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ประวััติิคำวั�มเป็นำม�ของกรุงเทพมห�นำคำร

กรุงเทพมืหานัคู่รได้รับัการสืถึาปนัาขึ�นัเป็นัเมืืองหล่วงของประเทศ เมืื�อวันัท้� ๒๑ เมืษายนั พ.ศ. ๒๓๒๕  

ในัรัชิสืมัืยของพระบัาทสืมืเด็จพระพุทธิยอดฟ้้าจุฬาโล่ก ด้วยทรงม้ืพระราชิดำาริว�า กรุงธินับุัร้ เมืืองหล่วงเดิมื  

ตัิ�งอย่�ในัท้�คัู่บัแคู่บั ไมื�ต้ิองด้วยหลั่กพิชัิยสืงคู่รามื ทั�งน้ั� ได้ทรงโปรดเกล้่าให้อย่�ในัคู่วามืด่แล่รับัผิู้ดชิอบัของ 

กรมืเว้ยง คู่รั�นัล่�วงมืาถึึงรัชิสืมืัยพระบัาทสืมืเด็จพระจุล่จอมืเกล่้าเจ้าอย่�หัวทรงให้ทดล่องนัำาเอาระบับั 

คู่ณะกรรมืการมืาใชิ้กับัร่ปแบับัการปกคู่รองเมืืองหล่วงอย่�ชิั�วขณะหนัึ�ง แติ�ประชิาชินัยังไมื�มื้คู่วามืพร้อมื 

แล่ะไมื�ประสืบัผู้ล่สืำาเร็จ จึงได้โปรดเกล้่าให้ยกเลิ่ก แล่ะก็ได้เปล้่�ยนัฐานัะจากกรมืเว้ยงมืาเป็นักระทรวงเมืือง  

แล่ะติ�อมืาได้เปล้่�ยนัจากกระทรวงเมืืองมืาเป็นักระทรวงนัคู่รบัาล่ ติามืล่ำาดับั

ร่ปแบับัการปกคู่รองของกระทรวงนัคู่รบัาล่ มื้เสืนัาบัด้เป็นัผู้่้ทำาหนั้าท้�รับัผู้ิดชิอบัในัการปกคู่รอง 

กรุงเทพมืหานัคู่รแล่ะธินับุัร้ รวมืทั�งหัวเมืืองใกล้่เคู้่ยง ได้แก� นันัทบุัร้ ปทุมืธิาน้ั นัคู่รเขื�อนัขันัธ์ิ สืมุืทรปราการ 

ธัิญญบุัร้ แล่ะม้ืนับุัร้ ซึึ่�งรวมืเร้ยกทั�งหมืดว�า มืณฑล่กรุงเทพมืหานัคู่ร ทั�งน้ั� การปกคู่รองมืณฑล่กรุงเทพมืหานัคู่ร 

เป็นัไปติามืพระราชิบััญญัติิลั่กษณะปกคู่รองท้องท้� พ.ศ. ๒๔๕๗ แล่ะข้อบัังคัู่บัการปกคู่รองหัวเมืืองโดยอนุัโล่มื  

ในัปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ในัรัชิสืมืัยพระบัาทสืมืเด็จพระจุล่จอมืเกล่้าเจ้าอย่�หัวได้มื้การจัดติั�งสืุขาภิบัาล่กรุงเทพ 

ขึ�นัเป็นัคู่รั�งแรก ด้วยทรงดำาริท้�จะให้ม้ืการ “ทดล่อง” การปกคู่รองในัร่ป “สุืขาภิบัาล่” เพื�อเป็นัพื�นัฐานัของ 

การปกคู่รองตินัเองของประชิาชินัในัอนัาคู่ติ ติ�อมืาในัรัชิสืมัืยของพระบัาทสืมืเด็จพระมืงกุฎเกล้่าเจ้าอย่�หัว 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้่าฯ ให้กระทรวงนัคู่รบัาล่มืารวมืกับักระทรวงมืหาดไทย แล่ะม้ืการแติ�งตัิ�งติำาแหนั�ง 

สืมุืหพระนัคู่รบัาล่ ทำาหนั้าท้�ปกคู่รอง ด่แล่รับัผู้ิดชิอบัมืณฑล่กรุงเทพโดยเฉพาะ ซึึ่�งขณะนัั�นัประกอบัด้วย 

จังหวัดพระนัคู่ร ธินับุัร้ นันัทบุัร้ แล่ะสืมุืทรปราการ

การจัดร่ปแบับัการปกคู่รองภายในัจังหวัดพระนัคู่รแล่ะจังหวัดธินับัุร้ จัดขึ �นัติามืคู่วามืในั 

พระราชิบััญญัติิิระเบ้ัยบับัริหารราชิการแผู้�นัดินั พ.ศ. ๒๔๗๖ กล่�าวคืู่อ ม้ือำาเภอเป็นัหนั�วยการปกคู่รองย�อย 

ของจังหวัด ในัสื�วนัของการจัดร่ปแบับัการปกคู่รองภายในัอำาเภอของจังหวัดพระนัคู่ร เป็นัท้�นั�าสัืงเกติว�า ได้ม้ื 

การจัดออกเป็นัอำาเภอชิั�นัในัแล่ะอำาเภอชิั�นันัอก โดยอำาเภอชิั�นัในั ไมื�มื้การจัดแบั�งหนั�วยการปกคู่รองย�อย 

ออกเป็นัติำาบัล่แล่ะหมื่�บั้านั เหมืือนัท้�จัดแบั�งในัอำาเภอชิั�นันัอก ซึ่ึ�งมื้เจ้าหนั้าท้�ปกคู่รองติำาบัล่แล่ะหมื่�บั้านั  

ทำาการแติ�งตัิ�งกำานัันัแล่ะผู้่้ใหญ�บ้ัานัให้เป็นัผู้่้ด่แล่รับัผิู้ดชิอบั โดยกำาหนัดอำานัาจหน้ัาท้�ให้้ไปปฏิิบััติิ

การปกคู่รองของจังหวัดพระนัคู่รแล่ะจังหวัดธินับัุร้ในัคู่รั�งนัั�นั มื้ฐานัะเป็นัหนั�วยการปกคู่รอง 

สื�วนัภ่มืิภาคู่ มื้ผู้่้ว�าราชิการจังหวัดเป็นัผู้่้มื้หนั้าท้�รับัผู้ิดชิอบัในัการบัริหารงานัของจังหวัด ร�วมืกับัผู้่้แทนั 

สื�วนัราชิการกระทรวง ทบัวง กรมืติ�าง ๆ ท้�สื�งมืาประจำาทำางานั ณ ท้�ตัิ�งจังหวัดนัั�นั แล่ะการปกคู่รองอำาเภอ 
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ซึ่ึ�งเป็นัหนั�วยย�อยของจังหวัด มื้นัายอำาเภอเป็นัผู้่้มื้หนั้าท้�รับัผู้ิดชิอบัในัการบัริหารงานัของอำาเภอร�วมืกับั 

ผู้่้แทนัสื�วนัราชิการกระทรวง ทบัวง กรมืติ�าง ๆ ท้�สื�งมืาประจำาทำางานั ณ ท้�ตัิ�งอำาเภอนัั�นั แล่ะในัเขติพื�นัท้� 

ของจังหวัดทั�งสือง โดยเฉพาะบัริเวณท้�มื้ชิุมืชินัหนัาแนั�นัก็ได้มื้การจัดติั�งหนั�วยการปกคู่รองท้องถึิ�นั 

ในัร่ปเทศบัาล่ โดยในัปี พ.ศ. ๒๔๘๐ การปกคู่รองของจังหวัดพระนัคู่รแล่ะจังหวัดธินับัุร้ก็ได้มื้การจัดติั�ง 

หนั�วยการปกคู่รองท้องถึิ�นัขึ�นั ทั�งนั้� เป็นัไปติามืนัโยบัายของรัฐบัาล่แล่ะติามืพระราชิบััญญัติิเทศบัาล่  

พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยผู้ล่แห�งพระราชิบััญญัติิฉบัับัน้ั� ทำาให้ม้ืการจัดตัิ�งเทศบัาล่นัคู่รกรุงเทพขึ�นัในัวันัท้� ๑ เมืษายนั  

พ.ศ. ๒๔๘๐ เชิ�นัเด้ยวกับัจังหวัดธินับุัร้ก็ม้ืการจัดตัิ�งเทศบัาล่นัคู่รธินับุัร้เชิ�นัเด้ยวกันั เป็นัการปกคู่รองระบับั 

เทศบัาล่ท้�จัดติั�งขึ�นัเป็นัหนั�วยการปกคู่รองในัเขติชิุมืชินัเมืืองนัั�นัเอง นัอกจากนั้� ยังมื้หนั�วยการปกคู่รอง 

ท้องถิึ�นัอื�นั ๆ ท้�จัดตัิ�งขึ�นัในัโอกาสืติ�อมืา คืู่อ องค์ู่การบัริหารสื�วนัจังหวัดแล่ะสุืขาภิบัาล่

เมืื�อวันัท้� ๒๑ ธัินัวาคู่มื พ.ศ. ๒๕๑๔ ในัระหว�างท้�คู่ณะปฏิิวัติิทำาหน้ัาท้�บัริหารประเทศได้ม้ืประกาศ 

คู่ณะปฏิิวัติิ ฉบัับัท้�   ๒๔   แล่ะ   ๒๕   ให้ปรับัปรุงระบับัการปกคู่รองจังหวัดพระนัคู่รแล่ะจังหวัดธินับุัร้   โดยสืาระสืำาคัู่ญ 

ของประกาศคู่ณะปฏิิวัติิดังกล่�าว ให้รวมืเอาจังหวัดพระนัคู่รแล่ะจังหวัดธินับุัร้เข้าด้วยกันั เป็นัจังหวัดนัคู่รหล่วง 

กรุงเทพธินับุัร้ โดยยังคู่งร่ปแบับัการปกคู่รองแล่ะการบัริหารราชิการสื�วนัภ่มิืภาคู่ไว้ ม้ืผู้่้ว�าราชิการนัคู่รหล่วง 

กรุงเทพธินับุัร้เป็นัผู้่้รับัผิู้ดชิอบัในัการบัริหารงานั ผู้ล่ของประกาศคู่ณะปฏิิวัติิ ฉบัับัท้� ๒๔ แล่ะ ๒๕ ในัสื�วนั 

เก้�ยวกับัการปกคู่รองสื�วนัท้องถิึ�นั ได้แก� องค์ู่การบัริหารสื�วนัจังหวัด เทศบัาล่ แล่ะสุืขาภิบัาล่นัั�นั ยังคู่งอย่�เชิ�นัเดิมื 

ในัเขตินัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ แติ�สืำาหรับัองค์ู่การบัริหารสื�วนัจังหวัดพระนัคู่รแล่ะองค์ู่การบัริหารสื�วนัจังหวัด 

ธินับุัร้ให้รวมืกันั เร้ยกว�า องค์ู่การบัริหารนัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ ทั�งน้ั� ให้ผู้่้ว�าราชิการนัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ 

ดำารงติำาแหนั�งนัายกเทศมืนัติร้เทศบัาล่กรุงเทพธินับุัร้ด้วยในัคู่ราวเด้ยว โดยม้ืเทศมืนัติร้อื�นั ไมื�เกินั ๘ คู่นั  

แล่ะม้ืสืภาเทศบัาล่นัคู่รหล่วง ประกอบัด้วย สืมืาชิิก จำานัวนัไมื�เกินั ๓๖ คู่นั (เทศมืนัติร้แล่ะสืมืาชิิกสืภาเทศบัาล่ 

มืาจากการแติ�งตัิ�งของรัฐมืนัติร้ว�าการกระทรวงมืหาดไทย)

เมืื�อวันัท้� ๑๓ ธัินัวาคู่มื พ.ศ. ๒๕๑๕ คู่ณะปฏิิวัติิได้ม้ืประกาศคู่ณะปฏิิวัติิ ฉบัับัท้� ๓๓๕ ให้เปล้่�ยนัแปล่ง 

ร่ปแบับัการปกคู่รองนัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ใหมื�อ้กคู่รั�ง สืาระสืำาคัู่ญ คืู่อ

๑. ให้รวมืกิจการปกคู่รองนัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ องค์ู่การบัริหารนัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ เทศบัาล่ 

นัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ ติล่อดจนัสุืขาภิบัาล่ติ�าง ๆ  ในัเขตินัคู่รหล่วงกรุงเทพธินับุัร้ เป็นัหนั�วยการปกคู่รอง 

เด้ยวกันั คืู่อ “กรุงเทพมืหานัคู่ร”

๒. ให้จัดระเบั้ยบับัริหารราชิการกรุงเทพมืหานัคู่รเสื้ยใหมื� โดยรวมืล่ักษณะการปกคู่รองแล่ะ 

การบัริหารราชิการสื�วนัภ่มิืภาคู่แล่ะราชิการบัริหารสื�วนัท้องถิึ�นัเข้าด้วยกันั แติ�ยังคู่งให้กรุงเทพมืหานัคู่รม้ืฐานัะ 

เป็นัจังหวัด
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๓. ให้มื้ผู้่้ว�าราชิการแล่ะรองผู้่้ว�าราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร เป็นัข้าราชิการการเมืือง แติ�งติั�งแล่ะ 

ถึอดถึอนัโดยคู่ณะรัฐมืนัติร้ แล่ะให้มื้สืภากรุงเทพมืหานัคู่ร ประกอบัด้วยสืมืาชิิกซึ่ึ�งราษฎรเล่ือกติั�ง 

เขติล่ะหนึั�งคู่นั แล่ะผู้่้ทรงคุู่ณวุฒิิ ซึึ่�งรัฐมืนัติร้ว�าการกระทรวงมืหาดไทยแติ�งตัิ�ง ม้ืจำานัวนัเท�ากับัจำานัวนัเขติ

ในักรุงเทพมืหานัคู่ร   

เมืื�อวันัท้� ๑๔ กุมืภาพันัธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มื้ประกาศใชิ้พระราชิบััญญัติิระเบั้ยบับัริหารราชิการ 

กรุงเทพมืหานัคู่ร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึึ่�งม้ืผู้ล่ให้กรุงเทพมืหานัคู่รม้ืฐานัะเป็นัราชิการบัริหารสื�วนัท้องถิึ�นันัคู่รหล่วง  

แล่ะให้แบั�งเขติพื�นัท้�ปกคู่รองของกรุงเทพมืหานัคู่รออกเป็นัเขติแล่ะแขวงติามืล่ำาดับั มื้ผู้่ ้ว�าราชิการ 

กรุงเทพมืหานัคู่ร ๑ คู่นั แล่ะรองผู้่้ว�าราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร อ้ก ๔ คู่นั ทั�งหมืดมืาจากการเล่ือกติั�ง  

แล่ะให้มื้สืมืาชิิกสืภากรุงเทพมืหานัคู่รมืาจากการเล่ือกติั�งของประชิาชินัในัเขติปกคู่รอง เขติล่ะ ๑ คู่นั  

ถ้ึาเขติใดม้ืประชิาชินัเกินั ๑๕๐,๐๐๐ คู่นั สืามืารถึเลื่อกจำานัวนัสืมืาชิิกสืภากรุงเทพมืหานัคู่รเพิ�มืได้อ้ก ๑ คู่นั

ศ�ล�กล�งจัังหวััดธนำบุัรี ปัจัจุับัันำเป็นำที�ทำ�ก�รของสำ�นัำกเทศกิจั กรุงเทพมห�นำคำร
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คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

ติ�อมืา ในัวันัท้� ๒๐ สิืงหาคู่มื พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ม้ืประกาศใช้้ิพระราชิบััญญัติิระเบ้ัยบับัริหารราชิการ 

กรุงเทพมืหานัคู่ร พ.ศ. ๒๕๒๘ กำาหนัดการบัริหารกรุงเทพมืหานัคู่ร ให้เลื่อกตัิ�งผู้่้ว�าราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร 

เพ้ยงคู่นัเด้ยว สื�วนัรองผู้่้ว�าราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร อ้ก ๔ คู่นั ให้ผู้่ ้ว�าราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร 

เป็นัคู่นัแติ�งตัิ�ง นัอกจากน้ั� พระราชิบััญญัติิระเบ้ัยบับัริหารราชิการกรุงเทพมืหานัคู่ร พ.ศ. ๒๕๒๘ ยังได้ม้ื 

บัทบััญญัติิเก้�ยวกับัเรื�องสืภาเขติ ประชิาชินัเลื่อกตัิ�งเข้ามืาเป็นัตัิวแทนัสือดสื�องด่แล่การดำาเนิันังานัของเขติ  

เพื�อให้เกิดประโยชิน์ัแก�ประชิาชินัอย�างน้ัอย เขติล่ะ ๗ คู่นั

กรุงเทพมืหานัคู่รในัฐานัะราชิการบัริหารสื�วนัท้องถิึ�นั เป็นัหนั�วยราชิการท้�ได้รับัการกระจายอำานัาจ 

มืาจากรัฐบัาล่ ทำาหนั้าท้�บัริหารแล่ะบัริการประชิาชินัภายในัเขติพื�นัท้�การปกคู่รองของกรุงเทพมืหานัคู่ร 

ภายใติ้อำานัาจหนั้าท้�ท้�กฎหมืายกำาหนัด มื้การจัดระเบั้ยบับัริหารราชิการเหมืือนัหนั�วยราชิการทั�วไป  

ในัชิ�วงระยะ ๖๐ ปี นัับัแติ�การจัดตัิ�งเทศบัาล่นัคู่รกรุงเทพขึ�นั เมืื�อวันัท้� ๑ เมืษายนั พ.ศ. ๒๔๘๐ จนัถึึง 

กรุงเทพมืหานัคู่รปัจจุบัันั มื้วิวัฒินัาการของการจัดสื�วนัราชิการของกรุงเทพมืหานัคู่รมืาเป็นัล่ำาดับั  

ซึึ่�งกรุงเทพมืหานัคู่รถืึอเอาวันัท้�ม้ืผู้ล่ของประกาศคู่ณะปฏิิวัติิ ฉบัับัท้� ๓๓๕ คืู่อ วันัท้� ๑๔ ธัินัวาคู่มืของทุกปี 

เป็นั “วันัสืถึาปนัากรุงเทพมืหานัคู่ร”
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ประวััติิควัามเป็นมาของสภากรุงเทพมหานคร
  

สภากรุุงเทพมหานครุเป็็นองค์กรุฝ่่ายนิติิบััญญัติิของกรุุงเทพมหานครุติามป็รุะกาศของคณะป็ฏิิวััติิ  

ฉบัับัท่� ๓๓๕ ลงวัันท่� ๑๓ ธัันวัาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และติามข้อ ๘ กำาหนดให้กรุุงเทพมหานครุม่สภา 

กรุุงเทพมหานครุซ่ึ่�งป็รุะกอบัด้วัย “สมาชิิกซ่ึ่�งรุาษฎรุเลือกตัิ�งเขติละหน่�งคน และผู้้้ทรุงคุณวุัฒิิ ซ่ึ่�งรัุฐมนติรุ่ 

วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทยแติ่งติั�ง ม่จำำานวันเท่ากับัจำำานวันเขติในกรุุงเทพมหานครุ” และติามข้อ ๓๓  

กำาหนดว่ัา “ในส่�ปี็แรุกของการุจัำดตัิ�งกรุุงเทพมหานครุ ให้รัุฐมนติรุ่ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทยแต่ิงตัิ�งสมาชิิก 

สภากรุุงเทพมหานครุแทนการุเลือกตัิ�งติามจำำานวันท่�รุะบุัไว้ัในข้อ ๘” 

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุชุิด ๑ ท่�มาจำากการุแติ่งติั�ง จำำานวัน ๔๘ คน ม่พรุะยามไหสวัรุรุย์  

เป็็นป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุคนแรุก เมื�อวัันท่� ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ซ่ึ่�งภายหลังสภากรุุงเทพมหานครุ 

ให้ถืือเอาวัันท่� ๑๖ เมษายน ของทุกปี็ เป็็น “วัันสภากรุุงเทพมหานครุ” นับัตัิ�งแต่ิปี็ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็็นต้ินมา 

พรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำาหนดให้สภากรุุงเทพมหานครุ 

ม่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุท่�มาจำากการุเลือกตัิ�งโดยติรุงจำำานวันอย่างน้อยเขติละ ๑ คน ม่วัารุะการุดำารุง 

ติำาแหน่งครุาวัละ ๔ ป็ี โดยในป็ี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภากรุุงเทพมหานครุม่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ 

มาจำากการุแติ่งติั�งติามป็รุะกาศคณะรุักษาควัามสงบัแห่งชิาติิ ท่� ๘๖/๒๕๕๗ เรุื�อง การุได้มาซึ่่�งสมาชิิก 

สภากรุุงเทพมหานครุและสมาชิิกสภาเขติเป็็นการุชิั�วัครุาวั ลงวัันท่� ๑๐ กรุกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ค่�มือการปฏิิบััติิงานของสมาชิิกสภากรุงเทพมหานคร เล่�มท่� ๒
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และคณะกรุรุมการุสรุรุหาสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุได้ป็รุะกาศรุายชิื�อผู้้้ได้รุับัการุคัดเลือกและแติ่งติั�ง 

เป็็นสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ จำำานวัน ๓๐ คน ต่ิอมาม่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุลาออก ๓ คน และ 

เส่ยช่ิวิัติ ๑ คน คงเหลือสมาชิิกสภา ฯ จำำานวัน ๒๖ คน โดยปั็จำจุำบัันม่ นายคำารุณ โกมลศุภกิจำ ดำารุงติำาแหน่ง  

ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ นายกิติติิ บุัศยพลากรุ ดำารุงติำาแหน่ง รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ  

คนท่�หน่�ง และพลเอก โกญจำนาท จุำณณะภาติ ดำารุงติำาแหน่ง รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ คนท่�สอง

สำาหรัุบัท่�ทำาการุสภากรุุงเทพมหานครุในปั็จำจุำบัันม่ ๒ แห่ง คือ สภากรุุงเทพมหานครุ ศาลาว่ัาการุ 

กรุุงเทพมหานครุ เสาชิิงช้ิา และอาคารุไอรุาวััติพัฒินา ศาลาว่ัาการุกรุุงเทพมหานครุ ดินแดง โดยในส่วัน 

ศาลาวั่าการุกรุุงเทพมหานครุ ดินแดง แบั่งออกเป็็น ๒ ส่วัน คือ ส่วันอาคารุท่�ทำาการุฝ่่ายบัริุหารุ 

กรุุงเทพมหานครุเป็็นอาคารุส้ง ๓๗ ชิั�น ใชิ้ชิื�อวั่า ‘อาคารุธัาน่นพรุัติน์’ และส่วันอาคารุหอป็รุะชุิมสภา 

กรุุงเทพมหานครุม่ชืิ�อว่ัา ‘อาคารุไอรุาวััติพัฒินา’ โดยทั�งสองอาคารุเป็็นชืิ�อท่� สมเด็จำพรุะอริุยวังศาคติญาณ 

สมเด็จำพรุะสังฆรุาชิ สกลมหาสังฆป็ริุณายก ป็รุะทานนามอาคารุ ซ่ึ่�งอาคารุธัาน่นพรัุติน์ทำาพิธ่ัเปิ็ดเมื�อวัันท่�  

๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำาหรัุบัอาคารุไอรุาวััติพัฒินา ม่ควัามหมายว่ัา “อาคารุอันยังควัามเจำริุญก้าวัหน้า 

มาส่้กรุุงเทพมหานครุ” และโป็รุดป็รุะทานพรุะอนุญาตินำาติรุาอักษรุพรุะนามย่อ ออป็. และพรุะนามเต็ิม 

จำารุ่กบันแผู้่นศิลาชิื�ออาคารุ ซึ่่�งหอป็รุะชิุมสภากรุุงเทพมหานครุแห่งใหม่น่�เป็ิดใชิ้เมื�อวัันท่� ๓ เมษายน  
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พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำานักการุโยธัาดำาเนินโครุงการุก่อสรุ้างป็รัุบัป็รุุงอาคารุไอรุาวััติพัฒินาตัิ�งแต่ิปี็ พ.ศ. ๒๕๔๗  

แล้วัเสร็ุจำในปี็ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไอรุาวััติพัฒินาเป็็นอาคารุส้ง ๖ ชัิ�น ป็รุะกอบัด้วัย ชัิ�น ๑ เป็็นส่วันป็รุะชิาสัมพันธ์ั  

และโถืงอเนกป็รุะสงค์ ชิั�น ๒ ป็รุะกอบัด้วัย ห้องป็รุะชิุมสภากรุุงเทพมหานครุ ห้องทำางานป็รุะธัานสภา 

กรุุงเทพมหานครุ และห้องป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุ ชัิ�น ๓ ป็รุะกอบัด้วัย ห้องทำางานสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ   

และห้องพิธ่ัการุ ชัิ�น ๔ ป็รุะกอบัด้วัย ห้องทำางานรุองป็รุะธัานสภา ฯ ชัิ�น ๕ ป็รุะกอบัด้วัย ห้องทำางานของ 

สำานักงานเลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ ในส่วันชัิ�นใต้ิดิน ๒ ชัิ�น ป็รุะกอบัด้วัย ห้องป็รุะชุิมขนาดใหญ่ 

ควัามพิเศษของอาคารุไอรุาวััติพัฒินาแห่งน่� คือ ห้องป็รุะชิุมสภากรุุงเทพมหานครุท่�นำารุะบับั 

เทคโนโลยส่ารุสนเทศท่�ม่ควัามทันสมัยเข้ามาใชิ้ เพื�อให้การุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุเป็็นไป็ดว้ัยควัาม 

ถื้กติ้อง รุวัดเรุ็วั และม่ป็รุะสิทธิัภาพ รุวัมถื่งห้องป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุป็รุะจำำาสภากรุุงเทพมหานครุ  

ซ่ึ่�งม่อุป็กรุณ์และสิ�งอำานวัยควัามสะดวักในการุทำางาน สามารุถืรุองรัุบัการุทำางานของคณะกรุรุมการุป็รุะจำำา 

สภากรุุงเทพมหานครุ อ่กทั�งม่รุะบับัรุักษาควัามป็ลอดภัยและรุะบับัควับัคุมอาคารุอัติโนมัติิ โดยใชิ้ 

บััติรุป็รุะจำำาตัิวัควับัค่้กับัค่ย์การ์ุดในการุผู่้านเข้าออกบัริุเวัณอาคารุไอรุาวััติพัฒินาและบัริุเวัณลานจำอดรุถื

ห้องป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ อาคารุไอรุาวััติพัฒินา ได้เปิ็ดใช้ิงานเป็็นครัุ�งแรุกในวัันท่� ๓ เมษายน 

๒๕๖๒ เวัลา ๑๐.๐๐ น. รุ.ติ.ติ. เกรุ่ยงศักดิ� โลหะชิาละ ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุในขณะนั�น เป็็นป็รุะธัาน 

การุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ สมัยป็รุะชุิมสามัญ สมัยท่�สอง (ครัุ�งท่� ๑) ป็รุะจำำาปี็พุทธัศักรุาชิ ๒๕๖๒  

โดยม่ สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ พล.ติ.อ. อัศวิัน ขวััญเมือง ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ คณะผู้้้บัริุหารุ 

กรุุงเทพมหานครุ และเจ้ำาหน้าท่�ผู้้้เก่�ยวัข้องรุ่วัมป็รุะชุิม
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ทำาเน่ยบัประธานสภากรุงเทพมหานคร

พระยามไหสวัรรย์

พันติำารวัจติร่ เชิาวัลิ่ติ สิงห์เจริญ นายกำาจัด ผาติิสุวััณณ นายดำารง สุนทรศารท่ล่

นายสนอง ปรัชิญนันท์

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ และดำารุงติำาแหน่งสืบัต่ิอมา 
จำนกรุะทั�งถื่งแก่อนิจำกรุรุมในรุะหวั่างดำารุง 
ติำาแหน่งเมื�อวัันท่� ๒๐ ม่นาคม ๒๕๑๘

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๖ ธัันวัาคม ๒๕๑๘ และดำารุงติำาแหน่งจำนกรุะทั�ง 
ถ่ืงวัันท่� ๒๙ เมษายน ๒๕๒๐ (เนื�องจำากคำาสั�งติาม 
มาติรุา ๒๑ ของรัุฐธัรุรุมน้ญแห่งรุาชิอาณาจัำกรุ 
ไทย ลงวัันท่� ๒๙ เมษายน ๒๕๒๐ ให้ผู้้้ว่ัารุาชิการุ 
กรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่งและให้ยุบั 
สภากรุุงเทพมหานครุ โดยให้สมาชิิกภาพของ 
สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุสิ�นสุดลง)

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐ และดำารุงติำาแหน่งสืบัต่ิอ 
มาทุกวัารุะจำนสิ�นสุดอายขุองสภากรุุงเทพมหานครุ 
ชุิดน่� เมื�อวัันท่� ๓๐ พฤศจิำกายน ๒๕๒๗

