได้รับอนุญาตจากป็ระธานท่ี่�ป็ระชุุม

ให้นำาความในวรรคหนึ�ง มาใชุ้บังคับกับการป็ระชุุมข้องคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลิม

ข้้อ ๑๐๑ ภายใต้บังคับข้้อ ๑๐๐ ผู้้้เสนอญัตติหร่อผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครม่สิที่ธิชุ่�แจงแลิะแสดง 

ความเห็นต่อคณะกรรมการได้ ส่วนผู้้้แป็รญัตติม่สิที่ธิชุ่�แจงแลิะแสดงความเห็นได้เฉพาะท่ี่�แป็รญัตติไว้เท่ี่านั�น

ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครม่สิที่ธิมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานหร่อเจ้าหน้าท่ี่�ข้องกรุงเที่พมหานคร  

มาชุ่�แจงแลิะแสดงความเห็นแที่นได้

ผู้้้ม่สิที่ธิเข้้าฟัังการป็ระชุุมข้องคณะกรรมการดังกล่ิาว จะแสดงความคิดเห็นได้ต่อเม่�อได้รับอนุญาตจาก 

ป็ระธานท่ี่�ป็ระชุุมหร่อป็ระธานท่ี่�ป็ระชุุมข้อให้แสดงความคิดเห็น

ข้้อ ๑๐๒ คณะกรรมการจะกำาหนดนัดป็ระชุุมเม่�อใด ให้เลิข้านุการคณะกรรมการแจ้งกรรมการ  

ผู้้้เสนอญัตติ ผู้้้แป็รญัตติที่ราบ หากม่เร่�องใดเก่�ยวข้้องกับผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร ให้แจ้งผู้้้ว่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานครที่ราบด้วย

ข้้อ ๑๐๓ เม่�อม่การป็ระชุุมคณะกรรมการตามกำาหนดนัด ถั้าผู้้้แป็รญัตติหร่อผู้้้รับมอบหมายไม่มา 

ชุ่�แจงตามนัด แลิะไม่ม่เอกสารข้อเลิ่�อน ให้ถั่อว่าคำาแป็รญัตตินั�นเป็็นอันตกไป็ ในกรณ่ที่่�ม่เอกสารข้อเลิ่�อน  

ให้คณะกรรมการพิจารณาตามท่ี่�เห็นสมควร เว้นแต่คณะกรรมการได้พิจารณาเร่�องนั�นเสร็จแล้ิว

ข้้อ ๑๐๔ ถั้าผู้้้แป็รญัตติหร่อผู้้้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติข้องคณะกรรมการในข้้อใด จะสงวน 

คำาแป็รญัตติในข้้อนั�นไว้เพ่�อข้อให้สภาวินิจฉัยก็ได้

กรรมการผู้้้ใดไม่เห็นด้วยกับมติข้องคณะกรรมการในข้้อใด จะสงวนความเห็นในข้้อนั�นไว้ เพ่�อข้อให้ 

สภาวินิจฉัยก็ได้

ข้้อ ๑๐๕ ถ้ัาสภาม่มติให้คณะกรรมการคณะใดกระที่ำากิจการหร่อพิจารณาสอบสวนหร่อศึักษาเร่�องใด 

ให้เสร็จภายในเวลิาที่่�กำาหนด เม่�อคณะกรรมการดังกลิ่าวดำาเนินการไม่แลิ้วเสร็จให้ข้อข้ยายระยะเวลิา 

ต่อป็ระธานสภา

ในกรณ่ตามวรรคหนึ�ง ถั้าอย้่ในสมัยป็ระชุุมให้ป็ระธานสภาเสนอที่่�ป็ระชุุม เพ่�อพิจารณาแลิะลิงมต ิ

การข้ยายระยะเวลิาดังกลิ่าว ถั้าอย้่นอกสมัยป็ระชุุมให้ป็ระธานสภาม่อำานาจอนุญาตให้ข้ยายระยะเวลิา 

ท่ี่�กำาหนดไว้ได้ ตามท่ี่�พิจารณาเห็นสมควร แลิะข้ออนุมัติสภาในการป็ระชุุมสมัยต่อไป็
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมวด ๙
การตั�งกระท้้ถาม

                   

ข้้อ ๑๐๖ การตั�งกระท้้ี่ถัามจะต้องเป็็นเร่�องเก่�ยวกับงานในหน้าท่ี่�หร่อนโยบายข้องกรุงเที่พมหานคร

การตั�งกระท้้ี่ถัาม ให้เสนอล่ิวงหน้าเป็็นหนังส่อกระท้้ี่ลิะหนึ�งเร่�อง โดยม่ข้้อความสั�น ๆ  ย่�นต่อป็ระธานสภา 

แลิะให้ม่ ๒ ป็ระเภที่ ดังต่อไป็น่�

(๑) กระท้้ี่ถัามสด

(๒) กระท้้ี่ถัามทัี่�วไป็

คำาถัาม ข้้อเท็ี่จจริง ตลิอดจนคำาชุ่�แจงป็ระกอบ ต้องชัุดเจน ไม่ฟุ่ัมเฟืัอย วนเว่ยน ซึ่ำ�าซึ่าก หร่อม่ลัิกษณะ 

เป็็นการอภิป็ราย

ข้้อ ๑๐๗ กระท้้ี่ถัามแต่ลิะกระท้้ี่นั�น ให้ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามตั�งคำาถัามแลิะซัึ่กถัามได้แต่เพ่ยงผู้้้เด่ยว แลิะต้องไม่ม่ 

ลัิกษณะเป็็นอย่างหนึ�งอย่างใด ดังต่อไป็น่�

(๑) เชิุงป็ระชุด เส่ยดส่ หร่อกลัิ�นแกล้ิงใส่ร้าย

(๒) เคล่ิอบคลุิมหร่อเข้้าใจยาก

(๓) เร่�องท่ี่�ได้ตอบแล้ิว หร่อได้ชุ่�แจงแล้ิวว่าไม่ตอบ

(๔) การให้ออกความเห็น

(๕) ปั็ญหาข้้อกฎหมาย

(๖) เร่�องท่ี่�ไม่เป็็นสาระสำาคัญ

(๗) เร่�องกิจการส่วนตัวข้องบุคคลิใด ๆ เว้นแต่ท่ี่�เก่�ยวกับงานในหน้าท่ี่�

กระท้้ี่ถัามตาม (๓) นั�น จะตั�งกระท้้ี่ถัามขึ้�นใหม่ได้ เม่�อเป็็นเร่�องท่ี่�ม่สาระสำาคัญต่างกันหร่อเหตุการณ์ 

ได้เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงไป็

ข้้อ ๑๐๘ กระท้้ี่ถัามสด ให้เสนอพร้อมระบุชุ่�อเร่�องท่ี่�จะถัามผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครก่อนการป็ระชุุม  

แลิะต้องม่ลัิกษณะอย่างหนึ�งอย่างใด ดังต่อไป็น่�

(๑) เป็็นเร่�องท่ี่�อย้ใ่นความสนใจข้องป็ระชุาชุน

(๒) เป็็นเร่�องสำาคัญท่ี่�กระที่บถึังผู้ลิป็ระโยชุน์ข้องกรุงเที่พมหานคร แลิะป็ระชุาชุน

(๓) เป็็นเร่�องท่ี่�กระที่บกระเท่ี่อนต่อความสงบเร่ยบร้อยแลิะศ่ัลิธรรมอันด่ หร่อเสร่ภาพข้องป็ระชุาชุน

(๔) เป็็นเร่�องเร่งด่วน

เม่�อป็ระธานสภาได้วินิจฉัยว่าเป็็นกระท้้ี่ถัามสดแล้ิว ให้ป็ระธานสภาร่บบรรจุกระท้้ี่ถัามสดเข้้าระเบ่ยบ 

วาระการป็ระชุุม แลิะแจ้งให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครที่ราบโดยทัี่นท่ี่

ในกรณ่ท่ี่�ป็ระธานสภาได้วินิจฉัยว่าไม่เป็็นกระท้้ี่ถัามสด ให้เลิข้านุการสภาแจ้งให้ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามที่ราบ

โดยทัี่นท่ี่
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ข้้อ ๑๐๙ ในการป็ระชุุมครั�งหนึ�ง ๆ  ให้บรรจุกระท้้ี่ถัามสดได้ไม่เกินสามกระท้้ี่ แลิะมิให้ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัาม 

คนเด่ยวกันถัามเกินกว่าหนึ�งกระท้้ี่

การถัาม การชุ่�แจง แลิะการตอบกระท้้ี่ถัามสด ให้พิจารณารวมกันภายในกำาหนดเวลิาไม่เกินหกสิบนาท่ี่ 

ในการป็ระชุุมแต่ลิะครั�งข้องสัป็ดาห์ แลิะผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามสดม่สิที่ธิซัึ่กถัามเร่�องลิะไม่เกินสามครั�ง

ข้้อ ๑๑๐ การถัาม การชุ่�แจงหร่อการตอบกระท้้ี่ถัามสด ให้ดำาเนินการในท่ี่�ป็ระชุุมสภา

การจัดลิำาดับกระท้้ี่ถัามสดเข้้าระเบ่ยบวาระการป็ระชุุมในแต่ลิะครั�ง การถัาม การชุ่�แจง หร่อการตอบ

กระท้้ี่ถัามสดให้เป็็นไป็ตามระเบ่ยบท่ี่�ป็ระธานสภากำาหนด

ข้้อ ๑๑๑ กระที่้้ถัามที่ั�วไป็ให้ม่ข้้อความเป็็นคำาถัามที่่�ถั้กต้องในข้้อเที่็จจริง ให้ป็ระธานสภาจัดส่ง 

กระที่้้ถัามที่ั�วไป็ไป็ยังผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานคร แลิะให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครส่งคำาตอบกระที่้้ 

ถัามทัี่�วไป็ให้สภาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี่�ได้รับ แลิะให้บรรจุเข้้าระเบ่ยบวาระภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี่�

สภาได้รับคำาตอบ

ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครจะข้อเลิ่�อนการตอบกระที่้้ถัามก็ได้แต่ต้องชุ่�แจงเหตุผู้ลิการข้อเลิ่�อน 

ในท่ี่�ป็ระชุุมสภา แลิะให้สภากำาหนดเวลิาให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครตอบ

ข้้อ ๑๑๒ ป็ระธานสภาม่อำานาจวินิจฉัยว่ากระท้้ี่ถัามทัี่�วไป็ใดม่ลัิกษณะต้องห้ามตามข้้อ ๑๐๗

การวินิจฉัยว่าม่ลิักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ�ง ให้เลิข้านุการสภาแจ้งให้ผู้้้ตั�งกระที่้้ถัามที่ั�วไป็ที่ราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี่�ได้รับกระท้้ี่ถัามนั�น

ข้้อ ๑๑๓ เม่�อถึังระเบ่ยบวาระกระท้้ี่ถัาม ให้ป็ระธานสภาอนุญาตให้ถัามตามลิำาดับ ค่อ กระท้้ี่ถัามสด 

แลิะกระท้้ี่ถัามทัี่�วไป็ 

เม่�อถึังระเบ่ยบวาระกระท้้ี่ถัามข้องผู้้้ใด ถ้ัาผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามไม่ถัามหร่อไม่อย่้ในท่ี่�ป็ระชุุม ให้ถ่ัอว่ากระท้้ี่ถัาม 

นั�นตกไป็

ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามม่สิที่ธิถัอนกระท้้ี่ถัามได้

ข้้อ ๑๑๔ เม่�อผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครได้ตอบกระท้้ี่ถัามแล้ิว ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามม่สิที่ธิซัึ่กถัามได้อ่ก 

สามครั�ง เว้นแต่จะข้อซัึ่กถัามในป็ระเด็นต่อไป็เพราะยังไม่สิ�นกระแสความแลิะป็ระธานสภาได้อนุญาต

ในการซึ่ักถัามนั�น ผู้้้ตั�งกระที่้้ถัามม่สิที่ธิที่่�จะชุ่�แจงข้้อเที่็จจริงป็ระกอบได้เที่่าที่่�จำาเป็็น แต่ต้องไม่เป็็น 

การอภิป็ราย

ผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครม่สิที่ธิท่ี่�จะไม่ตอบกระท้้ี่ถัามหร่อข้้อซัึ่กถัามเม่�อเห็นว่าเร่�องนั�น ๆ  ยังไม่ควร 

เป็ิดเผู้ยเพราะเก่�ยวกับป็ระโยชุน์สำาคัญข้องกรุงเที่พมหานคร ในกรณ่ที่่�ไม่ตอบกระที่้้ถัาม ให้ผู้้้ว่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานครแจ้งเหตุท่ี่�ไม่ควรเปิ็ดเผู้ยให้สภาที่ราบภายในกำาหนดเวลิาตามข้้อ ๑๑๑ 

ข้้อ ๑๑๕ การป็ระชุุมครั�งหนึ�ง ๆ ให้บรรจุกระที่้้ถัามได้ไม่เกินห้ากระที่้้โดยม่กระที่้้ถัามสดไม่เกิน 

สามกระที่้้ แต่ถั้าหากม่กรณ่จำาเป็็นหร่อเร่งด่วน ป็ระธานสภาจะบรรจุกระที่้้ถัามเกินกว่าห้ากระที่้้ก็ได้ ที่ั�งน่�  

กระท้้ี่ถัามท่ี่�เพิ�มขึ้�นต้องไม่ใชุ่กระท้้ี่ถัามสด
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ในการป็ระชุุมครั�งหนึ�งมิให้ผู้้้ตั�งกระท้้ี่ถัามคนเด่ยวกันถัามเกินกว่าหนึ�งกระท้้ี่

ข้้อ ๑๑๖ กระที่้้ถัามใดที่่�ผู้้ ้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครยังมิได้ตอบ ถั้าอายุข้องสภาสิ�นสุดลิง 

หร่อม่การยุบสภา หร่อผู้้้ว่าราชุการกรุงเที่พมหานครพ้นจากตำาแหน่ง เป็็นอันตกไป็

หมวด ๑๐
การรักษาระเบ่ัยบัแลืะคัวามสงบัเร่ยบัร้อย

                  

ข้้อ ๑๑๗ สถัานที่่�ป็ระชุุมข้องสภาย่อมเป็็นที่่�เคารพ ผู้้้เข้้าไป็จะต้องแต่งกายสุภาพ ป็ระพฤติตน 

ให้เร่ยบร้อย แลิะอย้ ่ณ ท่ี่�ซึึ่�งจัดไว้

การแต่งกายข้องสมาชุิกนั�นให้แต่งเคร่�องแบบ หร่อสากลินิยม หร่อชุุดพระราชุที่าน หร่อตามที่่� 

ป็ระธานสภากำาหนด

ในข้ณะที่่ �ม่การป็ระชุุมห้ามบุคคลิภายนอกเข้้าไป็ในที่่ �ซึ่ ึ �งจัดไว้สำาหรับสมาชุิก ผู้้ ้ว ่าราชุการ 

กรุงเที่พมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี่�ข้องสภาแลิะคณะกรรมการ

ป็ระธานสภาม่อำานาจอนุญาตให้ส่�อมวลิชุนแลิะบุคคลิภายนอกเข้้าฟัังการป็ระชุุมแลิะการป็รึกษา 

หร่อพิจารณาข้องสภา ตลิอดจนวางระเบ่ยบในการนั�น

ข้้อ ๑๑๘ ภายใต้บังคับข้้อ ๖๙ ในท่ี่�ป็ระชุุม ถ้ัาป็ระธานสภาให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหร่อย่นขึ้�น  

ให้ผู้้้ท่ี่�กำาลัิงพ้ดหยุดพ้ดแลิะนั�งลิงทัี่นท่ี่

ข้้อ ๑๑๙ ในท่ี่�ป็ระชุุมห้ามมิให้ผู้้้ใดกระที่ำาการ ดังต่อไป็น่�

(๑) ใชุ้ถ้ัอยคำาไม่สุภาพ กล่ิาวคำาหยาบ เส่ยดส่ หร่อใส่ร้ายบุคคลิอ่�น

(๒) ก่อกวนความสงบเร่ยบร้อย หร่อกระที่ำาให้เส่�อมเก่ยรติข้องท่ี่�ป็ระชุุม

(๓) ใชุ้เคร่�องม่อส่�อสารใด ๆ ซึึ่�งก่อให้เกิดการรบกวน

ข้้อ ๑๒๐ ผู้้้ใดลิะเมิดข้้อบังคับเก่�ยวกับการรักษาระเบ่ยบข้องท่ี่�ป็ระชุุมก็ด่ หร่อลิะเมิดข้้อบังคับข้้อ ๑๑๙  

ก็ด่ ป็ระธานสภาม่อำานาจตักเต่อน ห้ามป็ราม ให้ถัอนคำาพ้ดหร่อบังคับให้กล่ิาวคำาข้อข้มาในท่ี่�ป็ระชุุม

ข้้อ ๑๒๑ กรณ่ข้ัดคำาสั�งป็ระธานสภาแลิะก่อกวนความสงบเร่ยบร้อยหร่อกระที่ำาการให้เส่�อมเก่ยรติ 

ข้องท่ี่�ป็ระชุุม ป็ระธานม่อำานาจสั�งให้ผู้้้นั�นหยุดกระที่ำาในเร่�องนั�น หร่อสั�งให้ออกไป็จากท่ี่�ป็ระชุุมครั�งนั�นโดยม่

หร่อไม่ม่กำาหนดเวลิาก็ได้
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ในกรณ่ป็ระธานสภาสั�งให้ผู้้้ใดออกจากที่่�ป็ระชุุม หากผู้้้นั�นข้ัดข้่น ป็ระธานสภาม่อำานาจสั�งเจ้าหน้าที่่� 

ให้นำาตัวผู้้้นั�นออกจากท่ี่�ป็ระชุุมหร่อออกไป็ให้พ้นบริเวณสภาก็ได้

ข้้อ ๑๒๒ ถ้ัาเกิดความไม่สงบเร่ยบร้อยขึ้�นในท่ี่�ป็ระชุุม ป็ระธานสภาม่อำานาจสั�งพักหร่อสั�งเลิิกการป็ระชุุม 

ครั�งนั�นได้

ข้้อ ๑๒๓ คำาสั�งป็ระธานสภาตามความในหมวดน่� ให้ถ่ัอเป็็นท่ี่�สุด

หมวด ๑๑
การลืา

                  