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๑ ธัันวัาคม ๒๕๒๗ และดำารุงติำาแหน่งจำนกรุะทั�ง 
ถื่งวัันท่� ๗ ตุิลาคม ๒๕๒๘ (ถื่งแก่อนิจำกรุรุม 
ในรุะหว่ัางดำารุงติำาแหน่ง)

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๑ เมษายน ๒๕๑๘ และดำารุงติำาแหน่งจำน 
สิ�นสุดอายุของสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่� 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๘
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ทำาเน่ยบัประธานสภากรุงเทพมหานคร

นายไพโรจน์ ประเสริฐ

นายอรรถ แพทยังกุล่

นายประวิัทย์ รุจิรวังศ์

นายศราวุัฒิิ ปฤชิาบุัติรนายประเสริฐ นาสมพันธ์

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่� 
๒๕ พฤศจิำกายน ๒๕๒๘ จำนครุบัวัารุะสองป็ี 
เมื�อวัันท่� ๒๔ พฤศจิำกายน ๒๕๓๐

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๙ ม่นาคม ๒๕๓๗ จำนครุบัวัารุะสองปี็ เมื�อวัันท่� 
๘ ม่นาคม ๒๕๓๙

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๕ พฤศจิำกายน ๒๕๓๐ และดำารุงติำาแหน่งจำน 
กรุะทั�งถ่ืง วัันท่� ๑๓ พฤศจิำกายน ๒๕๓๒

ได้รุับัเลือกติั�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อ 
วัันท่� ๓ เมษายน ๒๕๓๙ จำนสิ�นสุดอายุของ 
สภากรุุงเทพมหานครุชุิดน่� เมื�อวัันท่� ๕ ม่นาคม 
๒๕๔๑

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๘ มกรุาคม ๒๕๓๓ จำนครุบัวัารุะสองปี็ เมื�อวัันท่�  
๑๗ มกรุาคม ๒๕๓๕ และดำารุงติำาแหน่งป็รุะธัาน 
สภากรุุงเทพมหานครุต่ิออ่กตัิ�งแต่ิ ๒๒ มกรุาคม 
๒๕๓๕ จำนสิ�นสุดอายุของสภากรุุงเทพมหานครุ 
เมื�อวัันท่� ๖ มกรุาคม ๒๕๓๗
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นายอเนก หุตัิงคบัด่

นายธนา ช่ิรวิันิจ

นายประเดิมชัิย บุัญชิ�วัยเหลื่อ

นายธวััชิชัิย ปิยนนทยานายสามารถ มะล่่ล่่ม

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ถ่ืงวัันท่� ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๓

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๔ มิถุืนายน ๒๕๔๗ จำนสิ�นสุดอายุของสภา 
กรุุงเทพมหานครุชิุดน่� (วัันท่� ๑๕ มิถุืนายน 
๒๕๔๙)

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถื่งวัันท่� ๒๕ เมษายน 
๒๕๔๕

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๐ พฤศจำกิายน ๒๕๔๙ ถ่ืงวัันท่� ๙ พฤศจำกิายน 
๒๕๕๑

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๔ มิถุืนายน ๒๕๔๕ ถื่งวัันท่� ๒๓ มิถุืนายน 
๒๕๔๗

นายวิัส่ติร สำาเร็จวัาณิชิย์

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ถ่ืงวัันท่� ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๒

ทำาเน่ยบัประธานสภากรุงเทพมหานคร
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นายสุทธิชัิย ว่ัรกุล่สุนทร

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล่

นายพิพัฒิน์ ล่าภปรารถนา

นายคำารณ โกมล่ศุภกิจร้อยติำารวัจติร่
เกร่ยงศักดิ� โล่หะชิาล่ะ

นายกิติพล่ เชิิดช่ิกิจกุล่

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๗ ตุิลาคม ๒๕๕๓ ถ่ืงวัันท่� ๖ ตุิลาคม ๒๕๕๕

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๒ กุมภาพันธ์ั ๒๕๖๓ ถ่ืงวัันท่� ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ 

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๘ ตุิลาคม ๒๕๕๕ ถ่ืงวัันท่� ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ – จำนถ่ืงปั็จำจุำบัันได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  

๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถื่งวัันท่� ๖ กุมภาพันธั์ 
๒๕๖๓

ได้รัุบัเลือกตัิ�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อวัันท่�  
๑๐ พฤศจิำกายน ๒๕๕๑ จำนสิ�นสุดอายุของ 
สภากรุุงเทพมหานครุชิดุน่� (วัันท่� ๒๒ กรุกฎาคม 
๒๕๕๓)

ทำาเน่ยบัประธานสภากรุงเทพมหานคร
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สำานักงานเลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ ม่หน้าท่�รุับัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับัรุาชิการุป็รุะจำำาของสภา 

กรุุงเทพมหานครุในการุดำาเนินการุเรุื�องญัติติิและกรุะท้้ การุรุ่างข้อบััญญัติิ การุรุ่างคำาขอแป็รุญัติติิ 

การุดำาเนินการุเก่�ยวักับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ การุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุสามัญและคณะกรุรุมการุ  

วิัสามัญ ป็รุะจำำาสภาฯ เป็็นศ้นย์ข้อม้ลและบัรุกิารุทางกฎหมาย การุค้นคว้ัาข้อม้ลทางวัชิิาการุแก่สมาชิิกสภา 

กรุุงเทพมหานครุ รุวัมทั�งการุดำาเนินการุด้านการุต่ิางป็รุะเทศของสภากรุุงเทพมหานครุ โดยแบ่ังส่วันรุาชิการุ 

ภายในกำาหนดหน้าท่�ควัามรัุบัผิู้ดชิอบั ดังน่�

๑. กลุ่ �มงานเล่ขานุการ ม่หน้าท่�รุ ับัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับังานด้านเลขานุการุของป็รุะธัานและ 

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุในการุพิจำารุณากลั�นกรุอง การุเสนอควัามคิดเห็น การุนัดหมาย  

การุอำานวัยควัามสะดวักแก่แขกท่�มาเยือน การุป็รุะสานงานกับัหน่วัยงานให้ป็รุะธัานและรุองป็รุะธัาน 

สภากรุุงเทพมหานครุ เข้ารุ่วัมพิธ่ั การุสรุุป็รุายงาน การุติิดติามผู้ล และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง

๒. ฝ่่ายบัริหารงานทั�วัไป ม่หน้าท่�รุับัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับังานสารุบัรุรุณและธุัรุการุทั�วัไป็ งานด้าน 

เลขานุการุ งานการุป็รุะชุิม งานการุเงิน งบัป็รุะมาณ บััญช่ิและพัสดุ การุควับัคุม ด้แลอาคารุสถืานท่�และ 

ยานพาหนะ งานอื�น ๆ ท่�ไม่ได้อย้่ในควัามรุบััผิู้ดชิอบัของสว่ันรุาชิการุใดโดยเฉพาะ และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�น 

ท่�เก่�ยวัข้อง

๓. กลุ่�มกิจการสภา แบ่ังงานภายในเป็็น

 • กลุ่มงานต่ิางป็รุะเทศ ม่หน้าท่�รัุบัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับังานด้านต่ิางป็รุะเทศของสภากรุุงเทพมหานครุ  

การุรุับัรุองและติ้อนรุับัคณะสภาจำากป็รุะเทศติ่าง ๆ และแขกของสภากรุุงเทพมหานครุ การุส่งเสริุม 

ควัามสัมพันธั์รุะหวั่างสภากรุุงเทพมหานครุกับัสภานครุและสภามหานครุติ่างๆ การุส่งเสรุิมการุจำัดติั�ง 

สภานครุอาเซ่ึ่ยน การุฝ่ึกอบัรุมและด้งานติ่างป็รุะเทศของสภากรุุงเทพมหานครุ ทำาหน้าท่�เลขานุการุ 

ในการุด้งานหรืุอป็รุะชิมุรุะหว่ัางป็รุะเทศของสภากรุุงเทพมหานครุ หรืุอเป็็นล่ามในการุป็รุะชิมุ รุวับัรุวัมข้อม้ล 

เอกสารุการุป็รุะชุิม การุจัำดทำารุายงานการุด้งานต่ิางป็รุะเทศ การุป็รุะสานงาน การุดำาเนินการุและติิดติาม 

ป็รุะเมินผู้ล โครุงการุแลกเป็ล่�ยนควัามสัมพันธั์รุะหวั่างสภากรุุงเทพมหานครุกับัสภามหานครุอื�น ๆ 

การุแป็ลเอกสารุ บัทควัาม จัำดทำาคำากล่าวัสุนทรุพจำน์ สัญญาหรืุอข้อติกลง และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง
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  • กลุ่มงานบัริุการุสภากรุุงเทพมหานครุ ม่หน้าท่�รัุบัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับัการุเพิ�มพ้นศักยภาพของ 

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ การุจำัดทำาแผู้นดำาเนินการุ และหรุือป็รุะสานงานกับัหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

เพื�อจำัดการุฝ่ึกอบัรุม สัมมนา ด้งาน ภายในป็รุะเทศให้แก่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ หรุือรุะหวั่าง 

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุกับัข้ารุาชิการุหรุือบัุคคลภายนอก การุขอควัามเห็นชิอบั การุป็รุะสานงาน 

ให้สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ เดินทางไป็ศ่กษา ด้งาน หรุือเข้ารุ่วัมพิธ่ัติ่าง ๆ ดำาเนินการุเก่�ยวักับั 

การุแต่ิงตัิ�ง ลาออก การุจัำดทำาบััติรุป็รุะจำำาตัิวั การุขอพรุะรุาชิทานเครืุ�องรุาชิอิสริุยาภรุณ์ของสมาชิิกสภาฯ  

และบุัคลากรุทางการุเมือง การุรุับัรุองและอำานวัยควัามสะดวักแก่แขกหรุือหน่วัยงานภายในป็รุะเทศ 

ท่�ขอเข้าเย่�ยมคารุวัะป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ การุป็รุะชิาสัมพันธั์เผู้ยแพรุ่ผู้ลงานของสภา 

กรุุงเทพมหานครุ การุจัำดทำาหนังสือรุายงานกิจำการุสภากรุุงเทพมหานครุ วิัด่โอเทป็ต่ิาง ๆ  และป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

อื�นท่�เก่�ยวัข้อง

๔. กลุ่�มการประชุิม แบ่ังงานภายในเป็็น 

 • กลุ่มงานป็รุะชิุมสภาและกรุรุมการุวิัสามัญ ม่หน้าท่�รุับัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับังานด้านป็รุะชุิมสภา 

กรุุงเทพมหานครุ การุป็รุะชิุมคณะกรุรุมการุวัิสามัญพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจำ่ายป็รุะจำำาป็ี  

การุจำัดทำาคำาสั�งเป็ิด-ป็ิด ขยายสมัยป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ การุจำัดทำาหนังสือเชิิญป็รุะชุิม รุะเบ่ัยบั 

วัารุะการุป็รุะชิมุ จัำดเติรุ่ยมเอกสารุและจัำดทำารุายงานการุป็รุะชุิม การุรุวับัรุวัมรุายงานการุป็รุะชุิม และป็ฏิิบััติิ 

หน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง

 • กลุ่มงานป็รุะชุิมกรุรุมการุสามัญ ม่หน้าท่�รัุบัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับังานด้านการุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุ 

สามัญป็รุะจำำาสภากรุุงเทพมหานครุและคณะอนุกรุรุมการุ การุจัำดทำาคำาสั�งแต่ิงตัิ�งคณะกรุรุมการุ จัำดทำาหนังสือ 

เชิิญป็รุะชุิม รุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิม จำัดเติรุ่ยมเอกสารุและจำัดทำารุายงานการุป็รุะชุิม รุวับัรุวัมรุายงาน 

การุป็รุะชุิม รุายงานข้อเสนอแนะหรุือข้อสังเกติของคณะกรุรุมการุสามัญป็รุะจำำาสภากรุุงเทพมหานครุ 

ติลอดจำนกิจำกรุรุมของสภากรุุงเทพมหานครุ และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง

๕. กลุ่�มวิัชิาการแล่ะกฎหมาย แบ่ังงานภายในเป็็น

 • กลุ่มงานญัติติิและกรุะท้้ ม่หน้าท่�ควัามรัุบัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับัการุรุ่างและติรุวัจำสอบัควัามถ้ืกต้ิอง 

ของญัติติิและกรุะท้้ รุ้ป็แบับัของรุ่างข้อบััญญัติิ การุยืนยันมติิของท่�ป็รุะชิมุสภากรุุงเทพมหานครุ การุติิดติาม

การุดำาเนินการุติามมติิสภากรุุงเทพมหานครุ การุรัุบัเรืุ�องรุาวัรุ้องทุกข์ การุรุ่างคำาขอแป็รุญัติติิ ป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุคณะกรุรุมการุวิัสามัญต่ิาง ๆ และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง
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 • กลุ่มงานวิัชิาการุ ม่หน้าท่�รัุบัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับัการุให้คำาป็รุ่กษา แนะนำา และการุบัริุการุข้อม้ล 

ทางวิัชิาการุ การุจำัดทำาเอกสารุทางวิัชิาการุเพื�อใชิ้ป็รุะกอบัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ เป็็นศ้นย์ 

ข้อม้ลทางกฎหมายและเอกสารุทางวิัชิาการุเพื�อบัริุการุแก่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ และป็ฏิิบััติิหน้าท่�

อื�นท่�เก่�ยวัข้อง

 • กลุ่มงานกฎหมาย ม่หน้าท่�รุับัผิู้ดชิอบัเก่�ยวักับัการุให้คำาป็รุ่กษา แนะนำา ต่ิควัาม จำัดเติรุ่ยม 

กฎหมาย ข้อบััญญัติิ และข้อบัังคับัท่�เก่�ยวัข้อง ป็ฏิิบััติิหน้าท่�ผู้้้ชิ่วัยเลขานุการุของคณะกรุรุมการุวัิสามัญ 

พิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิ และป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นท่�เก่�ยวัข้อง
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ข้อแนะนำาสำาหรับัสมาชิิกใหม�

เมื�อทรุาบัผู้ลการุเลือกติั�งอย่างเป็็นทางการุแล้วั ผู้้้ท่�ได้รุับัการุเลือกติั�งเป็็นสมาชิิกสภาฯ ทุกท่าน 

ต้ิองไป็ขอรัุบัหนังสือรัุบัรุองการุได้รัุบัเลือกตัิ�ง (ส.ถื. ๑๘) จำาก กกติ. กทม. เพื�อเป็็นหลักฐานมาแสดงในครุาวั 

เปิ็ดป็รุะชุิมสภาครัุ�งแรุก โดยนำามายื�นต่ิอเลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ

เรื�องท่�จะต้ิองดำาเนินการหลั่งจากได้รับัเลื่อกตัิ�ง

๑. ขอรัุบัหนังสือรัุบัรุองผู้ลการุเลือกตัิ�งจำาก กกติ. กทม. (ส.ถื. ๑๘)

๒. นำาหนังสือดังกล่าวัไป็ยื�นต่ิอเลขานุการุสภาฯ ท่�ชัิ�น ๓ ศาลาว่ัาการุกรุุงเทพมหานครุ ถืนนดินสอ

๓. กรุอกป็รุะวััติิ พรุ้อมรุ้ป็ถ่ืายขนาด ๓ นิ�วั ๓ รุ้ป็

๔. กรุอกแบับัฟอร์ุมการุชิำารุะภาษ่เงินได้ พรุ้อมหมายเลขป็รุะจำำาตัิวัผู้้้เส่ยภาษ่ (ถ้ืาม่) ซ่ึ่�งเจ้ำาหน้าท่� 

จำะได้นำาไป็เป็็นหลักฐานในการุตัิ�งเบิักเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งให้แก่ท่าน ดังนั�น เมื�อกรุอกแบับัฟอร์ุมเสร็ุจำแล้วั 

ควัรุมอบัให้เจำ้าหน้าท่�ไวั้เลย เพรุาะหากผู้้้หน่�งผู้้้ใดล่าชิ้า การุติั�งฎ่กาเบิักเงินของทุกท่านก็จำะติ้องล่าชิ้า 

ติามไป็ด้วัย

๕. แจำ้งสถืานท่�อย้่ ท่�ทำางาน หรุือสถืานท่�ท่�สามารุถืติิดติ่อท่านได้ พรุ้อมเบัอรุ์โทรุศัพท์ไวั้เพื�อ 

ควัามสะดวักในการุจำัดส่งหนังสือเชิิญป็รุะชิุมให้แก่ท่าน หากทำาแผู้นผู้ังมอบัไวั้ให้ด้วัยก็จำะเป็็นการุด่  

เพรุาะท่านจำะได้รัุบัหนังสือเชิิญป็รุะชุิมพรุ้อมรุะเบ่ัยบัวัารุะก่อนกำาหนดวัันเวัลาท่�นัดป็รุะชุิม

๖. ผู้้้ท่�ป็รุะสงค์จำะทำาบััติรุป็รุะจำำาตัิวัสมาชิิกสภาฯ ให้กรุอกคำาขอม่บััติรุป็รุะจำำาตัิวัพรุ้อมรุ้ป็ถ่ืายไม่เกนิ 

หกเดือนก่อนวัันยื�นขอม่บััติรุป็รุะจำำาตัิวั ขนาด ๒.๕ x ๓ ซึ่ม. (ครุ่�งตัิวั หน้าติรุง ไม่สวัมหมวัก แต่ิงเครืุ�องแบับั 

ป็ฏิิบััติิรุาชิการุ เครืุ�องแบับัพิธ่ัการุ หรืุอชุิดไทยพรุะรุาชิทาน) จำำานวัน ๓ รุ้ป็

  หมายเหตุิ รุ้ป็ถ่ืายท่�ต้ิองเติรุ่ยม

  ๑. ติิดป็รุะวััติิและลงหนังสือรุายงานกิจำการุสภาฯ ขนาด ๓ นิ�วั จำำานวัน ๓ รุ้ป็

  ๒. ติิดบััติรุป็รุะจำำาตัิวั และบััติรุแสดงตัิวัเพื�อผู่้านเข้าภายในสถืานท่�รุาชิการุของกรุุงเทพมหานครุ  

ขนาด ๒.๕ x ๓ ซึ่ม. จำำานวัน ๖ รุ้ป็

บััติรุป็รุะจำำาตัิวัติามพรุะรุาชิบััญญัติิน่� หากพ้นจำากติำาแหน่งให้หมดสิทธิัท่�จำะใช้ิและให้ส่งมอบับััติรุคืน 

ภายใน ๓๐ วััน นับัจำากวัันพ้นจำากติำาแหน่ง (มาติรุา ๑๐ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิเครืุ�องแบับัและบััติรุป็รุะจำำาตัิวั 

เจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐)

๗. ภายใน ๙๐ วััน นับัจำากวัันเลือกติั�งผู้้้สมัครุติ้องยื�นบััญช่ิรุายรุับัและรุายจำ่ายในการุเลือกติั�ง  

ซึ่่�งรุับัรุองควัามถื้กติ้องพรุ้อมทั�งหลักฐานท่�เก่�ยวัข้องให้ถื้กติ้องครุบัถื้วันติามควัามจำริุงติ่อผู้้้อำานวัยการุ 



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒
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การุเลือกติั�งป็รุะจำำาจำังหวััด หากผู้้้สมัครุผู้้้ใดไม่ยื�นบััญช่ิรุายรุับัและรุายจำ่ายติ่อคณะกรุรุมการุการุเลือกติั�ง 

ภายในรุะยะเวัลาท่�กำาหนด หรุือจำงใจำยื�นเอกสารุหรุือหลักฐานไม่ถื้กติ้องครุบัถื้วัน ติ้องรุะวัางโทษจำำาคุก 

ไม่เกินสองป็ี หรุือป็รุบััไม่เกินส่�หมื�นบัาท หรุือทั�งจำำาทั�งป็รุับั และให้ศาลสั�งเพิกถือนสิทธิัเลือกติั�งของผู้้้นั�น 

ม่กำาหนดห้าป็ี หากผู้้้ใดยื�นหลักฐานอันเป็็นเท็จำ ติ้องรุะวัางโทษจำำาคุกติั�งแติ่หน่�งป็ีถื่งห้าป็ี และป็รุับัติั�งแติ่ 

สองหมื�นบัาทถื่งหน่�งแสนบัาท และให้ศาลสั�งเพิกถือนสิทธิัเลือกติั�งของผู้้้นั�นม่กำาหนดสิบัป็ี (มาติรุา ๖๒,  

๑๒๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิการุเลือกตัิ�งสมาชิิกสภาท้องถิื�นหรืุอผู้้้บัริุหารุท้องถิื�น พ.ศ. ๒๕๖๒)

๘. สมาชิิกสภาฯ ทุกท่านม่หน้าท่�ติ้องยื�นบััญช่ิแสดงรุายการุทรุัพย์สินและหน่�สินทั�งของตินเอง  

ค้่สมรุส (ค้่สมรุสหมายควัามรุวัมถื่งผู้้้ซึ่่�งอย้่กินกันฉันสาม่ภริุยาโดยมิได้จำดทะเบ่ัยนสมรุสด้วัย มาติรุา  

๑๐๒ วัรุรุคสอง พรุะรุาชิบััญญัติิป็รุะกอบัรุัฐธัรุรุมน้ญวั่าด้วัยการุป็้องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑, ป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป็้องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติแห่งชิาติิ เรุื�อง หลักเกณฑ์์ของ 

ผู้้้ซึ่่�งอย้่กินกันฉันสาม่ภริุยาโดยมิได้จำดทะเบ่ัยนสมรุสอันถืือวั่าเป็็นค้่สมรุส พ.ศ. ๒๕๖๑) และบุัติรุท่�ยังไม่ 

บัรุรุลุนิติิภาวัะ ต่ิอคณะกรุรุมการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติแห่งชิาติิ (ติามมาติรุา ๒๓๔ (๓) ของ 

รัุฐธัรุรุมน้ญแห่งรุาชิอาณาจัำกรุไทย พุทธัศักรุาชิ ๒๕๖๐, มาติรุา ๒๘ (๓), ๑๐๒ (๙) แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิ 

ป็รุะกอบัรัุฐธัรุรุมน้ญว่ัาด้วัยการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทจุำริุติ พ.ศ. ๒๕๖๑, ข้อ ๔ ป็รุะกาศคณะกรุรุมการุ 

ป็้องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติแห่งชิาติิ เรุื�อง กำาหนดติำาแหน่งของผู้้้บัริุหารุท้องถิื�น รุองผู้้้บัริุหารุ 

ท้องถิื�น ผู้้้ชิ่วัยผู้้้บัริุหารุท้องถิื�น และสมาชิิกสภาท้องถิื�นขององค์กรุป็กครุองส่วันท้องถิื�น ท่�ติ้องยื�นบััญช่ิ 

ทรัุพย์สินและหน่�สินติามมาติรุา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  ๘.๑ ให้แสดงรุายการุทรุัพย์สินและหน่�สินติามท่�ม่อย้่จำริุงในวัันท่�ม่หน้าท่�ยื�นบััญช่ิทรุัพย์สินและ 

หน่�สิน คือ ในวัันท่�เข้ารับัติำาแหน�ง และพ้นจากติำาแหน�ง (ข้อ ๖, ๘, ๙ แห่งป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป้็องกัน 

และป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติแห่งชิาติิ เรืุ�อง หลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการุยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินของเจ้ำาพนักงาน 

ของรัุฐต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. พ.ศ. ๒๕๖๑)

  •  กรุณ่เข้ารุับัติำาแหน่งสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ให้ถืือวัันท่�คณะกรุรุมการุการุเลือกติั�ง 

ป็รุะกาศรุับัรุองผู้ลการุเลือกติั�ง หรุือให้ถืือวัันท่�ป็รุะธัานกรุรุมการุสรุรุหาป็รุะกาศแติ่งติั�ง แล้วัแติ่กรุณ่ 

เป็็นวัันเข้ารัุบัติำาแหน่ง

  •  กรุณ่พ้นจำากติำาแหน่งสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ให้ถืือวัันถืัดจำากวัันครุบัวัารุะการุดำารุง 

ติำาแหน่ง หรืุอวัันถัืดจำากวัันยื�นหนังสือลาออก หรืุอด้วัยเหตุิอื�น แล้วัแต่ิกรุณ่ เป็็นวัันพ้นจำากติำาแหน่ง

  ๘.๒ การุยื�นบััญช่ิทรุัพย์สินหรุือหน่�สินติ่อคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. ให้ยื�นพรุ้อมหลักฐานท่�พิส้จำน์ 

ควัามม่อย่้จำรุงิของทรัุพย์สนิและหน่�สนิ รุวัมทั�งหลักฐานการุเส่ยภาษ่เงินได้บุัคคลธัรุรุมดาในรุอบัปี็ภาษ่ท่�ผู่้านมา  
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โดยในกรุณ่ยื�นเป็็นเอกสารุผู้้้ยื�นจำะต้ิองลงลายมือชืิ�อรัุบัรุองควัามถ้ืกต้ิองกำากับัไว้ัในบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สิน 

และสำาเนาหลักฐานท่�ยื�นไว้ัทุกหน้า พรุ้อมทั�งจัำดทำารุายละเอ่ยดของเอกสารุป็รุะกอบับััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สิน 

ท่�ยื�นด้วัย ทั�งน่� ทรุัพย์สินและหน่�สินท่�ติ้องแสดงรุายการุ ให้รุวัมทั�งทรุัพย์สินและหน่�สินในติ่างป็รุะเทศ  

และให้รุวัมถ่ืงทรัุพย์สินของบุัคคลดังกล่าวัท่�มอบัหมายให้อย่้ในควัามครุอบัครุองหรืุอด้แลของบุัคคลอื�นไม่ว่ัา 

โดยทางติรุงหรืุอทางอ้อมด้วัย และต้ิองยื�นภายในกำาหนดเวัลา ดังต่ิอไป็น่�

   (๑) ในกรุณ่ท่�เป็็นการุเข้ารุับัติำาแหน่ง ให้ยื�นภายในหกสิบัวัันนับัแติ่วัันถืัดจำากวัันท่�เข้ารุับั 

ติำาแหน่ง

   (๒) ในกรุณ่ท่�เป็็นการุพ้นจำากติำาแหน่งหรุือพ้นจำากการุเป็็นเจำ้าหน้าท่�ของรุัฐ ให้ยื�นภายใน 

หกสิบัวัันนับัแติ่วัันถืัดจำากวัันพ้นจำากติำาแหน่งหรุือพ้นจำากการุเป็็นเจำ้าหน้าท่�ของรุัฐ (มาติรุา ๑๐๕  

แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิป็รุะกอบัรัุฐธัรุรุมน้ญว่ัาด้วัยการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติ พ.ศ. ๒๕๖๑, ข้อ ๑๑  

แห่งป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทจุำริุติแห่งชิาติิ เรืุ�อง หลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการุยื�นบััญช่ิ 

ทรัุพย์สินและหน่�สินของเจ้ำาพนักงานของรัุฐต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. พ.ศ. ๒๕๖๑)

  ๘.๓ การุยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินและเอกสารุป็รุะกอบั ให้ใช้ิแบับับััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สิน  

ติามป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทจุำริุติแห่งชิาติิ เรืุ�อง แบับับััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้้้ยื�นบััญช่ิสามารุถืยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินได้ด้วัยวิัธ่ัการุใดวิัธ่ัการุหน่�ง ดังต่ิอไป็น่�

  (๑) จัำดส่งด้วัยตินเอง หรืุอมอบัหมายให้บุัคคลอื�นจัำดส่งแทน

  (๒) จัำดส่งทางไป็รุษณ่ย์ลงทะเบ่ัยนติอบัรัุบั

  (๓) ยื�นบััญช่ิด้วัยวิัธ่ัการุทางอิเล็กทรุอนิกส์

  การุจำัดส่งบััญช่ิทรุัพย์สินและหน่�สินและเอกสารุป็รุะกอบัทั�งกรุณ่ท่�จำัดส่งด้วัยตินเองหรุือ 

มอบัหมายให้บุัคคลอื�นจำัดส่งแทน ให้จำัดส่งติ่อสำานักงาน ป็.ป็.ชิ. โดยให้ถืือวั่าวัันท่�พนักงานเจำ้าหน้าท่� 

ออกใบัรัุบับััญช่ิเป็็นวัันยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ.

  กรุณ่จัำดส่งบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินและเอกสารุป็รุะกอบัทางไป็รุษณ่ย์ลงทะเบ่ัยนติอบัรัุบัให้ถืือ 

วัันท่�เจำ้าพนักงานไป็รุษณ่ย์ได้รุับัลงทะเบ่ัยนเป็็นวัันท่�ยื�นบััญช่ิทรุัพย์สินและหน่�สินและเอกสารุป็รุะกอบั 

ติ่อคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. (ข้อ ๕ แห่งป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป็้องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติแห่งชิาติิ  

เรืุ�อง หลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการุยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินของเจ้ำาพนักงานของรัุฐต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. 

พ.ศ. ๒๕๖๑)

  ๘.๔ หากสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่ง และได้รัุบัแต่ิงตัิ�งให้ดำารุงติำาแหน่งเดิมหรืุอ 

ติำาแหน่งใหม่ภายในหน่�งเดือน ไม่ต้ิองยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินกรุณ่พ้นจำากติำาแหน่งและกรุณ่เข้าดำารุง 
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ติำาแหน่งใหม่ แต่ิไม่ต้ิองห้ามท่�จำะยื�นเพื�อเป็็นหลักฐาน และในกรุณ่ได้รัุบัแต่ิงตัิ�งให้ดำารุงติำาแหน่งอื�นใดท่�ม่หน้าท่� 

ติ้องยื�นบััญช่ิทรุัพย์สินและหน่�สินดว้ัย ไม่ติ้องยื�นบััญช่ิทรุัพย์สินและหน่�สินใหม่ แติ่ไม่ติ้องห้ามท่�จำะยื�นเพื�อ 

เป็็นหลักฐาน (ข้อ ๗ แห่งป็รุะกาศคณะกรุรุมการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทจุำริุติแห่งชิาติิ เรืุ�อง หลักเกณฑ์์ 

และวิัธ่ัการุยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สินของเจ้ำาพนักงานของรัุฐต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. พ.ศ. ๒๕๖๑)

  ๘.๕ บัทกำาหนดโทษ หากผู้้้ยื�นบััญช่ิทรัุพย์สินและหน่�สิน ผู้้้ใดจำงใจำไม่ยื�นบััญช่ิรุายการุทรัุพย์สิน 

และหน่�สินและเอกสารุป็รุะกอบัต่ิอคณะกรุรุมการุ ป็.ป็.ชิ. ภายในเวัลาท่�กฎหมายกำาหนด หรืุอจำงใจำยื�นบััญช่ิ 

แสดงรุายการุทรุัพย์สินหรุือหน่�สินด้วัยข้อควัามอันเป็็นเท็จำ หรุือป็กป็ิดข้อเท็จำจำริุงท่�ควัรุแจำ้งให้ทรุาบั  

และม่พฤติิการุณ์อันควัรุเชิื�อได้วั่าม่เจำตินาไม่แสดงท่�มาแห่งทรุัพย์สินหรุือหน่�สิน ติ้องรุะวัางโทษจำำาคุก 

ไม่เกินหกเดือน หรืุอป็รัุบัไม่เกินหน่�งหมื�นบัาท หรืุอทั�งจำำาทั�งป็รัุบั (มาติรุา ๑๖๗ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิป็รุะกอบั 

รัุฐธัรุรุมน้ญว่ัาด้วัยการุป้็องกันและป็รุาบัป็รุามการุทุจำริุติ พ.ศ. ๒๕๖๑)



25

การแติ�งกาย

ติามข้อ ๑๑๗ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ�มเติิมโดย  

ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ (ฉบัับัท่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำาหนดว่ัา “สถืานท่�ป็รุะชุิมของสภา 

ย่อมเป็็นท่�เคารุพ ผู้้้เข้าไป็จำะต้ิองแต่ิงกายสุภาพ ป็รุะพฤติิตินให้เรุ่ยบัรุ้อย และอย้่ ณ ท่�ซ่ึ่�งจัำดไว้ั

การุแต่ิงกายของสมาชิิกนั�นให้แต่ิงเครืุ�องแบับั หรืุอสากลนิยม หรืุอชุิดพรุะรุาชิทาน หรืุอติามท่�ป็รุะธัาน 

สภากำาหนด ฯลฯ”

โดยป็กติิสมาชิิกเมื�อมาป็รุะชุิมจำะแต่ิงกายสุภาพ (สากลนิยม)

เครื�องแบับัของสมาชิิกสภาฯ ติามรุายละเอ่ยดในกฎกรุะทรุวัง (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกติามควัามใน 

พรุะรุาชิบััญญัติิเครืุ�องแบับัและบััติรุป็รุะจำำาตัิวัเจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐ ม่ดังน่�

๑. เครืุ�องแบับัป็ฏิิบััติิรุาชิการุ ม่ ๒ ป็รุะเภท

   (ก) เครืุ�องแบับัส่กาก่คอพับั

   (ข) เครืุ�องแบับัส่กาก่คอแบัะ

๒ เครืุ�องแบับัพิธ่ัการุ ม่ ๕ ป็รุะเภท

  (ก) เครืุ�องแบับัป็กติิขาวั

  (ข) เครืุ�องแบับัป็กติิกาก่คอตัิ�ง

  (ค) เครืุ�องแบับัครุ่�งยศ

  (ง) เครืุ�องแบับัเต็ิมยศ

  (จำ) เครืุ�องแบับัสโมสรุ

หมายเหตุิ

๑. เครืุ�องแบับัท่�ใช้ิในการุป็ฏิิบััติิรุาชิการุ คือเครืุ�องแบับัส่กาก่คอพับั ทั�งแขนสั�นและแขนยาวั และ 

เครืุ�องแบับัส่กาก่คอแบัะ

๒. งานพิธ่ับัางโอกาส ใช้ิเสื�อเชิิ�ติส่กาก่แขนยาวั ผู้้กเนคไทดำา สอดชิายไว้ัภายในเสื�อใต้ิดุมเม็ดท่�สอง

๓. เครืุ�องแบับัป็กติิขาวั เครืุ�องแบับัครุ่�งยศ เครืุ�องแบับัเต็ิมยศ และเครืุ�องแบับัสโมสรุ ให้แต่ิงติาม 

หมายกำาหนดการุ
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เครื�องหมายแสดงสังกัดติิดเสื�อเครื�องแบับัท่�ต้ิองจัดซืื้�อ

๑. อินทรุธัน้อ่อน ใช้ิติิดเสื�อเครืุ�องแบับัป็กติิกาก่ จำะเหมือนกับัอินทรุธัน้อ่อนของข้ารุาชิการุตัิ�งแต่ิรุะดับั  

ชิำานาญการุพิเศษ แต่ิม่เข็มรุ้ป็ดวังติรุาป็รุะจำำากรุุงเทพมหานครุทำาด้วัยโลหะส่ทองขนาดเส้นผู่้านศ้นย์กลาง  

๒ ซึ่ม. ติิดทับับันแถืบักลาง ดังนั�นเวัลาจำะซืึ่�ออินทรุธัน้ขอให้แจ้ำงทางรุ้านว่ัาจำะซืึ่�ออินทรุธัน้ของสมาชิิกสภา 

กรุุงเทพมหานครุ เพื�อป้็องกันการุผิู้ดพลาด

๒. อินทรุธัน้แข็ง ใช้ิกับัเสื�อเครืุ�องแบับัป็กติิขาวั ชิายหญิงใช้ิเหมือนกัน ขนาดกว้ัาง ๔ ซึ่ม. ยาวัติาม 

ควัามยาวัของบ่ัา พื�นสักหลาดส่ดำา ด้านคอป็ลายมนติิดดุมโลหะส่ทองติรุาครุุฑ์พ่าห์ขนาดเล็ก ปั็กดิ�นส่ทอง 

เป็็นลายป็รุะจำำายามก้ามป้็เต็ิมแผู่้นอินทรุธัน้

๓. เข็มอักษรุย่อ “กทม.” ทำาด้วัยโลหะส่ทอง ใช้ิติิดท่�อกเสื�อเครืุ�องแบับัเหนือกรุะเป๋็าบันด้านขวัา

๔. เครุื�องหมายรุ้ป็ติรุารุาชิส่ห์ ให้ติิดท่�ป็กคอเสื�อด้านหน้าทั�งสองข้าง สำาหรุับัสมาชิิกสภาฯ หญิง 

ให้ติิดท่�ป็กคอแบัะของเสื�อติอนบันทั�งสองข้างเหนือแนวัเครืุ�องรุาชิอิสริุยาภรุณ์

๕. ป้็ายชืิ�อและติำาแหน่ง ให้ม่ป้็ายชืิ�อพื�นส่ดำา ขนาดกว้ัาง ๒.๕ ซึ่ม. ยาวั ๗.๕ ซึ่ม. ตัิวัอักษรุส่ขาวั  

แสดงชืิ�อตัิวั ชืิ�อสกุล และติำาแหน่ง ป็รุะดับัท่�อกเสื�อเหนือกรุะเป๋็าบันขวัา

๖. เข็มขัด 

ชิาย ให้ใช้ิเข็มขัดทำาด้วัยด้ายถัืกส่กาก่ กว้ัาง ๓ ซึ่ม. หัวัเข็มขัดทำาด้วัยโลหะส่ทองเป็็นรุ้ป็ส่�เหล่�ยมผืู้นผู้้า 

ทางนอน ป็ลายมน กว้ัาง ๓.๕ ซึ่ม. ยาวั ๕ ซึ่ม. ม่รุ้ป็ครุุฑ์ดุนน้นอย้่ก่�งกลาง หัวัเข็มขัดไม่ม่เข็มสำาหรัุบัสอดรุ้ 

ป็ลายเข็มขัดหุ้มด้วัยโลหะส่ทอง กว้ัาง ๑ ซึ่ม.

หญิง ให้ใช้ิเข็มขัดได้ ๒ แบับั

แบับัท่� ๑ อนุโลมติามเข็มขัดของชิาย การุใช้ิให้คาดทับัขอบักรุะโป็รุง

แบับัท่� ๒ เข็มขัดผู้้าส่ป็รุะเภทส่กาก่ส่เด่ยวักับัเสื�อ กวั้าง ๒.๕ ซึ่ม. หัวัส่�เหล่�ยมหุ้มผู้้า การุใชิ้  

ให้คาดทับัเสื�อ

สำาหรัุบัเครืุ�องหมายแสดงสังกัด (เครืุ�องหมายรุ้ป็ติรุารุาชิส่ห์ และเข็มรุ้ป็อักษรุย่อ “กทม.”) ขอด้ 

ได้จำากเจ้ำาหน้าท่�และหาซืึ่�อได้ติามรุ้านจำำาหน่ายเครืุ�องหมายและเครืุ�องแบับัข้ารุาชิการุทั�วัไป็

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุม่สิทธิัแติ่งเครุื�องแบับัติามพรุะรุาชิบััญญัติิเครุื�องแบับัและ 

บััติรุป็รุะจำำาติัวัเจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในฐานะท่�เป็็นเจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ  

ซึ่่�งติามพรุะรุาชิบััญญัติิน่� ได้บััญญัติิคำาวั่า “เจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ” ไวั้ หมายควัามวั่าป็รุะธัาน 

สภากรุุงเทพมหานครุ รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ผู้้ ้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุ รุองผู้้ ้วั ่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ป็รุะธัานสภาเขติ รุองป็รุะธัานสภาเขติ  
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สมาชิิกสภาเขติ เลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ เลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ  

เลขานุการุผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ป็รุะธัานท่�ป็รุ่กษา 

และท่�ป็รุ่กษาของผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ

สำาหรัุบัอด่ติสมาชิิกสภาฯ ซ่ึ่�งมิใช่ิเจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุแล้วั จ่ำงไม่ม่สทิธิัแต่ิงเครืุ�องแบับัดังกล่าวั  

ซ่ึ่�งแติกต่ิางกับัอด่ติสมาชิิกสภาผู้้้แทนรุาษฎรุซ่ึ่�งม่สิทธิัแต่ิงเครืุ�องแบับัได้ติามหลักเกณฑ์์และเงื�อนไขท่�กำาหนดไว้ั 

ในข้อบัังคับั คือให้ยกเวั้นไม่ให้ติิดเครุื�องหมายสังกัดท่�ป็กเสื�อ แติ่ให้นำามาติิดท่�อกเสื�อเบัื�องขวัาและให้ม่ 

เครืุ�องหมายโลหะส่ทองลงยา ส่ธังชิาติิไทย ม่ลักษณะกลม ขนาดเส้นผู่้านศ้นย์กลาง ๒ ซึ่ม. ติอนบันเป็็นรุ้ป็ 

ยอดโดมของพรุะท่�นั�งอนันติสมาคม ติรุงกลางม่รุ้ป็รุัฐธัรุรุมนญ้ป็รุะดิษฐานบันพานสองชิั�น และเบัื�องล่าง 

ม่ข้อควัามวั่า “อด่ติสมาชิิกรุัฐสภา” และพรุะรุาชิบััญญัติิเครุื�องแบับัและบััติรุป็รุะจำำาติัวัเจำ้าหน้าท่� 

กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังได้บััญญัติิบัทกำาหนดโทษไวั้สำาหรุับัผู้้ ้ไม่ม่สิทธิัแติ่งเครุื�องแบับั 

ติามพรุะรุาชิบััญญัติิน่�ได้โดยชิอบัด้วัยกฎหมายแติ่งเครุื�องแบับันั�นเพื�อจำะให้บุัคคลอื�นเชิื�อวั่าตินเป็็น 

เจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ ติ้องรุะวัางโทษจำำาคุกไม่เกินหน่�งป็ี หรุือป็รุับัไม่เกินสองพันบัาทหรุือทั�งจำำา 

ทั�งป็รัุบัด้วัย

ในกรุณ่เด่ยวักันบััติรุป็รุะจำำาติัวัของสมาชิิกสภาฯ ก็ให้ใชิ้ได้ติลอดไป็จำนกวั่าจำะพ้นจำากติำาแหน่ง  

หากพ้นจำากติำาแหน่งก็ให้เป็็นอันหมดสทิธิัท่�จำะใช้ิบััติรุป็รุะจำำาตัิวันั�นต่ิอไป็ และให้ผู้้้นั�นส่งมอบับััติรุป็รุะจำำาตัิวั 

คืนให้แก่ผู้้ ้ออกบััติรุ โดยยื�นติ่อป็ลัดกรุุงเทพมหานครุภายในสามสิบัวัันนับัแติ่วัันพ้นจำากติำาแหน่ง  

(มาติรุา ๑๐ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิเครืุ�องแบับัและบััติรุป็รุะจำำาตัิวัเจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐)

สำาหรัุบัเรืุ�องบััติรุป็รุะจำำาตัิวัสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ม่ผู้้้สอบัถืามว่ัา เหติใุดจ่ำงไม่ทำาบััติรุป็รุะจำำาตัิวั 

สำาหรัุบัเจ้ำาหน้าท่�ของรัุฐให้ ในเมื�อข้ารุาชิการุ สมาชิิกสภาผู้้้แทนรุาษฎรุ สมาชิิกวัฒิุิสภา และสมาชิิกสภาท้องถิื�น 

ล้วันแติ่ม่บััติรุดังกล่าวัแล้วัทั�งสิ�น เนื�องจำากสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุมิใชิ่ “เจำ้าหน้าท่�ของรุัฐ” ติามนัย 

พรุะรุาชิบััญญัติิบััติรุป็รุะจำำาติัวัเจำ้าหน้าท่�ของรุัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ แติ่เป็็น “เจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ”  

ติามพรุะรุาชิบััญญัติิเครุื�องแบับัและบััติรุป็รุะจำำาติัวัเจำ้าหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่่�งหมายถื่ง 

“ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ 

ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ รุองผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ฯลฯ” ติามพรุะรุาชิบััญญัติิน่�กำาหนดให้  

รุัฐมนติรุ่วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทยเป็็นผู้้้ม่อำานาจำออกบััติรุสำาหรุับัติำาแหน่งป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ  

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ และรุองผู้้้ว่ัา 

รุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ส่วันสมาชิิกสภาผู้้้แทนรุาษฎรุ และสมาชิิกวัุฒิิสภา ผู้้้ม่อำานาจำออกบััติรุคือ 

ป็รุะธัานสภาผู้้แ้ทนรุาษฎรุและป็รุะธัานวัฒิุิสภา และสมาชิิกสภาท้องถิื�นหรืุอผู้้้บัริุหารุท้องถิื�นติามกฎหมาย 
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วั่าด้วัยองค์การุบัรุิหารุส่วันจำังหวััด กฎหมายเทศบัาล กฎหมายวั่าด้วัยสุขาภิบัาล และกฎหมายวั่าด้วัย 

รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุเมืองพัทยา ผู้้้ม่อำานาจำออกบััติรุคือผู้้้วั่ารุาชิการุจำังหวััด จำ่งเห็นวั่าการุท่�รุัฐมนติรุ่ 

วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทยเป็็นผู้้้ม่อำานาจำออกบััติรุ สำาหรุับัติำาแหน่งป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ 

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ และสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ น่าจำะม่ศักดิ�และศรุ่ด่กว่ัาป็รุะธัานสภา 

หรืุอสมาชิิกสภาส่วันท้องถิื�นอื�นท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุจัำงหวััดเป็็นผู้้้ม่อำานาจำออกบััติรุ
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สิทธิประโยชิน์แล่ะสวััสดิการ

๑. เงินประจำาติำาแหน�ง

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุจำะได้รุับั “เงินป็รุะจำำาติำาแหน่ง” วัันเด่ยวักันกับัวัันรุับัเงินเดือนของ 

ข้ารุาชิการุ ในเดือนแรุกน่�ทุกท่านควัรุกรุอกรุายละเอ่ยดในแบับัฟอร์ุมการุชิำารุะภาษ่เงินได้ ให้แก่เจ้ำาหน้าท่� 

โดยด่วัน เพื�อจำะได้นำาไป็เป็็นหลักฐานในการุตัิ�งฎ่กาเบิักเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งให้แก่ทุกท่าน

ติามพรุะรุาชิกฤษฎ่กา กำาหนดเงนิป็รุะจำำาติำาแหน่ง เงนิค่าเบ่ั�ยป็รุะชิมุ และเงนิติอบัแทนอื�นของสมาชิิก 

สภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภาเขติของกรุุงเทพมหานครุ และกรุรุมการุของสภากรุุงเทพมหานครุ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ�มเติิม (ฉบัับัท่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้บััญญัติิให้ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ  

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ป็รุะธัานสภาเขติ และสมาชิิกสภาเขติ  

ให้ได้รุ ับัเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินติอบัแทนเป็็นรุายเดือน ติามบััญช่ิเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและ 

เงินติอบัแทนท้ายพรุะรุาชิกฤษฎ่กา และติามมาติรุา ๒๑ วัรุรุคแรุก แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบั 

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘ บััญญัติิว่ัา “สมาชิิกภาพของสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ 

เริุ�มตัิ�งแต่ิวัันเลือกตัิ�งและอย้ใ่นติำาแหน่งติามอายุของสภากรุุงเทพมหานครุ” 

ดังนั�น สำานักงานเลขานุการุสภาฯ จำะเบิักเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งให้แก่สมาชิิกสภาฯ ทุกท่านติั�งแติ่       

วัันเลือกติั�ง สำาหรุับัผู้้้ดำารุงติำาแหน่งป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุก็จำะเบิักเงิน 

ป็รุะจำำาติำาแหน่งให้เป็็น ๒ ช่ิวัง ช่ิวังแรุก เบิักในติำาแหน่งสมาชิิกสภาฯ ตัิ�งแต่ิวัันเลือกตัิ�งจำนถ่ืงวัันก่อนท่�จำะ 

ได้รุับัเลือกเป็็นป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ชิ่วังท่�สองจำะเบิักในติำาแหน่งป็รุะธัาน 

สภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ติั�งแติ่วัันท่�ได้รุับัเลือกติั�งจำนถื่งวัันสิ�นเดือน เนื�องจำากมาติรุา  

๒๕ วัรุรุคแรุก แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ บััญญัติิวั่า “ให้สภา 

กรุุงเทพมหานครุเลือกสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ เป็็นป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุคนหน่�ง และ 

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุไม่เกินสองคน โดยให้ดำารุงติำาแหน่งทันท่ท่�ได้รุับัเลือก” และเมื�อ 

ได้รุับัเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินติอบัแทนสำาหรุับัติำาแหน่งป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภาฯ แล้วั 

ไม่ม่สิทธิัได้รัุบัเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินติอบัแทนสำาหรัุบัติำาแหน่งสมาชิิกสภาฯ อ่ก

และในกรุณ่ท่�ป็รุะธัานสภาฯ รุองป็รุะธัานสภาฯ และสมาชิิกสภาฯ ได้เข้าดำารุงติำาแหน่งหรืุอเริุ�มต้ิน 

สมาชิิกภาพในรุะหวั่างเดือน หรุือพ้นจำากติำาแหน่ง หรุือพ้นจำากสมาชิิกภาพก่อนสิ�นเดือนติาม 

พรุะรุาชิกฤษฎ่กาฯ กำาหนดให้จ่ำายเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินติอบัแทนของเดือนนั�น ติามส่วันของจำำานวันวััน 

ท่�ม่สิทธิัได้รัุบัเงินดังกล่าวัเช่ินกัน (ติามมาติรุา ๕ แห่งพรุะรุาชิกฤษฎ่กา กำาหนดเงินป็รุะจำำาติำาแหน่ง ฯลฯ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ�มเติิม (ฉบัับัท่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕)
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สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุม่หน้าท่�ติ้องยื�นแบับัแสดงรุายการุภาษ่เงินได้บุัคคลธัรุรุมดาทุกป็ี  

โดยนำาหลักฐาน (ใบัรุับัรุองภาษ่) ท่�สำานักงานเลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ ในฐานะผู้้้ม่หน้าท่�หักภาษ่  

ณ ท่�จ่ำายออกให้ โดยให้ยื�นในรุะหว่ัาง ๑ มกรุาคม - ๓๐ ม่นาคมของทกุปี็ ณ สำานักงานสรุรุพากรุเขติ มิฉะนั�น 

ท่านจำะต้ิองเส่ยเงินเพิ�มอ่กรุ้อยละ ๑.๕ ต่ิอเดือน (ติามมาติรุา ๒๗ แห่งป็รุะมวัลรัุษฎากรุ)

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุผู้้้ใดขาดการุป็รุะชิมุเกินหน่�งในส่�ของจำำานวันวัันท่�ม่การุป็รุะชิมุสมัยนั�น ๆ   

(จำะลาหรืุอมิได้ลาก็ติาม) จำะต้ิองถ้ืกลดเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งลงเฉพาะวัันท่�ขาดป็รุะชุิมเกินวัันละ ๓๒๐ บัาท  

ถ้ืาขาดการุป็รุะชุิมติลอดสมัยป็รุะชุิมให้งดเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งในรุะหว่ัางสมัยป็รุะชุิมนั�นเส่ยทั�งสิ�น

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุผู้้้ใดติ้องคำาพิพากษาของศาลถื่งท่�สุดให้ลงโทษจำำาคุกให้งดจำ่าย 

เงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินค่าติอบัแทน (ติามมาติรุา ๓ แห่งพรุะรุาชิกฤษฎ่กากำาหนดเงินป็รุะจำำา 

ติำาแหน่ง เงินเบ่ั�ยป็รุะชุิมและเงินติอบัแทนอื�น ของสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภาเขติของ 

กรุุงเทพมหานครุ และกรุรุมการุของสภากรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ�มเติิม (ฉบัับัท่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สมาชิิกสภาฯ ซึ่่�งขาดการุป็รุะชุิมสภาฯ ติลอดสมัยป็รุะชุิมโดยไม่ไดรุ้ับัอนุญาติจำากป็รุะธัานสภาฯ  

นอกจำากกฎหมายจำะบััญญัติิให้งดเงินป็รุะจำำาติำาแหน่งและเงินค่าติอบัแทนในรุะหวั่างสมัยป็รุะชุิมนั�นเส่ย 

ทั�งสิ�นแล้วั การุขาดป็รุะชุิมท่�ม่กำาหนดเวัลาไม่น้อยกว่ัาสามสิบัวัันติลอดสมัยป็รุะชุิมโดยไม่ได้รัุบัอนุญาติจำาก 

ป็รุะธัานสภาฯ นั�น ติามมาติรุา ๒๓ (๗) แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัรุิหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ 

ให้ถืือว่ัาสมาชิิกภาพของสมาชิิกสภาฯ ผู้้้นั�นสิ�นสุดลงด้วัย

บััญช่ิเงินประจำาติำาแหน�งแล่ะเงินติอบัแทนท้ายพระราชิกฤษฎ่กาฯ (ฉบัับัท่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕

 ติำาแหน�ง เงินประจำาติำาแหน�ง เงินติอบัแทน รวัม

ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ๕๘,๕๖๐ บัาท ๑๕,๐๐๐ บัาท ๗๓,๕๖๐ บัาท

รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ๕๓,๖๔๐ บัาท ๗,๕๐๐ บัาท ๖๑,๑๔๐ บัาท

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ ๔๔,๗๐๐ บัาท ๓,๗๕๐ บัาท ๕๘,๔๕๐ บัาท

ป็รุะธัานสภาเขติ ๑๕,๓๑๐ บัาท ๘๗๐ บัาท ๑๖,๑๘๐ บัาท

สมาชิิกสภาเขติ  ๑๑,๕๕๐ บัาท ๔๔๐ บัาท ๑๑,๙๙๐ บัาท
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๒. เงินค�าเบ่ั�ยประชุิม

ผู้้้ได้รุับัแติ่งติั�งจำากสภากรุุงเทพมหานครุให้เป็็นกรุรุมการุสามัญ หรุือกรุรุมการุวิัสามัญจำะได้รุับั 

ค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมเป็็นรุายครัุ�ง เฉพาะครัุ�งท่�มาป็รุะชุิม ดังน่�

  ประเภท เงินค�าเบ่ั�ยประชุิม

   (บัาท/ครั�ง)

กรรมการ

(๑) ข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางในสังกัดกรุุงเทพมหานครุ หรืุอพนักงานล้กจ้ำางของ ๕๐๐

 การุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุ

(๒) ข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางของทางรุาชิการุ หรืุอพนักงาน หรืุอล้กจ้ำางของ ๘๐๐

 รัุฐวิัสาหกิจำหรืุอของรุาชิการุส่วันท้องถิื�น ซ่ึ่�งมิได้เป็็นข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำาง

 ในสังกัดกรุุงเทพมหานครุหรืุอพนักงานหรืุอล้กจ้ำางของการุพาณิชิย์ของ

 กรุุงเทพมหานครุ

(๓) บุัคคลอื�นนอกจำาก (๑) และ (๒)  ๑,๐๐๐ 

อนุกรรมการ

(๑) ข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางในสังกัดกรุุงเทพมหานครุ หรืุอพนักงานหรืุอล้กจ้ำาง ๓๐๐

 ของการุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุ

(๒) ข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางของทางรุาชิการุ หรืุอพนักงาน หรืุอล้กจ้ำางของ ๔๐๐

 รัุฐวิัสาหกิจำหรืุอของรุาชิการุส่วันท้องถิื�น ซ่ึ่�งมิได้เป็็นข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำาง

 ในสังกัดกรุุงเทพมหานครุหรืุอพนักงานหรืุอล้กจ้ำางของการุพาณิชิย์ของ

 กรุุงเทพมหานครุ

(๓) บุัคคลอื�นนอกจำาก (๑) และ (๒)  ๕๐๐

บััญช่ิอัติราค�าเบ่ั�ยประชุิมกรรมการแล่ะอนุกรรมการท้ายพระราชิกฤษฎ่กาฯ (ฉบัับัท่� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

ป็รุะธัานกรุรุมการุในคณะกรุรุมการุ ป็รุะธัานอนุกรุรุมการุในคณะอนุกรุรุมการุ ให้ได้รัุบัเบ่ั�ยป็รุะชุิม 

เพิ�มข่�นอ่กหน่�งในส่�ของค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมกรุรุมการุหรืุออนุกรุรุมการุท่�ผู้้้นั�นม่สิทธิัได้รัุบั คือ ๑,๒๕๐ บัาท หรืุอ  

๖๒๕ บัาท แล้วัแต่ิกรุณ่

กรุรุมการุหรุืออนุกรุรุมการุให้ได้รุับัเบ่ั�ยป็รุะชิุมเพ่ยงครุั�งเด่ยวัในวัันหน่�ง (ติามมาติรุา ๖ แห่ง 

พรุะรุาชิกฤษฎ่กากำาหนดเงินป็รุะจำำาติำาแหน่ง เงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชิุมและเงินติอบัแทนอื�นของสมาชิิกสภา 

กรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกสภาเขติของกรุุงเทพมหานครุและกรุรุมการุของสภากรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

แก้ไขเพิ�มเติิม (ฉบัับัท่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาติรุา ๘ แห่งพรุะรุาชิกฤษฎ่กาดังกล่าวั)



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒
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ในเรุื�องเบ่ั�ยป็รุะชุิมน่� หากกรุรุมการุท่านใดม่การุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุหรุือคณะอนุกรุรุมการุ 

สองคณะในวัันเด่ยวักันแติ่ติ่างเวัลากัน จำ่งจำะม่สิทธิัเบิักเบ่ั�ยป็รุะชุิมได้ทั�ง ๒ คณะ แต่ิกรุณ่ท่�ม่การุป็รุะชุิม 

ซึ่้อนเวัลากันและกรุณ่ท่�ม่การุป็รุะชุิมเหลื�อมเวัลากัน กรุรุมการุซึ่่�งเข้ารุ่วัมป็รุะชุิมทั�งสองคณะม่สิทธิัได้รุับั 

เงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชิมุเฉพาะคณะท่�ม่การุป็รุะชิมุก่อนเท่านั�น (ติามหนังสือกรุมบััญช่ิกลาง ท่� กค ๐๕๐๒/๕๑๔๕ 

ลงวัันท่� ๑๓ พฤศจำกิายน ๒๕๓๕ และบัันท่กติอบัข้อหารืุอสทิธิัในการุได้รัุบัเงนิค่าเบ่ั�ยป็รุะชิมุของสำานักการุคลัง  

ลงวัันท่� ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕)

๓. ค�ารักษาพยาบัาล่

สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ หรืุอบุัคคลในครุอบัครัุวั คือ ค่้สมรุส บิัดา มารุดา และบุัติรุโดยชิอบัด้วัย 

กฎหมายซ่ึ่�งยังไม่บัรุรุลุนิติิภาวัะ ม่สิทธิัได้รัุบัการุช่ิวัยเหลือในการุรัุกษาพยาบัาลหากเจ็ำบัป่็วัยเข้ารัุบัการุรัุกษา 

ณ สถืานพยาบัาลของทางรุาชิการุ ติามข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ เรืุ�อง การุช่ิวัยเหลือในการุรัุกษาพยาบัาล 

พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบัับัท่� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. เครื�องราชิอิสริยาภรณ์

กรุุงเทพมหานครุจำะเสนอขอพรุะรุาชิทานเครืุ�องรุาชิอิสริุยาภรุณ์ให้แก่สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ 

ติามลำาดับัชิั�น ติามรุายละเอ่ยดในบััญช่ิ ๖ ท้ายรุะเบ่ัยบัสำานักนายกรุัฐมนติรุ่ วั่าด้วัยการุขอพรุะรุาชิทาน 

เครืุ�องรุาชิอิสริุยาภรุณ์ฯ ดังน่�

ล่ำาดับั  ติำาแหน�ง เครื�องราชิอิสริยาภรณ์ เงื�อนไขแล่ะ
    ท่�ขอพระราชิทาน ระยะเวัล่า หมายเหตุิ
    เริ�มต้ินขอ เลื่�อนได้ถึง การเลื่�อนชัิ�นติรา 

 ๑. ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ติ.ชิ. ป็.ม. ปี็เว้ันปี็ 

 ๒. รุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ติ.ม. ท.ชิ. ปี็เว้ันปี็ 

 ๓. สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ จำ.ม. ท.ชิ. ปี็เว้ันปี็ 

 ๔. ป็รุะธัานสภาเขติกรุุงเทพมหานครุ บั.ชิ. ท.ม. ปี็เว้ันปี็ 

 ๕. สมาชิิกสภาเขติกรุุงเทพมหานครุ บั.ม. ท.ม. ปี็เว้ันปี็ 

บััญช่ิ ๖
การขอพระราชิทานเครื�องราชิอิสริยาภรณ์ให้แก�สมาชิิกสภากรุงเทพมหานคร

แล่ะสมาชิิกสภาเขติของกรุงเทพมหานคร
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จ่ำงขอควัามรุ่วัมมือสมาชิิกสภาฯ ทุกท่าน กรุุณากรุอกป็รุะวััติิของท่านให้ชัิดเจำน เพื�อเจ้ำาหน้าท่�จำะได้ 

ดำาเนินการุติรุวัจำสอบัและเสนอขอพรุะรุาชิทานเครืุ�องรุาชิอิสริุยาภรุณ์ได้ถ้ืกต้ิอง เพรุาะหากยังไม่เคยได้รัุบั 

พรุะรุาชิทานมาก่อนเลย ก็จำะเริุ�มต้ินขอพรุะรุาชิทานให้สมาชิิกสภาฯ ในชัิ�นติรุา จำ.ม. ป็รุะธัานสภาฯ ชัิ�นติรุา ติ.ชิ.  