ข้้อ ๑๒๔ สมาชุิกผู้้้ใดไม่สามารถัมาป็ระชุุมตามกำาหนดได้ ให้เสนอใบลิาต่อป็ระธานสภาลิ่วงหน้า 

ก่อนการป็ระชุุม เว้นแต่ในกรณ่จำาเป็็น จะเสนอใบลิาในภายหลัิงก็ได้ ป็ระธานสภาม่อำานาจให้ลิาได้ ในสมัยหนึ�ง 

ไม่เกินสามวันท่ี่�ม่การป็ระชุุม ถ้ัาเกินกว่าน่�ต้องข้อให้สภาวินิจฉัยว่าจะให้ลิาได้หร่อไม่เพ่ยงใด

หมวด ๑๒
บัทสุดท้าย

                   

ข้้อ ๑๒๕ การเสนอญัตติ แลิะการตั�งกระท้้ี่ถัาม ท่ี่�ต้องเสนอล่ิวงหน้าเป็็นหนังส่อ ให้ใชุ้ตามแบบท้ี่าย 

ข้้อบังคับน่�

ข้้อ ๑๒๖ ถั้าม่ป็ัญหาที่่�จะต้องต่ความข้้อบังคับน่� ให้เป็็นอำานาจข้องสภาที่่�จะวินิจฉัย การลิงมต ิ

วินิจฉัยต้องม่คะแนนเส่ยงเกินกว่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวนสมาชุิกที่่�อย้่ในที่่�ป็ระชุุม เม่�อที่่�ป็ระชุุมได้ลิงมติวินิจฉัย 

เป็็นป็ระการใดแล้ิว ให้ถ่ัอว่าคำาวินิจฉัยนั�นเป็็นท่ี่�สุด

การข้อให้ท่ี่�ป็ระชุุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ�ง อาจกระที่ำาได้โดยป็ระธานสภาข้อป็รึกษา หร่อสมาชิุกเสนอญัตติ 

ต้องม่สมาชิุกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน

ข้้อ ๑๒๗ การข้อแก้ไข้เพิ�มเติมข้้อบังคับน่�ต้องเสนอเป็็นญัตติแลิะต้องม่สมาชุิกรับรองไม่น้อยกว่า 

หนึ�งในห้าข้องจำานวนสมาชิุกทัี่�งหมดข้องสภา

การเสนอแลิะพิจารณาญัตติดังกลิ่าวในวรรคหนึ�ง ให้นำาข้้อบังคับว่าด้วยการเสนอแลิะพิจารณา 

ร่างข้้อบัญญัติมาใชุ้บังคับ โดยอนุโลิม
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมวด ๑๓
บัทเฉพาะกาลื

ข้้อ ๑๒๘ คณะกรรมการท่ี่�ม่อย้่ก่อนในวันท่ี่�ข้้อบังคับน่�ใชุ้บังคับให้คงอย้่ป็ฏิิบัติหน้าท่ี่�ต่อไป็จนกว่าจะ

ครบวาระ

ป็ระกาศั ณ วันท่ี่� ๑๓ พฤษภาคม พ.ศั. ๒๕๖๒

ร้อยตำารวจตร่ เกร่ยงศัักดิ� โลิหะชุาลิะ

ป็ระธานสภากรุงเที่พมหานคร

หมายเหตุ เหตุผู้ลิในการป็ระกาศัใชุ้ข้้อบังคับฉบับน่� ค่อ เน่�องจากข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร  

พ.ศั. ๒๕๔๑ ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดยข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานคร (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี่� ๓)  

พ.ศั. ๒๕๔๖ แลิะ (ฉบับท่ี่� ๔) พ.ศั. ๒๕๖๑ ท่ี่�ใชุ้อย้ไ่ม่สอดคล้ิองกับสภาวการณ์ในปั็จจุบัน เชุ่น การนำาระบบ 

เที่คโนโลิย่มาใชุ้กับการป็ระชุุม แลิะกฎหมายว่าด้วยวิธ่การงบป็ระมาณเป็ล่ิ�ยนไป็จากเดิม เป็็นต้น ดังนั�น เพ่�อให้ 

สามารถัใชุ้บังคับได้อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพแลิะข้ับเคลิ่�อนภารกิจข้องสภากรุงเที่พมหานครให้เกิดผู้ลิสัมฤที่ธิ�  

จึงจำาเป็็นต้องตราข้้อบังคับการป็ระชุุมสภากรุงเที่พมหานครน่�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ระเบีียบีสภากรุงเทพมหานครว่่าด้้ว่ยการจััด้กระท้้ถามสด้เข้้าระเบีียบี
ว่าระการประชุุม การถาม การชีุ�แจัง หรือการตอบีกระท้้ถามสด้

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศััยอำานาจตามความในข้้อ ๑๑๐ ข้องข้้อบัังคับัการประชุุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศั. ๒๕๖๒ 

ประธานสภากรุงเทพมหานครจึงออกระเบีัยบัสภากรุงเทพมหานครว่าด้ ้วยการจัด้กระท้ ้ถามสด้ 

เข้้าระเบีัยบัวาระการประชุุม การถาม การชีุ�แจง หรือการตอบักระท้้ถามสด้ เพื�อเป็นแนวปฏิิบััติไว้ ดั้งต่อไปนี�

ข้้อ ๑ ระเบีัยบันี�เรียกว่า “ระเบีัยบัสภากรุงเทพมหานครว่าด้้วยการจัด้กระท้้ถามสด้เข้้าระเบีัยบั 

วาระการประชุุม การถาม การชีุ�แจง หรือการตอบักระท้้ถามสด้ พ.ศั. ๒๕๖๒” 

ข้้อ ๒ ระเบีัยบันี�ให้ใชุ้บัังคับัตั�งแต่วันประกาศัเป็นต้นไป 

ข้้อ ๓ การประชุุมครั�งหนึ�งๆ ให้บัรรจุกระท้้ถามสด้เข้้าระเบีัยบัวาระการประชุุมไม่เกินสามกระท้้ การถาม  

การชีุ�แจง หรือการตอบักระท้้ถามสด้ให้กำาหนด้เวลาไม่เกินหกสิบันาทีในการประชุุมแต่ละครั�ง

ข้้อ ๔ การแจ้งข้อตั�งกระท้้ถามสด้ให้ทำาเป็นหนังสือยื�นต่อประธานสภา โด้ยให้เสนอพร้อมระบุัชืุ�อเรื�อง 

ที�จะถามผู้้้ว่าราชุการกรุงเทพมหานครก่อนการประชุุมอย่างน้อยสองชัุ�วโมง

ข้้อ ๕ กระท้้ถามเรื�องใด้เข้้าลักษณะกระท้้ถามสด้หรือไม่ ประธานสภาจะเป็นผู้้้วินิจฉััยโด้ยคำานึงถึง 

ลักษณะกระท้้ถามสด้ตามที�กำาหนด้ไว้ในข้้อ ๑๐๘ ข้องข้้อบัังคับัการประชุุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศั. ๒๕๖๒

เมื�อประธานสภาได้้วินิจฉััยว่าเป็นกระท้้ถามสด้แล้ว ให้ประธานสภารีบับัรรจุกระท้้ถามสด้เข้้าระเบีัยบั 

วาระการประชุุม และแจ้งให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเทพมหานครทราบัโด้ยทันที

ในกรณีที�ประธานสภาได้้วินิจฉััยว่าไม่เป็นกระท้้ถามสด้ ให้เลข้านุการสภาแจ้งให้ผู้้้ตั�งกระท้้ถามทราบั

โด้ยทันที

ข้้อ ๖ ในสัปด้าห์ใด้หากมกีระท้้ถามสด้ที�ประธานสภาวนิิจฉััยแล้วเกนิจำานวนสามกระท้้ ให้ประธานสภา 

พิจารณาคัด้เลือกให้เหลือเพียงสามกระท้้ เพื�อบัรรจุเข้้าระเบีัยบัวาระต่อไป

การพิจารณาคัด้เลือกต้องด้ำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุุมอย่างน้อยหนึ�งชัุ�วโมง

กระท้้ถามสด้ที�ไม่ได้้รับัการคัด้เลือกเพื�อบัรรจุเข้้าระเบีัยบัวาระตามวรรคหนึ�ง เป็นอันตกไป
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ข้้อ ๗ กระท้้ถามสด้แต่ละกระท้้ให้ซัักถามด้้วยวาจาได้้เรื�องละไม่เกนิสามครั�ง ทั�งนี� ให้ถามตอบัให้แล้วเสร็จ 

ภายในกำาหนด้เวลายี�สิบันาที เว้นแต่ในสัปด้าห์ใด้มีกระท้้ถามสด้น้อยกว่าสามกระท้้ก็ให้ข้ยายเวลาออกไปอีก 

ตามสัด้ส่วนภายในเวลาหกสิบันาที

ข้้อ ๘ การถามครั�งแรกให้ถามให้เสร็จภายในกำาหนด้เวลาสี�นาที การตอบัครั�งแรกให้ตอบัภายในกำาหนด้ 

เวลาหกนาที เวลาสิบันาทีที�เหลือสำาหรับัการซัักถามและตอบัข้้อซัักถามเพิ�มเติม

ข้้อ ๙ การถาม การตอบั หรือการกล่าวอ้างข้้อเท็จจริงประกอบักระท้้ถามสด้ ต้องอย้่ในประเด็้นข้อง

เรื�องที�ถาม ทั�งต้องชัุด้เจน ไม่ฟุุ่�มเฟืุ่อย วนเวียน ซัำ�าซัาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย

ข้้อ ๑๐ กระท้้ถามสด้ที�ได้้บัรรจุเข้้าระเบีัยบัวาระการประชุุมแล้ว หากผู้้้ตั�งกระท้้ถามข้อเลื�อนการถาม 

ให้ถือว่ากระท้้ถามนั�นเป็นอันตกไป

ข้้อ ๑๑ ให้ผู้้้ว่าราชุการกรุงเทพมหานครเป็นผู้้้ตอบักระท้้ถามสด้ เว้นแต่ผู้้้ว่าราชุการกรุงเทพมหานคร 

ไม่อย่้ หรือตดิ้ราชุการสำาคัญจะมอบัหมายให้รองผู้้้ว่าราชุการกรงุเทพมหานคร หรือผู้้้ที�ผู้้้ว่าราชุการกรงุเทพมหานคร 

มอบัหมายเป็นผู้้้ตอบักระท้้ถามสด้นั�นก็ได้้

ข้้อ ๑๒ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบีัยบันี�

ประกาศั ณ วันที� ๒๖ สิงหาคม พ.ศั. ๒๕๖๒

ร้อยตำารวจตรี เกรียงศัักดิ้�  โลหะชุาละ

ประธานสภากรุงเทพมหานคร
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อบัังคัับั
ว่่าด้้ว่ยจรรยาบัรรณข้องสมาชิิกสภากรุงเทพมหานคัร

พ.ศ. ๒๕๕๙
                  

 อาศััยอำานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่่งพระราชบััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร 

พ.ศั. ๒๕๒๘ สภากรุงเทพมห่านครจึงตราข้้อบัังคับัว่าด้้วยจรรยาบัรรณข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครไว้ 

ดั้งต่อไปนี�

ข้้อ ๑ ข้้อบัังคับันี�เรียกว่า “ข้้อบัังคับัว่าด้้วยจรรยาบัรรณข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร พ.ศั. ๒๕๕๙”

ข้้อ ๒[๑] ข้้อบัังคับันี�ให้่ใช้บัังคับัตั�งแต่วันถััด้จากวันประกาศัในราชกิจจานุเบักษาเป็นต้นไป

ข้้อ ๓ ในข้้อบัังคับันี� คำาว่า

“สภา” ห่มายถึัง สภากรุงเทพมห่านคร

“ประธานสภา” ห่มายถึัง ประธานสภากรุงเทพมห่านคร

“สมาชิก” ห่มายถึัง สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร

“คณะกรรมการ” ห่มายถึัง คณะกรรมการจรรยาบัรรณสภากรุงเทพมห่านคร

“การประชุม” ห่มายถัึง การประชุมสภา การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำาสภา การประชุม 

คณะกรรมการวิสามัญข้องสภา และการประชุมคณะอนุกรรมการข้องสภา

ข้้อ ๔ ให่้ประธานสภารักษาการตามข้้อบัังคับันี� และมีอำานาจออกระเบัียบั คำาสั�งห่รือประกาศั 

เพื�อปฏิิบััติการตามข้้อบัังคับันี�

[๑] ราชกิจจานุเบักษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศัษ ๑๓๔ ง/ห่น้า ๑๕/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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หมว่ด้ ๑
จรรยาบัรรณข้องสมาชิิก

                  

 ส่ว่นท่� ๑

อุด้มคัติิข้องสมาชิิก

                  

ข้้อ ๕ สมาชิกจักต้องจงรักภักด้ีต่อชาติ ศัาสนา พระมห่ากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองระบัอบั 

ประชาธิปไตยอันมีพระมห่ากษัตริย์เป็นประมุข้

ข้้อ ๖ สมาชิกพึงเป็นแบับัอย่างที�ดี้ในการปฏิิบััติตามกฎห่มาย

ข้้อ ๗ สมาชิกพึงมีอุด้มการณ์ในการทำางานและทำาภารกิจด้้วยความรับัผิิด้ชอบั เสียสละ มีวินัย  

เพื�อให้่เกิด้ประโยชน์ต่อประเทศัชาติและประชาชน

ข้้อ ๘ สมาชิกพึงยึด้มั�นในคุณธรรม จริยธรรม และยืนห่ยัด้กระทำาในสิ�งที�ถูักต้องเพื�อรักษาผิลประโยชน์ 

ข้องประเทศัชาติและประชาชน

 

ส่ว่นท่� ๒

การปฏิิบััติิหน้าท่�ข้องสมาชิิก

                  

ข้้อ ๙ สมาชิกจักต้องปฏิิบััติห่น้าที�ด้้วยความซื่ื�อสัตย์สุจริต ไม่กระทำาการอันเป็นการเสื�อมเสียแก ่

เกียรติศัักดิ้�ข้องตำาแห่น่ง

ข้้อ ๑๐ สมาชิกจักต้องอุทิศัเวลาให้่แก่การประชุมโด้ยไม่ข้าด้การประชุม ห่ากไม่สามารถัมาประชุมได้้ 

ต้องได้้รับัอนุญาตจากประธานสภา ประธานคณะกรรมการสามัญประจำาสภา ประธานคณะกรรมการวิสามัญ 

ข้องสภาห่รือประธานคณะอนุกรรมการข้องสภา แล้วแต่กรณี

ข้้อ ๑๑ สมาชิกจักต้องไม่เรียกห่รือรับัทรัพย์สินห่รือประโยชน์อื�นใด้ อันเกิด้ห่รืออาจจะเกิด้ข้ึ�นจาก 

การปฏิิบััติห่น้าที �ข้องตน และจะต้องดู้แลให่้คู ่สมรสและบัุคคลในครอบัครัวปฏิิบััติเช่นเด้ียวกันด้้วย  

การรับัทรัพย์สินห่รือประโยชน์อื�นใด้ที�พึงให่้กันตามอัธยาศััยและประเพณี ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าที�กำาห่นด้ 

ไว้ในระเบีัยบัแบับัแผินข้องทางราชการ

ข้้อ ๑๒ สมาชิกจักต้องรักษาไว้ซึื่�งชื�อเสียงข้องสภา โด้ยไม่กระทำาการอันอาจก่อให้่เกิด้ความเสื�อมเสีย 

ต่อเกียรติภูมิข้องสภาและประเทศัชาติ

ข้้อ ๑๓ สมาชิกพึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบัุคคลข้องผิู้อื�น แต่งกายสุภาพเรียบัร้อยตามข้้อบัังคับั 

การประชุมสภา ไม่แสด้งกิริยาห่รือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ให้่เกียรติและเคารพต่อสถัานที�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

 ส่ว่นท่� ๓

การปฏิิบััติิตินต่ิอประชิาชิน

                  

ข้้อ ๑๔ สมาชิกพึงประพฤติและด้ำารงตนให้่เป็นที�เชื�อถืัอศัรัทธา และเป็นแบับัอย่างที�ดี้แก่ประชาชน

ข้้อ ๑๕ สมาชิกพึงให้่ความสำาคัญในการรับัฟัังความคิด้เห็่นและข้้อเสนอแนะข้องประชาชน

ข้้อ ๑๖ สมาชิกพึงระวังในการคบัห่าสมาคมห่รือให่้การสนับัสนุนบัุคคลซื่ึ�งมีความประพฤติห่รือมี 

ชื�อเสียงในทางเสื�อมเสีย ผู้ิประพฤติผิิด้กฎห่มายห่รือผู้ิแสวงห่าประโยชน์โด้ยมิชอบั อันอาจกระทบักระเทือน 

ต่อชื�อเสียงและเกียรติศัักดิ้�ข้องตำาแห่น่ง

ข้้อ ๑๗ สมาชิกพึงระมัด้ระวังการปฏิิบััติงาน การปฏิิบััติห่น้าที� ห่รือการกระทำาการใด้ข้องผิู้ช่วย 

ด้ำาเนินงานข้องสมาชิก ที�ปรึกษา เลข้านุการ มิให้่กระทำาการอันเป็นที�เสื�อมเสียแก่สมาชิกห่รือสภา

 

ส่ว่นท่� ๔

การด้ำารงตินข้องสมาชิิก

ข้้อ ๑๘ สมาชิกพึงเป็นแบับัอย่างที�ด้ีในการรักษาข้นบัธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันด้ีงาม  

รวมทั�งการรักษาเอกลักษณ์ข้องความเป็นไทย

ข้้อ ๑๙ สมาชิกจักต้องเคารพและปฏิิบััติตามกฎห่มาย และอยูใ่นกรอบัข้องศีัลธรรมและจริยธรรม

ข้้อ ๒๐ สมาชิกจักต้องไม่ประกอบัอาชีพ ด้ำาเนินธุรกิจห่รือกระทำาการใด้อันเป็นการเสื�อมเสียต่อ 

เกียรติศัักดิ้�ข้องตำาแห่น่ง

หมว่ด้ ๒
การส่งเสริมให้เป็นไปติามจรรยาบัรรณ

                  