และรุองป็รุะธัานสภาฯ ในชัิ�นติรุา ติ.ม.

๕. เล่ขานุการประธานสภาแล่ะรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ติามมาติรุา ๒๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘ บััญญัติิ 

ให้ม่เลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุหน่�งคน และเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ 

ไม่เกินจำำานวันรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ โดยป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุเป็็นผู้้้แติ่งติั�ง และ 

มาติรุา ๕๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิน่� ได้บััญญัติิให้ผู้้้ดำารุงติำาแหน่งเลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ  

และเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ เป็็นข้ารุาชิการุการุเมือง ติามกฎหมายวั่าด้วัยรุะเบ่ัยบั 

ข้ารุาชิการุการุเมือง โดยให้อำานาจำป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุเป็็นผู้้้แต่ิงตัิ�งข้ารุาชิการุการุเมืองติำาแหน่ง 

เลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุและเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ จำากบุัคคลท่� 

ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุพิจำารุณาเห็นสมควัรุและจำะติ้องม่คุณสมบััติิท่�จำะเป็็นข้ารุาชิการุการุเมือง 

ติามกฎหมายว่ัาด้วัยรุะเบ่ัยบัข้ารุาชิการุการุเมือง และให้นำาบัทบััญญัติิมาติรุา ๕๑ มาใช้ิบัังคับัด้วัย คือ

(๑) ต้ิองไม่ดำารุงติำาแหน่งหรืุอป็ฏิิบััติิหน้าท่�อื�นใดในส่วันรุาชิการุ หน่วัยงานของรัุฐ รัุฐวิัสาหกิจำ หรืุอ 

การุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุหรุือบัริุษัทซึ่่�งกรุุงเทพมหานครุถืือหุ้น หรุือติำาแหน่งผู้้้บัริุหารุท้องถิื�น 

หรืุอพนักงานส่วันท้องถิื�น เว้ันแต่ิติำาแหน่งท่�ต้ิองดำารุงติามบัทบััญญัติิแห่งกฎหมาย หรืุอเป็็นการุป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

เพื�อป็รุะโยชิน์ในการุบัริุหารุรุาชิการุแผู่้นดินหรืุอติามนโยบัายของรัุฐบัาล

(๒) ติ้องไม่รุับัเงินหรุือป็รุะโยชิน์ใด ๆ เป็็นพิเศษจำากส่วันรุาชิการุ หรุือหน่วัยงานของรุัฐ หรุือ 

รุัฐวิัสาหกิจำ หรุือการุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุหรุือบัริุษัทซึ่่�งกรุุงเทพมหานครุถืือหุ้น นอกเหนือ 

ไป็จำากท่�ส่วันรุาชิการุ หน่วัยงานของรุัฐ รุัฐวิัสาหกิจำ หรุือการุพาณิชิย์หรุือบัริุษัทป็ฏิิบััติิกับับุัคคลในธุัรุกิจำ 

การุงานติามป็กติิ

(๓) ติ้องไม่เป็็นผู้้ ้ม่ส่วันได้เส่ยในสัญญาหรุือกิจำการุท่�กรุะทำาหรุือจำะกรุะทำากับัหรุือให้แก่ 

กรุุงเทพมหานครุ หรุือม่ส่วันได้เส่ยในสัญญาหรุือกิจำการุท่�กรุะทำาหรุือจำะกรุะทำากับัหรุือให้แก่องค์กรุ 

ป็กครุองส่วันท้องถิื�นอื�น โดยม่พฤติิการุณ์แสดงให้เห็นวั่าเป็็นการุติ่างติอบัแทนหรุือเอื�อป็รุะโยชิน์ส่วันติน 

รุะหว่ัางกัน หรืุอเป็็นหุ้นส่วันหรืุอผู้้้ถืือหุ้นในห้างหุ้นส่วันหรืุอบัริุษัทท่�เป็็นค่้สัญญากับักรุุงเทพมหานครุอันม่

ลักษณะเป็็นการุผู้้กขาดตัิดติอน ทั�งน่� ไม่ว่ัาโดยทางติรุงหรืุอทางอ้อม เว้ันแต่ิในส่วันท่�เป็็นผู้้้ถืือหุ้นในบัริุษัท

มหาชินจำำากัดอย้่ก่อนได้รัุบัการุเลือกตัิ�ง
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การพ้นจากติำาแหน�ง

เมื�อป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่ง ให้ผู้้้ได้รุับัแติ่งติั�งเป็็นเลขานุการุป็รุะธัานสภา 

และเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่งด้วัย นอกจำากน่�เลขานุการุป็รุะธัานสภา 

กรุุงเทพมหานครุ และเลขานกุารุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุต้ิองพ้นจำากติำาแหน่งติามกฎหมายว่ัาด้วัย

รุะเบ่ัยบัข้ารุาชิการุการุเมือง หรืุอเมื�อกรุะทำาการุต้ิองห้ามติามท่�บััญญัติิไว้ัในมาติรุา ๕๑ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิ 

รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘ หรุือถื้กสั�งให้ออกติามคำาสั�งของป็รุะธัานสภา 

กรุุงเทพมหานครุไม่ว่ัาจำะเป็็นไป็โดยม่ควัามผิู้ดหรืุอไม่ม่ควัามผิู้ดก็ติาม

เลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ และเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุจำะได้รัุบั 

เงินเดือนและเงินเพิ�มติามพรุะรุาชิกฤษฎ่กา กำาหนดเงินเดือน เงินเพิ�ม เงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิม และเงินติอบัแทนอื�น 

ของผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ข้ารุาชิการุการุเมืองอื�นของกรุุงเทพมหานครุ และกรุรุมการุท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุแต่ิงตัิ�ง (ฉบัับัท่� ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน่�

 ติำาแหน�ง อัติรา เงินเดือน เงินเพิ�ม รวัม

เลขานุการุป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ๑ ๓๔,๖๑๐ ๔,๔๐๐ ๓๙,๐๑๐

เลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ ๒ ๓๑,๑๗๐ ๒,๒๐๐ ๓๓,๓๗๐

หมายเหตุิ เลขานกุารุป็รุะธัานสภาฯ และเลขานกุารุรุองป็รุะธัานสภาฯ ต้ิองไม่เป็็นข้ารุาชิการุหรืุอพนักงาน 

ส่วันท้องถิื�นซ่ึ่�งม่ติำาแหน่งหรืุอเงินเดือนป็รุะจำำา ผู้้้บัริุหารุท้องถิื�น สมาชิิกสภาเขติ ข้ารุาชิการุการุเมือง ข้ารุาชิการุ 

รัุฐสภาฝ่่ายการุเมือง พนักงานหน่วัยงานของรัุฐ หรืุอรัุฐวิัสาหกิจำ และต้ิองไม่เป็็นบัคุคลท่�ต้ิองห้ามติามมาติรุา  

๕๑ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ ด้วัย



35

การประชุิมสภากรุงเทพมหานครครั�งแรก

เมื�อรุัฐมนติรุ่วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทยเรุ่ยกป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุเพื�อให้สมาชิิกได้มา 

ป็รุะชิุมเป็็นครุั�งแรุก ติามมาติรุา ๓๐ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ  

พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการุป็รุะชุิมสภาครุั�งแรุก ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดให้เชิิญรุัฐมนติรุ่วั่าการุ 

กรุะทรุวังมหาดไทยเป็็นผู้้้เป็ิดป็รุะชุิม ในวัันนั�น นอกจำากทุกท่านจำะติ้องเข้าส้่พิธ่ัการุในการุป็รุะชุิม 

สภากรุุงเทพมหานครุครัุ�งแรุกแล้วั พรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัรุหิารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ และข้อบัังคับั 

การุป็รุะชิุมสภาฯ ยังกำาหนดขั�นติอนติ่าง ๆ ท่�สมาชิิกทุกท่านจำะติ้องดำาเนินการุ ซึ่่�งจำะป็รุากฏิในรุะเบ่ัยบั 

วัารุะการุป็รุะชุิมสภาฯ ท่�สำานักงานเลขานุการุสภาฯ จำะได้ส่งหนังสือเชิิญป็รุะชุิมให้แก่ทุกท่านทรุาบั 

เป็็นการุล่วังหน้า

๑.  การปฏิิญาณติน

ติามข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดให้สมาชิิกป็ฏิิญาณตินในท่�ป็รุะชุิมสภาก่อนเข้ารัุบัหน้าท่�  

โดยในการุป็รุะชิุมสภาครุั�งแรุกให้เป็็นหน้าท่�ของป็รุะธัานชิั�วัครุาวั (สมาชิิกผู้้้ม่อายุส้งสุด) เป็็นผู้้้กล่าวันำา 

ป็ฏิิญาณด้วัยถ้ือยคำาดังต่ิอไป็น่�

“ข้าพเจ้ำา (ชืิ�อผู้้้ป็ฏิิญาณ) ขอป็ฏิิญาณว่ัา ข้าพเจ้ำาจำะป็ฏิิบััติิหน้าท่� ด้วัยควัามซืึ่�อสัติย์สุจำริุติ เพื�อป็รุะโยชิน์ 

ของป็รุะเทศและป็รุะชิาชิน ทั�งจำะรัุกษาไว้ัและป็ฏิิบััติิติามรัุฐธัรุรุมน้ญแห่งรุาชิอาณาจัำกรุไทยทุกป็รุะการุ”

๒.  การเลื่อกประธานสภาแล่ะรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ติามมาติรุา ๒๕ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘ บััญญัติิว่ัา  

“ให้สภากรุุงเทพมหานครุเลือกสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุเป็็นป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุคนหน่�ง  

และรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุไม่เกินสองคน โดยให้ดำารุงติำาแหน่งทันท่ท่�ได้รัุบัเลือก”

เมื�อสมาชิิกได้ป็ฏิิญาณตินแล้วั ก็จำะต้ิองดำาเนินการุเลือกป็รุะธัานสภาฯ ๑ คน และรุองป็รุะธัานสภาฯ 

ไม่เกิน ๒ คน เพื�อทำาหน้าท่�เป็็นป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม และดำาเนินกิจำการุของสภาให้เป็็นไป็ติามกฎหมาย 

และข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ

๒.๑ การเลื่อกประธานสภาฯ

    สมาชิิกแต่ิละคนม่สิทธิัเสนอชืิ�อสมาชิิกได้ ๑ ชืิ�อ การุเสนอนั�นต้ิองม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๕ คน 

    ถ้ืาม่ผู้้้เสนอชืิ�อผู้้้ใดเพ่ยงชืิ�อเด่ยวั ให้ถืือว่ัาผู้้้นั�นได้รัุบัเลือก
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    ถ้ืาม่ผู้้้เสนอหลายชืิ�อ ให้สมาชิิกลงมติิจำากชืิ�อเหล่านั�น ด้วัยวิัธ่ัการุลงคะแนนลับั

    เมื�อติรุวัจำนับัคะแนนแล้วั ให้ป็รุะธัานชัิ�วัครุาวัป็รุะกาศคะแนนต่ิอท่�ป็รุะชุิม ผู้้้ได้คะแนนส้งสุด

เป็็นผู้้้ได้รัุบัเลือก

    ถ้ืาคะแนนส้งสุดเท่ากันหลายชืิ�อ ให้เลือกใหม่เฉพาะชืิ�อท่�ได้คะแนนเท่ากัน

    แต่ิถ้ืาคะแนนส้งสุดเท่ากันอ่ก ให้ป็รุะธัานชัิ�วัครุาวัออกเส่ยงเพิ�มข่�นอ่กหน่�งเส่ยงเป็็นเส่ยงช่ิ�ขาด

๒.๒ การเลื่อกรองประธานสภาฯ

    กรุณ่สภาม่มติิให้ม่รุองป็รุะธัานสภาฯ ๒ คน ให้เลือกรุองป็รุะธัานสภาฯ คนท่�หน่�งก่อน แล้วัจ่ำง 

เลือกรุองป็รุะธัานสภาฯ คนท่�สอง โดยดำาเนินการุเช่ินเด่ยวักับัการุเลือกป็รุะธัานสภาฯ โดยนำาควัามในข้อ ๗  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ มาใช้ิบัังคับัโดยอนุโลม

อำานาจหน้าท่�ของประธานสภาฯ

๑. ดำาเนนิกิจำการุของสภากรุุงเทพมหานครุให้เป็็นไป็ติามข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภากรุุงเทพมหานครุ

๒. เป็็นป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม เวั้นแติ่ในขณะท่�เข้ากล่าวัอภิป็รุายสนับัสนุนหรุือคัดค้านญัติติิในท่� 

ป็รุะชุิม

๓. กำากับัด้แลงานในสภา

๔. รัุกษารุะเบ่ัยบัและควัามสงบัเรุ่ยบัรุ้อยในสภา

๕. เป็็นผู้้้แทนสภาในกิจำการุภายนอก

๖. อำานาจำและหน้าท่�อื�นติามท่�ม่กฎหมายบััญญัติิไว้ั หรืุอติามท่�กำาหนดไว้ัในข้อบัังคับัน่� เช่ิน

  ๖.๑ เป็็นผู้้้เรุ่ยกป็รุะชุิมสภาติามสมัยป็รุะชุิมท่�สภาฯ ได้ลงมติิไว้ั และเป็็นผู้้้เปิ็ดหรืุอปิ็ดการุป็รุะชุิม 

(ติามมาติรุา ๓๐ แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

  ๖.๒ เป็็นผู้้้เรุ่ยกป็รุะชุิมสภาเป็็นการุป็รุะชุิมสภาสมัยวิัสามัญ ติามท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ 

หรืุอสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุม่จำำานวันไม่น้อยกว่ัาหน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด ทำาคำารุ้องขอให้ 

เรุ่ยกป็รุะชุิมสมัยวิัสามัญ (ติามมาติรุา ๓๑ แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

  ๖.๓ สั�งขยายสมัยป็รุะชุิมสามัญหรืุอสมัยป็รุะชุิมวิัสามัญติามควัามจำำาเป็็น ครัุ�งละไม่เกิน ๑๕ วััน 

(ติามมาติรุา ๓๐ และ ๓๑ แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ) 

  ๖.๔ อำานาจำในการุออกเส่ยงช่ิ�ขาด (ติามมาติรุา ๓๓ แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุฯ และข้อ ๗๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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  ๖.๕ อำานาจำในการุวิันิจำฉัยว่ัาเป็็นกรุะท้้ถืามสด (ติามข้อ ๑๑๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

  ๖.๖ จำัดให้ม่การุเลือกป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภาในวัันถืัดจำากวัันท่�ป็รุะธัานสภาและ 

รุองป็รุะธัานสภาพ้นจำากติำาแหน่งติามวัารุะ (ติามข้อ ๙ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

  ๖.๗ การุวิันิจำฉัยวั่ารุ่างข้อบััญญัติิใดเป็็นรุ่างข้อบััญญัติิเก่�ยวัด้วัยการุเงินท่�จำะติ้องม่คำารุับัรุอง 

ของผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ (ติามมาติรุา ๙๙ วัรุรุคสอง แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุฯ)

  ๖.๘ อำานาจำในการุให้ควัามเห็นชิอบัในติัวับุัคคล (สมาชิิกสภาฯ) ซึ่่�งจำะเดินทางไป็รุาชิการุ 

โดยเบิักค่าใช้ิจ่ำายจำากงบัป็รุะมาณของกรุุงเทพมหานครุ (ติามข้อ ๖ แห่งข้อบััญญัติิฯ เรืุ�อง การุเบิักค่าใช้ิจ่ำาย 

ในการุเดนิทางไป็รุาชิการุของสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุและสมาชิิกสภาเขติฯ) ก่อนนำาเสนอผู้้้ว่ัารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุอนุมัติิให้เบิักค่าใช้ิจ่ำาย

  ๖.๙ การุแต่ิงตัิ�งเลขานุการุป็รุะธัานสภาฯ และเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภาฯ ซ่ึ่�งเป็็นข้ารุาชิการุ 

การุเมือง (ติามมาติรุา ๕๘ แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

  ๖.๑๐ มอบัหมายให้ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุสภาฯ คนใดคนหน่�ง (กรุณ่ม่ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุสภาฯ หลายคน  

และไม่ม่ผู้้้ดำารุงติำาแหน่งเลขานุการุสภาฯ หรุือม่แติ่ไม่อาจำป็ฏิิบััติิรุาชิการุได้) เป็็นผู้้้รุักษารุาชิการุแทน 

เลขานุการุสภาฯ ถ้ืาไม่ม่ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุสภาฯ หรืุอม่แต่ิไม่อาจำป็ฏิิบััติิรุาชิการุได้ ให้ป็รุะธัานสภาฯ แต่ิงตัิ�ง 

ข้ารุาชิการุในสำานักงานเลขานกุารุสภาฯ ผู้้้ม่อาวัโุสติามรุะเบ่ัยบัแบับัแผู้นของทางรุาชิการุเป็็นผู้้้รัุกษารุาชิการุ 

แทนเลขานุการุสภาฯ (ติามมาติรุา ๘๕ วัรุรุคสอง แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

  ๖.๑๑ ออกบััติรุป็รุะจำำาตัิวัให้แก่ป็รุะธัานสภาเขติ รุองป็รุะธัานสภาเขติ สมาชิิกสภาเขติ เลขานกุารุ 

ป็รุะธัานสภาและเลขานุการุรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ (ติามมาติรุา ๗ (๒) แห่ง พ.รุ.บั. เครืุ�องแบับั 

และบััติรุป็รุะจำำาตัิวัเจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๓๐)

อำานาจหน้าท่�ของรองประธานสภาฯ

รุองป็รุะธัานสภาฯ ม่อำานาจำหน้าท่�ชิ่วัยป็รุะธัานสภาฯ ในกิจำการุอันเป็็นอำานาจำหน้าท่�ของ 

ป็รุะธัานสภาฯ หรืุอป็ฏิิบััติิหน้าท่�ติามท่�ป็รุะธัานสภาฯ มอบัหมาย

เมื�อป็รุะธัานสภาฯ ไม่อย่้ หรืุอไม่อาจำป็ฏิิบััติิหน้าท่�ได้ ให้รุองป็รุะธัานสภาฯ คนท่�หน่�ง เป็็นผู้้้ป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

แทนป็รุะธัานสภาฯ ถ้ืารุองป็รุะธัานสภาฯ คนท่�หน่�งไม่อย้่หรืุอไม่อาจำป็ฏิิบััติิหน้าท่�ได้ ให้รุองป็รุะธัานสภาฯ        

คนท่�สอง เป็็นผู้้้ป็ฏิิบััติิหน้าท่�แทนป็รุะธัานสภาฯ
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วัาระการดำารงติำาแหน�ง

ป็รุะธัานสภาฯ และรุองป็รุะธัานสภาฯ ดำารุงติำาแหน่งทันท่ท่�ได้รัุบัเลือก และม่วัารุะการุดำารุงติำาแหน่ง 

ครุาวัละ ๒ ปี็ (ติามมาติรุา ๒๕ แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

การเลื่อกตัิ�งใหม�เมื�อครบัวัาระ

เมื�อครุบัวัารุะ ๒ ป็ี ให้ป็รุะธัานสภาฯ จำัดให้ม่การุเลือกป็รุะธัานสภาฯ และรุองป็รุะธัานสภาฯ  

ในวัันทำาการุถัืดจำากวัันท่�ป็รุะธัานสภาฯ และรุองป็รุะธัานสภาฯ พ้นจำากติำาแหน่ง (ติามข้อ ๙ แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ)

 ป็รุะธัานสภาฯ และรุองป็รุะธัานสภาฯ คนเดิมซ่ึ่�งพ้นจำากติำาแหน่งอาจำได้รัุบัเลือกอ่กก็ได้

หมายเหตุิ ป็รุะเด็นน่�ม่ผู้้้สอบัถืามว่ัา ในวัันเลือกป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุข่�นแทน 

คนเดิมซ่ึ่�งพ้นจำากติำาแหน่งติามวัารุะนั�น จำะให้ป็รุะธัานสภาฯ คนเดิม หรืุอสมาชิิกผู้้้ม่อายุส้งสุดเป็็นป็รุะธัาน

ชัิ�วัครุาวั เพื�อดำาเนินการุเลือกป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ

 ในป็รุะเด็นน่� ติามข้อ ๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดให้นำาควัามในข้อ ๖ วัรุรุคสอง 

และวัรุรุคสาม ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้ิบัังคับัโดยอนุโลม คือ หากเป็็นการุเลือกป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัาน 

สภากรุุงเทพมหานครุซึ่่�งพ้นจำากติำาแหน่งติามวัารุะ ติ้องเชิิญสมาชิิกผู้้้ม่อายุส้งสุดซึ่่�งอย้่ในท่�ป็รุะชุิมนั�นเป็็น

ป็รุะธัานชัิ�วัครุาวัเพื�อดำาเนินการุเลือกป็รุะธัานสภาฯ

การพ้นจากติำาแหน�ง

นอกจำากดำารุงติำาแหน่งครุบัวัารุะ ๒ ป็ีแล้วั ป็รุะธัานสภาหรุือรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ 

อาจำพ้นจำากติำาแหน่งก่อนถ่ืงวัารุะด้วัยเหตุิใดเหตุิหน่�ง ดังต่ิอไป็น่�

๑. ขาดจำากสมาชิิกภาพของสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ (ติามมาติรุา ๒๓ แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัรุหิารุ 

รุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๒. ลาออกจำากติำาแหน่งโดยยื�นหนังสือลาออกติ่อรุัฐมนติรุ่วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทย และใหม่้ผู้ล 

นับัแต่ิวัันถัืดจำากวัันท่�ยื�นหนังสือลาออก

๓. เมื�อสมาชิิกสภาฯ ไม่น้อยกวั่าหน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด เข้าชิื�อเสนอญัติติิให้สภา 

กรุุงเทพมหานครุม่การุเลือกติั�งป็รุะธัานสภาฯ หรุือรุองป็รุะธัานสภาฯ ใหม่ และสภากรุุงเทพมหานครุม่ 

มติิติามนั�นด้วัยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ัาสามในส่�ของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด โดยให้พ้นจำากติำาแหน่งเมื�อได้ม่ 
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การุเลือกตัิ�งป็รุะธัานสภาหรืุอรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุแล้วัแต่ิกรุณ่

ในกรุณ่ดังกล่าวัข้างติ้น ให้สภากรุุงเทพมหานครุเลือกป็รุะธัานสภาหรุือรุองป็รุะธัานสภา 

กรุุงเทพมหานครุคนใหม่ข่�นแทนแล้วัแต่ิกรุณ่ และให้ผู้้้ได้รัุบัเลือกนั�นอย่้ในติำาแหน่งติามวัารุะของผู้้้ซ่ึ่�งตินแทน  

(ติามมาติรุา ๒๖ แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

หมายเหติุ ป็รุะเด็นน่� ป็รุะธัานสภาหรุือรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่งก่อนถื่งวัารุะ 

เป็็นเรุื�องเฉพาะติัวั จำ่งให้สภากรุุงเทพมหานครุเลือกป็รุะธัานสภาหรุือรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ 

คนใหม่ข่�นแทน แล้วัแต่ิกรุณ่ และให้ผู้้้ท่�ได้รัุบัเลือกอย้ใ่นติำาแหน่งติามวัารุะของผู้้้ซ่ึ่�งตินแทน

หน้าท่�ของเล่ขานุการสภาฯ 

๑. นัดป็รุะชุิมสภาและนัดป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุครัุ�งแรุก 

๒. เชิิญผู้้้เป็็นป็รุะธัานชัิ�วัครุาวัของท่�ป็รุะชุิมสภาและท่�ป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุเข้าป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

๓. ช่ิวัยป็รุะธัานในการุควับัคุมการุนับัคะแนนเส่ยง 

๔. แจ้ำงรุะเบ่ัยบัหรืุอหนังสือต่ิอท่�ป็รุะชุิมหรืุอต่ิอสมาชิิก 

๕. จัำดทำารุายงานการุป็รุะชุิมติามถ้ือยคำาท่�อภิป็รุายและควับัคุมการุทำารุายงานการุป็รุะชุิมทั�งป็วัง

๖. ยืนยันมติิของสภาไป็ยังผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง

๗. รัุกษาสรุรุพเอกสารุของสภา

๘. ควับัคุมการุเข้าออกในสภา 

๙. ควับัคุมกิจำการุให้เป็็นไป็ติามรุะเบ่ัยบัท่�ป็รุะธัานสภาจำะได้กำาหนด

๑๐. ป็ฏิิบััติิการุติามท่�ได้กำาหนดไว้ัในข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ 

๑๑. ป็ฏิิบััติิการุอื�นติามท่�ป็รุะธัานสภามอบัหมาย

ในการุป็รุะชุิมสภาครัุ�งแรุกติามข้อ ๑๓ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดให้เป็็น 

หน้าท่�ของเลขานุการุสภาฯ ท่�จำะเชิิญสมาชิิกผู้้้ม่อายุส้งสุดซึ่่�งอย้่ในท่�ป็รุะชุิมนั�น เป็็นป็รุะธัานชิั�วัครุาวัเพื�อ 

ดำาเนินการุเลือกตัิ�งป็รุะธัานสภาฯ

๓. การกำาหนดจำานวันสมัยประชุิมสามัญ แล่ะวัันเริ�มสมัยประชุิมสามัญประจำาปี 

ในการุป็รุะชุิมสภาฯ ครุั�งแรุก นอกจำากสมาชิิกจำะติ้องกำาหนดจำำานวันสมัยป็รุะชุิมสามัญป็รุะจำำาป็ี

ไวั้วั่าสมควัรุม่ก่�สมัย ซึ่่�งติามมาติรุา ๓๐ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ 
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บััญญัติิให้ม่ไม่น้อยกว่ัา ๒ สมัย แต่ิต้ิองไม่เกิน ๔ สมัยแล้วั ยังต้ิองกำาหนดวัันเริุ�มสมัยป็รุะชุิมสามัญป็รุะจำำาปี็ 

แต่ิละสมัยด้วัย เช่ิน สภาฯ ม่มติิว่ัาในปี็ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ม่สมัยป็รุะชิมุสามัญ ๔ สมัย คือ เดือนมกรุาคม เมษายน 

กรุกฎาคม และติลุาคมแล้วั สมาชิิกจำะต้ิองเสนอด้วัยว่ัา จำะกำาหนดวัันใดเป็็นวัันเริุ�มสมัยป็รุะชิมุ ยกตัิวัอย่างเช่ิน 

สภาฯ ม่มติิให้กำาหนดวัันท่� ๑ ของเดือนแห่งสมัยป็รุะชุิมนั�น ๆ เป็็นวัันเริุ�มสมัยป็รุะชุิม ป็รุะธัานสภาฯ ก็จำะ 

ออกคำาสั�งเรุ่ยกป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ สมัยป็รุะชุิมสามัญ สมัยท่� ๑ ป็รุะจำำาป็ีพุทธัศักรุาชิ ๒๕๖๔ 

ติามมติิท่�ป็รุะชุิมสภาฯ ตัิ�งแต่ิวัันท่� ๑ มกรุาคม – ๓๐ มกรุาคม ๒๕๖๔ ต่ิอไป็

๔. การเลื่อกตัิ�งคณะกรรมการติรวัจรายงานการประชุิม

เนื�องจำากข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดให้สภาฯ เลือกตัิ�งคณะกรุรุมการุติรุวัจำรุายงานการุ 

ป็รุะชุิมในครุาวัป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุครัุ�งแรุก ดังนั�นในการุป็รุะชุิมสภาฯ ครัุ�งแรุก จำะม่รุะเบ่ัยบัวัารุะ 

เลือกตัิ�งคณะกรุรุมการุติรุวัจำรุายงานการุป็รุะชุิมด้วัย ซ่ึ่�งกรุรุมการุคณะน่�ม่จำำานวันไม่น้อยกว่ัา ๕ คน แต่ิไม่เกิน 

๙ คน (ติามแต่ิสภาฯ จำะม่มติิ) ตัิ�งจำากสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ คุณสมบััติิของกรุรุมการุชุิดน่�ควัรุเป็็น 

ผู้้้ม่ควัามรุอบัรุ้้ในด้านภาษาไทยและข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ และจำะต้ิองเป็็นผู้้้มาป็รุะชุิมสภาฯ เป็็นป็รุะจำำา  

เพรุาะจำะต้ิองติรุวัจำรุายงานการุป็รุะชุิม แก้ไขถ้ือยคำาและข้อควัามในรุายงานซ่ึ่�งเจ้ำาหน้าท่�สภาฯ ได้จัำดทำาข่�น 

ติามถ้ือยคำาท่�อภิป็รุาย ให้ถ้ืกต้ิองติามหลักภาษาไทย ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ และข้อเท็จำจำริุงในขณะท่� 

ม่การุป็รุะชิุมในแติ่ละครุั�ง แติ่อย่างไรุก็ติาม กรุรุมการุคณะน่� ก็จำะม่ผู้้้ชิ่วัยเลขานุการุท่�เป็็นข้ารุาชิการุ 

คอยช่ิวัยเหลืออย่้ด้วัย ผู้้้เป็็นกรุรุมการุชิดุน่�จ่ำงควัรุเป็็นผู้้้ท่�สามารุถืสละเวัลาเพื�อมาติรุวัจำรุายงานการุป็รุะชิมุได้  

เพรุาะในบัางครุั�งหากม่การุป็รุะชิุมสภาหลายชิั�วัโมง คณะกรุรุมการุฯ ก็จำะติ้องพิจำารุณาติรุวัจำรุายงาน 

การุป็รุะชุิมซึ่่�งม่ควัามยาวัหลายสิบัหน้า ก็ติ้องใชิ้เวัลาติรุวัจำรุายงานแทบัทุกวัันเพื�อจำะได้นำาเสนอกับั 

ป็รุะธัานสภาฯ จัำดเข้ารุะเบ่ัยบัวัารุะรัุบัรุองรุายงานในการุป็รุะชุิมครุาวัต่ิอไป็

เมื�อถ่ืงรุะเบ่ัยบัวัารุะน่� สมาชิิกจำะต้ิองเสนอชืิ�อ (สมาชิิก) ผู้้้ท่�เห็นสมควัรุโดยม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อย 

กวั่า ๒ คน สมาชิิกม่สิทธิั�เสนอชิื�อโดยไม่จำำากัดจำำานวัน ถื้าม่ผู้้้ถื้กเสนอชิื�อไม่เกินจำำานวันให้ถืือวั่าผู้้้ถื้กเสนอ 

ชืิ�อทุกคนได้รัุบัเลือก ในกรุณ่ท่�ม่ผู้้้ถ้ืกเสนอชืิ�อเกินจำำานวัน ให้สมาชิิกลงมติิจำากชืิ�อเหล่านั�น ผู้้้ได้คะแนนส้งสุด 

ติามลำาดับัจำะเป็็นผู้้้ได้รุับัเลือก ซึ่่�งติามข้อ ๘๘ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดให้นำา 

ข้อ ๗๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ มาใช้ิโดยอนุโลม
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อำานาจหน้าท่�ของสภากรุงเทพมหานคร

กรุุงเทพมหานครุม่ฐานะเป็็นนิติิบุัคคล และเป็็นรุาชิการุบัริุหารุส่วันท้องถิื�น การุบัริุหารุ 

กรุุงเทพมหานครุ ป็รุะกอบัด้วัย

๑. สภากรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งทำาหน้าท่�เป็็นฝ่่ายนิติิบััญญัติิ

๒. ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งเป็็นหัวัหน้าฝ่่ายบัริุหารุ รัุบัผิู้ดชิอบัในการุกำาหนดนโยบัายและ

การุบัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุให้เป็็นไป็ติามกฎหมาย

ทั�งสองฝ่่ายต่ิางได้รัุบัการุเลือกตัิ�งมาจำากป็รุะชิาชินโดยติรุง แยกจำากกันอย่างเด็ดขาด และม่ควัาม

สัมพันธ์ักันในลักษณะของการุถ่ืวังดุลอำานาจำซ่ึ่�งกันและกัน แต่ิในท่�น่�จำะขอนำามากล่าวัได้เฉพาะในส่วันของ

สภากรุุงเทพมหานครุ

สภากรุุงเทพมหานครุ ป็รุะกอบัด้วัยสมาชิิกซึ่่�งรุาษฎรุเลือกติั�งเข้ามาโดยถืือเกณฑ์์จำำานวันรุาษฎรุ 

หน่�งแสนห้าหมื�นคนต่ิอสมาชิิกสภา ๑ คน อายุของสภาม่กำาหนดครุาวัละ ๔ ปี็ นับัแต่ิวัันเลือกตัิ�งสมาชิิก 

สภากรุุงเทพมหานครุ สมาชิิกภาพของสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุเริุ�มตัิ�งแต่ิวัันเลือกตัิ�ง และอย่้ในติำาแหน่ง 

ติามอายขุองสภากรุุงเทพมหานครุ เมื�ออายุของสภาสิ�นสุดลง ให้จัำดการุเลือกตัิ�งสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุ 

ข่�นใหม่เป็็นการุเลือกติั�งทั�วัไป็ภายในส่�สิบัห้าวัันนับัแติ่วัันท่�สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุดำารุงติำาแหน่ง 

ครุบัวัารุะ เมื�อติำาแหน่งสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุว่ัางลงเพรุาะเหติอืุ�นนอกจำากครุบัวัารุะ ให้ม่การุเลือกตัิ�ง 

สมาชิิกสภาภายในกำาหนดเวัลาหกสิบัวััน เวั้นแติ่วัารุะการุดำารุงติำาแหน่งของสมาชิิกสภาเหลืออย้่ไม่ถื่ง 

หน่�งรุ้อยแป็ดสิบัวัันจำะไม่จำัดเลือกติั�งก็ได้ แติ่สมาชิิกผู้้้เข้ามาแทนนั�นให้อย้่ในติำาแหน่งได้เพ่ยงเท่าอายุของ 

สภาท่�เหลืออย้เ่ท่านั�น

สมาชิิกสภากรุงเทพมหานคร ม่หน้าท่�โดยสรุุป็ดังน่� คือ

๑. อำานาจำในการุเสนอและการุพิจำารุณาให้ควัามเห็นชิอบัในการุติรุาข้อบััญญัติิ

๒. อำานาจำในการุพจิำารุณาและให้ควัามเห็นชิอบัในรุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำายป็รุะจำำาปี็และ

งบัป็รุะมาณรุายจ่ำายเพิ�มเติิม

๓. อำานาจำในการุควับัคุมการุบัริุหารุงานของฝ่่ายบัริุหารุ ซ่ึ่�งม่วิัธ่ัควับัคุมได้ ๔ ป็รุะการุ คือ

  ๓.๑ โดยการุตัิ�งกรุะท้้ถืามผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ ในเรืุ�องใด ๆ อันเก่�ยวักับังานในหน้าท่�

ของกรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งถืือได้ว่ัาเป็็นมาติรุการุท่�ใช้ิในการุควับัคุมได้ทางหน่�ง

  ๓.๒ โดยการุเสนอญัติติิ เพื�อให้กรุุงเทพมหานครุดำาเนินการุอย่างใดอย่างหน่�งซึ่่�งอย้่ในอำานาจำ 

หน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุ หากท่�ป็รุะชุิมสภาเห็นชิอบัในญัติติิของสมาชิิกสภาก็จำะส่งญัติติิในเรุื�องนั�น ๆ  

ให้ฝ่่ายบัริุหารุพิจำารุณาดำาเนินการุต่ิอไป็
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  ๓.๓ โดยการุอภิป็รุายทั�วัไป็ ซึ่่�งจำะกรุะทำาได้โดยสมาชิิกสภาจำำานวันไม่น้อยกวั่าสองในห้าของ 

จำำานวันสมาชิิกทั�งหมดเข้าชิื�อเพื�อเสนอญัติติิขอให้เป็ิดอภิป็รุายทั�วัไป็ เพื�อให้ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ 

แถืลงข้อเท็จำจำริุง หรืุอแสดงควัามคิดเห็นในปั็ญหาอันเก่�ยวักับัการุบัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุได้

  ๓.๔ โดยการุเป็็นกรุรุมการุสภา ซ่ึ่�งถืือได้ว่ัาเป็็นบัทบัาทหน้าท่�สำาคัญของสมาชิิกสภาท่�จำะควับัคุม 

ติิดติามผู้ลการุบัริุหารุงานของฝ่่ายบัริุหารุได้ เพรุาะคณะกรุรุมการุของสภาม่อำานาจำกรุะทำากิจำการุ หรุือ 

พิจำารุณาสอบัสวันหรุือศ่กษาเรุื�องใด ๆ อันอย้่ในอำานาจำหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุได้ แล้วัรุายงานติ่อ 

สภากรุุงเทพมหานครุ เมื�อสภากรุุงเทพมหานครุรัุบัทรุาบัรุายงานของคณะกรุรุมการุฯ ดังกล่าวั ป็รุะธัานสภา 

ก็จำะส่งเรืุ�องให้ฝ่่ายบัริุหารุพิจำารุณาดำาเนินการุต่ิอไป็

๔. อำานาจำในการุอนุมัติิและการุพิจำารุณาให้ควัามเห็นชิอบัในกิจำการุท่�ม่กฎหมายบััญญัติิให้ติ้อง 

ขอควัามเห็นชิอบัจำากสภา หรืุอต้ิองรุายงานให้สภาทรุาบั

  ๔.๑ การุติรุาข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ ติามมาติรุา ๙๗ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุ

รุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ 

  ๔.๒  การุดำาเนินกิจำการุนอกเขติกรุุงเทพมหานครุ ติามมาติรุา ๙๓ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบั

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๔.๓  การุกรุะทำากิจำการุรุ่วัมกับับุัคคลอื�นโดยก่อตัิ�งบัริุษัท หรืุอการุถืือหุ้นในบัริุษัท (ต้ิองได้รัุบัควัาม 

เห็นชิอบัด้วัยคะแนนเส่ยงเกินก่�งหน่�งของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด และได้รุับัควัามเห็นชิอบัจำากรุัฐมนติรุ่ 

ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทย) ติามมาติรุา ๙๔ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ 

ส่วันการุเป็ล่�ยนแป็ลงจำำานวันหุ้นท่�กรุุงเทพมหานครุถืืออย้่ต้ิองได้รัุบัอนุมัติิจำากสภากรุุงเทพมหานครุ

  ๔.๔  การุให้บัริุการุแก่เอกชิน ส่วันรุาชิการุ หน่วัยงานของรัุฐ รัุฐวิัสาหกิจำ หรืุอรุาชิการุส่วันท้องถิื�น 

โดยเรุ่ยกค่าบัริุการุได้โดยติรุาเป็็นข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุติามมาติรุา ๙๒ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบั

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๔.๕ การุมอบัให้เอกชินกรุะทำากิจำการุอันอย่้ในอำานาจำหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุและเรุ่ยกเก็บั

ค่าธัรุรุมเน่ยม ค่าบัริุการุ หรืุอค่าติอบัแทนท่�เก่�ยวัข้องแทนกรุุงเทพมหานครุได้ แต่ิต้ิองได้รัุบัควัามเห็นชิอบั 

จำากสภาและรัุฐมนติรุ่ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทยก่อน หลักเกณฑ์์ วิัธ่ัการุ และเงื�อนไขในการุให้กรุะทำากิจำการุ 

ดังกล่าวัข้างต้ินให้เป็็นไป็ติามรุะเบ่ัยบักรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งได้รัุบัควัามเห็นชิอบัจำากสภา และรัุฐมนติรุ่ว่ัาการุ 

กรุะทรุวังมหาดไทย ติามมาติรุา ๙๖ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ 

  ๔.๖ การุนำาทุนสำารุองเงินคงคลังไป็ซึ่ื�อพันธับััติรุรุัฐบัาล หุ้นก้้ท่�ออกโดยหน่วัยงานของรุัฐ 

หรืุอกองทุนท่�รัุฐตัิ�งข่�น ติามข้อ ๗ แห่งข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ เรืุ�อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒
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  ๔.๗ การุโอนหรืุอเป็ล่�ยนแป็ลงรุายการุในข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุว่ัาด้วัยงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย 

ทั�งหมดหรืุอบัางส่วันไป็ตัิ�งจ่ำายเป็็นรุายการุอื�นในหน่วัยงานเด่ยวักันหรืุอหน่วัยงานอื�น หรืุอโอนงบัป็รุะมาณ 

จำากหน่วัยรุับังบัป็รุะมาณไป็เพิ�มในรุายจำ่ายงบักลาง ติามข้อ ๒๙ แห่งข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ เรุื�อง 

วิัธ่ัการุงบัป็รุะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๔.๘ การุขอกันเงินไว้ัเบิักเหลื�อมปี็งบัป็รุะมาณในกรุณ่ท่�หน่วัยรัุบังบัป็รุะมาณยังมิได้ก่อหน่�ผู้้กพัน 

(กันเงินได้ไม่เกินหน่�งปี็งบัป็รุะมาณ) ติามข้อ ๓๗ แห่งข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ เรืุ�อง วิัธ่ัการุงบัป็รุะมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๔.๙ การุก่อหน่�ผู้้กพันงบัป็รุะมาณมากกว่ัาหน่�งปี็ข่�นไป็ (ยกเว้ันโครุงการุซ่ึ่�งได้รุะบุัไว้ัในข้อบััญญัติิ 

กรุุงเทพมหานครุว่ัาด้วัยงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย) ติามข้อ ๓๓ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ เรืุ�อง 

วิัธ่ัการุงบัป็รุะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๔.๑๐ การุก้้เงินจำากกรุะทรุวัง ทบัวัง กรุม องค์การุ หรืุอนิติิบุัคคลต่ิาง ๆ ติามมาติรุา ๑๑๗ (๘) 

แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๔.๑๑ การุก้้เงินจำากต่ิางป็รุะเทศ องค์การุต่ิางป็รุะเทศ หรืุอองค์การุรุะหว่ัางป็รุะเทศ ติามมาติรุา 

๑๑๗ (๑๑) แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๔.๑๒ รุับัทรุาบัรุายงานการุรุับัจำ่ายเงินป็รุะจำำาป็ีงบัป็รุะมาณ ซึ่่�งสำานักงานติรุวัจำเงินแผู้่นดินได้ 

ติรุวัจำแล้วั ติามมาติรุา ๑๒๐ วัรุรุคสาม แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

๕. อำานาจำในการุอนุมัติิ

  ๕.๑ การุอนุมัติิข้อกำาหนดกรุุงเทพมหานครุ ติามมาติรุา ๑๐๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบั 

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๕.๒ การุอนุมัติิให้ขยายรุะยะเวัลาในการุพิจำารุณาของคณะกรุรุมการุออกไป็ ติามข้อ ๑๐๕ แห่ง 

ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุฯ

๖. อำานาจำในการุวิันิจำฉัย

  ๖.๑ ให้สมาชิิกสภาฯ ออก เพรุาะเห็นว่ัาได้กรุะทำาการุอันเป็็นการุเสื�อมเส่ยแก่เก่ยรุติิศักดิ�ของ 

ติำาแหน่ง มติิของสภาต้ิองม่คะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ัาสองในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดของสภา ติามมาติรุา 

๒๓ (๘) แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ

  ๖.๒  ให้สมาชิิกลาป็รุะชุิมในสมัยป็รุะชุิมหน่�งเกินกว่ัาสามวัันท่�ม่การุป็รุะชุิมติามข้อ ๑๒๔ แห่ง 

ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุฯ
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  ๖.๓ กรุณ่ม่ปั็ญหาจำะต้ิองต่ิควัามข้อบัังคับั ให้เป็็นอำานาจำของสภาท่�จำะวิันิจำฉัย เมื�อท่�ป็รุะชุิมได้ 

ลงมติิวิันิจำฉัยโดยคะแนนเส่ยงเกินกวั่าก่�งหน่�งของจำำานวันสมาชิิกท่�อย้่ในท่�ป็รุะชิุม ผู้ลเป็็นป็รุะการุใดแล้วั  

ให้ถืือว่ัาคำาวิันิจำฉัยนั�นเป็็นเด็ดขาด ติามข้อ ๑๒๖ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุฯ

๗. รุ่วัมกับัฝ่่ายบัริุหารุในการุแก้ไขปั็ญหาควัามเดือดรุ้อนของป็รุะชิาชิน
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การประชุิมสภา

การุป็รุะชิุมสภา ม่ลักษณะพิเศษแติกติ่างจำากการุป็รุะชิุมทั�วัไป็ นับัติั�งแติ่ลักษณะการุป็รุะชิุม 

ผู้้้เข้ารุ่วัมป็รุะชุิม หัวัข้อเรืุ�องท่�จำะป็รุะชุิม การุอภิป็รุาย และการุลงมติิในเรืุ�องท่�ป็รุะชุิม

โดยป็กติิการุป็รุะชุิมสภาจำะติ้องกรุะทำาโดยเป็ิดเผู้ย เวั้นแติ่จำะม่ควัามจำำาเป็็น โดยผู้้้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุ หรืุอสมาชิิกสภาฯ ม่จำำานวันไม่น้อยกว่ัาหน่�งในส่�ของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดของสภารุ้องขอ 

ให้ม่การุดำาเนนิการุป็รุะชิมุลับั การุป็รุะชิมุเช่ินน่�ให้ป็รุะธัานสภาสั�งผู้้้มิได้เป็็นสมาชิิก หัวัหน้าหน่วัยงาน หรืุอ 

ผู้้้มิได้ม่ส่วันเก่�ยวัข้องในการุป็รุะชุิมนั�นออกจำากท่�ป็รุะชุิม พ้นรุะยะท่�จำะฟังการุป็รุะชุิมได้ (ข้อ ๒๗ แห่ง 

ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) การุรุ้องขอให้ม่การุป็รุะชุิมลับันั�นอาจำทำาเป็็นหนังสือก็ได้แต่ิไม่จำำาเป็็นต้ิองบัอก

ล่วังหน้า

การนัดประชุิม การุนัดป็รุะชิมุในรุะหว่ัางสมัยป็รุะชิมุให้ทำาเป็็นหนังสือ หรืุอจำะบัอกในท่�ป็รุะชุิมก็ได้ 

แต่ิถ้ืาบัอกนัดในท่�ป็รุะชิมุ ให้ส่งหนังสือนัดป็รุะชิมุไป็ยังสมาชิิกท่�ไม่ได้มาป็รุะชิมุในเวัลานั�นให้ทรุาบัล่วังหน้า  

ซ่ึ่�งโดยป็กติิให้นัดป็รุะชุิมล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา ๓ วััน แต่ิถ้ืาเป็็นการุด่วัน หรืุออย้่ในสมัยป็รุะชุิม จำะนัดเร็ุวั 

กว่ัานั�นก็ได้ (ติามข้อ ๒๑ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

หนังสือนัดประชุิม หมายถ่ืง เอกสารุการุกำาหนดเวัลาป็รุะชุิม ซ่ึ่�งเลขานุการุสภาฯ ผู้้้ป็ฏิิบััติิหน้าท่� 

เลขานุการุของท่�ป็รุะชุิมสภาฯ จำะเป็็นผู้้้นัดติามคำาสั�งของป็รุะธัานสภา และโดยทั�วัไป็การุนัดป็รุะชุิมจำะต้ิอง 

ทำาเป็็นหนังสือ เว้ันแต่ิได้บัอกนัดครัุ�งต่ิอไป็ในท่�ป็รุะชุิมแล้วั และในการุส่งหนังสือนัดป็รุะชุิมจำะต้ิองส่งรุะเบ่ัยบั 

วัารุะพรุ้อมเอกสารุท่�เก่�ยวัข้องไป็ด้วัย เว้ันแต่ินัดป็รุะชิมุเป็็นการุเรุ่งด่วันจำะแจ้ำงรุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชิมุพรุ้อม 

เอกสารุท่�เก่�ยวัข้องให้สมาชิิกทรุาบัในขณะเปิ็ดป็รุะชุิมก็ได้ (ติามข้อ ๒๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

การจัดระเบ่ัยบัวัาระ หมายถ่ืง การุจัำดลำาดับัเรืุ�องรุาวัท่�จำะต้ิองพิจำารุณาในท่�ป็รุะชุิมสภาฯ โดยป็รุะธัาน 

สภาจำะเป็็นผู้้้ม่อำานาจำในการุจำัด และท่�ป็รุะชิุมจำะพิจำารุณาได้เฉพาะเรุื�องท่�อย้่ในรุะเบ่ัยบัวัารุะเท่านั�น 

โดยพิจำารุณาติามลำาดับัรุะเบ่ัยบัวัารุะท่�จัำดไว้ั เว้ันแต่ิท่�ป็รุะชุิมจำะได้ลงมติิเป็็นอย่างอื�น และการุป็รุะชุิมป็รุ่กษา 

หารุือในสภาติ้องเป็็นกิจำการุอันเก่�ยวักับัอำานาจำหน้าท่�ของสภา ซึ่่�งติามข้อ ๒๘ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดห้ามมิให้ป็รุ่กษาหารืุอในเรืุ�องนอกอำานาจำหน้าท่� หรืุอเรืุ�องท่�ฝ่่าฝื่นกฎหมาย

การุจัำดรุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิม จำะจัำดลำาดับัดังน่�

(๑) เรืุ�องท่�ป็รุะธัานแจ้ำงต่ิอท่�ป็รุะชุิม

(๒) รัุบัรุองรุายงานการุป็รุะชุิมสภา

(๓) กรุะท้้ถืาม โดยให้กำาหนดกรุะท้้ถืามสดก่อนกรุะท้้ถืามทั�วัไป็
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(๔) เรืุ�องท่�คณะกรุรุมการุพิจำารุณาเสร็ุจำแล้วั

(๕) เรืุ�องท่�ค้างพิจำารุณา

(๖) เรืุ�องท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุเสนอ

(๗) เรืุ�องท่�เสนอใหม่

(๘) เรืุ�องอื�น ๆ

ป็รุะธัานสภาอาจำจัำดลำาดับัเรืุ�องด่วันได้ใน ๒ กรุณ่ คือ

๑. เมื�อป็รุะธัานสภาเห็นว่ัาเรืุ�องใดเป็็นเรืุ�องด่วัน จำะจัำดไว้ัในลำาดับัใดของรุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิมก็ได้

๒. เมื�อผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุขอให้จัำดเรืุ�องซ่ึ่�งผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุเป็็นผู้้้เสนอเรืุ�องใด 

เป็็นเรืุ�องเรุ่งด่วันไว้ัในลำาดับัใดของรุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิม ก็ให้ป็รุะธัานสภาพิจำารุณาและอาจำจัำดให้ติามท่� 

ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุรุ้องขอ (ติามข้อ ๒๓ วัรุรุคสาม แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

ถ่ืงแม้ข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภาจำะกำาหนดว่ัา ป็รุะธัานสภาจำะจัำดเรืุ�องด่วันไว้ัในลำาดับัใดของรุะเบ่ัยบั 

วัารุะการุป็รุะชุิมก็ได้ แต่ิโดยทั�วัไป็แล้วัในทางป็ฏิิบััติิ ป็รุะธัานสภาจำะจัำดเรืุ�องด่วันไว้ัหลังรุะเบ่ัยบัวัารุะท่� ๒ 

คือ รุะเบ่ัยบัวัารุะของการุรัุบัรุองรุายงานการุป็รุะชุิมเสมอ 

หมายเหตุิ ในปั็จำจุำบัันพบัว่ัาม่การุใช้ิคำาว่ัา “รุะเบ่ัยบัวัารุะ” และ “วัารุะ” สื�อควัามหมายไม่ถ้ืกต้ิองไม่สอดคล้อง 

กับับัริุบัท โดยผู้้้ใช้ิภาษาส่วันใหญ่คิดว่ัาสามารุถืนำาคำาดังกล่าวัมาใช้ิแทนกันได้ด้วัยเข้าใจำว่ัา “รุะเบ่ัยบัวัารุะ”  

เมื�อพ้ดโดยย่อวั่า “วัารุะ” ก็สามารุถืสื�อควัามหมายได้อย่างเด่ยวักัน ติัวัอย่างเชิ่น คำาวั่า “รุะเบ่ัยบัวัารุะ 

การุป็รุะชุิม” ซึ่่�งหมายถื่งลำาดับัรุายการุท่�กำาหนดไวั้ในการุป็รุะชุิมแติ่ละครุั�ง มักม่ผู้้้นำามาใชิ้ในภาษาพ้ด 

ในรุ้ป็ย่อว่ัา “วัารุะการุป็รุะชุิม” ทำาให้เข้าใจำว่ัาในคำาอื�น ๆ ท่�ป็รุะกอบัด้วัยคำาว่ัา “รุะเบ่ัยบัวัารุะ” ใช้ิคำาว่ัา  

“วัารุะ” แทนกันได้ จ่ำงม่การุใช้ิคำาว่ัา “วัารุะแห่งชิาติิ” เพื�อสื�อควัามหมายถ่ืงคำาว่ัา “รุะเบ่ัยบัวัารุะแห่งชิาติิ” 

ซ่ึ่�งเป็็นควัามเข้าใจำผิู้ด เพรุาะคำา ๒ คำาน่�ไม่อาจำใช้ิแทนกันได้ การุใช้ิคำาผิู้ดในลักษณะดังกล่าวัได้ขยายวังกว้ัาง 

ในแวัดวังต่ิาง ๆ มากข่�น ไม่ว่ัาจำะเป็็นสื�อมวัลชิน หน่วัยงานรัุฐบัาล ครุ้อาจำารุย์

จำากป็ัญหาดังกล่าวั รุาชิบััณฑิ์ติยสถืานได้มอบัให้คณะกรุรุมการุจำัดทำาพจำนานุกรุมศัพท์รุัฐศาสติรุ ์

พิจำารุณา ซ่ึ่�งคณะกรุรุมการุฯ พิจำารุณาแล้วัเห็นว่ัาควัรุใช้ิคำาดังกล่าวัดังน่�

คำาว่ัา “วัารุะ” หมายถ่ืง ครัุ�ง เวัลากำาหนด

คำาว่ัา “รุะเบ่ัยบัวัารุะ” หมายถ่ืง ลำาดับัเรืุ�องท่�จำะพิจำารุณาดำาเนินการุก่อนหลัง
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คำาวั่า “National Agenda” จำ่งควัรุใชิ้คำาวั่า “รุะเบ่ัยบัวัารุะแห่งชิาติิ” ซึ่่�งหมายถื่งการุจำัดลำาดบัั 