ข้้อ ๒๑ เมื�อมีการเปิด้ประชุมสภาครั�งแรกให่้ประธานด้ำาเนินการแจ้งข้้อบัังคับัเกี�ยวกับัจรรยาบัรรณ 

เพื�อให้่สมาชิกถืัอปฏิิบััติ

ข้้อ ๒๒ ให่้สภาส่งเสริมให่้สมาชิกได้้มีโอกาสจัด้กิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างให่้สมาชิก 

มีจรรยาบัรรณ และจริยธรรม

ข้้อ ๒๓ ให่้สภาส่งเสริมให่้สมาชิกได้้มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับัองค์กรปกครองส่วนท้องถัิ�นอื�น 

เพื�อเชื�อมความสัมพันธ์ทางจรรยาบัรรณ และจริยธรรม



199

 หมว่ด้ ๓
คัณะกรรมการ

                  

ข้้อ ๒๔ ให้่มีคณะกรรมการ ประกอบัด้้วยบุัคคล ดั้งต่อไปนี�

(๑) รองประธานสภาที�ประธานสภามอบัห่มายจำานวนห่นึ�งคน เป็นประธานคณะกรรมการ

(๒) ประธานคณะกรรมการสามัญประจำาสภาทุกคณะ เป็นกรรมการ

ให่้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ เลข้านุการคณะกรรมการ และตำาแห่น่งอื�น ๆ  

ตามความจำาเป็น

ให้่สำานักงานเลข้านุการสภา ปฏิิบััติห่น้าที�ฝ่่ายเลข้านุการคณะกรรมการตามวรรคห่นึ�ง

ในกรณีที�ประธานสภา รองประธานสภาไม่มีห่รือไม่สามารถัปฏิิบััติห่น้าที�ได้้ ห่รือเป็นผู้ิถูักร้องเสียเอง  

ให้่ประธานคณะกรรมการสามัญประจำาสภาที�มีอายุสูงสุด้ เป็นประธานคณะกรรมการ

ข้้อ ๒๕ ให้่คณะกรรมการ มีอำานาจห่น้าที� ดั้งต่อไปนี�

(๑) พิจารณาเรื�องร้องเรียนที�ประธานสภาส่งให้่ตามข้้อ ๓๑

(๒) พิจารณาเรื�องเกี�ยวกับัการกระทำาข้องสมาชิกที�อาจก่อให้่เกิด้ความเสื�อมเสียต่อศัักดิ้�ศัรีและเกียรติภูมิ 

ข้องสภา

(๓) แต่งตั�งคณะอนุกรรมการห่รือคณะทำางานเพื�อด้ำาเนินการใด้ ๆ อันอยู่ในอำานาจห่น้าที�ข้อง 

คณะกรรมการ รวมทั�งมอบัให่้คณะอนุกรรมการห่รือคณะทำางานด้ังกล่าวทำาการแทน แล้วรายงานให่้ 

คณะกรรมการทราบั 

ในการปฏิิบััติห่น้าที�ตามวรรคห่นึ�ง ให่้คณะกรรมการปฏิิบััติห่น้าที�ด้้วยความเที�ยงธรรมและรักษา 

ความลับัที�ได้้จากการปฏิิบััติห่น้าที�

ข้้อ ๒๖ กรรมการพ้นจากตำาแห่น่ง เมื�อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ข้าด้จากสมาชิกภาพข้องการเป็นสมาชิก

(๔) ถูักลงโทษตามข้้อ ๓๕
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

 หมว่ด้ ๔
การกำากับั คัว่บัคุัม ดู้แลให้เป็นไปติามจรรยาบัรรณ

                  

ข้้อ ๒๗ สภามีอำานาจและห่น้าที�ในการกำากับั ควบัคุม ดู้แลให้่สมาชิกปฏิิบััติตนให้่เป็นไปตามข้้อบัังคับั 

จรรยาบัรรณ

ข้้อ ๒๘ การร้องเรียนว่าสมาชิกคนใด้กระทำาการฝ่่าฝื่นห่รือไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณตามข้้อบัังคับันี�  

ต้องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเก้าสิบัวัน นับัตั�งแต่วันที�มีการฝ่่าฝื่นห่รือไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณ

เกิด้ขึ้�น

กรณีที�มีการร้องเรียนประธานสภา ให้่รองประธานสภาปฏิิบััติห่น้าที�ตามข้้อบัังคับันี�แทนประธานสภา

กรณีที�ประธานสภา รองประธานสภาไม่มีห่รือไม่สามารถัปฏิิบััติห่น้าที�ได้้ ห่รือเป็นผิู้ถัูกร้องเสียเอง  

ให้่ประธานคณะกรรมการสามัญประจำาสภาที�มีอายุสูงสุด้ ปฏิิบััติห่น้าที�ตามข้้อบัังคับันี�แทนประธานสภา

ข้้อ ๒๙ กรณีมีการร้องเรียนสมาชิกตามข้้อ ๒๘ ให่้สภาตั�ง “คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง”  

จำานวนสามคนจากสมาชิก เพื�อตรวจสอบัข้้อเท็จจริงเบืั�องต้นและเสนอความเห็่นต่อประธานสภา

ให่้คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงพิจารณาเรื�องที�ได้้รับัร้องเรียนตามข้้อบัังคับันี� ให่้แล้วเสร็จภายใน 

ห่กสิบัวันนับัแต่วันที�ได้้รับัคำาร้องจากประธานสภา ห่ากมีความจำาเป็นไม่สามารถัพิจารณาให้่แล้วเสร็จภายใน 

กำาห่นด้เวลาดั้งกล่าว ให้่คณะกรรมการข้อข้ยายเวลาต่อประธานสภาได้้ไม่เกินสามสิบัวัน

ข้้อ ๓๐ เมื�อคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง พิจารณาเรื�องที�ได้้รับัการร้องเรียนเกี�ยวกับัจรรยาบัรรณข้อง 

สมาชิกเสร็จแล้ว ให้่รายงานผิลการสอบัข้้อเท็จจริงต่อประธานสภาภายในสิบัห้่าวัน

ในกรณีที�คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง เห็่นว่าข้้อร้องเรียนไม่มีมูลให้่เสนอความเห็่นต่อประธานสภา 

ห่ากประธานสภาเห็่นชอบัให้่ยุติเรื�องและรายงานสภาทราบั

ในกรณีที�ประธานสภาไม่เห่็นด้้วยกับัความเห่็นข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงตามวรรคสอง 

ให้่ประธานสภาส่งเรื�องให้่สภาชี�ข้าด้โด้ยเร็ว ห่ากสภาเห็่นว่าข้้อร้องเรียนมีมูลให้่ด้ำาเนินการตามข้้อ ๓๑ ต่อไป

ข้้อ ๓๑ ในกรณีปรากฏิห่ลักฐานโด้ยแจ้งชัด้ว่ามีการกระทำาฝ่่าฝ่ืนห่รือไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณ 

ตามข้้อบัังคับันี� ให่้คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง เสนอต่อประธานสภาพิจารณาด้ำาเนินการส่งเรื�องให่ ้

คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ข้้อ ๓๒ ให้่คณะกรรมการพิจารณาเรื�องที�ได้้รับัการร้องเรียนตามข้้อบัังคับันี� ให้่แล้วเสร็จภายในห่กสิบัวัน 

นับัแต่วันที�ได้้รับัเรื�องจากประธานสภา ห่ากมีความจำาเป็น ไม่สามารถัพิจารณาให้่แล้วเสร็จภายในกำาห่นด้เวลา 

ดั้งกล่าว ให้่คณะกรรมการข้อข้ยายเวลาต่อประธานสภาได้้อีกสามครั�ง ครั�งละไม่เกินห่กสิบัวัน

กรณีมีเรื�องร้องเรียนใด้ที�คณะกรรมการไม่สามารถัด้ำาเนินการสอบัสวนให่้แล้วเสร็จได้้ทันก่อนที�สภา 

สิ�นอายุ ห่รือมีการยุบัสภา ให้่คณะกรรมการสรุปผิลการสอบัสวนจากพยานห่ลักฐานเท่าที�มีอยู่เพื�อให้่เลข้านุการ 

สภาบัันทึกเห่ตุนั�นไว้
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กรณีสมาชิกที�ถูักร้องเรียน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ให้่สมาชิกที�ถูักร้องเรียนงด้เว้นการปฏิิบััติ 

ห่น้าที�ในฐานะกรรมการ ในการพิจารณาเรื�องที�ตนถูักร้องเรียน

ข้้อ ๓๓ เมื�อคณะกรรมการได้้พิจารณาเรื�องที�ได้้รับัการร้องเรียนเกี�ยวกับัจรรยาบัรรณข้องสมาชิก 

เสร็จแล้ว ให้่รายงานต่อสภา ในรายงานดั้งกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้้อเท็จจริงและพยานห่ลักฐานต่าง ๆ  

พร้อมทั�งความเห่็นว่าสมาชิกผิู้ถัูกร้องเรียนฝ่่าฝ่ืนข้้อบัังคับัห่รือไม่ อย่างไร ฝ่่าฝ่ืนข้้อใด้ และควรด้ำาเนินการ 

ต่อไปอย่างไร เพื�อให้่สภาพิจารณา โด้ยให้่เป็นการประชุมลับั

ข้้อ ๓๔ การพิจารณาข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงและคณะกรรมการ อยา่งน้อยต้องเปิด้โอกาส 

ให่้ผิู้ร้องเรียนและผิู้ถัูกร้องเรียนได้้รับัทราบัถัึงการพิจารณา และชี�แจงข้้อเท็จจริงข้องตนในการพิจารณาข้อง 

คณะกรรมการด้้วย

ข้้อ ๓๕ ในกรณีที�สภาเห่็นว่ามีห่ลักฐานและข้้อเท็จจริงอันควรเชื�อได้้ว่า สมาชิกผิู้ถัูกร้องเรียนฝ่่าฝ่ืน 

ห่รือไม่ปฏิิบััติตามข้้อบัังคับันี� ซึื่�งเป็นความผิิด้ไม่ร้ายแรง ให้่สภามีมติว่ากล่าวตักเตือน

ในกรณีที�เป็นการฝ่่าฝื่นห่รือไม่ปฏิิบััติตามข้้อบัังคับันี� ซึื่�งเป็นความผิิด้ร้ายแรงและเป็นการเสื�อมเสียแก่ 

เกียรติศัักดิ้�ข้องตำาแห่น่ง ให้่สภาพิจารณาถัอด้ถัอนตามกฎห่มายว่าด้้วยระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร

มติข้องสภาตามวรรคห่นึ�ง ให่้ถัือเอาคะแนนเสียงไมน่้อยกว่ากึ�งห่นึ�งข้องจำานวนสมาชิกทั�งห่มด้เท่าที�

มีอยู่

ข้้อ ๓๖ ห่ลักเกณฑ์์และวิธีการในการรับัเรื�องร้องเรียน การนำาเรื�องเข้้าสู่การพิจารณา วิธีการพิจารณา 

การสอบัข้้อเท็จจริงข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงและวธิีพิจารณาสอบัสวนข้องคณะกรรมการให่้เป็นไป 

ตามระเบีัยบัที�ประธานสภากำาห่นด้โด้ยได้้รับัความเห็่นชอบัจากสภา
 

 ประกาศั ณ วันที� ๓ พฤษภาคม พ.ศั. ๒๕๕๙

 ร้อยตำารวจตรี เกรียงศัักดิ้� โลห่ะชาละ

 ประธานสภากรุงเทพมห่านคร
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ระเบีียบี
ว่่าด้้ว่ยการรับีเร่�องร้องเรียน การนำาเร่�องเข้้าสู่่่การพิิจารณา

วิ่ธีีพิิจารณาการสู่อบีข้้อเท็็จจริงข้องคณะกรรมการสู่อบีข้้อเท็็จจริงและวิ่ธีีพิิจารณา
สู่อบีสู่ว่นข้องคณะกรรมการจรรยาบีรรณสู่ภากรุงเท็พิมหานคร

พิ.ศ. ๒๕๖๐
                  

อาศััยอำานาจตามความในข้้อ ๔ และข้้อ ๓๖ ข้องข้้อบัังคับัว่าด้้วยจรรยาบัรรณข้องสมาชิิกสภา 

กรุงเทพมหานคร พ.ศั. ๒๕๕๙ ประธานสภากรุงเทพมหานครโด้ยความเห็นชิอบัจากสภากรุงเทพมหานคร  

จึงออกระเบัียบัว่าด้้วยการรับัเร่�องร้องเรียน การนำาเร่�องเข้้าส่่การพิจารณา วิธีพิจารณาการสอบัข้้อเท็จจริง 

ข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงและวิธ ีพิจารณาสอบัสวนข้องคณะกรรมการจรรยาบัรรณสภา 

กรุงเทพมหานครดั้งนี�

ข้้อ ๑ ระเบีัยบันี�เรียกว่า “ระเบีัยบัว่าด้้วยการรับัเร่�องร้องเรียน การนำาเร่�องเข้้าส่่การพิจารณา วิธีพิจารณา 

การสอบัข้้อเท็จจริงข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบัสวนข้องคณะกรรมการจรรยาบัรรณ 

สภากรุงเทพมหานคร พ.ศั. ๒๕๖๐”

ข้้อ ๒[๑] ระเบีัยบันี�ให้ใช้ิบัังคับัตั�งแต่วันถััด้จากวันประกาศัในราชิกิจจานุเบักษาเป็นต้นไป

ข้้อ ๓  ในระเบีัยบันี� คำาว่า

“ข้้อบัังคับั” หมายถึัง ข้้อบัังคับัว่าด้้วยจรรยาบัรรณข้องสมาชิิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศั. ๒๕๕๙

“คณะกรรมการ” หมายถึัง คณะกรรมการจรรยาบัรรณสภากรุงเทพมหานคร

“สมาชิิก” หมายถึัง สมาชิิกสภากรุงเทพมหานคร

“สำานักงาน” หมายถึัง สำานักงานเลข้านุการสภากรุงเทพมหานคร

“เลข้านุการสภา” หมายถึัง เลข้านุการสภากรุงเทพมหานคร

“เร่�องร้องเรียน” หมายถึัง ข้้อกล่าวหาว่าสมาชิิกกระทำาการฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปฏิิบััติตามข้้อบัังคับั

“ผู้่้ร้อง” หมายถึัง ผู้่้ย่�นเร่�องร้องเรียนตามที�กำาหนด้ไว้ในระเบีัยบันี� และให้หมายความรวมถึังผู้่้ที�ได้้รับั

มอบัหมายจากผู้่้ร้องให้กระทำาการแทน  ทั�งนี� การมอบัหมายต้องทำาเป็นลายลักษณ์อักษร

“ผู้่้ถ่ักร้อง” หมายถึัง สมาชิิกที�ถ่ักกล่าวหาว่ากระทำาการฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปฏิิบััติตามข้้อบัังคับั

ข้้อ ๔ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบีัยบันี�

[๑] ราชิกิจจานุเบักษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศัษ ๑๑๐ ง/หน้า ๖/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
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หมว่ด้ ๑
การย่�นเร่�องร้องเรียน การถอนเร่�องร้องเรียน และการยุติิเร่�องร้องเรียน

                  

ข้้อ ๕ เร่�องร้องเรียนต้องทำาเป็นลายลักษณ์อักษรโด้ยใช้ิถ้ัอยคำาสุภาพและมีรายละเอียด้ ดั้งต่อไปนี�

(๑) ช่ิ�อและที�อย่่ข้องผู้่้ร้องรวมถึังวิธีการติด้ต่อส่�อสารที�สะด้วกพร้อมทั�งสำาเนาบััตรประจำาตัวประชิาชิน 

หร่อบััตรที�ทางราชิการออกให้

(๒) ข้้อกล่าวหาที�ระบัุว่าสมาชิิกคนใด้กระทำาการฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณตามข้้อบัังคับั 

ในเร่�องใด้ โด้ยระบัุเร่ �องอันเป็นเหตุให้ต้องใชิ้สิทธิย่ �นเร่�องร้องเรียนพร้อมทั�งข้้อเท็จจริงหร่อพฤติกรรม 

ตามสมควรเกี�ยวกับัการกระทำาดั้งกล่าว โด้ยข้้อกล่าวหาดั้งกล่าวจะต้องเป็นการกล่าวหาถึังการกระทำาในข้ณะที� 

ผู้่้ถั่กร้องด้ำารงตำาแหน่งสมาชิิกและภายในเก้าสิบัวันนับัตั�งแต่วันที�มีการฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณ 

เกิด้ขึ้�น

(๓) ลงลายม่อช่ิ�อผู้่้ร้องหร่อผู้่้ที�ได้้รับัมอบัหมายจากผู้่้ร้องให้กระทำาการแทน

ข้้อ ๖ การย่�นเร่�องร้องเรียนให้กระทำาได้้ ดั้งต่อไปนี�

(๑) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบีัยนไปยังสำานักงาน

(๒) ย่�นด้้วยตนเองหร่อมอบัอำานาจให้บุัคคลอ่�นย่�น ณ สำานักงาน

(๓) วิธีการอ่�นตามที�คณะกรรมการกำาหนด้

ข้้อ ๗ ให้เลข้านุการสภาตรวจสอบัคำาร้องเบ่ั�องต้นดั้งนี�

(๑) ผู้่้ร้องมีตัวตนอย่่จริงหร่อไม่ และเป็นเจ้าข้องเร่�องร้องเรียนจริงหร่อไม่

(๒) เร่�องร้องเรียนเป็นไปตามระเบีัยบันี�หร่อไม่

เม่�อเลข้านุการสภาตรวจสอบัเร่�องร้องเรียนเบ่ั�องต้นแล้วและเห็นว่าถ่ักต้องตามระเบีัยบันี� ให้เสนอเร่�อง 

ต่อประธานสภาเพ่�อเสนอให้สภาตั�งคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง ต่อไป

ในกรณีที�เลข้านุการสภาตรวจสอบัเร่�องร้องเรียนเบั่�องต้นแล้วและเห็นว่าไม่เป็นไปตามระเบัียบันี�  

ให้เสนอเร่�องต่อประธานสภาเพ่�อให้มีคำาสั�งไม่รับัเป็นเร่�องร้องเรียน

ข้้อ ๘ เร่�องร้องเรียนตามข้้อ ๕ ผู้่้ร้องจะถัอนในเวลาใด้ก็ได้้ โด้ยให้ทำาเป็นลายลักษณ์อักษรย่�นต่อ 

เลข้านุการสภา

ให้เลข้านุการสภาตรวจสอบัเร่�องการข้อถัอนเร่�องร้องเรียนเบ่ั�องต้นโด้ยนำาความในข้้อ ๗ มาใช้ิบัังคับั 

โด้ยอนุโลม และเม่�อเห็นว่าถั่กต้องตามระเบัียบันี� ให้เสนอเร่�องการข้อถัอนเร่�องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 

สอบัข้้อเท็จจริงหร่อคณะกรรมการเพ่�อพิจารณา แล้วแต่กรณี

ในกรณีข้อถัอนเร่�องร้องเรียนตามวรรคหนึ�ง หร่อกรณีผู้่้ร้องตาย หากคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงหร่อ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเพ่�อประโยชิน์แห่งความยุติธรรม จะพิจารณาเร่�องร้องเรียนต่อไปหร่อยุติ 

เร่�องร้องเรียนนั�นก็ได้้
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

กรณีที�คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงหร่อคณะกรรมการจะพิจารณาตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการ

สอบัข้้อเท็จจริงหร่อคณะกรรมการสอบัถัามผู้่้ถ่ักร้องเพ่�อประกอบัการพิจารณาด้้วย

ข้้อ ๙ กรณีที�ผู้่้ร้องไม่ด้ำาเนินการตามคำาสั�งข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงหร่อคณะกรรมการ  

หร่อไม่ด้ำาเนินการภายในเวลาที�กำาหนด้โด้ยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงหร่อคณะกรรมการ 

อาจสั�งให้ยุติเร่�องร้องเรียนก็ได้้ โด้ยให้ปฏิิบััติตามข้้อ ๘ วรรคสี�ด้้วย

ข้้อ ๑๐ กรณีที�มีเหตุให้ยุติเร่�องร้องเรียนตามข้้อ ๗ ข้้อ ๘ ข้้อ ๙ ข้้อ ๑๕ วรรคสอง ข้้อ ๑๘ วรรคสอง  

หร่อด้้วยเหตุอ่�นใด้ให้เลข้านุการสภาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้่้ร้องและผู้่้ถ่ักร้องทราบั

 

หมว่ด้ ๒
คณะกรรมการสู่อบีข้้อเท็็จจริง

การประชุุมและการนำาเร่�องเข้้าสู่่่การพิิจารณาและวิ่ธีีพิิจารณา

ข้้อ ๑๑ การประชุิมข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง ต้องมีกรรมการมาประชุิมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

ข้องกรรมการทั�งหมด้เท่าที�มีอย่่จึงจะเป็นองค์ประชุิม และการลงมติใด้ ๆ  ตามระเบีัยบันี�ให้ถ่ัอเอาเสียงข้้างมาก 

ข้องกรรมการที�เข้้าร่วมประชุิม หากคะแนนเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงออกเสียงเพิ�มขึ้�น 

อีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีิ�ข้าด้

ข้้อ ๑๒ ให้มีการจัด้ทำาบัันทึกการประชุิมข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงทุกครั�ง

ข้้อ ๑๓ เม่�อสภาตั�งคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงเพ่�อตรวจสอบัข้้อเท็จจริงเบั่�องต้นและเสนอ 

ความเห็นต่อประธานสภาในเร่�องที�ได้้รับัการร้องเรียนตามข้้อบัังคับัแล้ว ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบัวัน 

นับัแต่วันที�ได้้รับัเร่�องร้องเรียนจากประธานสภา หากมีความจำาเป็นไม่สามารถัพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 

กำาหนด้เวลาดั้งกล่าว ให้คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงข้อข้ยายเวลาต่อประธานสภาได้้ไม่เกินสามสิบัวัน

ข้้อ ๑๔ การพิจารณาข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงอย่างน้อยต้องเปิด้โอกาสให้ผู้่้ร้องและ 

ผู้่้ถั่กร้องได้้รับัทราบัถัึงการพิจารณา และชิี�แจงข้้อเท็จจริงข้องตนในการพิจารณาข้องคณะกรรมการสอบั 

ข้้อเท็จจริงด้้วย

คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงมอีำานาจเรียกพยานหลักฐานใด้ ๆ มาประกอบัการพิจารณาได้้ตามที� 

เห็นสมควร

ข้้อ ๑๕ เม่�อคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง พิจารณาเร่�องที�ได้้รับัการร้องเรียนเสร็จแล้วให้รายงานผู้ล 

การสอบัข้้อเท็จจริงต่อประธานสภาภายในสิบัห้าวัน

ในกรณีที�คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริง เห็นว่าข้้อร้องเรียนไม่มีม่ลให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา 

หากประธานสภาเห็นชิอบั ให้ยุติเร่�องและรายงานสภาทราบั
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ในกรณีที�ประธานสภาไม่เห็นด้้วยกับัความเห็นข้องคณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงตามวรรคสอง 

ให้ประธานสภาส่งเร่�องให้สภาชีิ�ข้าด้โด้ยเร็ว หากสภาเห็นว่าข้้อร้องเรียนมีม่ลให้ส่งเร่�องร้องเรียนให้คณะกรรมการ 

พิจารณาต่อไป

ในกรณีปรากฏิหลักฐานโด้ยแจ้งชิัด้ว่ามีการกระทำาฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณตาม 

ข้้อบัังคับัให้คณะกรรมการสอบัข้้อเท็จจริงเสนอต่อประธานสภาพิจารณาด้ำาเนินการส่งเร่�องให้คณะกรรมการ

พิจารณาต่อไป

 

หมว่ด้ ๓
คณะกรรมการจรรยาบีรรณสู่ภากรุงเท็พิมหานคร

การประชุุมและการนำาเร่�องเข้้าสู่่่การพิิจารณาและวิ่ธีีพิิจารณา
                  

ข้้อ ๑๖ การประชุิมข้องคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุิมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งข้องกรรมการทั�งหมด้ 

เท่าที�มีอย่่จึงจะเป็นองค์ประชุิม และการลงมติใด้ ๆ  ตามระเบีัยบันี�ให้ถ่ัอเอาเสียงข้้างมากข้องกรรมการที�เข้้าร่วม 

ประชุิม หากคะแนนเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ�มขึ้�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีิ�ข้าด้

ข้้อ ๑๗ ให้มีการจัด้ทำาบัันทึกการประชุิมข้องคณะกรรมการทุกครั�ง

ข้้อ ๑๘ เม่�อคณะกรรมการได้้รับัเร่�องร้องเรียนจากประธานสภา ให้คณะกรรมการพิจารณาเร่�อง 

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบัวันนับัแต่วันที�ได้้รับัเร่�องจากประธานสภา หากมีความจำาเป็นไม่สามารถั 

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำาหนด้เวลาด้ังกล่าว ให้คณะกรรมการข้อข้ยายเวลาต่อประธานสภาได้้อีก 

สามครั�ง ครั�งละไม่เกินหกสิบัวัน

กรณีมีเร่�องร้องเรียนใด้ที�คณะกรรมการไม่สามารถัด้ำาเนินการสอบัสวนให้แล้วเสร็จได้้ทันก่อนที� 

สภาสิ�นอายุ หร่อมีการยุบัสภา ให้คณะกรรมการสรุปผู้ลการสอบัสวนจากพยานหลักฐานเท่าที�มีอย่่เพ่�อให ้

เลข้านุการสภาบัันทึกเหตุนั�นไว้

กรณีที�ผู้่้ถั่กร้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ให้ผู้่้ถั่กร้องงด้การปฏิิบััติหน้าที�ในฐานะกรรมการ 

ในการพิจารณาเร่�องที�ตนถ่ักร้อง และให้ถ่ัอว่าคณะกรรมการประกอบัด้้วยกรรมการทุกคนที�ไม่ถ่ักร้อง

ข้้อ ๑๙ ให้ประธานคณะกรรมการจัด้ส่งสำาเนาเร่�องร้องเรียนแก่ผู้่้ถ่ักร้อง และให้ผู้่้ถ่ักร้องย่�นคำาชีิ�แจง 

ภายในสิบัห้าวันนับัแต่วันที�ได้้รับัสำาเนาเร่�องร้องเรียน

การส่งสำาเนาเร่�องร้องเรียนหร่อหนังส่ออ่�นใด้แก่ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้อง ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบัียน 

ตอบัรับั ณ ภ่มิลำาเนา หร่อสถัานที�ติด้ต่อแห่งใด้แห่งหนึ�งตามที�ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถ่ักร้องได้้แจ้งไว้

ในกรณีที�ไม่สามารถัส่งสำาเนาเร่�องร้องเรียนและหนังส่อกำาหนด้เวลาให้ย่�นคำาชิี�แจงแก่ผู้่้ถั่กร้องได้้ 

หร่อผู้่้ถ่ักร้องไม่ยอมรับัสำาเนาเร่�องร้องเรียนและหนังส่อกำาหนด้เวลาให้ย่�นคำาชีิ�แจง ให้ประธานคณะกรรมการ 

สั�งให้ปิด้ประกาศั ณ ภ่มิลำาเนา หร่อสถัานที�ติด้ต่อแห่งใด้แห่งหนึ�งตามที�ผู้่้ถ่ักร้องได้้แจ้งไว้ ในกรณีที�ไม่สามารถั 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ด้ำาเนินการตามที�กล่าวมาได้้ ให้ปิด้ประกาศัไว้ ณ สำานักงานเพ่�อให้ผู้่้ถั่กร้องมารับัสำาเนาเร่�องร้องเรียนและ 

หนังส่อกำาหนด้เวลาให้ย่�นคำาชีิ�แจงภายในสิบัห้าวันนับัแต่วันปิด้ประกาศั

ข้้อ ๒๐ เม่�อผู้่้ถั่กร้องได้้รับัสำาเนาเร่�องร้องเรียนแล้วและได้้ย่�นคำาชิี�แจง หร่อไม่ย่�นคำาชิี�แจงภายใน 

เวลาที�กำาหนด้ หร่อไม่มารับัสำาเนาเร่ �องร้องเรียนและหนังส่อกำาหนด้เวลาให้ย่ �นคำาชิี �แจงตามประกาศั 

ข้้อ ๑๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการกำาหนด้วันพิจารณาครั�งแรก

ผู้่้ร้องจะข้อแก้ไข้เพิ�มเติมเร่�องร้องเรียนที�ย่�นไว้แล้วก็ได้้ แต่ต้องเป็นสาระสำาคัญอันควรแก่การแก้ไข้ 

เพิ�มเติมและเกี�ยวกับัเร่�องเดิ้ม โด้ยให้ทำาเป็นหนังส่อย่�นต่อคณะกรรมการก่อนวันพิจารณาครั�งแรก

คำาข้อแก้ไข้เพิ�มเติมคำาร้องตามวรรคสอง คณะกรรมการจะอนุญาตหร่อไม่ก็ได้้แล้วแต่จะเห็นสมควร

ให้เลข้านุการสภาแจ้งกำาหนด้การพิจารณาข้องคณะกรรมการเป็นหนังสอ่ไปยังกรรมการ ผู้่้ร้องและ 

ผู้่้ถ่ักร้องทุกคนไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันพิจารณา

ข้้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการด้ำาเนินการพิจารณาและสอบัสวนเพ่�อให้ทราบัความจริงว่าผู้่้ถ่ักร้องกระทำา 

การฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณตามข้้อบัังคับัหร่อไม่ อย่างไร โด้ยมีอำานาจหน้าที�แสวงหาข้้อม่ล 

และรวบัรวมพยานหลักฐาน เพ่�อที�จะทราบัข้้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี�ยวข้้องกับัเร่�องร้องเรียน 

หร่อที�ถ่ักกล่าวหา

ในการพิจารณาและสอบัสวนตามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการอาจตรวจสอบัข้้อเท็จจริงได้้ตามความ 

เหมาะสมในเร่�องนั�น ๆ โด้ยไม่ต้องผู่้กพันอย่่กับัคำาข้อหร่อพยานหลักฐานข้องผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถ่ักร้อง และในกรณี 

ที�เห็นว่าจำาเป็นแก่การพิส่จน์ข้้อเท็จจริง อาจด้ำาเนินการ ดั้งต่อไปนี�

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที�เกี�ยวข้้อง

(๒) รับัฟัังพยานหลักฐาน คำาชิี�แจง หร่อความเห็นข้องผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้องหร่อข้องพยานบัุคคลหร่อ 

พยานผู้่้เชิี�ยวชิาญที�ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้องกล่าวอ้าง เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที�ไม่จำาเป็น  

ฟุ่ัมเฟืัอยหร่อเพ่�อประวิงเวลา

(๓) ข้อข้้อเท็จหร่อความเห็นจากผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถ่ักร้อง พยานบุัคคล หร่อพยานผู้่้เชีิ�ยวชิาญ

(๔) ข้อให้ผู้่้ครอบัครองเอกสารส่งเอกสารหร่อหลักฐานที�เกี�ยวข้้อง

(๕) ออกไปตรวจสถัานที�

ข้้อ ๒๒ การพิจารณาข้องคณะกรรมการ ให้สมาชิิก ผู้่้ถ่ักร้องหร่อผู้่้ซึึ่�งได้้รับัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

มีสิทธิเข้้าฟัังการพิจารณา

ในกรณีเป็นการประชิุมลับั ผู้่้ที�จะเข้้าฟัังการพิจารณาข้องคณะกรรมการได้้ต้องเป็นผู้่้มีส่วนเกี�ยวข้้อง 

กับัการพิจารณาและได้้รับัอนุญาตจากคณะกรรมการ

ข้้อ ๒๓ คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้องสามารถัอ้างตนเองและพยานหลักฐานอ่�น 

เป็นพยานหร่อข้อตรวจด่้เอกสารหร่อพยานหลักฐานที�เกี�ยวกับัตนได้้ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร
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ข้้อ ๒๔ การย่�นเอกสารหร่อพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้องจะย่�นด้้วยตนเอง 

หร่อมอบัอำานาจให้บุัคคลใด้ย่�นต่อคณะกรรมการหร่อเลข้านุการสภาก็ได้้

การมอบัอำานาจให้ผู้่้อ่�นย่�นเอกสารหร่อพยานหลักฐานต้องทำาเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้้อ ๒๕ ต้นฉบัับัเอกสารเท่านั�นที�อ้างเป็นพยานได้้ ถ้ัาหาต้นฉบัับัไม่ได้้อาจรับัสำาเนาที�รับัรองความถ่ักต้อง  

หร่อพยานบุัคคลที�ร้่ข้้อความเป็นพยานได้้

การอ้างหนังส่อราชิการเป็นพยาน แม้ต้นฉบัับัยังมีอย่่จะส่งสำาเนาที�รับัรองว่าถั่กต้องก็ได้้ เว้นแต่ 

คณะกรรมการจะมีคำาสั�งเป็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๒๖ พยานจะให้การด้้วยวาจาหร่อให้การเป็นหนังส่อก็ได้้ ในกรณีให้การเป็นหนังส่อ คณะกรรมการ 

จะเรียกให้พยานมาให้ถ้ัอยคำาประกอบัก็ได้้หร่อพยานที�ให้ถ้ัอยคำาแล้วอาจถ่ักเรียกมาให้ถ้ัอยคำาอีกก็ได้้

ข้้อ ๒๗ ในการพิจารณา คณะกรรมการจะให้ผู้่้ร้องหร่อผู้่้ถั่กร้องให้ข้้อเท็จจริงหร่อความเห็นเป็น 

หนังส่อก็ได้้

การสอบัพยานบุัคคลหร่อพยานผู้่้เชีิ�ยวชิาญให้กระทำาได้้เท่าที�จำาเป็น

ข้้อ ๒๘ คณะกรรมการมีอำานาจซัึ่กถัามพยาน หร่อเรียกพยานหลักฐานใด้ ๆ  มาประกอบัการพิจารณา 

ตามที�เห็นสมควรก็ได้้ หรอ่สั�งให้งด้การสอบัพยานหลักฐานใด้ ๆ ที�เห็นว่าไม่เกี�ยวกับัเร่�องที�จะพิจารณาหรอ่ 

ไม่มีความจำาเป็นแก่การพิจารณาหร่อจะทำาให้การพิจารณาล่าช้ิาโด้ยไม่สมควรก็ได้้

ข้้อ ๒๙ ผู้่ ้ร้องและผู้่ ้ถั่กร้องอาจทำาคำาแถัลงการณ์เป็นหนังส่อสรุปความเห็นข้องตนเสนอต่อ 

คณะกรรมการก่อนการวินิจฉัยก็ได้้ ส่วนการแถัลงการณ์ด้้วยวาจาต่อคณะกรรมการให้กระทำาได้้ตามที� 

คณะกรรมการเห็นสมควร

คำาแถัลงการณ์ข้องผู้่้ร้องและผู้่้ถั่กร้องต้องกระทำาหลังจากวันพิจารณานัด้สุด้ท้ายภายในเวลาที� 

คณะกรรมการเห็นสมควร

ในการแถัลงการณ์ด้้วยวาจาให้ผู้่้ร้องเป็นผู้่้แถัลงก่อน และให้ผู้่้ถ่ักร้องแถัลงในลำาดั้บัถััด้ไป

ในการแถัลงการณ์ด้้วยวาจาข้องแต่ละฝ่่าย คณะกรรมการจะซึ่ักถัามข้้อเท็จจริงเพิ�มเติมจากผู้่้แถัลง 

ในระหว่างการแถัลงหร่อภายหลังการแถัลงก็ได้้

ข้้อ ๓๐ การพิจารณาข้องคณะกรรมการให้กระทำาด้้วยความรวด้เร็วและพิจารณาต่อเน่�องจนกว่าจะ 

แล้วเสร็จ เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น คณะกรรมการจะสั�งเล่�อนการพิจารณาออกไปก็ได้้

ข้้อ ๓๑ เพ่�อประโยชิน์ในการรักษาความสงบัเรียบัร้อยข้องการพิจารณา คณะกรรมการมีอำานาจ 

สั�งให้บุัคคลใด้ออกไปนอกสถัานที�พิจารณาได้้

ข้้อ ๓๒ เพ่�อประโยชิน์ในการพิจารณา คณะกรรมการมีอำานาจข้อเอกสารใด้ ๆ  ข้องสภากรุงเทพมหานครได้้