ภารุกิจำแห่งชิาติิท่�จำะพิจำารุณาดำาเนินการุก่อนหลัง

ผู้้้จำะใช้ิคำาดังกล่าวัจ่ำงควัรุใช้ิให้ถ้ืกต้ิอง เพื�อให้สื�อควัามหมายได้ติรุงติามวััติถุืป็รุะสงค์ด้วัย 

(*จำากข่าวัป็รุะชิาสัมพันธ์ั รุาชิบััณฑิ์ติยสถืาน)

การดำาเนินการประชุิม

หลังจำากนัดป็รุะชุิมเรุ่ยบัรุ้อยแล้วั สภาจำะติ้องดำาเนินการุป็รุะชุิมติามรุะเบ่ัยบัวัารุะท่�กำาหนดไวั้  

และการุป็รุะชุิมสภาทุกครุาวั ติ้องม่สมาชิิกมาป็รุะชุิมไม่น้อยกวั่าก่�งหน่�งของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด 

จ่ำงจำะเป็็นองค์ป็รุะชุิม

ติามข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภาฯ กำาหนดให้สมาชิิกผู้้้มาป็รุะชิมุลงชืิ�อในสมุดท่�จัำดไว้ั เมื�อสมาชิิกลงชืิ�อ

ครุบัองค์ป็รุะชุิมแล้วั ให้เลขานุการุสภาฯ ม่สัญญาณเรุ่ยกป็รุะชุิม ให้สมาชิิกเข้านั�งในท่�ท่�จัำดไว้ั เมื�อม่สมาชิิก 

เข้าป็รุะชุิมครุบัองค์ป็รุะชิมุแล้วั ให้ป็รุะธัานดำาเนินการุป็รุะชิมุได้ (ติามข้อ ๒๔ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภาฯ)

สมัยประชิุม หมายถื่ง กำาหนดเวัลาในรุอบัป็ีหน่�งท่�ให้สภาทำาการุป็รุะชุิมพิจำารุณาเรุื�องติ่าง ๆ 

ซ่ึ่�งติามมาติรุา ๓๐ วัรุรุคสองแห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ กำาหนดให้ปี็หน่�ง 

ม่สมัยป็รุะชุิมสามัญไม่น้อยกว่ัาสองสมัย แต่ิต้ิองไม่เกินส่�สมัย จำำานวันสมัยป็รุะชุิมสามัญและวัันเริุ�มป็รุะชุิม

สามัญป็รุะจำำาปี็แต่ิละสมัยให้สภากรุุงเทพมหานครุกำาหนด

สมัยป็รุะชุิมดังกล่าวัม่ ๒ ป็รุะเภท ได้แก่ สมัยป็รุะชุิมสามัญ และสมัยป็รุะชุิมวิัสามัญ

สมัยประชุิมสามัญ หมายถ่ืง การุป็รุะชุิมติามป็กติิป็รุะจำำาปี็ ม่กำาหนดสมัยละ ๓๐ วััน ถ้ืาม่กรุณ่จำำาเป็็น 

ให้ป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุสั�งขยายสมัยป็รุะชุิมสามัญออกไป็อ่กได้ติามควัามจำำาเป็็นครุั�งละไม่เกิน 

๑๕ วััน ดังนั�นการุท่�ม่ผู้้้พ้ดติิดป็ากกันอย้่เสมอวั่า กำาหนดเวัลาป็รุะชุิมสมัยละหน่�งเดือนนั�นจำ่งไม่ถื้กติ้อง 

เพรุาะเดือนหน่�งอาจำม่ ๒๘, ๒๙, ๓๐ หรืุอ ๓๑ วัันก็ได้

สมัยประชุิมวิัสามัญ หมายถ่ืง การุป็รุะชิมุนอกจำากป็กติิ หรืุอการุเปิ็ดสมัยป็รุะชิมุ นอกสมัยป็รุะชิมุ 

สามัญ (เมื�อป็ิดสมัยป็รุะชุิมสามัญแล้วั) จำะเรุ่ยกป็รุะชุิมสมัยวิัสามัญได้ติ่อเมื�อม่กรุณ่จำำาเป็็นเพื�อป็รุะโยชิน์ 

ของกรุุงเทพมหานครุ ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ หรุือสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุม่จำำานวันไม่น้อย 

กวั่าหน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด อาจำทำาคำารุ้องยื�นติ่อป็รุะธัานสภาขอให้เรุ่ยกป็รุะชุิมสภา 

กรุุงเทพมหานครุเป็็นการุป็รุะชุิมสมัยวิัสามัญได้ ให้ป็รุะธัานสภาเรุ่ยกป็รุะชุิมโดยกำาหนดวัันป็รุะชุิมภายใน 

๑๕ วัันนับัแต่ิวัันได้รัุบัคำารุ้อง (ติามข้อ ๑๘ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒
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สมัยป็รุะชุิมวิัสามัญก็ม่กำาหนดเวัลา ๓๐ วััน เช่ินเด่ยวักับัสมัยป็รุะชุิมสามัญ และถ้ืาม่กรุณ่จำำาเป็็น

ก็ให้ป็รุะธัานสภาสั�งขยายสมัยป็รุะชุิมวิัสามัญออกไป็ได้อ่กติามควัามจำำาเป็็นครัุ�งละไม่เกิน ๑๕ วัันเช่ินกัน

แต่ิอย่างไรุก็ติาม ไม่ว่ัาจำะเป็็นสมัยป็รุะชุิมสามัญหรืุอสมัยป็รุะชุิมวิัสามัญ การุปิ็ดสมัยป็รุะชุิมก่อน 

ครุบักำาหนดเวัลา ๓๐ วััน จำะกรุะทำาได้แต่ิโดยควัามเห็นชิอบัจำากสภากรุุงเทพมหานครุ (ติามข้อ ๑๗ วัรุรุคสาม 

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

วัันเวัล่าประชุิม ในสมัยป็รุะชุิมหน่�ง ๆ  สภาจำะต้ิองกำาหนดวัันเวัลาป็รุะชุิมในสมัยนั�น ๆ  ซ่ึ่�งโดยทั�วัไป็ 

อาจำม่มติิให้ป็รุะชุิมสัป็ดาห์ละ ๑ วััน เช่ิน ทุกวัันพุธั เวัลา ๑๐.๐๐ น. เป็็นต้ิน

องค์ประชุิม หมายถ่ืง จำำานวันติำ�าสุดของสมาชิิกท่�มาป็รุะชุิมสภาติามท่�บััญญัติิไว้ัในมาติรุา ๓๒ แห่ง 

พรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ ว่ัา “การุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุทุกครุาวั

ต้ิองม่สมาชิิกมาป็รุะชุิมไม่น้อยกว่ัาก่�งหน่�งของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดจ่ำงจำะเป็็นองค์ป็รุะชุิม”

ป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม โดยป็กติิแล้วัป็รุะธัานสภาจำะเป็็นผู้้้ทำาหน้าท่�ป็รุะธัานในท่�ป็รุะชุิม แต่ิบัางกรุณ่ 

ป็รุะธัานสภาอาจำไม่อย่้หรืุอไม่สามารุถืป็ฏิิบััติิหน้าท่�ได้ รุองป็รุะธัานสภาจำะเป็็นผู้้้ป็ฏิิบััติิหน้าท่�แทน ซ่ึ่�งผู้้้ป็ฏิิบััติิ 

หน้าท่�แทนป็รุะธัานสภาในขณะนั�นถืือว่ัาเป็็นป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม

เล่ขานุการท่�ประชิุมสภา ผู้้้ป็ฏิิบััติิหน้าท่�เลขานุการุของท่�ป็รุะชิุมสภา ได้แก่ เลขานุการุสภา 

กรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งเป็็นข้ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ เป็็นผู้้้บัังคับับััญชิาข้ารุาชิการุและล้กจ้ำางในสำานักงาน 

เลขานุการุสภาฯ ข่�นติ่อป็ลัดกรุุงเทพมหานครุ และรุับัผิู้ดชิอบัในการุป็ฏิิบััติิรุาชิการุของสำานักงาน 

เลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ ข่�นติ่อป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ และม่ผู้้้ชิ่วัยเลขานุการุสภาฯ 

ซ่ึ่�งเป็็นข้ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ เป็็นผู้้้ช่ิวัยสั�งหรืุอป็ฏิิบััติิรุาชิการุแทนเลขานุการุสภาฯ

การอภิปราย ในการุป็รุะชิุมสภาจำะติ้องม่การุอภิป็รุายรุะหวั่างสมาชิิก ซึ่่�งอาจำถืือได้วั่าเป็็นหัวัใจำ 

ของการุป็รุะชุิมสภา เพรุาะการุอภิป็รุายเป็็นการุแลกเป็ล่�ยนควัามคิดเห็นและอธิับัายเหตุิผู้ลในทำานองป็รุ่กษา 

หารืุอกันอย่างละเอ่ยดรุอบัคอบั การุอภปิ็รุายจำะม่ข่�นได้เมื�อม่ผู้้้เสนอญัติติิข่�นมา และม่การุถืามมติิกันในสภา 

ทั�งน่�ไม่รุวัมถื่งการุถืามและติอบักรุะท้้ หากผู้้้ใดป็รุะสงค์จำะอภิป็รุายติ้องยกมือข่�นพ้นศ่รุษะ เมื�อป็รุะธัาน 

อนุญาติแล้วัจ่ำงยืนข่�นกล่าวัได้และต้ิองเป็็นคำากล่าวักับัป็รุะธัานเท่านั�น

การล่งมติิ คือการุหาข้อยุติิในป็ัญหาใดป็ัญหาหน่�ง หรุือญัติติิใดญัติติิหน่�ง การุหาข้อยุติิในการุ 

ป็รุะชุิมสภานั�น โดยทั�วัไป็ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมของสภาจำะได้กำาหนดไวั้วั่าให้ม่การุลงมติิดังกล่าวัภายหลัง 

การุอภิป็รุายได้สิ�นสุดลง โดยป็รุะธัานสภาจำะถืามควัามเห็น และให้ท่�ป็รุะชุิมลงมติิ ซ่ึ่�งสมาชิิกคนหน่�งม่สิทธิั� 

ออกเส่ยงได้หน่�งเส่ยง
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การุลงมติิวิันิจำฉัยข้อป็รุ่กษา ให้ถืือเส่ยงข้างมากเป็็นเกณฑ์์ เว้ันแต่ิเรืุ�องนั�น ๆ  ม่กฎหมายหรืุอข้อบัังคับั

กำาหนดไว้ัเป็็นอย่างอื�น (ติามมาติรุา ๓๓ แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ และข้อ ๒๙  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) ได้แก่

๑. สภาวิันิจำฉัยให้สมาชิิกผู้้้หน่�งผู้้ ้ใดออกเพรุาะเห็นวั่าได้กรุะทำาการุอันเป็็นการุเสื�อมเส่ยแก ่

เก่ยรุติิศักดิ�ของติำาแหน่ง มติิของสภาติ้องม่คะแนนเส่ยงไม่น้อยกวั่าสองในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด 

ของสภา (ติามมาติรุา ๒๓ (๘) แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๒. กรุณ่สมาชิิกเสนอญัติติิให้สภาม่การุเลือกตัิ�งป็รุะธัานสภาหรืุอรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุ 

ใหม่สภาติ้องม่มติิเห็นชิอบัให้ดำาเนินการุด้วัยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกวั่าสามในส่�ของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด 

(ติามมาติรุา ๒๖ (๓) แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๓. สภาม่มติิขอให้รุัฐมนติรุ่วั่าการุกรุะทรุวังมหาดไทยเสนอคณะรุัฐมนติรุ่พิจำารุณาให้ผู้้้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุพ้นจำากติำาแหน่ง เนื�องจำากได้กรุะทำาการุอันเสื�อมเส่ยแก่เก่ยรุติิศักดิ�ของติำาแหน่ง ฯลฯ  

ด้วัยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกวั่าสองในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดของสภา (ติามมาติรุา ๕๒ (๘) 

และวัรุรุคสอง แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๔. มติิเห็นชิอบัให้กรุุงเทพมหานครุทำากิจำการุรุ่วัมกับับุัคคลอื�นโดยก่อตัิ�งบัริุษัทหรืุอถืือหุ้นในบัริุษัท 

ได้ต้ิองม่คะแนนเส่ยงเกินก่�งหน่�งของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด (ติามมาติรุา ๙๔ (๓) แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุ 

รุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ) และได้รัุบัควัามเห็นชิอบัจำากรัุฐมนติรุ่ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทย

๕. รุ่างข้อบััญญัติิท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุไม่เห็นชิอบัด้วัย และได้ส่งรุ่างข้อบััญญัติิพรุ้อมด้วัย 

เหตุิผู้ลท่�ไม่เห็นชิอบัด้วัยให้สภาพิจำารุณาใหม่ หากสภาจำะม่มติิยืนยันรุ่างเดิม ต้ิองม่คะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ัา 

สามในส่�ของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด (ติามมาติรุา ๑๐๑ วัรุรุคสาม แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุฯ)

๖. กรุณ่สภาไม่เห็นด้วัยกับัผู้ลการุพิจำารุณาของคณะกรุรุมการุรุ่วัมเพื�อพิจำารุณาหาข้อยุติิควัาม 

ขัดแย้งในสารุะสำาคัญท่�บััญญัติิไว้ัในรุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย ต้ิองม่คะแนนเส่ยงไม่ติำ�ากว่ัาสามในส่� 

ของจำำานวันสมาชิิกสภาทั�งหมด รุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจำ่ายจำ่งเป็็นอันติกไป็ (ติามมาติรุา ๑๐๕ 

วัรุรุคสอง แห่ง พ.รุ.บั.รุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๗. การุลงมติิวิันิจำฉัยปั็ญหาท่�จำะต้ิองต่ิควัามข้อบัังคับั ต้ิองม่คะแนนเส่ยงเกินกว่ัาก่�งหน่�งของจำำานวัน 

สมาชิิกท่�อย้ใ่นท่�ป็รุะชุิม (ข้อ ๑๒๖ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

ล่ำาดับัการล่งมติิ ให้ลงมติิในญัติติิสุดท้ายก่อน แล้วัย้อนเป็็นลำาดับัไป็หาญัติติิติ้น แติ่หากม่ 

ควัามผิู้ดพลาดในการุเรุ่ยงลำาดับั ก็ไม่เป็็นเหตุิให้มติิท่�ได้คะแนนและนับัคะแนนเสรุ็จำแล้วัเส่ยไป็ (ข้อ ๗๕ 

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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การออกเส่ยงล่งคะแนน การุออกเส่ยงลงคะแนนเพื�อลงมติิม่ ๒ วิัธ่ั คือ

(๑)  การออกเส่ยงล่งคะแนนเปิดเผย ม่วิัธ่ัป็ฏิิบััติิดังต่ิอไป็น่�

    (๑.๑) ใช้ิเครืุ�องออกเส่ยงลงคะแนน

    (๑.๒) ยกมือข่�นพ้นศ่รุษะ

    (๑.๓) เรุ่ยกชืิ�อสมาชิิกติามลำาดับัอักษรุ ให้ออกเส่ยงลงคะแนนเป็็นรุายบุัคคล

    (๑.๔) วิัธ่ัการุอื�นใดซ่ึ่�งท่�ป็รุะชุิมเห็นสมควัรุ

การุออกเส่ยงลงคะแนนเปิ็ดเผู้ยนั�น ให้ใช้ิวิัธ่ัติาม (๑.๑) หากจำะใช้ิวิัธ่ัติาม (๑.๒) (๑.๓) หรืุอ (๑.๔) 

ได้ต่ิอเมื�อสมาชิิกเสนอญัติติิโดยม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๒ คน และท่�ป็รุะชุิมเห็นชิอบั

(๒)  การออกเส่ยงล่งคะแนนลั่บั ม่วิัธ่ัป็ฏิิบััติิอย่างใดอย่างหน่�ง ดังต่ิอไป็น่�

    (๒.๑) ใช้ิเครืุ�องออกเส่ยงลงคะแนน

    (๒.๒) เข่ยนเครืุ�องหมายบันกรุะดาษใส่ซึ่องติามท่�เจ้ำาหน้าท่�จัำดให้ ผู้้้เห็นด้วัยให้เข่ยน  (ถ้ืก)     

ผู้้้ไม่เห็นด้วัยให้เข่ยนเครืุ�องหมาย X (กากบัาท) ส่วันผู้้้ท่�ไม่ออกเส่ยงลงคะแนนให้เข่ยนเครืุ�องหมาย O (วังกลม)

    (๒.๓) วิัธ่ัอื�นใดซ่ึ่�งท่�ป็รุะชุิมเห็นสมควัรุ

    การุออกเส่ยงลงคะแนนลับัให้ใช้ิวิัธ่ัติาม (๒.๑) หากจำะใช้ิวิัธ่ัติาม (๒.๒) หรืุอ (๒.๓) ได้ต่ิอเมื�อ 

สมาชิิกเสนอญัติติิ โดยม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๒ คน และท่�ป็รุะชุิมเห็นชิอบั

    ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ หรุือสมาชิิกไม่น้อยกวั่า ๖ คน ม่สิทธิัเสนอญัติติิล่วังหน้า  

เป็็นหนังสือขอให้ออกเส่ยงลงคะแนนลับัติามวัธ่ิัใน (๒) วิัธ่ัใดวัธ่ิัหน่�ง ถ้ืาท่�ป็รุะชิมุอนุมัติิก็ให้ดำาเนนิการุติามนั�น

   การุลงมติิวิันิจำฉัยให้เลือกวิัธ่ัใดวิัธ่ัหน่�งติาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้ใช้ิวิัธ่ัยกมือข่�นพ้นศ่รุษะ

การดำาเนินการภายหลั่งการประชุิมสภา

เมื�อม่การุป็รุะชุิมสภาแติ่ละครุั�งเสรุ็จำสิ�นลง สิ�งท่�จำะติ้องดำาเนินการุภายหลังการุป็รุะชุิมสภา คือ 

การุจัำดทำารุายงานการุป็รุะชุิมสภา และการุยืนยันมติิ

๑. รายงานการประชิุมสภา ติามข้อบัังคับัการุป็รุะชิุมสภาฯ กำาหนดให้จำัดทำารุายงานการุป็รุะชุิม 

ติามถ้ือยคำาท่�อภิป็รุาย ซ่ึ่�งจำะเป็็นการุจำดบัันท่กรุายละเอ่ยดติ่าง ๆ ในการุป็รุะชุิมสภาทุกคำาพ้ด ตัิ�งแติ่เริุ�ม 

ป็รุะชุิมจำนกรุะทั�งเลิกป็รุะชุิมในแต่ิละครัุ�ง รุายงานการุป็รุะชุิมจ่ำงนับัเป็็นเอกสารุทางรุาชิการุท่�สามารุถืใช้ิเป็็น 

หลักฐานในการุค้นควั้าและอ้างอิงได้ แติ่ม่สิ�งท่�สมาชิิกควัรุให้ควัามรุะมัดรุะวัังในการุอภิป็รุายหรุือแสดง 

ควัามคิดเห็นต่ิาง ๆ เนื�องจำากสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุมิได้ม่เอกสิทธิั�คุ้มครุอง
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คำาวั่า “เอกสิทธิ �” ติามพจำนานุกรุมหมายควัามวั่า สิทธิัพิเศษ สิทธิัเฉพาะบุัคคลหรุือคณะ 

แติ่คำาวั่าเอกสิทธิั�ติามควัามหมายทางนิติิบััญญัติิหมายถื่ง สิทธิัพิเศษในอันท่�จำะได้รุับัยกเวั้นบัางป็รุะการุ 

ในการุป็ฏิิบััติิหน้าท่�หรืุอดำาเนินงานในทางสภา เป็็นอำานาจำพิเศษท่�จำะป็รุะกันให้สมาชิิกรัุฐสภาสามารุถืป็ฏิิบััติิ

หน้าท่�ของตินในรัุฐสภาได้อย่างเป็็นอิสรุะ ทั�งทางด้านควัามคิดและรุ่างกายซ่ึ่�งรัุฐธัรุรุมน้ญได้กำาหนดไว้ัชัิดเจำน

สำาหรัุบัรุายงานการุป็รุะชุิมลับันั�น (ในทางป็ฏิิบััติิยังไม่เคยม่การุป็รุะชุิมลับั) หากม่ สภาอาจำม่มติิให้ 

จำดรุายงานการุป็รุะชิมุลับัครัุ�งใดทั�งหมดหรืุอแต่ิเพ่ยงบัางส่วันก็ได้ แต่ิให้เลขานกุารุสภาฯ บัันท่กเหติกุารุณ์ไว้ั

๒. การยืนยันมติิ หมายถ่ืง การุยืนยันในข้อติกลงท่�สภายอมรัุบัแล้วั ซ่ึ่�งติามข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ 

กำาหนดให้เป็็นหน้าท่�ของเลขานุการุสภาฯ ท่�จำะยืนยันมติิของสภาไป็ยังผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง การุยืนยันมติิน่�จำะกรุะทำา 

ภายหลังการุป็รุะชุิมสภาในแต่ิละครัุ�ง
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คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร

ติามมาติรุา ๓๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ ป็รุะกอบักับั 

ข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ สามารุถืจำำาแนกคณะกรุรุมการุของสภากรุุงเทพมหานครุออกเป็็น ๒ ป็รุะเภท ดังน่�

๑. คณะกรรมการสามัญประจำาสภากรุงเทพมหานคร คือกรุรุมการุท่�สภาเลือกจำากสมาชิิกสภา 

ทั�งหมดจำำานวันอย่างน้อย ๕ คน อย่างมากไม่เกิน ๙ คน เพื�อติั�งเป็็นกรุรุมการุในคณะกรุรุมการุสามัญ 

ป็รุะจำำาสภา ซ่ึ่�งติามข้อ ๘๓ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดให้ม่คณะกรุรุมการุสามัญป็รุะจำำาสภา 

โดยม่หน้าท่�และอำานาจำ ดังต่ิอไป็น่�
  

  (๑) คณะกรุรุมการุกิจำการุสภา

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ ติิดติามมติิ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกติในเรืุ�องต่ิาง ๆ ท่�สภา 

ได้เห็นชิอบัและส่งให้ฝ่่ายบัริุหารุนำาไป็พิจำารุณาดำาเนินการุ รุวัมทั�งติิดติามติรุวัจำสอบัการุดำาเนินการุท่� 

ฝ่่ายบัริุหารุยังไม่ได้ดำาเนินการุ ป็รุะชิาสัมพันธ์ักิจำการุงานของสภา รัุบัคำารุ้องเรุ่ยน ข้อเสนอแนะของสมาชิิก  

ส่วันรุาชิการุและป็รุะชิาชินในส่วันท่�เก่�ยวัข้องกับัสมาชิิก กำาหนดหลักเกณฑ์์และมาติรุการุในเรุื�องสิทธิั  

หน้าท่� และจำรุรุยาบัรุรุณของสมาชิิก สนับัสนุนและส่งเสริุมการุเพิ�มพ้นควัามรุ้้ ทักษะและป็รุะสบัการุณ์ของ 

สมาชิิกและกิจำการุอื�น ๆ ของสภา แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา
  

  (๒) คณะกรุรุมการุติรุวัจำรุายงานการุป็รุะชุิม

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณาติรุวัจำควัามถื้กติ้องของรุายงานการุป็รุะชิุมสภา  

แก้ไขเพิ�มเติิมรุายงานการุป็รุะชุิมติามท่�สมาชิิกเสนอขอแก้ไขในท่�ป็รุะชุิมสภา โดยการุแก้ไขเพิ�มเติิมติ้อง 

เป็็นมติิของสภา กำาหนดบัรุรุทัดฐานในการุจำดรุายงานการุป็รุะชุิมและพิจำารุณาเสนอควัามเห็นติ่อสภาใน 

การุเปิ็ดเผู้ยรุายงานการุป็รุะชุิมลับั
  

  (๓) คณะกรุรุมการุการุศ่กษา

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุจำัดการุศ่กษา  

การุพัฒินาการุศ่กษาของกรุุงเทพมหานครุ การุส่งเสริุมโอกาสทางการุศ่กษาของป็รุะชิาชิน การุส่งเสริุม 

ศาสนา คุณธัรุรุมและจำริุยธัรุรุม รุวัมทั�งศ่กษาปั็ญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องต่ิาง ๆ  ในการุดำาเนินงาน 

ของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา
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  (๔) คณะกรุรุมการุการุโยธัาและผัู้งเมือง

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุโยธัาและผู้ังเมือง 

เชิ่น การุวัางแผู้นการุโยธัา การุก่อสรุ้างและบั้รุณะ การุควับัคุมการุก่อสรุ้าง การุควับัคุมอาคารุ การุจำัด 

กรุรุมสิทธิั�ท่�ดินและในส่วันท่�เก่�ยวัข้องกับังานด้านการุวัางผู้ังและการุจำัดทำาผู้ังเมืองในเขติกรุุงเทพมหานครุ  

เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องติ่าง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน 

แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๕) คณะกรุรุมการุการุสาธัารุณสุข

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุสาธัารุณสุข 

การุแพทย์และอนามัย เช่ิน การุสุขาภิบัาลอาหารุ การุควับัคุมโรุค การุส่งเสริุมสุขภาพ การุรัุกษาพยาบัาล 

การุป็้องกันและบัำาบััดยาเสพติิดและรุะบับัสาธัารุณสุข การุม่ส่วันรุ่วัมของป็รุะชิาชินด้านการุสาธัารุณสุข  

เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องติ่าง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน 

แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๖) คณะกรุรุมการุการุรัุกษาควัามสะอาดและสิ�งแวัดล้อม

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุรัุกษาควัามสะอาด 

และสิ�งแวัดล้อม เชิ่น การุเพิ�มพื�นท่�ส่เข่ยวั การุจำัดการุม้ลฝ่อยและสิ�งป็ฏิิก้ล การุจำัดการุสิ�งแวัดล้อมและ 

อนุรุักษ์พลังงาน การุม่ส่วันรุ่วัมของป็รุะชิาชินในด้านสิ�งแวัดล้อม เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหา 

แนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องต่ิาง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๗) คณะกรุรุมการุการุเศรุษฐกิจำ การุเงิน การุคลังและการุงบัป็รุะมาณ

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านเศรุษฐกิจำ การุเงิน  

การุคลัง การุงบัป็รุะมาณ เชิ่น การุจำัดเก็บัรุายได้ การุพัฒินาท่�ดิน การุดำาเนินงานของการุพาณิชิย์ของ 

กรุุงเทพมหานครุ บัริุษัทกรุุงเทพธันาคม หรุือกิจำการุพาณิชิย์อื�นท่�ม่ลักษณะคล้ายคล่งกัน ติิดติาม 



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒
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ผู้ลการุป็ฏิิบััติิงานติามงบัป็รุะมาณรุายจำ่ายและแผู้นป็ฏิิบััติิรุาชิการุป็รุะจำำาป็ีของกรุุงเทพมหานครุ เป็็นติ้น  

รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องติ่าง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงาน 

ผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๘) คณะกรุรุมการุการุป็กครุองและรัุกษาควัามสงบัเรุ่ยบัรุ้อย

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุป็กครุอง การุรัุกษา 

ควัามสงบัและควัามมั�นคงภายใน การุรุักษาควัามเป็็นรุะเบ่ัยบัเรุ่ยบัรุ้อย เชิ่น การุทะเบ่ัยน การุป็้องกัน 

และบัรุรุเทาสาธัารุณภัย การุรุับัและพิจำารุณาเรุื�องรุาวัรุ้องทุกข์ของป็รุะชิาชินในส่วันท่�เก่�ยวัข้องกับั 

การุป็ฏิิบััติิหน้าท่�ของเจ้ำาหน้าท่�กรุุงเทพมหานครุ เป็็นต้ิน เสนอแนวัคิดในการุพัฒินาการุป็กครุองโดยเน้นการุม่ 

ส่วันรุ่วัมของป็รุะชิาชิน ป็รัุบัป็รุุงโครุงสรุ้างรุะบับับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ รุวัมทั�งศ่กษาปั็ญหาเพื�อ

หาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องต่ิาง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๙) คณะกรุรุมการุการุพัฒินาชุิมชินและสวััสดิการุสังคม

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินการุติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุพัฒินาชุิมชิน 

สิทธิัมนุษยชินเก่�ยวักับัเด็ก เยาวัชิน สติรุ่ ผู้้้ส้งอายุ ผู้้้พิการุและผู้้้ด้อยโอกาส เช่ิน การุส่งเสริุมและพัฒินา 

คุณภาพและควัามมั�นคงในช่ิวิัติป็รุะชิาชิน การุส่งเสริุมการุม่สว่ันรุ่วัมของภาคป็รุะชิาชิน การุส่งเสริุมและ 