ข้้อ ๓๓ การพิจารณาข้องคณะกรรมการอย่างน้อยต้องเปิด้โอกาสให้ผู้่้ร้องและผู้่้ถ่ักร้องได้้รับัทราบัถึัง 

การพิจารณา และชีิ�แจงข้้อเท็จจริงข้องตนในการพิจารณาข้องคณะกรรมการด้้วย
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อ ๓๔ เม่�อคณะกรรมการพิจารณาเร่�องที�ได้้รับัการร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อสภา ในรายงาน 

ด้ังกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั�งความเห็นว่าสมาชิิกผู้่้ถั่กร้อง 

ฝ่่าฝื่นข้้อบัังคับัหร่อไม่ อย่างไร ฝ่่าฝื่นข้้อใด้ และควรด้ำาเนินการต่อไปอย่างไร เพ่�อให้สภาพิจารณาโด้ยให้เป็น

การประชุิมลับั

ข้้อ ๓๕ ในกรณีที�สภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้้อเท็จจริงอันควรเช่ิ�อได้้ว่า ผู้่้ถ่ักร้องฝ่่าฝื่นหร่อไม่ปฏิิบััติตาม 

ข้้อบัังคับั ซึึ่�งเป็นความผิู้ด้ไม่ร้ายแรง ให้สภามีมติว่ากล่าวตักเต่อน

ในกรณีที�เป็นการฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ปฏิิบััติตามข้้อบัังคับั ซึ่ึ�งเป็นความผู้ิด้ร้ายแรงและเป็นการเส่�อมเสียแก่ 

เกียรติศัักดิ้�ข้องตำาแหน่ง ให้สภาพิจารณาถัอด้ถัอนตามกฎหมายว่าด้้วยระเบีัยบับัริหารราชิการกรุงเทพมหานคร

มติข้องสภาตามวรรคหนึ�ง ให้ถั่อเอาคะแนนเสียงไมน่้อยกว่ากึ�งหนึ�งข้องจำานวนสมาชิิกทั�งหมด้เท่าที�

มีอย่่

ข้้อ ๓๖ การด้ำาเนินการกับัผู้่้ถ่ักร้องตามระเบีัยบันี�ให้เป็นอันยุติ เม่�อสมาชิิกภาพข้องสมาชิิกผู้่้ถ่ักร้อง

สิ�นสุด้ลง

 

 ประกาศั ณ วันที� ๙ มีนาคม พ.ศั. ๒๕๖๐

 ร้อยตำารวจตรี เกรียงศัักดิ้� โลหะชิาละ

 ประธานสภากรุงเทพมหานคร
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ข้้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ 
เรุ่�อง วิิธีีการุงบัปรุะมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
                          

โดยท่ี่�เป็็นการสมควรป็รับป็รุงข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยวิธ่ีการงบป็ระมาณ   

อาศััยอำานาจติามความในมาติรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติิระเบย่บบริหารราชการกรุงเที่พมหานคร 

พ.ศั. ๒๕๒๘ กรุงเที่พมหานครโดยความเห็นชอบข้องสภากรุงเที่พมหานคร จึงติราข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร 

ขึ้�นไว้ ดังต่ิอไป็น่�

ข้้อ ๑ ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�เร่ยกว่า “ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ 

พ.ศั. ๒๕๖๓”

ข้้อ ๒ ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�ให้ใช้บังคับติั�งแติ่วันถััดจากวันป็ระกาศัในราชกิจจานุเบกษา 

เป็็นต้ินไป็

ข้้อ ๓ ให้ยกเลิิก  

(๑) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ พ.ศั. ๒๕๒๙  

(๒) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๓๓ 

(๓) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ (ฉบับท่ี่� ๓) พ.ศั. ๒๕๓๖ 

(๔) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ (ฉบับท่ี่� ๔) พ.ศั. ๒๕๕๕ 

ข้้อ ๔ บรรดาข้้อบัญญัติิ ข้้อบังคับ ระเบ่ยบ ป็ระกาศั หร่อคำาสั�งอ่�นใดซึึ่�งขั้ดหร่อแย้งในส่วนท่ี่�ข้้อบัญญัติิ 

กรุงเที่พมหานครน่�ได้ติราไว้แล้ิว ให้ใช้ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�แที่น

ข้้อ ๕ ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� 

“งบป็ระมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำานวนเงินอย่างสูงที่่�อนุญาติให้จ่าย หร่อก่อหน่�ผููกพันได ้

ติามวัติถุัป็ระสงค์แลิะภายในระยะเวลิาท่ี่�กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย 

“งบป็ระมาณรายจ่ายข้้ามป็ี” หมายความว่า งบป็ระมาณรายจ่ายที่่ �ม ่ระยะเวลิาการใช้ได  ้

เกินปี็งบป็ระมาณติามวัติถุัป็ระสงค์แลิะระยะเวลิาท่ี่�กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณ 

รายจ่าย
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

“รายจ่ายป็ระจำา” หมายความว่า งบป็ระมาณรายจ่ายข้องกรุงเที่พมหานคร ซึ่ึ�งเบิกจ่ายจากเงิน 

รายได้ป็ระจำาข้องกรุงเที่พมหานคร รวมที่ั�งงบป็ระมาณรายจ่ายข้องการพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานคร  

ซึึ่�งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ป็ระจำาข้องการพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานคร 

“รายจ่ายพิเศัษ” หมายความว่า งบป็ระมาณรายจ่ายข้องกรุงเที่พมหานคร ซึึ่�งเบิกจ่ายจากเงินรายรับ 

ป็ระเภที่อ่�นที่่�มิใช่รายได้ป็ระจำาข้องกรุงเที่พมหานคร รวมที่ั�งงบป็ระมาณรายจ่ายข้องการพาณิชย์ข้อง 

กรุงเที่พมหานคร ซึึ่�งเบิกจ่ายจากเงินรายรับป็ระเภที่อ่�นท่ี่�มิใช่รายได้ป็ระจำาข้องการพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานคร 

“ปี็งบป็ระมาณ” หมายความว่า ระยะเวลิาตัิ�งแต่ิวันท่ี่� ๑ ตุิลิาคมข้องปี็หนึ�ง ถึังวันท่ี่� ๓๐ กันยายน 

ข้องปี็ถััดไป็ แลิะให้ใช้ปี็ พ.ศั. ท่ี่�ถััดไป็นั�น เป็็นช่�อสำาหรับปี็งบป็ระมาณนั�น

“หน่�” หมายความว่า ข้้อผููกพันที่่�จะติ้องจ่าย หร่ออาจจะติ้องจ่ายเป็็นเงิน สิ�งข้องหร่อบริการ  

ไม่ว่าจะเป็็นข้้อผููกพันอันเกิดจากการกู้ยม่ การคำ�าป็ระกัน การซ่ึ่�อหร่อการจ้างโดยใช้เครดิติหร่อจากการอ่�นใด 

“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ�งข้องงบป็ระมาณรายจ่ายท่ี่�แบ่งสรรให้จ่าย หร่อให้ก่อหน่�ผููกพัน 

ในระยะเวลิาหนึ�ง

“งบป็ระมาณรายจ่ายเพ่�อการลิงทีุ่น” หมายความว่า รายจ่ายที่่�กำาหนดให้จ่ายเพ่�อการลิงทีุ่น ได้แก ่ 

รายจ่ายที่่�จ่ายในลิักษณะค่าครุภัณฑ์์ ค่าที่่�ดินแลิะสิ�งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่�อการลิงทีุ่นข้องการพาณิชย์ข้อง 

กรุงเที่พมหานคร แลิะรายจ่ายเพ่�อการจัดติั�ง ซึ่่�อหุ้น หร่อการเพิ�มทีุ่นข้องบริษัที่ สหการ หร่อวิสาหกิจข้อง 

กรุงเที่พมหานคร รวมถึังรายจ่ายท่ี่�กำาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่�น ๆ ในลัิกษณะรายจ่ายดังกล่ิาว

“เงินนอกงบป็ระมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินที่ั�งป็วงที่่�หน่วยงานข้องกรุงเที่พมหานคร จัดเก็บ 

หร่อได้รับไว้เป็็นกรรมสิที่ธิี�ติามกฎหมาย ข้้อบัญญัติิ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ คำาสั�ง หร่อจากนิติิกรรมหร่อนิติิเหตุิ  

หร่อกรณ่อ่�นใดท่ี่�ต้ิองนำาส่งเป็็นเงินรายรับ แต่ิม่กฎหมาย ข้้อบัญญัติิ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ หร่อคำาสั�งอ่�นใดกำาหนดให้ 

ไม่ต้ิองนำาส่งเป็็นเงินรายรับข้องกรุงเที่พมหานคร

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานติามกฎหมายว่าด้วยระเบ่ยบบริหารราชการกรุงเที่พมหานคร 

แลิะส่วนราชการติามป็ระกาศักรุงเที่พมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานแลิะกำาหนด 

หน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องส่วนราชการกรุงเที่พมหานครท่ี่�ไม่ติำ�ากว่าระดับกอง แลิะให้หมายความรวมถึังการพาณิชย์ 

ข้องกรุงเที่พมหานครด้วย

“หน่วยรับงบป็ระมาณ” หมายความว่า หน่วยงานที่่�ข้อรับหร่อได้รับจัดสรรงบป็ระมาณรายจ่าย  

แลิะให้หมายความรวมถึังมหาวิที่ยาลัิยนวมินที่ราธิีราชด้วย

“หัวหน้าหน่วยรับงบป็ระมาณ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานติำาแหน่งป็ลิัดกรุงเที่พมหานคร 

ผูู้อำานวยการสำานัก หัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้้าราชการกรุงเที่พมหานคร ผูู้อำานวยการเข้ติ เลิข้านุการ 

ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร เลิข้านุการสภากรุงเที่พมหานคร ผูู้อำานวยการสำานักงาน ผูู้อำานวยการโรงพยาบาลิ  

ผูู้อำานวยการกอง เลิข้านุการสำานัก หร่อหัวหน้าหน่วยงานที่่�ดำารงติำาแหน่งเที่่ยบได้ไม่ติำ�ากว่าน่� แลิะให ้

หมายความรวมถัึงผูู้อำานวยการสำานักงานการพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานคร แลิะอธีิการบด่มหาวิที่ยาลิัย 

นวมินที่ราธิีราชด้วย
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“หน่วยงานอ่�นในกำากับข้องกรุงเที่พมหานครติามท่ี่�กฎหมายบัญญัติิ” หมายความว่า

(๑) บริษัที่ท่ี่�กรุงเที่พมหานครร่วมกับบุคคลิอ่�นก่อตัิ�งหร่อถ่ัอหุ้น ติามมาติรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติิ

ระเบ่ยบบริหารราชการกรุงเที่พมหานคร พ.ศั. ๒๕๒๘ 

(๒) สหการที่่�กรุงเที่พมหานครร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานข้องรัฐ รัฐวิสาหกิจ หร่อราชการ 

ส่วนท้ี่องถิั�นอ่�นจัดตัิ�ง ติามมาติรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติิระเบ่ยบบริหารราชการกรุงเที่พมหานคร พ.ศั. ๒๕๒๘

(๓) หน่วยงานท่ี่�ม่ฐานะเป็็นวิสาหกิจข้องกรุงเที่พมหานคร

“ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย” หมายความว่า ข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณ 

รายจ่ายป็ระจำาปี็ หร่อข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติิม แล้ิวแต่ิกรณ่ 

ข้้อ ๖ ให้ผูู ้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครรักษาการติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� แลิะให้ม่ 

อำานาจออก ระเบ่ยบ คำาสั�ง เพ่�อป็ฏิิบัติิการให้เป็็นไป็ติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�

ระเบ่ยบติามวรรคหนึ�งนั�น เม่�อได้ป็ระกาศัในราชกิจจานุเบกษาแล้ิวให้ใช้บังคับได้

หมวิด ๑ 
บัททั�วิไป

ข้้อ ๗ การจัดที่ำางบป็ระมาณ การบริหารงบป็ระมาณรายจ่าย การควบคุมงบป็ระมาณ แลิะการป็ระเมินผูลิ 

แลิะการรายงาน ต้ิองป็ฏิิบัติิติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� แลิะต้ิองสอดคล้ิองกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 

การคลัิงข้องรัฐแลิะกฎหมายอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ข้้อ ๘ ให้หน่วยรับงบป็ระมาณใช้จ่ายงบป็ระมาณโดยป็ฏิิบัติิติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร ว่าด้วย 

งบป็ระมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยติ้องเป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิที่ธีิภาพสูงสุด เพ่�อป็ระโยชน์ข้องป็ระชาชน  

แลิะกรุงเที่พมหานครเป็็นสำาคัญ  

การโอนงบป็ระมาณรายจ่าย ให้กระที่ำาได้เฉพาะกรณ่ม่ความจำาเป็็นติามที่่�กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติ ิ

กรุงเที่พมหานครน่�เท่ี่านั�น 

ข้้อ ๙ ให้ผูู ้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร รองผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครที่่�ได้รับมอบหมาย 

ป็ลัิดกรุงเที่พมหานคร แลิะหัวหน้าหน่วยรับงบป็ระมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบป็ระมาณให้เป็็นไป็อย่างโป็ร่งใส  

ติรวจสอบได้ รวมทัี่�งให้ม่การติิดติาม ติรวจสอบ แลิะป็ระเมินผูลิการดำาเนินงานเพ่�อให้การใช้จ่ายงบป็ระมาณ

เกิดผูลิสัมฤที่ธิี�สูงสุด 
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

หมวิด ๒ 
ลัักษณะข้องงบัปรุะมาณ

                          

ข้้อ ๑๐ งบป็ระมาณป็ระจำาป็ีที่่�เสนอติ่อสภากรุงเที่พมหานครอย่างน้อยติ้องม่เอกสารป็ระกอบ 

ดังต่ิอไป็น่� 

(๑) คำาแถัลิงป็ระกอบงบป็ระมาณแสดงฐานะการคลัิงแลิะสาระสำาคัญข้องนโยบายงบป็ระมาณแลิะ 

ความสัมพันธ์ีระหว่างป็ระมาณการรายรับแลิะงบป็ระมาณรายจ่ายท่ี่�ข้อตัิ�ง

(๒) รายรับรายจ่ายเป็ร่ยบเท่ี่ยบระหว่างปี็ท่ี่�ล่ิวงมาแล้ิว ปี็ปั็จจุบัน แลิะปี็ท่ี่�ข้อตัิ�งงบป็ระมาณรายจ่าย

(๓) คำาอธิีบายเก่�ยวกับป็ระมาณการรายรับ

(๔) คำาช่�แจงเก่�ยวกับงบป็ระมาณรายจ่ายท่ี่�ข้อตัิ�ง ซึึ่�งรวมถึังการแสดงผูลิสัมฤที่ธิี�แลิะป็ระโยชน์ท่ี่�คาดว่า 

จะได้รับจากการใช้จ่ายงบป็ระมาณสอดคล้ิองกับแผูนพัฒนากรุงเที่พมหานคร ยุที่ธีศัาสติร์ชาติิ แลิะแผูนป็ฏิิรูป็ 

ป็ระเที่ศัท่ี่�เก่�ยวข้้อง

(๕) รายงานเก่ �ยวกับสถัานะที่างการเงินข้องการพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานคร มหาวิที่ยาลิัย 

นวมินที่ราธิีราช แลิะหน่วยงานอ่�นในกำากับข้องกรุงเที่พมหานครติามท่ี่�กฎหมายบัญญัติิ

(๖) รายงานเก่�ยวกับสถัานะเงินนอกงบป็ระมาณ แลิะแผูนการใช้จ่ายเงินนอกงบป็ระมาณโดยรวม 

ข้องหน่วยรับงบป็ระมาณ

(๗) คำาอธิีบายเก่�ยวกับหน่�ข้องกรุงเที่พมหานคร ทัี่�งท่ี่�ม่อยู่แล้ิวในปั็จจุบัน แลิะหน่�ท่ี่�เสนอเพิ�มเติิม 

(๘) ผูลิการดำาเนินงานแลิะการใช้จ่ายงบป็ระมาณรวมที่ั �งเงินอุดหนุนที่่ �ได้รับจากรัฐบาลิข้อง 

ปี็งบป็ระมาณท่ี่�ล่ิวงมาแล้ิว 

(๙) ผูลิการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน หร่อองค์กรท่ี่�ได้รับเงินอุดหนุนจากกรุงเที่พมหานคร หร่อได้รับ

มอบหมายจากกรุงเที่พมหานครติามข้้อ ๔๒ วรรคสอง

(๑๐) รายงานการรับจ่ายเงิน หร่อการใช้ป็ระโยชน์จากที่รัพย์สินท่ี่�ม่ผูู้มอบให้กรุงเที่พมหานคร 

(๑๑) ร่างข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็

ข้้อ ๑๑ การจัดที่ำางบป็ระมาณ ห้ามติั�งรายจ่ายป็ระจำาสูงกว่ารายได้ป็ระจำา เว้นแติ่รายจ่ายพิเศัษ 

จากเงินสะสมจ่ายข้าดท่ี่�สภากรุงเที่พมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ิว หร่อรายจ่ายพิเศัษจากเงินกู้

ข้้อ ๑๒ งบป็ระมาณรายจ่ายที่่�กำาหนดในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย 

อาจจำาแนกได้ ดังต่ิอไป็น่�

(๑) งบป็ระมาณรายจ่ายงบกลิาง

(๒) งบป็ระมาณรายจ่ายข้องหน่วยรับงบป็ระมาณ

(๓) งบป็ระมาณรายจ่ายบูรณาการ

(๔) งบป็ระมาณรายจ่ายบุคลิากร
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(๕) งบป็ระมาณรายจ่ายเพ่�อการชำาระหน่�  

(๖) งบป็ระมาณรายจ่ายเพ่�อชดใช้เงินย่มเงินสะสม

การจำาแนกรายจ่ายใดเป็็นงบป็ระมาณรายจ่ายติามป็ระเภที่ที่่�กำาหนดในวรรคหนึ�ง ติลิอดจนวิธี่การ 

จัดที่ำาแลิะการบริหารงบป็ระมาณให้เป็็นไป็ติามระเบ่ยบท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด 