พัฒินาสถืาบัันครุอบัครุวัั การุส่งเสริุมอาช่ิพ เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้อง 

ต่ิาง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๑๐) คณะกรุรุมการุการุจำรุาจำรุและการุขนส่ง 

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินงานติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุคมนาคม การุจำรุาจำรุ  

การุขนส่งมวัลชิน เชิ่น การุพัฒินารุะบับัโครุงข่ายคมนาคม ควัามป็ลอดภัยของป็รุะชิาชิน การุกำาหนด 

มาติรุฐานงานวิัศวักรุรุมจำรุาจำรุ วิัศวักรุรุมด้านขนส่ง การุป็รุะยุกต์ิใช้ิเทคโนโลย่สมัยใหม่ในการุควับัคุมและ

จัำดการุจำรุาจำรุ การุเสริุมสรุ้างวิันัยจำรุาจำรุ เป็็นต้ิน รุวัมทั�งศ่กษาปั็ญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องต่ิาง ๆ  

ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา
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  (๑๑) คณะกรุรุมการุการุรุะบัายนำ�า

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินการุติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านกรุะบัวันการุและ 

มาติรุการุในการุบัรุิหารุจำัดการุนำ�าทั�งรุะบับั เชิ่น การุแจำ้งเติือนและการุป็้องกันอุทกภัย การุวัางแผู้นและ 

ดำาเนินการุเก่�ยวักับัการุรุะบัายนำ�า การุบัำารุุงรุักษาแหล่งนำ�าและทางรุะบัายนำ�า การุควับัคุมคุณภาพนำ�า  

การุป็้องกันและแก้ไขป็ัญหาการุบัุกรุุกแหล่งนำ�าและทางนำ�าสาธัารุณะ เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหา 

แนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องต่ิาง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

  (๑๒) คณะกรุรุมการุการุวััฒินธัรุรุม การุท่องเท่�ยวัและการุก่ฬา

  ม่หน้าท่�และอำานาจำกรุะทำากิจำการุ พิจำารุณา สอบัสวันหรุือศ่กษา ติิดติาม ติรุวัจำสอบัและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการุดำาเนินการุติามหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุในด้านการุอนุรุักษ์ ส่งเสริุม 

เผู้ยแพรุ่ ฟื�นฟ้ บัำารุุงรุักษาศิลป็ะและวััฒินธัรุรุม ขนบัธัรุรุมเน่ยมป็รุะเพณ่ และแบับัวิัถ่ืช่ิวิัติไทย รุวัมทั�ง 

การุดำาเนินการุด้านการุก่ฬา เช่ิน การุสรุ้างควัามรุ้้ ควัามเข้าใจำ และการุติรุะหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ท่�ด่

ของควัามเป็็นไทย การุส่งเสรุมิและสนับัสนนุการุให้บัริุการุและจัำดกจิำกรุรุมทั�งด้านวััฒินธัรุรุม ก่ฬา ห้องสมดุ 

การุพัฒินาและส่งเสริุมการุท่องเท่�ยวัและก่ฬา ติลอดจำนแหล่งเรุ่ยนรุ้้ทางศิลป็ะและวััฒินธัรุรุมในรุ้ป็แบับัต่ิาง ๆ   

เป็็นติ้น รุวัมทั�งศ่กษาป็ัญหาเพื�อหาแนวัทางแก้ไขข้อขัดข้องติ่าง ๆ ในการุดำาเนินงานของหน่วัยงาน 

แล้วัรุายงานผู้ลการุดำาเนินงานต่ิอสภา

  

ให้สภาเลือกตัิ�งคณะกรุรุมการุติาม (๒) ในครุาวัป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุครัุ�งแรุก สมาชิิกสภาก

รุุงเทพมหานครุคนหน่�งจำะดำารุงติำาแหน่งกรุรุมการุสามัญป็รุะจำำาสภาได้ไม่เกินสองคณะ ในกรุณ่ม่เหตุิจำำาเป็็น 

สภาอาจำม่มติิให้สมาชิิกคนหน่�งดำารุงติำาแหน่งกรุรุมการุสามัญป็รุะจำำาสภาได้ไม่เกินสามคณะ
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องค์ประชุิม

การุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุ ต้ิองม่กรุรุมการุมาป็รุะชุิมไม่น้อยกว่ัาก่�งหน่�งของจำำานวันกรุรุมการุทั�งหมด 

เท่าท่�ม่อย้่จำ่งจำะเป็็นองค์ป็รุะชุิม และใหน้ำาข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุเฉพาะท่�เก่�ยวักับัการุ 

ป็รุะชุิมของสภามาใช้ิบัังคับัโดยอนุโลม (ติามข้อ ๙๒ วัรุรุคท้ายสาม แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

การล่งมติิ

การุลงมติิของคณะกรุรุมการุให้ถืือเส่ยงข้างมากเป็็นเกณฑ์์ กรุรุมการุคนหน่�งย่อมม่เส่ยงหน่�งใน 

การุออกเส่ยงลงคะแนน ถื้าม่คะแนนเส่ยงเท่ากันให้ป็รุะธัานออกเส่ยงเพิ�มข่�นอ่กหน่�งเส่ยงเป็็นเส่ยงช่ิ�ขาด 

(ติามข้อ ๗๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

การนัดประชุิมคณะกรรมการครั�งแรก

เมื�อสภาได้เลือกตัิ�งคณะกรุรุมการุชุิดต่ิาง ๆ แล้วั เป็็นหน้าท่�ของเลขานุการุสภากรุุงเทพมหานครุ 

ในการุนัดและเปิ็ดป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุครัุ�งแรุกภายในกำาหนด ๓๐ วััน การุเลือกตัิ�งป็รุะธัาน รุองป็รุะธัาน 

และเลขานุการุของคณะกรุรุมการุ จำะกรุะทำาในการุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุครุั�งแรุก ซึ่่�งจำะม่ขั�นติอนและ 

วิัธ่ัการุสรุุป็ได้ดังน่�

๑. เมื�อกรุรุมการุมาครุบัองค์ป็รุะชุิมแล้วั เลขานุการุสภาฯ หรืุอผู้้้แทนกล่าวัเป็ิดป็รุะชุิม และเชิิญ 

กรุรุมการุผู้้้ม่อายุส้งสุดซึ่่�งมาป็รุะชุิมเป็็นป็รุะธัานชิั�วัครุาวัของท่�ป็รุะชุิมเพื�อดำาเนินการุเลือกติั�งป็รุะธัาน 

กรุรุมการุ

๒. ป็รุะธัานชัิ�วัครุาวัของท่�ป็รุะชุิมเข้าทำาหน้าท่� และดำาเนินการุเลือกตัิ�งป็รุะธัานกรุรุมการุ จำำานวัน 

๑ ติำาแหน่ง

๓. ป็รุะธัานกรุรุมการุดำาเนินการุเลือก  รุองป็รุะธัาน  และเลขานุการุ จำากบัรุรุดากรุรุมการุในคณะนั�น ๆ   

ส่วันผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุจำะตัิ�งจำากบุัคคลท่�มิได้เป็็นกรุรุมการุก็ได้

๔. ป็รุะธัานกรุรุมการุดำาเนินการุป็รุะชุิมต่ิอไป็ โดยป็กติิหลังจำากเลือกตัิ�งกรุรุมการุในติำาแหน่งต่ิาง ๆ   

แล้วั จำะม่การุพิจำารุณาดังน่�

  ๔.๑ พิจำารุณากำาหนดวัันและเวัลาในการุป็รุะชุิมคณะกรุรุมการุ

  ๔.๒ พิจำารุณากำาหนดแนวัทางในการุดำาเนินการุ
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วัาระการปฏิิบััติิหน้าท่�

คณะกรุรุมการุสามัญม่วัารุะการุป็ฏิิบััติิหน้าท่�ครุาวัละ ๒ ป็ี เมื�อครุบัวัารุะ ๒ ป็ี ให้สภาเลือกติั�ง 

คณะกรุรุมการุสามัญป็รุะจำำาสภาข่�นใหม่แทนคณะเดิม กรุรุมการุคนเดิมอาจำได้รัุบัแต่ิงตัิ�งอ่กก็ได้ (ติามข้อ ๘๕ 

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๒. คณะกรรมการวัิสามัญ คือกรุรุมการุท่�สภากรุุงเทพมหานครุเลือกจำากผู้้้ท่�เป็็นสมาชิิกหรุือผู้้้ท่� 

มิได้เป็็นสมาชิิกสภาม่จำำานวันติามแต่ิท่�ป็รุะชิมุจำะกำาหนด ตัิ�งเป็็นคณะกรุรุมการุวัสิามัญเพื�อกรุะทำากิจำการุหรืุอ 

พิจำารุณาสอบัสวัน หรุือศ่กษาเรุื�องใด ๆ อันอย้่ในอำานาจำหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุ แล้วัรุายงานติ่อ 

สภากรุุงเทพมหานครุ ซ่ึ่�งจำะม่การุตัิ�งข่�นได้ใน ๒ กรุณ่ คือ

กรณ่ท่�หนึ�ง เมื�อสมาชิิกสภาหรุือผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุได้เสนอรุ่างข้อบััญญัติิ เพื�อให้สภา 

พิจำารุณาหากสภาได้พิจำารุณาลงมติิรัุบัหลักการุแห่งรุ่างข้อบััญญัติิดังกล่าวัแล้วั สภาก็ต้ิองตัิ�งคณะกรุรุมการุ 

วิัสามัญข่�นเพื�อพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิ (สภาอาจำจำะม่มติิให้พิจำารุณาสามวัารุะรุวัดเด่ยวัโดยสมาชิิกสภาเป็็น 

กรุรุมการุเติ็มสภาก็ได้ ยกเวั้นรุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจำ่าย) และติ้องกำาหนดเวัลาในการุแป็รุญัติติิ 

ไว้ัด้วัย คณะกรุรุมการุฯ ชุิดน่�ม่หน้าท่�พิจำารุณา แก้ไขเพิ�มเติิมรุ่างข้อบััญญัติิ และม่หน้าท่�รัุบัคำาขอแป็รุญัติติิ  

(คำาขอแก้ไขเพิ�มเติิมรุ่างข้อบััญญัติิ) จำากสมาชิิกสภาผู้้้ซึ่่�งมิได้เป็็นกรุรุมการุ และจำากผู้้้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุ การุจำะแก้ไขหรืุอไม่อยา่งไรุ เป็็นดุลพินิจำของคณะกรุรุมการุฯ ชุิดน่� เมื�อพิจำารุณาเสร็ุจำแล้วั 

จำ่งรุายงานผู้ลการุพิจำารุณาติ่อสภา ถื้าสภาม่มติิเห็นชิอบัก็จำะส่งให้ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุลงนาม 

เพื�อป็รุะกาศใช้ิบัังคับัเป็็นกฎหมายต่ิอไป็

กรณ่ท่�สอง เป็็นการุติั�งข่�นเพื�อไป็พิจำารุณาศ่กษารุายละเอ่ยดก่อนรุับัหลักการุ หรุือก่อนให้ควัาม 

เห็นชิอบัในญัติติิใด ๆ ซึ่่�งท่�ป็รุะชุิมเห็นวั่ายังไม่ชิัดเจำนเพ่ยงพอ แล้วัให้นำาผู้ลการุพิจำารุณาเสนอติ่อสภา 

ว่ัาควัรุจำะรัุบัหลักการุหรืุอให้ควัามเห็นชิอบัในญัติติินั�น ๆ หรืุอไม่ป็รุะการุใด

วัาระการปฏิิบััติิหน้าท่�

คณะกรุรุมการุวัิสามัญให้สิ�นสภาพไป็หลังจำากท่�ได้ป็ฏิิบััติิงานท่�ได้รุับัมอบัหมายและเสนอรุายงาน 

ต่ิอสภากรุุงเทพมหานครุแล้วั (ติามข้อ ๘๖ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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การเลื่อกตัิ�งแล่ะจำานวันกรรมการ

คณะกรุรุมการุวัสิามัญของสภาคณะหน่�งให้ม่จำำานวันติามท่�สภากำาหนด ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ 

ม่สิทธิัเสนอชิื�อสมาชิิกหรุือบุัคคลท่�มิได้เป็็นสมาชิิกให้สภาติั�งเป็็นกรุรุมการุในคณะกรุรุมการุวิัสามัญได ้

ม่จำำานวันไม่เกินก่�งหน่�งของจำำานวันกรุรุมการุทั�งคณะ จำำานวันนอกจำากนั�นให้ท่�ป็รุะชุิมเลือกจำากรุายชิื�อท่� 

สมาชิิกเสนอ

สำาหรุับัคณะกรุรุมการุวัิสามัญพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจำ่าย ให้ม่กรุรุมการุจำำานวัน

ไม่น้อยกวั่าหน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดของสภา และให้ผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุเสนอชิื�อ 

ได้ไม่เกินหน่�งในสามของจำำานวันกรุรุมการุทั�งคณะ (ติามข้อ ๘๗ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

ขั�นติอนการเลื่อกตัิ�งคณะกรรมการ 

การุเลือกตัิ�งคณะกรุรุมการุสามัญหรืุอคณะกรุรุมการุวิัสามัญ ม่ขั�นติอนดังน่�

(๑) ให้สมาชิิกเสนอชืิ�อผู้้้ท่�เห็นสมควัรุเป็็นกรุรุมการุ โดยม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๒ คน แต่ิบุัคคล 

ท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุเป็็นผู้้้เสนอ ไม่ต้ิองม่ผู้้้รัุบัรุอง

(๒) สมาชิิกม่สิทธิัเสนอชิื�อโดยไม่จำำากัดจำำานวัน ถื้าม่ผู้้้เสนอไม่เกินจำำานวันท่�สภาม่มติิให้ถืือวั่าผู้้้ถื้ก 

เสนอชืิ�อได้รัุบัเลือก ถ้ืาม่ผู้้้เสนอเกินจำำานวัน ให้สมาชิิกลงมติิจำากชืิ�อเหล่านั�น

(๓) เมื�อตัิ�งคณะกรุรุมการุวิัสามัญเสร็ุจำแล้วั ท่�ป็รุะชุิมจำะกำาหนดเวัลาในการุพิจำารุณาด้วัยก็ได้ สำาหรัุบั 

การุพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย สภาจำะต้ิองพิจำารุณาให้แล้วัเสร็ุจำภายใน ๔๕ วัันนับัแต่ิวัันท่� 

สภาได้พิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำายนั�นเป็็นครัุ�งแรุก (ติามมาติรุา ๑๐๖ แห่ง พ.รุ.บั. รุะเบ่ัยบั 

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

อำานาจหน้าท่�ของคณะกรรมการ

เมื�อพิจำารุณาพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ และข้อบัังคับัการุป็รุะชุิม 

สภากรุุงเทพมหานครุฯ แล้วั พอสรุุป็ได้ว่ัา คณะกรุรุมการุของสภากรุุงเทพมหานครุม่อำานาจำหน้าท่�ดังน่�

๑. พิจารณาร�างข้อบััญญัติิ ซึื้�งอาจจำาแนกออกได้เป็น ๒ ลั่กษณะ คือ

  ๑.๑ พิจารณาร�างข้อบััญญัติิก�อนรับัหลั่กการเพื�อประโยชิน์แก�การวิันิจฉัยของสภา

     ในการุพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิในวัารุะท่�หน่�งเพื�อพิจำารุณาและลงมติิวั่าจำะรุับัหลักการุ 

หรืุอไม่รัุบัหลักการุแห่งรุ่างข้อบััญญัติินั�น ติามข้อ ๔๔ วัรุรุคส่� แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้กำาหนดว่ัา  

“เพื�อป็รุะโยชิน์แก่การุพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิติามข้อน่� สภาจำะให้คณะกรุรุมการุสามัญหรุือจำะติั�ง 
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คณะกรุรุมการุวิัสามัญพิจำารุณาก่อนรัุบัหลักการุก็ได้ ทั�งน่� การุพิจำารุณาก่อนรัุบัหลักการุดังกล่าวัท่�ป็รุะชุิม 

จำะกำาหนดวัันในการุพิจำารุณาด้วัยก็ได้”

     กรุณ่ท่�สภากำาหนดเวัลาในการุพิจำารุณาไวั้ และคณะกรุรุมการุฯ ยังพิจำารุณาไม่แล้วัเสรุ็จำ 

ภายในกำาหนด ป็รุะธัานกรุรุมการุต้ิองรุายงานให้ป็รุะธัานสภาทรุาบัโดยด่วัน ถ้ืาอย่้ในสมัยป็รุะชิมุ ให้ป็รุะธัาน 

สภาเสนอต่ิอท่�ป็รุะชุิมเพื�อลงมติิให้ขยายเวัลาท่�ได้กำาหนดไว้ั ถ้ืาอย่้นอกสมัยป็รุะชุิม ให้ป็รุะธัานสภาม่อำานาจำ 

อนุญาติให้ขยายเวัลาท่�กำาหนดไวั้ได้ติามท่�พิจำารุณาเห็นสมควัรุและขออนุมัติิสภาในการุป็รุะชุิมสมัยติ่อไป็ 

(ติามข้อ ๑๐๕ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

     เมื�อคณะกรุรุมการุวัิสามัญได้พิจำารุณาแล้วัเสรุ็จำ คณะกรุรุมการุฯ จำะติ้องทำารุายงาน 

ควัามเห็นเสนอต่ิอสภาว่ัา สมควัรุจำะรัุบัหลักการุแห่งรุ่างข้อบััญญัติินั�นหรืุอไม่ (ติามข้อ ๙๕ แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ)

  ๑.๒ พิจารณาร�างข้อบััญญัติิในวัาระท่�สอง ชัิ�นคณะกรรมการฯ

     ในการุพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิในชิั�นคณะกรุรุมการุน่� เป็็นการุพิจำารุณารุายละเอ่ยดของ 

รุ่างข้อบััญญัติิท่�สภาได้ลงมติิรุับัหลักการุแล้วั คณะกรุรุมการุฯ ม่อำานาจำแก้ไข เพิ�มเติิม รุายละเอ่ยด 

ในรุ่างข้อบััญญัติิ และในขณะเด่ยวักันสมาชิิกอื�นหรืุอผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุก็ม่สิทธิัเสนอคำาแป็รุญัติติิ 

ขอแก้ไขเพิ�มเติิมรุ่างข้อบััญญัติินั�นได้ภายในเวัลาท่�สภากำาหนด

การพิจารณาของคณะกรรมการวิัสามัญ

เลขานุการุสภาฯ จำะเป็็นผู้้ ้นัดป็รุะชิุมและเป็ิดป็รุะชิุมครุั�งแรุก เชิ่นเด่ยวักับัการุป็รุะชิุมของ 

คณะกรุรุมการุสามัญ ในการุป็รุะชุิมครุั�งแรุกก็จำะม่การุเลือกป็รุะธัาน รุองป็รุะธัาน และเลขานุการุ 

จำากบัรุรุดากรุรุมการุในคณะนั�น ๆ และแติ่งติั�งผู้้้ชิ่วัยเลขานุการุจำากข้ารุาชิการุไม่เกิน ๒ คน เพื�อชิ่วัย 

คณะกรุรุมการุฯ ในการุจัำดทำารุายงานการุป็รุะชุิม เติรุ่ยมข้อม้ล ทำาหนังสือนัดป็รุะชุิม ฯลฯ เมื�อคณะกรุรุมการุฯ  

พิจำารุณาแล้วัเสร็ุจำ ผู้้้ช่ิวัยเลขานุการุจำะต้ิองจัำดทำารุายงานผู้ลการุพจิำารุณาของคณะกรุรุมการุฯ และทำาหนังสือ 

ให้ป็รุะธัานคณะกรุรุมการุ ฯ ลงนามเสนอป็รุะธัานสภาเพื�อบัรุรุจุำรุะเบ่ัยบัวัารุะต่ิอไป็

รุายงานของคณะกรุรุมการุวิัสามัญพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิ เมื�อพิจำารุณาเสร็ุจำแล้วั จำะต้ิองเสนอต่ิอ 

ป็รุะธัานสภาพรุ้อมรุ่างข้อบััญญัติิติามรุ่างเดิม และติามท่�ม่การุแก้ไขเพิ�มเติิมรุายงานติ่อท้าย อย่างน้อย 

ติ้องสรุุป็วั่าได้ม่หรุือไม่ม่การุแก้ไขเพิ�มเติิมในติอนใดหรุือข้อใดบั้าง ติลอดจำนการุพิจำารุณาคำาขอแป็รุญัติติิ 

และมติิของคณะกรุรุมการุฯ เก่�ยวักับัการุแป็รุญัติติินั�นเป็็นป็รุะการุใด รุวัมทั�งการุสงวันคำาแป็รุญัติติิ 

การุสงวันควัามเห็นของกรุรุมการุ ติลอดจำนข้อสังเกติท่�ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุควัรุทรุาบั (ถ้ืาม่)



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒
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เมื�อสรุุป็โดยรุวัมแล้วั คณะกรุรุมการุวิัสามัญพิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิเป็็นผู้้้พิจำารุณากลั�นกรุอง 

รุ่างข้อบััญญัติิก่อนท่�จำะนำาเสนอสภาเพื�อพิจำารุณาให้ควัามเห็นชิอบัในวัารุะท่�สองและวัารุะท่�สามติ่อไป็วั่า 

สมควัรุจำะให้ป็รุะกาศใช้ิบัังคับัเป็็นกฎหมายได้หรืุอไม่ ซ่ึ่�งเป็็นอำานาจำของสภา

๒. การกระทำากิจการหรือพิจารณาสอบัสวันหรือศึกษาเรื�องใด ๆ อันอย่�ในอำานาจหน้าท่�ของ 

กรุงเทพมหานคร

  การุเป็็นกรุรุมการุสภาถืือได้วั่าเป็็นบัทบัาทท่�สำาคัญของสมาชิิกท่�จำะควับัคุม ติิดติามการุบัริุหารุ 

รุาชิการุของฝ่่ายบัริุหารุได้ เพรุาะคณะกรุรุมการุของสภาม่อำานาจำกรุะทำากิจำการุ หรุือพิจำารุณาสอบัสวัน 

หรืุอศ่กษาเรืุ�องใด ๆ อันอย้ใ่นอำานาจำหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุได้ แล้วัรุายงานต่ิอสภากรุุงเทพมหานครุ 

ถื้าสภากรุุงเทพมหานครุเห็นชิอบักับัรุายงานของคณะกรุรุมการุชิุดนั�น ๆ ป็รุะธัานสภาก็จำะส่งเรุื�องให้ 

ฝ่่ายบัริุหารุพิจำารุณาดำาเนินการุติามมติิของสภาต่ิอไป็

 

๓. อำานาจหน้าท่�ในการดำาเนินการติ�าง ๆ

  ในการุดำาเนินการุเพื�อให้เป็็นไป็ติามอำานาจำหน้าท่�ดังกล่าวั พรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุฯ และข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภาฯ ยังให้อำานาจำคณะกรุรุมการุของสภา ม่อำานาจำดำาเนนิการุ 

ต่ิาง ๆ ดังน่�

  ๓.๑ เรุ่ยกเจ้ำาหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุมาแถืลงข้อเท็จำจำริุง หรืุอแสดงควัามคิดเห็นในกิจำการุท่� 

กรุะทำา หรืุอในเรืุ�องท่�พิจำารุณาสอบัสวันหรืุอศ่กษาอย้่นั�นได้ (ติามมาติรุา ๔๑ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบั

บัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

  ในการุเรุ่ยกเจำ้าหน้าท่�น่� ติามข้อ ๙๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ได้ก ำาหนดวั่า  

“เมื�อคณะกรุรุมการุหรุือคณะอนุกรุรุมการุม่มติิให้เชิิญบุัคคลใด ๆ มาแถืลงข้อเท็จำจำริุง หรุือ 

แสดงควัามคิดเห็นในการุท่�กรุะทำาหรืุอเรืุ�องท่�พิจำารุณาอย่้นั�น ให้เชิิญในนามของป็รุะธัานคณะกรุรุมการุนั�น ๆ ”  

ดังนั�น หากคณะกรุรุมการุหรืุอคณะอนุกรุรุมการุม่มติิให้เชิิญเจ้ำาหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุแถืลงข้อเท็จำจำริุง 

หรืุอแสดงควัามคิดเห็นในเรืุ�องใด ๆ ต้ิองทำาหนังสือเชิิญในนามของป็รุะธัานคณะกรุรุมการุเท่านั�น

  ๓.๒ คณะกรุรุมการุดำาเนินกิจำการุของสภานอกสมัยป็รุะชุิมได้

  ๓.๓ ติั�งคณะอนุกรุรุมการุข่�นพิจำารุณารุายละเอ่ยดในเรุื�องท่�เป็็นหน้าท่�ของคณะกรุรุมการุแล้วั 

เสนอรุายงานต่ิอคณะกรุรุมการุได้
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๔. การดำาเนินกิจการอื�น ๆ

การุดำาเนินกิจำการุอื�น ๆ  ของคณะกรุรุมการุต้ิองเป็็นไป็เพื�อป็รุะโยชิน์ของคณะกรุรุมการุในการุดำาเนินการุ 

ติามอำานาจำหน้าท่� เพื�อให้ได้มาซ่ึ่�งข้อม้ล ข้อเท็จำจำริุง และรุายละเอ่ยดอื�น ๆ ซ่ึ่�งใช้ิเป็็นข้อม้ลป็รุะกอบัการุ 

พิจำารุณาของคณะกรุรุมการุ และจำะเป็็นส่วันหน่�งในเหตุิและผู้ลท่�จำะรุายงานเสนอสภาพิจำารุณาต่ิอไป็ อาทิ 

การุเดินทางไป็พิจำารุณาศ่กษาและด้สภาพข้อเท็จำจำริุง ป็ัญหาอุป็สรุรุค ข้อขัดข้องและควัามเดือดรุ้อนของ 

ป็รุะชิาชินท่�รุ้องเรุ่ยน การุเดินทางไป็ศ่กษาด้งานในจำังหวััดใกล้เค่ยงเพื�อเป็รุ่ยบัเท่ยบัและหรุือนำามาเป็็น 

ตัิวัอย่างเพื�อใช้ิในพื�นท่�กรุุงเทพมหานครุ

๕. การรายงานผล่การดำาเนินการติ�อสภากรุงเทพมหานคร

เพื�อให้ผู้ลการุดำาเนินงานของคณะกรุรุมการุม่ป็รุะสิทธิัภาพ คณะกรุรุมการุควัรุจำะได้รุายงานผู้ล 

การุดำาเนินการุในเรุื�องติ่าง ๆ ท่�ได้พิจำารุณาศ่กษาติ่อสภา เพรุาะเมื�อสภาได้ม่มติิเห็นชิอบัในรุายงานและ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรุรุมการุในเรืุ�องใดแล้วั ป็รุะธัานสภาก็จำะส่งให้ฝ่่ายบัรุหิารุพิจำารุณาดำาเนินการุต่ิอไป็  

คณะกรุรุมการุก็สามารุถืจำะติิดติามผู้ลได้อย่างเป็็นรุ้ป็ธัรุรุม เพรุาะคณะกรุรุมการุไม่ม่อำานาจำติามกฎหมาย 

ท่�จำะสั�งให้ฝ่่ายบัรุหิารุดำาเนินการุในเรืุ�องใด ๆ  นอกจำากม่อำานาจำเรุ่ยกเจ้ำาหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุมาแสดง

ข้อเท็จำจำริุงหรืุอแสดงควัามคิดเห็นในกิจำการุท่�กรุะทำาหรืุอในเรืุ�องท่�พิจำารุณาสอบัสวันหรืุอศ่กษาอย่้ได้เท่านั�น

ผ้่ม่สิทธิเข้าฟัังการประชุิม

สมาชิิกสภา ผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ รุองผู้้้ว่ัารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ หรืุอหัวัหน้าหน่วัยงาน 

หรืุอผู้้้ซ่ึ่�งป็รุะธัานของท่�ป็รุะชิมุอนุญาติ ม่สิทธิัเข้าฟังการุป็รุะชิมุของคณะกรุรุมการุได้ แต่ิในกรุณ่ป็รุะชิมุลับั ผู้้้ท่� 

จำะเข้าฟังการุป็รุะชิมุได้ต้ิองเป็็นผู้้้ม่ส่วันเก่�ยวัข้องกับัการุป็รุะชิมุ และได้รัุบัอนุญาติจำากป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม

ผู้้้ม่สิทธิัเข้าฟังการุป็รุะชุิมของคณะกรุรุมการุจำะแสดงควัามคิดเห็นได้ติ่อเมื�อได้รุับัอนุญาติจำาก 

ป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิม หรืุอป็รุะธัานของท่�ป็รุะชุิมรุ้องขอ (ติามข้อ ๑๐๐ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

ผ้่ม่สิทธิช่ิ�แจงแสดงควัามคิดเห็น

ผู้้้เสนอญัติติิหรุือผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุม่สิทธิัไป็ช่ิ�แจำงแสดงควัามคิดเห็นติ่อคณะกรุรุมการุ 