ข้้อ ๑๓ งบป็ระมาณรายจ่ายงบกลิาง ให้ติั�งได้เฉพาะในกรณ่ที่่�ม่เหติุผูลิแลิะความจำาเป็็น ซึ่ึ�งไม่อาจ 

จัดสรรงบป็ระมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบป็ระมาณที่่�รับผูิดชอบโดยติรง โดยให้ติั�งแยกติ่างหากจาก 

งบป็ระมาณรายจ่ายข้องหน่วยรับงบป็ระมาณ แลิะให้ม่รายการเงินสำารองจ่ายที่ั�วไป็เพ่�อใช้จ่ายในการพัฒนา 

กรุงเที่พมหานคร การป้็องกัน แก้ไข้ เยย่วยาหร่อบรรเที่าความเส่ยหายจากสาธีารณภัย รวมถึังภารกิจฉุกเฉิน

หร่อจำาเป็็นเร่งด่วนด้วย

ข้้อ ๑๔ งบป็ระมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้ติั �งไว้สำาหรับแผูนงานบูรณาการติามแผูนพัฒนา 

กรุงเที่พมหานคร ซึ่ึ�งผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนดให้หน่วยรับงบป็ระมาณติั�งแติ่สองหน่วยงานข้ึ�นไป็ 

รับผิูดชอบดำาเนินการ โดยร่วมกันวางแผูน กำาหนดเป้็าหมาย ตัิวช่�วัด แผูนป็ฏิิบัติิงานแลิะการใช้จ่ายงบป็ระมาณ 

ร่วมกัน เพ่�อลิดความซึ่ำ�าซ้ึ่อน ม่ความป็ระหยัดแลิะคุ้มค่า สามารถับรรลุิเป้็าหมาย เกิดผูลิสัมฤที่ธิี�ติามวัติถุัป็ระสงค์

ข้้อ ๑๕ งบป็ระมาณรายจ่ายบุคลิากร ให้ตัิ�งเป็็นรายจ่ายเพ่�อการบริหารงานบุคคลิในลัิกษณะเงินเด่อน  

ค่าจ้างป็ระจำา ค่าจ้างชั�วคราว แลิะป็ระโยชน์ติอบแที่นอ่�น

ข้้อ ๑๖ ถั้าข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีออกใช้ไม่ที่ันป็ีงบป็ระมาณใหม่ ให้ใช้ข้้อบัญญัติิ 

งบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ท่ี่�แล้ิวไป็พลิางก่อน ทัี่�งน่� ติามหลัิกเกณฑ์์แลิะเง่�อนไข้ท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร 

กำาหนด 

ข้้อ ๑๗ ถั้าป็ีใดจำานวนเงินซึ่ึ�งได้กำาหนดไว้ติามข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีไม่พอสำาหรับ 

การใช้จ่ายป็ระจำาปี็ หร่อม่ความจำาเป็็นท่ี่�จะต้ิองตัิ�งงบป็ระมาณรายจ่ายขึ้�นใหม่ในระหว่างปี็ ให้ติราเป็็นข้้อบัญญัติิ 

งบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติิม โดยให้จัดที่ำาเช่นเด่ยวกับงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็

งบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติิมติามวรรคหนึ�ง ติ้องแสดงที่่�มาข้องรายรับว่าเป็็นรายได้ป็ระเภที่ที่่�มิได้ 

ตัิ�งรับไว้ในป็ระมาณการรายรับ หร่อรายรับป็ระเภที่รายได้ท่ี่�จัดเก็บได้เกินป็ระมาณการเดิม หร่อเงินสะสมติาม 

ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยเงินสะสม หร่อเงินอ่�นใดข้องกรุงเที่พมหานคร 

ข้้อ ๑๘ งบป็ระมาณรายจ่ายข้้ามปี็ จะม่ได้ในกรณ่ท่ี่�คาดว่าจะใช้งบป็ระมาณรายจ่ายให้เสร็จทัี่นภายใน 

ปี็งบป็ระมาณไม่ได้โดยต้ิองกำาหนดเวลิาสิ�นสุดไว้ด้วย 
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หมวิด ๓
การุจััดทำางบัปรุะมาณ

ข้้อ ๑๙ การจัดที่ำางบป็ระมาณต้ิองคำานึงถึังป็ระมาณการรายรับแลิะฐานะการคลัิงข้องกรุงเที่พมหานคร  

ความจำาเป็็นในการพัฒนากรุงเที่พมหานครติามยุที่ธีศัาสติร์ชาติิ แผูนพัฒนากรุงเที่พมหานคร แลิะภารกิจ 

ข้องหน่วยรับงบป็ระมาณเพ่�อให้เกิดป็ระสิที่ธิีภาพแลิะความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบป็ระมาณแลิะเกิดผูลิสัมฤที่ธิี�

ข้้อ ๒๐ ในการจัดที่ำางบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ให้ม่คณะกรรมการป็ระกอบด้วย ป็ลัิดกรุงเที่พมหานคร  

เป็็นป็ระธีาน รองป็ลิัดกรุงเที่พมหานครที่่�ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครมอบหมาย เป็็นรองป็ระธีาน ผูู้อำานวยการ 

สำานักงบป็ระมาณกรุงเที่พมหานคร ผูู้อำานวยการสำานักการคลัิง ผูู้อำานวยการสำานักยุที่ธีศัาสติร์แลิะป็ระเมินผูลิ  

แลิะหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้้าราชการกรุงเที่พมหานคร เป็็นกรรมการ ผูู้อำานวยการสำานักงาน 

ระบบงบป็ระมาณ เป็็นกรรมการแลิะเลิข้านุการ โดยให้คณะกรรมการแติ่งติั�งผูู้ช่วยเลิข้านุการอ่กไม่เกิน 

สองคน เพ่�อดำาเนินการ ดังน่�

(๑) กำาหนดยุที่ธีศัาสติร์แลิะนโยบายการจัดที่ำางบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ี ป็ระมาณการรายรับ  

วงเงินงบป็ระมาณรายจ่ายงบป็ระมาณป็ระจำาปี็ 

(๒) กำาหนดกรอบป็ระมาณการรายรับ ป็ระมาณการรายจ่าย แลิะฐานะการคลัิงข้องกรุงเที่พมหานคร 

เป็็นการล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี็ ให้เป็็นไป็ติามรูป็แบบ วิธ่ีการท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด 

(๓) กำาหนดสัดส่วนวงเงินงบป็ระมาณรายจ่ายเพ่�อการลิงทีุ่น เพ่�อการชำาระหน่� แลิะงบกลิางรายการ 

สำารองจ่ายทัี่�วไป็ต่ิอกรอบวงเงินงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็

(๔) กำาหนดจำานวนป็ี แลิะสัดส่วนวงเงินงบป็ระมาณการก่อหน่ �ผููกพันงบป็ระมาณรายจ่ายข้้ามป็ี  

ติ่อกรอบวงเงินงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ี โดยคำานึงถัึงสถัานะที่างการคลิังข้องกรุงเที่พมหานคร 

ทัี่�งในระยะสั�นแลิะระยะยาว ป็ระกอบกับแนวที่างแลิะมาติรการภาครัฐ

เม่�อได้ดำาเนินการติาม (๑) (๒) (๓) แลิะ (๔) แล้ิว ให้เสนอต่ิอผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครเพ่�อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ

ข้้อ ๒๑ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบป็ระมาณม่หน้าที่่�รับผูิดชอบจัดที่ำาป็ระมาณการรายรับแลิะย่�นคำาข้อ 

ตัิ�งงบป็ระมาณรายจ่ายข้องหน่วยรับงบป็ระมาณนั�นต่ิอป็ลัิดกรุงเที่พมหานครติามข้้อ ๒๕ (๒) การจัดที่ำาคำาข้อ 

ตัิ�งงบกลิางให้เป็็นหน้าท่ี่�รับผิูดชอบข้องสำานักงบป็ระมาณกรุงเที่พมหานคร

การย่�นคำาข้อติั�งงบป็ระมาณรายจ่ายติามวรรคหนึ�ง ติ้องแสดงวัติถัุป็ระสงค์ แผูนการป็ฏิิบัติิงานแลิะ

แผูนการใช้จ่ายงบป็ระมาณ พร้อมด้วยรายงานการเงิน สถิัติิต่ิาง ๆ แลิะรายงานเก่�ยวกับเงินนอกงบป็ระมาณ
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ข้้อ ๒๒ หากหน่วยรับงบป็ระมาณใดมิได้ย่ �นคำาข้อติั �งงบป็ระมาณภายในกำาหนดเวลิาติามที่่ � 

ป็ลัิดกรุงเที่พมหานครกำาหนด หร่อย่�นคำาข้อโดยไม่ม่รายงานติามข้้อ ๒๑ ให้สำานักงบป็ระมาณกรุงเที่พมหานคร 

จัดที่ำางบป็ระมาณป็ระจำาปี็ข้องหน่วยรับงบป็ระมาณนั�นติามท่ี่�เห็นสมควรเพ่�อให้ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการตัิ�งงบป็ระมาณป็ระจำาปี็

ข้้อ ๒๓ รายจ่ายเพ่�อชดใช้เงินย่มเงินสะสมให้ติั �งไว้ในข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ี 

งบป็ระมาณถััดไป็

ข้้อ ๒๔ ให้ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครพิจารณาคำาข้องบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีเสนอติ่อผูู้ว่าราชการ 

กรุงเที่พมหานคร เพ่�อพิจารณาเสนอต่ิอสภากรุงเที่พมหานครก่อนวันเริ�มปี็งบป็ระมาณนั�นอย่างน้อยเก้าสิบวัน

หมวิด ๔ 
หน้าที�แลัะอำานาจัข้องปลััดกรุุงเทพมหานครุ

แลัะผู้้้อำานวิยการุสำำานักงบัปรุะมาณกรุุงเทพมหานครุ 

ข้้อ ๒๕ ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครม่หน้าที่่�แลิะอำานาจจัดที่ำางบป็ระมาณกับป็ฏิิบัติิการอย่างอ่�น ติามที่่� 

กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� แลิะให้ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจเก่�ยวกับงบป็ระมาณ ดังต่ิอไป็น่�ด้วย 

(๑) กำาหนดหลิักเกณฑ์์แลิะวิธี่การจัดที่ำากรอบป็ระมาณการรายรับแลิะรายจ่ายงบป็ระมาณป็ระจำาป็ี  

เพ่�อให้การจัดที่ำางบป็ระมาณสอดคล้ิองกับหลัิกเกณฑ์์ติามข้้อ ๑๙ แลิะข้้อ ๒๐

(๒)  เร่ยกให้หน่วยรับงบป็ระมาณเสนอป็ระมาณการรายรับแลิะรายจ่ายแลิะสถัานะเงินนอกงบป็ระมาณ 

ติามแบบแลิะหลัิกเกณฑ์์ พร้อมด้วยรายลิะเอ่ยด ท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด

(๓) กำาหนด เพิ�ม หร่อลิดเงินจัดสรรติามความจำาเป็็นข้องการป็ฏิิบัติิงานแลิะติามสถัานะการเงินข้อง 

กรุงเที่พมหานคร

(๔) กำาหนดป็ฏิิทิี่นงบป็ระมาณป็ระจำาปี็

(๕) กำาหนดหลิักเกณฑ์์การติิดติามแลิะป็ระเมินผูลิการดำาเนินงานติามแผูนการป็ฏิิบัติิงานแลิะแผูน 

การใช้จ่ายงบป็ระมาณ

ข้้อ ๒๖ ผูู้อำานวยการสำานักงบป็ระมาณกรุงเที่พมหานคร ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจ ดังต่ิอไป็น่�

(๑) วิเคราะห์งบป็ระมาณแลิะการจ่ายเงินข้องหน่วยรับงบป็ระมาณแลิ้วเสนอความเห็นติ่อ 

ป็ลัิดกรุงเที่พมหานคร

(๒) กำาหนดระยะเวลิาข้องเงินจัดสรร

(๓) ติิดติามแลิะป็ระเมินผูลิการดำาเนินงานติามแผูนการป็ฏิิบัติิงานแลิะแผูนการใช้จ่ายงบป็ระมาณ 

ข้องหน่วยรับงบป็ระมาณให้เป็็นไป็ติามหลัิกเกณฑ์์ท่ี่�ป็ลัิดกรุงเที่พมหานครกำาหนด

(๔) ป็ฏิิบัติิหน้าท่ี่�อ่�นติามท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครหร่อป็ลัิดกรุงเที่พมหานครมอบหมาย
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หมวิด ๕ 
การุบัริุหารุงบัปรุะมาณรุายจ่ัาย

                          

ข้้อ ๒๗ การบริหารงบป็ระมาณรายจ่ายติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย 

ให้เป็็นไป็ติามระเบ่ยบท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด เว้นแต่ิจะม่กฎหมายบัญญัติิไว้เป็็นอย่างอ่�น

ข้้อ ๒๘ เพ่�อป็ระโยชน์ในการบริหารงบป็ระมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบป็ระมาณจัดที่ำาแผูนการ 

ป็ฏิิบัติิงานแลิะแผูนการใช้จ่ายงบป็ระมาณติามระเบ่ยบท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด

ข้้อ ๒๙ รายจ่ายที่่�กำาหนดไว้สำาหรับรายการใดในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณ 

รายจ่ายจะโอนหร่อเป็ลิ่�ยนแป็ลิงรายการที่ั�งหมดหร่อบางส่วนไป็ติั�งจ่ายเป็็นรายการอ่�นในหน่วยงานเด่ยวกัน 

หร่อหน่วยงานอ่�น หร่อโอนงบป็ระมาณจากหน่วยรับงบป็ระมาณไป็เพิ�มในรายจ่ายงบกลิางมิได้ เว้นแติ่จะ 

ม่เหตุิผูลิความจำาเป็็น ซึึ่�งต้ิองได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเที่พมหานคร 

การโอนหร่อเป็ลิ่�ยนแป็ลิงรายการงบป็ระมาณรายจ่ายเพ่�อไป็ดำาเนินการดังติ่อไป็น่� ให้เป็็นไป็ติาม 

หลิักเกณฑ์์ วิธี่การ แลิะเง่�อนไข้ที่่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด โดยไม่ติ้องข้อความเห็นชอบจาก 

สภากรุงเที่พมหานครติามวรรคหนึ�ง

(๑) ค่าใช้จ่ายในการชำาระหน่� หร่อข้้อผููกพันติามกฎหมาย

(๒) ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับบุคลิากร 

(๓) รายการอ่�นนอกจาก (๑) แลิะ (๒) ท่ี่�ม่วงเงินไม่เกินครั�งลิะห้าล้ิานบาที่ต่ิอรายการ แลิะต้ิองไม่เป็็น 

การโอนงบป็ระมาณจากหน่วยรับงบป็ระมาณไป็เพิ�มในงบกลิาง แลิะค่าใช้จ่ายในการฝึึกอบรมหร่อดูงาน 

(๔) โอนรายจ่ายงบกลิางรายการใดรายการหนึ�งไป็เพิ�มรายการอ่�นๆ ในงบกลิางด้วยกัน 

ข้้อ ๓๐ การเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงหร่อแก้ไข้รายลิะเอ่ยดข้องแบบรูป็แลิะรายการ ซึึ่�งไม่กระที่บต่ิอวัติถุัป็ระสงค์ 

แลิะวงเงินงบป็ระมาณ ให้เป็็นอำานาจข้องผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร 

ข้้อ ๓๑ งบป็ระมาณรายจ่ายที่่�กำาหนดไว้ในงบกลิาง ให้ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครม่อำานาจจัดสรรให้ 

หน่วยรับงบป็ระมาณเบิกจ่ายโดยติรงได้ติามความจำาเป็็น ยกเว้นรายการเงินสำารองจ่ายทัี่�วไป็ให้เป็็นอำานาจข้อง 

ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร 

ข้้อ ๓๒ การข้อรับการจัดสรรงบป็ระมาณรายจ่ายงบกลิาง รายการเงินสำารองจ่ายทัี่�วไป็ ให้กระที่ำาได้

ในกรณ่ท่ี่�ม่ความจำาเป็็นต้ิองใช้จ่ายงบป็ระมาณ อย่างใดอย่างหนึ�ง ดังน่�

(๑) รายการที่่ �อยู ่ในหน้าที่่ �แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานครแลิะสอดคลิ้องกับแผูนพัฒนา 

กรุงเที่พมหานคร หากไม่ดำาเนินการจะที่ำาให้เกิดความเส่ยหายต่ิอป็ระชาชนหร่อกรุงเที่พมหานคร 

(๒) รายจ่ายท่ี่�ไม่ได้รับจัดสรรงบป็ระมาณ แต่ิม่ภารกิจจำาเป็็นเร่งด่วนท่ี่�จะต้ิองดำาเนินการแลิะต้ิองใช้จ่าย  

หร่อก่อหน่�ผููกพันงบป็ระมาณโดยเร็ว หร่อได้รับจัดสรรงบป็ระมาณไว้แลิ้วแติ่ม่จำานวนไม่เพ่ยงพอ โดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครแล้ิว
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ข้้อ ๓๓ หน่วยรับงบป็ระมาณจะก่อหน่�ผููกพันงบป็ระมาณมากกว่าหนึ�งป็ีข้ึ�นไป็ได้ติ่อเม่�อได้รับความ 

เห็นชอบจากสภากรุงเที่พมหานคร ยกเว้นโครงการซึึ่�งได้ระบุไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณ 

รายจ่าย 

ในกรณ่ที่่�ม่ความจำาเป็็นจะเป็ลิ่�ยนแป็ลิงหร่อแก้ไข้แบบรูป็แลิะรายการ ที่่�กระที่บติ่อวัติถัุป็ระสงค์  

เพิ�มวงเงิน หร่อข้ยายระยะเวลิาการดำาเนินการติามวรรคหนึ�ง ก่อนดำาเนินการก่อหน่�ผููกพันติ้องเสนอ 

ข้อความเห็นชอบจากสภากรุงเที่พมหานคร 

หมวิด ๖ 
การุควิบัคุมงบัปรุะมาณ

ข้้อ ๓๔ ให้ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครเป็็นผูู้รับผิูดชอบควบคุมงบป็ระมาณเพ่�อป็ฏิิบัติิการให้เป็็นไป็ 

ติามกฎหมาย ระเบ่ยบ แลิะให้ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจ ดังต่ิอไป็น่�ด้วย

(๑) จัดให้ม่การควบคุมการรับแลิะเบิกจ่ายเงินงบป็ระมาณรายจ่ายข้องหน่วยงานให้เป็็นไป็ติาม 

ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� แลิะข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย

(๒) กำาหนดระเบ่ยบเก่�ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำาส่งเงินแลิะการติรวจเงิน

(๓) จัดให้ม่การติรวจเอกสารการข้อเบิกเงิน การจ่ายเงินแลิะการก่อหน่�ผููกพัน ติลิอดจนเอกสารต่ิาง ๆ   

เก่�ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน แลิะการนำาส่งเงิน

(๔) จัดให้ม่การกำาหนดแลิะควบคุมระบบบัญช่ แบบรายงาน แลิะเอกสารอ่�นเก่�ยวกับการรับจ่ายเงิน 

แลิะหน่� 

ข้้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบป็ระมาณม่หน้าท่ี่�ควบคุมการใช้งบป็ระมาณรายจ่ายให้เป็็นไป็ติามแผูนงาน 

หร่อรายการ ภายในวงเงินงบป็ระมาณรายจ่ายติามท่ี่�กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณ 

รายจ่าย แลิะห้ามก่อหน่�ผููกพันก่อนได้รับอนุมัติิเงินจัดสรร เว้นแต่ิในกรณ่จำาเป็็นหร่อเร่งด่วน ให้ผูู้ว่าราชการ 

กรุงเที่พมหานครม่อำานาจอนุมัติิให้หน่วยรับงบป็ระมาณก่อหน่�ผููกพันงบป็ระมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรร

ข้้อ ๓๖ การข้อเบิกเงินติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ี 

งบป็ระมาณใด ให้กระที่ำาได้แต่ิเฉพาะภายในปี็งบป็ระมาณนั�น 

ในกรณ่ท่ี่�ไม่สามารถัเบิกเงินได้ภายในปี็งบป็ระมาณให้ข้ยายเวลิาข้อเบิกเงินได้ เฉพาะในกรณ่ท่ี่�หน่วย 

รับงบป็ระมาณได้ก่อหน่�ผููกพันไว้ก่อนสิ�นป็ีงบป็ระมาณ แลิะได้ม่การกันเงินไว้ติามระเบ่ยบที่่�เก่�ยวกับการ 

เบิกจ่ายเงินแล้ิว 

การข้ยายเวลิาข้อเบิกเงินติามวรรคสอง ให้ข้ยายออกไป็ได้อ่กไม่เกินหกเด่อนข้องปี็งบป็ระมาณถััดไป็  

เว้นแติ่ม่ความจำาเป็็นติ้องข้อเบิกเงินภายหลิังเวลิาดังกลิ่าว ให้เสนอข้อความเห็นชอบจากผูู้ว่าราชการ 

กรุงเที่พมหานคร เพ่�อข้ยายเวลิาออกไป็ได้อ่กไม่เกินหกเด่อน
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อ ๓๗ ในกรณ่ท่ี่�หน่วยรับงบป็ระมาณยังมิได้ก่อหน่�ผููกพัน แต่ิม่ความจำาเป็็นต้ิองดำาเนินการเพ่�อไม่ให้ 

เกิดความเส่ยหายติ่อที่างราชการ ให้ข้อความเห็นชอบจากสภากรุงเที่พมหานครกันเงินได้อ่กไม่เกินหนึ�งป็ ี

งบป็ระมาณ หากพ้นกำาหนดดังกล่ิาวให้เป็็นอันพับไป็

ข้้อ ๓๘ ในกรณ่ที่่�เป็็นงบป็ระมาณรายจ่ายข้้ามป็ี การข้อเบิกเงินให้กระที่ำาได้แติ่เฉพาะภายในระยะ 

เวลิาที่่�กำาหนดไว้ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยงบป็ระมาณรายจ่าย เว้นแติ่เป็็นงบป็ระมาณรายจ่าย 

ข้้ามป็ีที่่�ได้ก่อหน่�ผููกพันไว้ก่อนสิ�นกำาหนดเวลิา แลิะได้ม่การกันเงินไว้ติามระเบ่ยบที่่�เก่�ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  

ให้ข้ยายเวลิาข้อเบิกเงินต่ิอไป็ได้อ่กไม่เกินหกเด่อน แต่ิหากม่ความจำาเป็็นต้ิองข้อเบิกเงินภายหลัิงเวลิาดังกล่ิาว  

ให้ข้ยายเวลิาออกไป็ได้อ่กไม่เกินหกเด่อน โดยได้รับความเห็นชอบจากผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร

ข้้อ ๓๙ เม่�อสิ�นป็ีงบป็ระมาณ หากงบป็ระมาณรายจ่ายเหลิ่ออยู่หร่อมิได้ม่การเบิกจ่ายให้ติกเป็็น 

เงินสะสม จะนำาไป็ใช้จ่ายหร่อก่อหน่�ผููกพันมิได้ เว้นแต่ิเป็็นงบป็ระมาณรายจ่ายท่ี่�ม่ข้้อผููกพันติามข้้อ ๓๖ ข้้อ ๓๗ 

แลิะข้้อ ๓๘

หมวิด ๗ 
การุปรุะเมินผู้ลัแลัะการุรุายงาน

                          

ส่ำวินที� ๑

การุปรุะเมินผู้ลั

ข้้อ ๔๐ ให้ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครจัดวางระบบ กำาหนดหลิักเกณฑ์์แลิะวิธี่การติิดติามป็ระเมินผูลิ 

การดำาเนินงานทัี่�งภารกิจพ่�นฐานแลิะภารกิจติามยุที่ธีศัาสติร์ โดยจัดให้ม่การป็ระเมินความเป็็นไป็ได้ข้องงานหร่อ 

โครงการก่อนการเสนอข้องบป็ระมาณ การติิดติามแลิะป็ระเมินผูลิระหว่างดำาเนินงานแลิะหลิังสิ�นสุดงาน 

หร่อโครงการ รวมถึังการวางระบบสารสนเที่ศัด้านการติิดติามแลิะป็ระเมินผูลิติามแผูนพัฒนากรุงเที่พมหานคร  

แผูนการป็ฏิิบัติิงานแลิะแผูนการใช้จ่ายงบป็ระมาณข้องหน่วยรับงบป็ระมาณ เพ่�อวัดผูลิสัมฤที่ธิี�หร่อป็ระโยชน์ 

ท่ี่�จะได้รับจากการใช้จ่ายงบป็ระมาณ ติลิอดจนกำาหนดหน่วยงานท่ี่�รับผิูดชอบการดำาเนินงานในแต่ิลิะขั้�นติอน 

ข้้อ ๔๑ การป็ระเมินความเป็็นไป็ได้ข้องงานหร่อโครงการก่อนการเสนอข้องบป็ระมาณแลิะการ 

ป็ระเมินผูลิสัมฤที่ธีิ�ข้องการใช้จ่ายงบป็ระมาณรายจ่ายข้องหน่วยรับงบป็ระมาณใดไม่ได้ติามเป็้าหมาย

หร่อติัวช่�วัดที่่�กำาหนด ให้ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครเสนอผูลิการป็ระเมิน พร้อมความเห็นแลิะข้้อเสนอแนะ 

ในการดำาเนินงาน หร่อการป็รับป็รุงแก้ไข้ต่ิอผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครเพ่�อวินิจฉัยสั�งการ
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ส่ำวินที� ๒

การุรุายงาน

ข้้อ ๔๒ ให้หน่วยรับงบป็ระมาณรายงานผูลิการใช้จ่ายงบป็ระมาณรายจ่ายในป็ีงบป็ระมาณที่่�สิ�นสุด  

รวมที่ั�งผูลิการป็ฏิิบัติิงานให้ป็ลิัดกรุงเที่พมหานครที่ราบภายในส่ �สิบห้าวันนับแติ่วันสิ �นป็ีงบป็ระมาณ  

เพ่�อป็ลัิดกรุงเที่พมหานครรายงานผูลิการใช้จ่ายงบป็ระมาณรายจ่ายแลิะผูลิการป็ฏิิบัติิงานข้องหน่วยรับงบป็ระมาณ 

ต่ิอผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครภายในเก้าสิบวันนับแต่ิวันสิ�นปี็งบป็ระมาณ

การรายงานติามวรรคหนึ�ง ให้หน่วยรับงบป็ระมาณรายงานผูลิการใช้จ่ายเงินแลิะผูลิการป็ฏิิบัติิงานท่ี่�ได้ 

อุดหนุนให้หน่วยงานอ่�นหร่อมอบหมายให้หน่วยงานอ่�นในกำากับข้องกรุงเที่พมหานครติามที่่�กฎหมายบัญญัติิ  

แลิะเงินอุดหนุนท่ี่�ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลิด้วย

การโอนรายจ่ายงบกลิางรายการใดรายการหนึ�งไป็เพิ�มรายการอ่�นๆ ในงบกลิางด้วยกัน ให้ผูู้ว่าราชการ 

กรุงเที่พมหานครรายงานให้สภากรุงเที่พมหานครที่ราบภายในสามสิบวันนับแต่ิวันสิ�นปี็งบป็ระมาณนั�น

หมวิด ๘ 
ควิามรัุบัผิู้ด

ข้้อ ๔๓ ข้้าราชการกรุงเที่พมหานคร บุคลิากรกรุงเที่พมหานคร หร่อผูู้ม่หน้าท่ี่�แลิะอำานาจติามข้้อบัญญัติิ 

กรุงเที่พมหานครน่� ผูู้ใดจ่ายเงิน หร่อก่อหน่�ผููกพัน หร่อโดยรู้อยู่แล้ิวยินยอมให้กระที่ำาการดังกล่ิาวอันเป็็นการ 

ฝึ่าฝึืนกฎหมาย ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครแลิะระเบ่ยบที่่�ออกติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� นอกจาก 

ความรับผิูดที่างอาญาแลิะที่างวินัยซึึ่�งอาจได้รับติามกฎหมายอ่�นแล้ิว ผูู้กระที่ำาหร่อยินยอมให้กระที่ำาการดังกล่ิาว 

จะติ้องรับผูิดชดใช้เงินงบป็ระมาณที่่�หน่วยรับงบป็ระมาณได้จ่ายไป็ หร่อติ้องผููกพันจะติ้องจ่าย ติลิอดจน 

ค่าสินไหมที่ดแที่นใดๆ ให้แก่หน่วยรับงบป็ระมาณนั�น เว้นแต่ิในกรณ่ท่ี่�ผูู้ม่หน้าท่ี่�เก่�ยวข้้องได้ทัี่กท้ี่วงคำาสั�งข้อง 

ผูู้บังคับบัญชาหร่อได้บันทึี่กข้้อโต้ิแย้งไว้เป็็นหนังส่อแล้ิวว่าการท่ี่�จะป็ฏิิบัติิติามคำาสั�งนั�นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร หร่อระเบ่ยบ

บุคคลิภายนอกผูู้ได้รับป็ระโยชน์จากการกระที่ำาติามวรรคหนึ�ง จะต้ิองร่วมรับผิูดกับผูู้กระที่ำาการฝ่ึาฝืึน 

ด้วย เว้นแต่ิจะแสดงได้ว่าตินได้กระที่ำาไป็โดยไม่รู้ถึังการฝ่ึาฝืึนกฎหมายหร่อระเบ่ยบดังกล่ิาว
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

บัทเฉพาะกาลั

ข้้อ ๔๔ การจัดที่ำาแลิะการบริหารงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีที่่�ได้ดำาเนินการติามข้้อบัญญัติิ 

กรุงเที่พมหานคร เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ พ.ศั. ๒๕๒๙ แลิะท่ี่�แก้ไข้เพิ�มเติิม แต่ิยังไม่แล้ิวเสร็จในขั้�นติอนใด 

ก่อนวันที่่�ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�ใช้บังคับ ให้ดำาเนินการติ่อไป็ติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง 

วิธ่ีการงบป็ระมาณ พ.ศั. ๒๕๒๙ แลิะท่ี่�แก้ไข้เพิ�มเติิมจนกว่าจะแล้ิวเสร็จ

ข้้อ ๔๕ ในกรณ่ที่่�หน่วยรับงบป็ระมาณได้ม่การก่อหน่�ผููกพันไว้ติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร  

เร่�อง วิธ่ีการงบป็ระมาณ พ.ศั. ๒๕๒๙ แลิะท่ี่�แก้ไข้เพิ�มเติิม โดยได้ม่การกันเงินไว้แล้ิวติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร 

แลิะระเบ่ยบกรุงเที่พมหานคร ให้ดำาเนินการเบิกจ่ายให้แล้ิวเสร็จภายในปี็งบป็ระมาณถััดไป็

ข้้อ ๔๖ บรรดาระเบ่ยบ คำาสั�ง หร่อหลัิกเกณฑ์์ท่ี่�ออกไว้โดยอาศััยอำานาจแห่งข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร  

เร่�อง วิธี่การงบป็ระมาณ พ.ศั. ๒๕๒๙ แลิะที่่�แก้ไข้เพิ�มเติิม ให้คงใช้บังคับได้ติ่อไป็เที่่าที่่�ไม่ข้ัดหร่อแย้งกับ 

ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� จนกว่าจะม่การออกระเบ่ยบ คำาสั�ง หร่อหลัิกเกณฑ์์ติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�  

ทัี่�งน่� ให้ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครดำาเนินการออกระเบ่ยบ คำาสั�ง แลิะหลัิกเกณฑ์์ดังกล่ิาวให้แล้ิวเสร็จภายใน 

หนึ�งปี็นับแต่ิวันท่ี่�ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�ใช้บังคับ

ข้้อ ๔๗ ในระหว่างที่่�ยังไม่ม่ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครเก่�ยวกับเงินนอกงบป็ระมาณใช้บังคับ  

ให้นำาบที่บัญญัติิดังต่ิอไป็น่�มาใช้บังคับ จนกว่าจะม่การเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงเป็็นอย่างอ่�น 

เงินที่่�หน่วยงานได้รับจากผูู้มอบให้โดยม่วัติถัุป็ระสงค์เพ่�อให้หน่วยงานนั�นใช้จ่ายในกิจการอย่างใด 

อย่างหนึ�งโดยเฉพาะ ให้หน่วยงานนั�นจ่ายเงินหร่อก่อหน่�ผููกพันภายในวงเงินท่ี่�ได้รับนั�น แลิะไม่ต้ิองนำาส่งเป็็น 

เงินรายรับข้องกรุงเที่พมหานคร โดยป็ฏิิบัติิติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครหร่อระเบ่ยบที่่�กรุงเที่พมหานคร 

กำาหนด

ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครจะอนุญาติให้หน่วยงานที่่�ได้รับเงินในกรณ่ติ่อไป็น่� นำาเงินนั�นไป็ใช้จ่าย 

โดยไม่ต้ิองนำาส่งเป็็นรายรับข้องกรุงเที่พมหานครก็ได้ ค่อ

(๑) เงินท่ี่�ได้รับในลัิกษณะค่าชดใช้ความเส่ยหายหร่อสิ�นเป็ล่ิองแห่งที่รัพย์สิน แลิะจำาเป็็นต้ิองจ่ายเพ่�อ 

บูรณะที่รัพย์สินหร่อจัดให้ได้ที่รัพย์สินค่นมา

(๒) เงินที่่�ได้รับข้องหน่วยงานที่่�เป็็นการจัดสวัสดิการ สถัานพยาบาลิ สถัานศัึกษา ศัูนย์เยาวชน 

ศูันย์ส่งเสริมก่ฬา หร่อสถัานท่ี่�อ่�นใดท่ี่�ให้บริการอันเป็็นสาธีารณป็ระโยชน์

(๓) เงินที่่ �ได้รับจากระบบข้นส่งมวลิชนกรุงเที่พมหานครในส่วนที่่�กรุงเที่พมหานครรับผูิดชอบ 

ดำาเนินการ โดยให้นำาไป็ใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการในระบบข้นส่งมวลิชนกรุงเที่พมหานครในส่วนที่่� 

กรุงเที่พมหานครรับผูิดชอบดำาเนินการ กรณ่ที่่�ม่รายได้เหลิ่อจ่ายในแติ่ลิะป็ีให้นำาส่งเป็็นเงินรายรับข้อง 

กรุงเที่พมหานคร
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(๔)  เงินท่ี่�ได้รับในลัิกษณะผูลิพลิอยได้จากการป็ฏิิบัติิงานติามหน้าท่ี่�แลิะอำานาจ

การจ่ายเงินติาม (๒) (๓) แลิะ (๔) ให้เป็็นไป็ติามระเบ่ยบท่ี่�ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด 

ป็ระกาศั ณ วันท่ี่� ๑๓ พฤษภาคม พ.ศั. ๒๕๖๓

พลิติำารวจเอก อัศัวิน ข้วัญเม่อง

ผูู้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร

หมายเหตุิ เหตุิผูลิในการป็ระกาศัใช้ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครฉบับน่� ค่อ โดยท่ี่�ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร  

ว่าด้วยวิธี่การงบป็ระมาณได้ใช้บังคับมาเป็็นเวลิานาน สมควรป็รับป็รุงวิธีก่ารเก่�ยวกับการจัดที่ำางบป็ระมาณ  

การบริหารงบป็ระมาณรายจ่าย การควบคุมงบป็ระมาณ รวมถัึงการป็ระเมินผูลิแลิะการรายงานการใช้จ่าย 

งบป็ระมาณเพ่�อให้กระบวนการจัดสรรงบป็ระมาณข้องกรุงเที่พมหานครม่ลัิกษณะท่ี่�มุ่งเป้็าหมายแลิะผูลิสัมฤที่ธิี� 

ข้องงบป็ระมาณเป็็นสำาคัญ เพ่�อให้เกิดป็ระสิที่ธิีภาพแลิะความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบป็ระมาณยิ�งขึ้�น จึงจำาเป็็นต้ิอง 

ติราข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ข้้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ
เรุ่�อง เงินสะสม 
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยท่ี่�เป็็นการสมควรป็รับป็รุงข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครว่าด้วยเงินสะสม

อาศััยอำานาจติามความในมาติรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติิระเบ่ยบบริหารราชการกรุงเที่พมหานคร 

พ.ศั. ๒๕๒๘ กรุงเที่พมหานครโดยความเห็นชอบข้องสภากรุงเที่พมหานคร จึงติราข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร 

ขึ้�นไว้ ดังต่ิอไป็น่�

ข้้อ ๑ ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�เร่ยกว่า “ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม พ.ศั. ๒๕๖๒”

ข้้อ ๒ ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�ให้ใช้บังคับติั�งแติ่วันถััดจากวันป็ระกาศัในราชกิจจานุเบกษา 

เป็็นต้ินไป็

ข้้อ ๓ ให้ยกเลิิก

(๑) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม พ.ศั. ๒๕๓๓

(๒) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๓๘

(๓) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๓) พ.ศั. ๒๕๔๕

(๔) ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๔) พ.ศั. ๒๕๔๙

บรรดาข้้อบัญญัติิ เที่ศับัญญัติิ กฎ ข้้อบังคับ ระเบ่ยบ หร่อคำาสั�งอ่�นใดซึึ่�งขั้ดหร่อแย้งในส่วนท่ี่�ข้้อบัญญัติิ 

กรุงเที่พมหานครน่�ได้ติราไว้แล้ิว ให้ใช้ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�แที่น

ข้้อ ๔ ในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�

“เงนิสะสม” หมายความว่า เงนิท่ี่�เหล่ิอจ่ายจากเงนิรับจรงิติามงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ 

เม่�อสิ�นปี็งบป็ระมาณ

“เงินที่ดรองราชการ” หมายความว่า เงินท่ี่�ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครอนุมัติิให้หน่วยงานม่ไว้ติาม

ระเบ่ยบกรุงเที่พมหานครว่าด้วยเงินที่ดรองราชการ

“ทุี่นสำารองเงินคงคลัิง” หมายความว่า ยอดเงินสะสมท่ี่�กันไว้เป็็นเงินคงคลัิง

ข้้อ ๕ ทุี่กวันสิ�นป็ีงบป็ระมาณ เม่�อกรุงเที่พมหานครได้ป็ิดบัญช่รายรับหักรายจ่ายแลิะเงินกันไว้เบิก 

เหลิ่�อมป็ีข้องทุี่กป็ีแลิ้ว ให้กันยอดเงินสะสมป็ระจำาป็ีไว้ร้อยลิะสิบข้องทุี่กป็ีเพ่�อเป็็นทุี่นสำารองเงินคงคลิัง 

ข้องกรุงเที่พมหานคร
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ให้ม่วงเงินขั้�นติำ�าข้องทุี่นสำารองเงินคงคลัิงข้องกรุงเที่พมหานคร สำาหรับสำารองไว้ใช้จ่ายในกรณ่จำาเป็็น 

เร่งด่วนเป็็นจำานวนไม่น้อยกว่าห้าพันล้ิานบาที่ แต่ิไม่เกินร้อยลิะสิบข้องงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็นั�น 

กรณ่ทุี่นสำารองเงินคงคลัิง ม่จำานวนเกินจากวรรคสอง ส่วนท่ี่�เกินนั�นให้นำาเข้้าเป็็นเงินสะสม

ข้้อ ๖ การจ่ายทุี่นสำารองเงินคงคลิังข้องกรุงเที่พมหานคร ให้ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครเสนอ 

สภากรุงเที่พมหานครให้ความเห็นชอบ โดยจะดำาเนินการได้ภายใต้ิเง่�อนไข้ ดังต่ิอไป็น่�

(๑) กรุงเที่พมหานครไม่ม่งบป็ระมาณอ่�นในการดำาเนินการ

(๒) เงินสะสมไม่เพ่ยงพอต่ิอการบริหาร

(๓) เป็็นกรณ่จำาเป็็นเร่งด่วนท่ี่�ไม่อาจรอการติั�งงบป็ระมาณสำาหรับกิจการเพ่�อแก้ไข้ความเด่อดร้อน 

ข้องป็ระชาชน หร่อเป็็นรายจ่ายท่ี่�กฎหมายกำาหนดให้จ่ายภายในกำาหนดเวลิา

กรณ่ม่การจ่ายเงนิทุี่นสำารองเงนิคงคลัิงติามวรรคหนึ�งแล้ิว หากเงนิคงคลัิงเหล่ิอน้อยกว่าห้าพันล้ิานบาที่  

ให้ดำาเนินการกันยอดเงินสะสมป็ระจำาปี็ติามข้้อ ๕ วรรคหนึ�ง จนกว่าจะครบห้าพันล้ิานบาที่

ข้้อ ๗ กรุงเที่พมหานครอาจนำาทุี่นสำารองเงินคงคลัิงไป็ซ่ึ่�อพันธบัติรรัฐบาลิ หุ้นก้้ท่ี่�ออกโดยหน่วยงาน 

ข้องรัฐ หร่อกองทุี่นท่ี่�รัฐติั�งข้ึ�นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเที่พมหานคร ที่ั�งน่� ให้คำานึงถัึง 

สภาพคล่ิอง แลิะผู้ลิติอบแที่นท่ี่�กรุงเที่พมหานครจะได้รับ

การข้ายพันธบัติรรัฐบาลิ หุ้นก้้ หร่อกองทุี่นติามวรรคหนึ�งก่อนครบกำาหนดอายุไถ่ัถัอน ให้เป็็นอำานาจ 

ข้องผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร

ข้้อ ๘[๑] ให้ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครม่อำานาจอนุมัติิย่มเงินสะสมครั�งหนึ�งไม่เกินห้าสิบลิ้านบาที่  

ในกรณ่ดังต่ิอไป็น่�

(๑) กรณ่โครงการซึ่ึ�งได้ระบุไว้ในข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาป็ีหร่อข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณ 

รายจ่ายเพิ�มเติิม เฉพาะกรณ่ท่ี่�ค้่สัญญาม่หนังส่อแจ้งหน่�เกินกว่างบป็ระมาณรายจ่ายท่ี่�ติั�งไว้ติามแผู้นงานแลิะ 

แผู้นการใช้จ่ายเงินป็ระจำาป็ี โดยให้ใช้หลิักฐานการแจ้งหน่�แลิะใบติรวจรับพัสดุเป็็นเอกสารป็ระกอบการ 

ข้ออนุมัติิย่มเงินสะสม

(๒) กรณ่โครงการซึึ่�งได้ระบุไว้ในข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ท่ี่�เป็็นงบลิงทุี่น แลิะหน่วยงาน 

ได้ดำาเนินการจนได้ผู้้้ท่ี่�จะลิงนามเป็็นค้่สัญญาแลิ้ว แติ่กรุงเที่พมหานครไม่สามารถัจัดเก็บรายได้เพ่ยงพอท่ี่�จะ 

ดำาเนินการติามงบป็ระมาณ 

(๓) กรณ่ท่ี่�ต้ิองรักษาความป็ลิอดภัยสาธารณะหร่อป้็องปั็ดหร่อป้็องกันหร่อยับยั�งหร่อบรรเที่าภัยพิบัติิ 

สาธารณะกรณ่ฉุกเฉิน ซึึ่�งเกิดจากอัคค่ภัย วาติภัย อุที่กภัย ภัยแล้ิง ภาวะฝนแล้ิง ฝนทิี่�งช่วง ภัยจากล้ิกเห็บ  

ภัยอันเกิดจากไฟป่็า ภัยท่ี่�เกิดจากโรคท่ี่�แพร่หร่อระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัติว์ โรคระบาดสัติว์นำ�า การระบาด 

ข้องแมลิงหร่อศััติร้พ่ชทุี่กชนิด อากาศัหนาวจัดผิู้ดป็กติิ ภัยสงคราม แลิะภัยอันเน่�องมาจากการกระที่ำาข้อง 

ผู้้้ก่อการร้าย กองกำาลัิงจากนอกป็ระเที่ศั ติลิอดจนภัยอ่�น ๆ  อันม่ผู้ลิกระที่บต่ิอสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติิ  

[๑] แก้ไข้เพิ�มเติิมโดย ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๒) พ.ศั. ๒๕๖๓
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑

ม่ผู้้้ที่ำาให้เกิดขึ้�น อุบัติิเหตุิหร่อเหตุิอ่�นใด ซึึ่�งก่อให้เกิดอันติรายแก่ช่วิติ ร่างกายข้องป็ระชาชน หร่อความเส่ยหาย 

แก่ที่รัพย์สินข้องป็ระชาชน หร่อข้องกรุงเที่พมหานคร หร่อข้องรัฐ แลิะให้รวมถัึงภัยที่างอากาศั แลิะ 

การก่อวินาศักรรม เฉพาะกรณ่ท่ี่�ติั�งงบป็ระมาณไว้แติ่ไม่เพ่ยงพอแลิะไม่สามารถัโอนงบป็ระมาณรายการอ่�น 

มาใช้จ่ายได้ ทัี่�งน่� หลัิกเกณฑ์์ วิธ่การ แลิะเง่�อนไข้ ให้เป็็นไป็ติามระเบ่ยบท่ี่�ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครกำาหนด  

โดยให้คำานึงถึังหลัิกเกณฑ์์ วิธ่การ แลิะเง่�อนไข้ท่ี่�ที่างราชการกำาหนด

เม่�อม่การอนุมัติิให้ย่มเงินสะสมแล้ิว ให้กรุงเที่พมหานครตัิ�งงบป็ระมาณชดใช้เงินย่มเงินสะสมดังกล่ิาว 

ให้ครบถั้วนไม่เกินป็ีงบป็ระมาณถััดไป็ โดยคิดเฉพาะยอดเงินท่ี่�ได้รับอนุมัติิให้ย่มเงินสะสมก่อนวันท่ี่� 

๑ มกราคมข้องปี็ท่ี่�ตัิ�งงบป็ระมาณ

ข้้อ ๙[๒] การย่มเงินสะสมไป็เป็็นเงินที่ดรองจ่าย ให้กระที่ำาได้ในกรณ่ ดังน่�

(๑) หน่วยงานใดท่ี่�ม่งบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็อนุญาติให้จ่ายได้แล้ิว แต่ิกรุงเที่พมหานครไม่สามารถั 

จัดเก็บรายได้เพ่ยงพอท่ี่�จะดำาเนินการติามงบป็ระมาณ ให้ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครอนุมัติิให้นำาเงินสะสม 

ข้องกรุงเที่พมหานครที่ดรองจ่ายไป็พลิางก่อนได้ แลิะใหส้่งใช้ค่นเงินสะสมให้ครบถั้วนภายในป็ีงบป็ระมาณ 

ท่ี่�ย่มนั�น 

กรณ่ท่ี่�ม่เหตุิผู้ลิความจำาเป็็นไม่สามารถัส่งใช้ค่นเงินสะสมได้ครบถั้วนภายในป็ีงบป็ระมาณท่ี่�ย่ม  

ให้ตัิ�งงบป็ระมาณชดใช้ให้ครบถ้ัวนในคราวแรกท่ี่�ม่การตัิ�งงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ 

(๒) กรณ่ท่ี่�กรุงเที่พมหานครได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาลิซึ่ึ�งระบุวัติถุัป็ระสงค์ให้ไป็ 

ดำาเนินการติามอำานาจหน้าท่ี่� เว้นแติ่งบลิงทุี่น แติ่ยังมิได้รับเงิน หากม่ความจำาเป็็นติ้องใช้จ่ายเงินก่อน 

ให้ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครอนุมัติิให้นำาเงินสะสมข้องกรุงเที่พมหานครที่ดรองจ่ายไป็พลิางก่อนได้แลิะ 

เม่�อได้รับเงินอุดหนุนดังกล่ิาวแล้ิว ให้ส่งใช้ค่นเงินสะสมโดยทัี่นท่ี่

(๓) กรณ่การพาณิชย์ข้องกรุงเที่พมหานครม่ความจำาเป็็น อาจข้อย่มเงินสะสมไป็ที่ดรองจ่ายเพ่�อบริหาร 

กิจการก่อนได้ ครั�งลิะไม่เกนิหนึ�งร้อยล้ิานบาที่ โดยอย่้ในอำานาจข้องผู้้้ว่าราชการกรงุเที่พมหานครท่ี่�จะพจิารณา 

อนุมัติิแลิะให้ชดใช้ค่นในปี็งบป็ระมาณนั�น

ข้้อ ๑๐ ให้ม่คณะกรรมการพิจารณาการข้อย่มเงินสะสมป็ระกอบด้วย รองป็ลิัดกรุงเที่พมหานคร 

ซึ่ึ�งป็ลิัดกรุงเที่พมหานครมอบหมาย เป็็นป็ระธานกรรมการ ผู้้้อำานวยการสำานักการคลิัง ผู้้้อำานวยการสำานัก 

งบป็ระมาณกรุงเที่พมหานคร ผู้้้อำานวยการสำานักงานกฎหมายแลิะคด่ ผู้้้อำานวยการสำานักงานเศัรษฐกิจ 

การคลัิง ผู้้้อำานวยการกองติรวจจ่าย เป็็นกรรมการ ผู้้้อำานวยการกองบัญช่ เป็็นกรรมการแลิะเลิข้านุการ โดยให้ 

คณะกรรมการพิจารณาการข้อย่มเงินสะสมแติ่งติั�งผู้้้ช่วยเลิข้านุการไม่เกินสองคน คณะกรรมการพิจารณา 

การข้อย่มเงินสะสมม่หน้าท่ี่�พิจารณากลิั�นกรองการข้อย่มเงินสะสมเสนอความเห็นติ่อป็ลิัดกรุงเที่พมหานคร 

เพ่�อพิจารณาเสนอผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครสั�งการแลิะม่อำานาจเร่ยกข้้าราชการกรุงเที่พมหานคร 

[๒] แก้ไข้เพิ�มเติิมโดย ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๓) พ.ศั. ๒๕๖๔
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[๓] แก้ไข้เพิ�มเติิมโดย ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม (ฉบับท่ี่� ๓) พ.ศั. ๒๕๖๔

แลิะบุคลิากรกรุงเที่พมหานครเพ่�อช่�แจง สอบถัาม หรอ่ให้ข้้อเที่็จจริง รวมที่ั�งเร่ยกเอกสารแลิะหลิักฐานจาก 

หน่วยงานได้

ข้้อ ๑๑ ให้ผู้้้ว่าราชการกรงุเที่พมหานครม่อำานาจอนมัุติิการย่มเงนิสะสมไว้สำาหรับเป็็นเงนิที่ดรองราชการ 

ข้องหน่วยงาน เพ่�อที่ดรองใช้จ่ายติามระเบ่ยบกรุงเที่พมหานครว่าด้วยเงินที่ดรองราชการ  โดยไม่ต้ิองนำาเสนอ 

คณะกรรมการติามข้้อ ๑๐

ข้้อ ๑๒[๓] กรณ่ท่ี่�กรุงเที่พมหานครม่ความจำาเป็็นจะต้ิองจ่ายข้าดเงินสะสม ให้กระที่ำาได้ในกรณ่ท่ี่�เป็็น 

กิจการท่ี่�อย้่ในหน้าท่ี่�แลิะอำานาจข้องกรุงเที่พมหานคร แลิะท่ี่�ม่ความจำาเป็็นหร่อเร่งด่วนเก่�ยวกับการบริการ 

ชุมชนแลิะสังคม หร่อเป็็นกิจการซึึ่�งแก้ไข้ความเด่อดร้อนข้องป็ระชาชนโดยติรง หร่อเป็็นกิจการท่ี่�เป็็นการเพิ�มพ้น 

รายได้ให้กรุงเที่พมหานคร แลิะติ้องเป็็นไป็ติามแผู้นพัฒนากรุงเที่พมหานคร หร่อติามท่ี่�ม่กฎหมายกำาหนด  

แลิะให้คำานึงถัึงฐานะเงินสะสมข้องกรุงเที่พมหานครด้วย โดยให้ผู้้ ้ว ่าราชการกรุงเที่พมหานครเสนอ 

สภากรุงเที่พมหานคร เพ่�อติราเป็็นข้้อบัญญัติิงบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติิม ทัี่�งน่� ในการพิจารณาร่างข้้อบัญญัติิ 

งบป็ระมาณรายจ่ายเพิ�มเติิม การแป็รญัติติิเพิ�มเติิมรายการหร่อจำานวนในรายการเดิมข้ึ�นใหม่จะกระที่ำามิได้  

แต่ิอาจแป็รญัติติิในที่างลิดหร่อตัิดรายจ่ายได้ 

เม่�อดำาเนินการติามวรรคหนึ�งแล้ิว กรุงเที่พมหานครต้ิองดำาเนินการก่อหน่�ผู้้กพันแลิะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ�น 

ภายในระยะเวลิาไม่เกินปี็งบป็ระมาณถััดไป็ หากไม่ดำาเนินการภายในระยะเวลิาท่ี่�กำาหนด ให้ติกเป็็นเงินสะสม

ข้้อ ๑๓ ให้ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานครรักษาการติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่� แลิะให้ม่อำานาจ 

ออกข้้อบังคับ ระเบ่ยบ คำาสั�ง เพ่�อป็ฏิิบัติิการให้เป็็นไป็ติามข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานครน่�

 ป็ระกาศั ณ วันท่ี่� ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศั. ๒๕๖๒

 พลิติำารวจเอก อัศัวิน ข้วัญเม่อง

 ผู้้้ว่าราชการกรุงเที่พมหานคร

หมายเหตุิ เหตุิผู้ลิในการป็ระกาศัใช้ข้้อบัญญัติิฉบับน่� ค่อ โดยท่ี่�ข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร เร่�อง เงินสะสม  

พ.ศั. ๒๕๓๓ ได้ใช้บังคับมาเป็็นเวลิานานแลิะไม่เหมาะสมกับสถัานการณ์ในปั็จจบัุน ป็ระกอบกับ ไม่ม่การกำาหนด 

วงเงินขั้�นติำ�าข้องเงินสะสมไว้เป็็นทุี่นสำารองเงินคงคลัิงข้องกรุงเที่พมหานครสำาหรับสำารองไว้ ใช้จ่ายในกรณ่จำาเป็็น 

เร่งด่วนในข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร สมควรป็รับป็รุงการบริหารเงินสะสมข้องกรุงเที่พมหานคร ให้เป็็นไป็ 

อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ แลิะเพ่�อเป็็นการรักษาวินัยที่างการเงินการคลิังข้องกรุงเที่พมหานคร จึงจำาเป็็นติ้อง 

ติราข้้อบัญญัติิกรุงเที่พมหานคร
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๑
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