ได้ติลอดเรุื�อง ส่วันผู้้้แป็รุญัติติิม่สิทธิัช่ิ�แจำงแสดงควัามคิดเห็นได้เฉพาะท่�แป็รุญัติติิไวั้ แติ่ผู้้้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุม่สิทธิัมอบัหมายให้หัวัหน้าหน่วัยงานของกรุุงเทพมหานครุ หรืุอเจ้ำาหน้าท่�มาช่ิ�แจำงแทนได้ 

(ติามข้อ ๑๐๑ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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กรรมการแล่ะอนุกรรมการพ้นจากหน้าท่� เมื�อ

๑. อายุของสภาสิ�นสุดหรืุอม่การุยุบัสภา

๒. ติาย

๓. ลาออกโดยยื�นหนังสือลาออกต่ิอป็รุะธัานสภาและให้ม่ผู้ลนับัแต่ิวัันถัืดจำากวัันยื�นหนังสือลาออก

๔. เมื�อได้ตัิ�งคณะกรุรุมการุหรืุอคณะอนกุรุรุมการุข่�นใหม่แทนคณะเดิม หรืุองานท่�ได้รัุบัมอบัหมาย     

สิ�นสุดลง

๕. สภาม่มติิให้พ้นจำากติำาแหน่ง

๖. ขาดการุป็รุะชิมุสามครัุ�งติิดต่ิอกันโดยไม่ม่เหติผุู้ลอันสมควัรุ และมไิด้แจ้ำงเป็็นหนังสือให้ป็รุะธัาน 

คณะกรุรุมการุหรืุอป็รุะธัานคณะอนุกรุรุมการุทรุาบั

ค�าติอบัแทน 

กรุรุมการุหรุืออนุกรุรุมการุท่�สภากรุุงเทพมหานครุติั�งข่�น ให้ได้รุับัค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมเป็็นรุายครุั�ง 

เฉพาะครัุ�งท่�มาป็รุะชุิม ดังน่�

(๑) กรุรุมการุหรืุออนกุรุรุมการุท่�เป็็นข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางในสังกัดกรุุงเทพมหานครุหรืุอพนักงาน

ล้กจ้ำางของการุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุ ได้รัุบัเงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิม ครัุ�งละ ๕๐๐ บัาท หรืุอ ๓๐๐ บัาท 

แล้วัแต่ิกรุณ่

(๒) กรุรุมการุหรุืออนุกรุรุมการุท่�เป็็นข้ารุาชิการุหรุือล้กจำ้างของทางรุาชิการุหรุือพนักงานหรุือ 

ล้กจ้ำางของรัุฐวัสิาหกิจำ หรืุอรุาชิการุส่วันท้องถิื�น ซ่ึ่�งมิได้เป็็นข้ารุาชิการุหรืุอล้กจ้ำางในสังกัดกรุุงเทพมหานครุ  

หรืุอพนักงาน หรืุอล้กจ้ำางของการุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุ ได้รัุบัเงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิม ครัุ�งละ ๘๐๐ บัาท 

หรืุอ ๔๐๐ บัาท แล้วัแต่ิกรุณ่

(๓) กรุรุมการุหรืุออนกุรุรุมการุท่�เป็็นบัคุคลอื�นนอกจำาก (๑) และ (๒) ได้รัุบัเงนิค่าเบ่ั�ยป็รุะชิมุ ครัุ�งละ 

๑,๐๐๐ บัาท หรืุอ ๕๐๐ บัาท แล้วัแต่ิกรุณ่

ป็รุะธัานกรุรุมการุในคณะกรุรุมการุ และป็รุะธัานอนุกรุรุมการุในคณะอนุกรุรุมการุ ให้ไดรุ้ับัเงิน 

ค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมเพิ�มข่�นอ่กหน่�งในส่�ของอัติรุาเงินค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมกรุรุมการุหรืุออนุกรุรุมการุท่�ผู้้้นั�นม่สิทธิัได้รัุบั 

คือ ๑,๒๕๐ บัาท หรืุอ ๖๒๕ บัาท แล้วัแต่ิกรุณ่

กรุรุมการุในคณะกรุรุมการุคณะหน่�ง หรืุออนุกรุรุมการุในคณะอนุกรุรุมการุคณะหน่�ง ให้ได้รัุบัเงิน

ค่าเบ่ั�ยป็รุะชุิมเพ่ยงครัุ�งเด่ยวัในวัันหน่�ง
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ญัติติิ

ญัติติิ หมายถื่ง เรุื�องหรุือป็ัญหาท่�สมาชิิกสภาหรุือผู้้้วั่ารุาชิการุกรุุงเทพมหานครุเสนอเข้าส้่การุ 

พิจำารุณาของสภา และขอมติิจำากสภา หรืุอจำะกล่าวัให้กะทัดรัุดลงไป็อ่กก็คือ ญัติติิคือ “ข้อเสนอเพื�อลงมติิ”  

หรืุอควัามหมายอย่างกว้ัางคือ ข้อเสนอใด ๆ ท่�ม่ควัามมุ่งหมายจำะให้สภาลงมติิ หรืุอวิันิจำฉัยช่ิ�ขาดว่ัาจำะให้

ป็ฏิิบััติิอย่างไรุ

ในการุเสนอเรืุ�องต่ิาง ๆ  เพื�อให้ท่�ป็รุะชุิมสภาพิจำารุณานั�น จำะต้ิองเสนอเป็็นญัติติิ ญัติติิเป็รุ่ยบัเสมือน 

กลไกอย่างหน่�งในการุดำาเนินงานของสภา เพรุาะญัติติิทุกเรุื�องย่อมม่จุำดมุ่งหมายอย้่ในติัวั อันทำาให้รุ้้ถื่ง 

ป็รุะโยชิน์หรืุอผู้ลกรุะทบัท่�อาจำเกิดข่�นได้ด้วัย ญัติติิจ่ำงม่ควัามสำาคัญต่ิอการุดำาเนินงานของสภาเป็็นอย่างยิ�ง

การุพิจำารุณาญัติติิของสภานั�น สมาชิิกทุกคนม่สิทธิัท่�จำะอภิป็รุาย แม้วั่าจำะไม่ได้เป็็นผู้้้เสนอญัติติิ 

หรืุอผู้้้รัุบัรุองญัติติิก็ติาม แต่ิโดยทั�วัไป็ข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุฯ จำะกำาหนดไว้ัให้ผู้้้เสนอญัติติิได้รัุบัการุพจิำารุณา 

ให้อภิป็รุายก่อน

ติามข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมฯ ข้อ ๓๗ ได้แบ่ังญัติติิออกเป็็น ๒ ป็รุะเภท คือ 

๑. ญัติติิเก่�ยวักับัหน้าท่�และอำานาจำของกรุุงเทพมหานครุ

๒. ญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ

ญัติติิเก่ �ยวักับัหน้าท่ �แล่ะอำานาจของกรุงเทพมหานคร คือเรุื�องซึ่่�งเป็็นอำานาจำหน้าท่�ของ 

กรุุงเทพมหานครุ

ติามมาติรุา ๘๙ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ ได้บััญญัติิอำานาจำ

หน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุไว้ัว่ัา 

 “ภายใติ้บัังคับัแห่งกฎหมายอื�น ให้กรุุงเทพมหานครุม่อำานาจำหน้าท่�ดำาเนินกิจำการุในเขติ 

กรุุงเทพมหานครุในเรืุ�องดังต่ิอไป็น่�

(๑) การุรุักษาควัามสงบัเรุ่ยบัรุ้อยของป็รุะชิาชิน ทั�งน่�ติามข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุและ 

ติามกฎหมายอื�น ท่�กำาหนดให้เป็็นอำานาจำหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุ

(๒) การุทะเบ่ัยนติามท่�กฎหมายกำาหนด

(๓) การุป้็องกันและบัรุรุเทาสาธัารุณภัย

(๔) การุรัุกษาควัามสะอาดและควัามเป็็นรุะเบ่ัยบัเรุ่ยบัรุ้อยของบ้ัานเมือง

(๕) การุผัู้งเมือง
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(๖) การุจัำดให้ม่และบัำารุุงรัุกษาทางบัก ทางนำ�า และทางรุะบัายนำ�า

(๗) การุจัำดการุการุจำรุาจำรุและการุวิัศวักรุรุมจำรุาจำรุ

(๗/๑) การุส่งเสริุมและสนับัสนุนสถืาน่ติำารุวัจำและหน่วัยงานอื�นในการุป็ฏิิบััติิหน้าท่�ติาม (๑) และ (๗)

(๘) การุขนส่ง

(๙) การุจัำดให้ม่และควับัคุมติลาด ท่าเท่ยบัเรืุอ ท่าข้ามและท่�จำอดรุถื

(๑๐)  การุด้แลรัุกษาท่�สาธัารุณะ

(๑๑)  การุควับัคุมอาคารุ

(๑๒)  การุป็รัุบัป็รุุงแหล่งชุิมชินแออัดและการุจัำดการุเก่�ยวักับัท่�อย้่อาศัย

(๑๓)  การุจัำดให้ม่และบัำารุุงรัุกษาสถืานท่�พักผู่้อนหย่อนใจำ

(๑๔)  การุพัฒินาและอนุรัุกษ์สิ�งแวัดล้อม

(๑๔ ทวิั) บัำารุุงรัุกษาศิลป็ะ จำารุ่ติป็รุะเพณ่ ภ้มิปั็ญญาท้องถิื�น และวััฒินธัรุรุมอันด่ของท้องถิื�น

(๑๕)  การุสาธัารุณ้ป็โภค

(๑๖)  การุสาธัารุณสุข การุอนามัยครุอบัครัุวั และการุรัุกษาพยาบัาล

(๑๗)  การุจัำดให้ม่และควับัคุมสุสานและฌาป็นสถืาน 

(๑๘)  การุควับัคุมการุเล่�ยงสัติว์ั

(๑๙)  การุจัำดให้ม่และควับัคุมการุฆ่าสัติว์ั

(๒๐)  การุควับัคุมควัามป็ลอดภัย ควัามเป็็นรุะเบ่ัยบัเรุ่ยบัรุ้อยและการุอนามัยในโรุงมหรุสพ 

และสาธัารุณสถืานอื�น ๆ

(๒๑) การุจำัดการุศ่กษาให้สอดคล้องกับัแผู้นการุศ่กษาของชิาติิ รุวัมทั�งส่งเสรุิมและสนับัสนุน 

การุจัำดการุศ่กษา

(๒๒)  การุสาธัารุณ้ป็การุ

(๒๓)  การุสังคมสงเครุาะห์

(๒๔)  การุส่งเสริุมการุก่ฬา

(๒๕) การุส่งเสริุมการุป็รุะกอบัอาช่ิพ

(๒๖)  การุพาณิชิย์ของกรุุงเทพมหานครุ

(๒๗)  หน้าท่�อื�น ๆ ติามท่�กฎหมายรุะบุัให้เป็็นอำานาจำหน้าท่�ของผู้้้วั่ารุาชิการุจำังหวััด นายอำาเภอ  

เทศบัาลนครุ หรืุอติามท่�คณะรัุฐมนติรุ่ นายกรัุฐมนติรุ่ หรืุอรัุฐมนติรุ่ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทยมอบัหมาย  

หรืุอท่�กฎหมายรุะบุัเป็็นหน้าท่�ของกรุุงเทพมหานครุ
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บัรุรุดาอำานาจำหน้าท่�ใดซ่ึ่�งเป็็นของรุาชิการุส่วันกลาง หรืุอรุาชิการุส่วันภ้มภิาคจำะมอบัให้กรุุงเทพมหานครุ 

ป็ฏิิบััติิก็ได้ โดยให้ทำาเป็็นพรุะรุาชิกฤษฎ่กา กฎกรุะทรุวัง ข้อบัังคับั หรืุอป็รุะกาศ แล้วัแต่ิกรุณ่ ในกรุณ่ท่�ทำา 

เป็็นข้อบัังคับัหรืุอป็รุะกาศต้ิองได้รัุบัควัามเห็นชิอบัจำากรัุฐมนติรุ่ว่ัาการุกรุะทรุวังมหาดไทย”

นอกจำากน่� พรุะรุาชิบััญญัติิกำาหนดแผู้นและขั�นติอนการุกรุะจำายอำานาจำให้แก่องค์กรุป็กครุอง 

ส่วันท้องถิื�น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ได้บััญญัติิให้กรุุงเทพมหานครุม่อำานาจำหน้าท่�ไว้ัติามมาติรุา ๑๘ ด้วัย 

ขั�นติอนของการเสนอญัติติิ

๑. ต้ิองเสนอล่วังหน้าเป็็นหนังสือต่ิอป็รุะธัานสภา โดยม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัาสองคนเว้ันแต่ิจำะม่

กฎหมายหรืุอข้อบัังคับัจำะได้กำาหนดไว้ัเป็็นอย่างอื�น (ติามข้อ ๓๘ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชิมุสภาฯ) 

และการุเสนอญัติติิดังกล่าวัให้ใชิ้ติามแบับัท้ายข้อบัังคับัการุป็รุะชิุมสภาฯ (ติามข้อ ๑๒๕ แห่งข้อบัังคับั          

การุป็รุะชุิมสภาฯ)

๒. ให้ป็รุะธัานสภาบัรุรุจุำญัติติิท่�เสนอเข้ารุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ ภายใน 

กำาหนดเวัลาอันสมควัรุในสมัยป็รุะชุิมนั�น

๓. การุเสนอญัติติิท่�ไม่ติ้องเสนอล่วังหน้าเป็็นหนังสือคือ การุเสนอญัติติิด้วัยวัาจำา หรุืออ่กนัยหน่�ง        

ท่�คนส่วันมากเรุ่ยกว่ัา “ญัติติิด่วัน” ให้ผู้้้เสนอยกมือขออนุญาติต่ิอป็รุะธัานสภาเพื�อป็รุ่กษาหารืุอเป็็นการุด่วัน  

ติามข้อ ๓๙ (๓) แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ ก่อน เมื�อป็รุะธัานสภาอนุญาติแล้วั จ่ำงเสนอได้

๔. เมื�อป็รุะธัานสภาได้พิจำารุณาแล้วัอนุญาติให้เสนอได้ ท่�ป็รุะชุิมจ่ำงพิจำารุณาดำาเนินการุต่ิอไป็ได้

๕. ผู้้้รัุบัรุองการุเสนอญัติติิด้วัยวัาจำาให้กรุะทำาโดยวิัธ่ัยกมือไม่น้อยกว่ัาสองคนเช่ินเด่ยวักับัข้อ ๑

ญัติติิท่�ไม�ต้ิองเสนอล่�วังหน้าเป็นหนังสือ

๑. ติามข้อ ๓๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดไว้ัดังน่�

  (๑) ขอให้ป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณาเป็็นการุด่วัน

  (๒) ญัติติิท่�กำาหนดไว้ัในข้อ ๔๐ 

  (๓) ญัติติิอื�นท่�ป็รุะธัานสภาอนุญาติ
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๒. ติามข้อ ๔๐ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดว่ัา เมื�อท่�ป็รุะชุิมสภากำาลังป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณา 

ญัติติิใด มิให้เสนอญัติติิอื�น เว้ันแต่ิญัติติิดังต่ิอไป็น่�

  (๑) ขอแป็รุญัติติิเฉพาะในเรืุ�องท่�ไม่ใช่ิข้อบััญญัติิ

  (๒) ขอให้รุวัมรุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิมท่�เป็็นเรืุ�องเด่ยวักัน ทำานองเด่ยวักัน หรืุอเก่�ยวัเนื�องกัน   

เพื�อพิจำารุณาพรุ้อมกัน

  (๓) ขอให้ส่งปั็ญหาไป็ยังคณะกรุรุมการุเพื�อพิจำารุณา หรืุอขอให้บุัคคลใดส่งเอกสารุหรืุอมาแถืลง 

ข้อเท็จำจำริุงหรืุอแสดงควัามคิดเห็น

  (๔) ขอให้ลงมติิ

  (๕) ขอให้รุวัมหรืุอแยกป็รุะเด็นพิจำารุณาหรืุอลงมติิ

  (๖) ขอให้ปิ็ดอภิป็รุาย

  (๗) ขอให้เปิ็ดอภิป็รุาย

   (๘) ขอให้เลื�อนการุป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณา

  (๙) ขอให้พิจำารุณาว่ัาสมาชิิกหรืุอผู้้้เข้ารุ่วัมป็รุะชุิมกรุะทำาผิู้ดข้อบัังคับัน่�

  (๑๐) ขอให้ยกเรืุ�องอื�นข่�นป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณา

  ถ้ืาท่�ป็รุะชิมุม่มติิหรืุอเห็นชิอบัด้วัยในญัติติิติาม (๑๐) ญัติติิเดิมเป็็นอันติกไป็ เว้ันแต่ิญัติติินั�นเป็็น 

ญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิ

๓. ญัติติิติามข้อ ๔๐ (๔) (๖) และ (๑๐) แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ (ขอให้ลงมติิ ขอให้ปิ็ดอภิป็รุาย 

และขอให้ยกเรุื�องอื�นข่�นป็รุ่กษาหรุือพิจำารุณา) ห้ามมิให้ผู้้้ใดเสนอในครุาวัเด่ยวักับัการุอภิป็รุายของติน 

(ติามข้อ ๔๑ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

๔. ญัติติิติามข้อ ๔๐ (๙) แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ (ขอให้พิจำารุณาว่ัาสมาชิิกหรืุอผู้้้เข้ารุ่วัมป็รุะชุิม 

กรุะทำาผิู้ดข้อบัังคับัน่�) ต้ิองม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๔ คน และให้รุะบัเุพ่ยงว่ัาผู้ดิข้อบัังคับัในเรืุ�องใดเท่านั�น  

(ติามข้อ ๔๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 
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จำานวันผ้่เสนอญัติติิแล่ะผ้่เสนอคำาร้อง

จำำานวันผู้้้เสนอญัติติิเป็็นเงื�อนไขสำาคัญอย่างหน่�งในการุเสนอญัติติิ ซ่ึ่�งโดยทั�วัไป็แล้วัการุเสนอญัติติิใด ๆ   

สามารุถืเสนอได้โดยผู้้้เสนอ ๑ คนข่�นไป็ แต่ิญัติติิบัางญัติติิกำาหนดจำำานวันผู้้้เสนอขั�นติำ�าไว้ัว่ัาต้ิองม่จำำานวันเท่าใด  

เช่ิน ญัติติิขอให้ออกเส่ยงลงคะแนนลับั จำะกำาหนดจำำานวันสมาชิิกผู้้้เสนอเป็็นจำำานวันไม่น้อยกว่ัา ๖ คน (ติามข้อ  

๗๔ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) เป็็นต้ิน จำำานวันผู้้้เสนอญัติติิน่�ไม่ม่การุจำำากัดจำำานวัน คงกำาหนดไว้ัเฉพาะ 

จำำานวันขั�นติำ�าสุด ส่วันจำำานวันเพดานขั�นส้งมิได้กำาหนดไวั้ ซึ่่�งผู้้้ท่�เข้าชิื�อเสนอญัติติิทุกคนจำะม่ฐานะเป็็น 

ผู้้้เสนอญัติติิเท่าเท่ยมกัน ได้แก่

๑. การุเสนอญัติติิให้สภากรุุงเทพมหานครุพิจำารุณาวิันิจำฉัยให้สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานครุออก  

เนื�องจำากกรุะทำาการุอันเป็็นการุเสื�อมเส่ยแก่เก่ยรุติิศักดิ�ของติำาแหน่ง โดยติ้องม่สมาชิิกจำำานวันไม่น้อยกวั่า 

หน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดเข้าชิื�อเสนอ (ติามมาติรุา ๒๓ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุ 

รุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๒. การุเสนอญัติติิให้สภากรุุงเทพมหานครุม่การุเลือกป็รุะธัานสภาหรุือรุองป็รุะธัานสภา 

กรุุงเทพมหานครุใหม่ ติ้องม่สมาชิิกเสนอจำำานวันไม่น้อยกวั่าหน่�งในสามของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมด 

(ติามมาติรุา ๒๖ (๓) แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๓. คำารุ้องขอให้เรุ่ยกป็รุะชุิมสมัยวิัสามัญ ต้ิองม่สมาชิิกเสนอจำำานวันไม่น้อยกว่ัาหน่�งในสามของจำำานวัน 

สมาชิิกทั�งหมด (ติามมาติรุา ๓๑ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๔. การุรุ้องขอใหด้ำาเนินการุป็รุะชุิมลับั ติ้องม่สมาชิิกเสนอจำำานวันไม่น้อยกวั่าหน่�งในส่�ของจำำานวัน 

สมาชิิกทั�งหมด (ติามมาติรุา ๓๕ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๕. การุเสนอญัติติิขอให้เป็ิดอภิป็รุายทั�วัไป็ ติ้องม่สมาชิิกเสนอจำำานวันไม่น้อยกวั่าสองในห้าของ 

จำำานวันสมาชิิกทั�งหมด (ติามมาติรุา ๓๗ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๖. การุเสนอขอให้พิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิเป็็นสามวัารุะรุวัดเด่ยวั ต้ิองม่สมาชิิกเสนอรุ่วัมกันไม่น้อย 

กว่ัา ๔ คน (ติามข้อ ๔๓ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๗. การุเสนอขอให้ออกเส่ยงลงคะแนนลับั ต้ิองม่สมาชิิกเสนอจำำานวันไม่น้อยกว่ัา ๖ คน (ติามข้อ ๗๔  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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ผ้่รับัรองญัติติิ

ในการุเสนอญัติติิเพื�อให้ท่�ป็รุะชุิมสภาพิจำารุณานั�น โดยทั�วัไป็จำะต้ิองม่ผู้้้รัุบัรุองญัติติิ การุรัุบัรุองญัติติิ 

เป็็นการุแสดงให้เห็นวั่าม่ผู้้้อื�นสนใจำและป็รุะสงค์จำะให้ม่การุพิจำารุณาญัติติินั�น สมาชิิกของสภาทุกคนเป็็น 

ผู้้้ม่สิทธิัรัุบัรุองญัติติิซ่ึ่�งตินไม่ได้เป็็นผู้้้เสนอได้ ในการุเสนอญัติติิต่ิอท่�ป็รุะชิมุสภาโดยทั�วั ๆ  ไป็นั�น จำะกำาหนดให้ม่ 

ผู้้้รัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๒ คน แต่ิถ้ืาม่กฎหมาย หรืุอข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ กำาหนดไว้ัเป็็นอย่างอื�น ก็จำะต้ิอง 

ดำาเนินการุติามบัทบััญญัติินั�น มิฉะนั�น ญัติติินั�นจำะต้ิองติกไป็ ได้แก่

๑. รุ่างข้อบััญญัติิท่�สมาชิิกเสนอ จำะติ้องม่สมาชิิกลงนามรุับัรุองไม่น้อยกวั่าหน่�งในห้าของจำำานวัน 

สมาชิิกทั�งหมด รุ่างข้อบััญญัติิท่�เก่�ยวัด้วัยการุเงิน สมาชิิกจำะเสนอได้ติ่อเมื�อม่คำารุับัรุองของผู้้้วั่ารุาชิการุ 

กรุุงเทพมหานครุ (ติามมาติรุา ๙๘ แห่งพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุฯ)

๒. การุเสนอชิื�อสมาชิิกเพื�อเลือกเป็็นป็รุะธัานสภาและรุองป็รุะธัานสภากรุุงเทพมหานครุติ้องม่ 

สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๕ คน (ติามข้อ ๗ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๓. การุเสนอญัติติิขอมิให้โฆษณาข้อควัามใด ๆ  อันเก่�ยวักับัควัามป็ลอดภัยหรืุอป็รุะโยชิน์สำาคัญของ 

กรุุงเทพมหานครุ ต้ิองม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๖ คน (ติามข้อ ๓๖ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๔. ญัติติิขอให้พิจำารุณาโทษสมาชิิกวั่ากรุะทำาการุผู้ิดข้อบัังคับัในการุป็รุะชิุมครุั�งนั�นติ้องม่สมาชิิก 

รัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๔ คน โดยให้รุะบุัเพ่ยงว่ัาผิู้ดข้อบัังคับัในเรืุ�องใดเท่านั�น (ติามข้อ ๔๒ แห่งข้อบัังคับัการุ 

ป็รุะชุิมสภาฯ)

๕. การุเสนอขอแป็รุญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิเก่�ยวัด้วัยการุเงิน (ติามข้อ ๔๕ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชิมุสภาฯ) และการุเสนอขอแป็รุญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย (ติามข้อ ๕๗ แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ) ต้ิองม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

๖. การุเสนอขอให้ป็ิดอภิป็รุายก็ด่ ขอให้ลงมติิวั่าจำะรุับัหลักการุหรุือไม่ก็ด่ หรุือขอให้ส่งให้ 

คณะกรุรุมการุวิัสามัญพิจำารุณาก่อนรุบััหลักการุกด่็ ติ้องม่สมาชิิกรุบััรุองไมน่้อยกวั่า ๔ คน (ติามข้อ ๕๖  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๗. การุเสนอขอให้ท่�ป็รุะชุิมออกเส่ยงลงคะแนนเปิ็ดเผู้ยโดยวิัธ่ัยกมือข่�นพ้นศ่รุษะ เรุ่ยกชืิ�อติามลำาดับั 

ตัิวัอักษรุให้ออกเส่ยงลงคะแนนเป็็นรุายบุัคคล หรืุอวัธ่ิัอื�นใดซ่ึ่�งท่�ป็รุะชิมุเห็นสมควัรุ (ติามข้อ ๗๒ (๒) (๓) และ  

(๔) แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) ต้ิองม่สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๒ คน (ติามข้อ ๗๒ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ)
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๘. การุเสนอขอให้นับัคะแนนเส่ยงใหม่ เนื�องจำากเชิื�อวั่าม่การุนับัคะแนนผิู้ด ติ้องม่สมาชิิกรุับัรุอง 

ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน (ติามข้อ ๘๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๙. การุเสนอญัติติิขอให้ท่�ป็รุะชิุมวิันิจำฉัยป็ัญหาท่�จำะติ้องต่ิควัามข้อบัังคับัการุป็รุะชิุมสภาฯ ติ้องม่ 

สมาชิิกรัุบัรุองไม่น้อยกว่ัา ๕ คน (ติามข้อ ๑๒๖ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

๑๐. การุขอแก้ไขเพิ�มเติิมข้อบัังคับัการุป็รุะชิุมสภาฯ ติ้องเสนอเป็็นญัติติิ โดยม่สมาชิิกรุับัรุอง 

ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในห้าของจำำานวันสมาชิิกทั�งหมดของสภา (ติามข้อ ๑๒๗ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

ในเรืุ�องผู้้้รัุบัรุองญัติติิน่� ม่ป็รุะเด็นท่�ม่ผู้้้สงสัยว่ัาผู้้้เสนอญัติติิในเรืุ�องใด ๆ  จำะเป็็นผู้้้รัุบัรุองญัติติินั�นด้วัย 

ได้หรืุอไม่นั�น ติามหนังสือรุะบับังานรัุฐสภา ของสำานักงานเลขาธิัการุสภาผู้้้แทนรุาษฎรุ กำาหนดไว้ัชัิดเจำนว่ัา 

“สมาชิิกของสภาทุกคนเป็็นผู้้้ม่สิทธิัรัุบัรุองญัติติิซ่ึ่�งตินไม่ได้เป็็นผู้้้เสนอได้”

สิทธิแล่ะขั�นติอนในการอภิปราย

๑. ผู้้้เสนอญัติติิหรืุอผู้้้แป็รุญัติติิม่สิทธิัอภิป็รุายก่อน แต่ิถ้ืาม่ผู้้้เสนอหรืุอผู้้้แป็รุญัติติิหลายคน ให้ป็รุะธัาน 

อนุญาติให้อภิป็รุายก่อนได้เพ่ยงคนเด่ยวั (ติามข้อ ๖๓ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

๒. เมื�อผู้้้เสนอญัติติิได้อภิป็รุายแล้วั ถ้ืาผู้้้ใดจำะคัดค้านหรืุอม่ควัามเห็นติรุงกันข้ามก็ให้ผู้้้นั�นอภิป็รุาย  

และโดยป็กติิป็รุะธัานต้ิองให้อภิป็รุายสลับักัน (ติามข้อ ๖๔ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

๓. การุอภิป็รุายไม่สนับัสนุนและไม่คัดค้านย่อมกรุะทำาได้โดยไม่ติ้องสลับั และมิให้นับัเป็็นวัารุะ 

อภิป็รุายของผู้้้สนับัสนุนหรืุอผู้้้คัดค้าน (ติามข้อ ๖๔ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๔. ถื้าม่ผู้้้ขออภิป็รุายหลายคน ป็รุะธัานสภาจำะให้คนใดอภิป็รุายก็ได้ แติ่ให้คำาน่งถื่งผู้้้เสนอญัติติิ  

ผู้้้แป็รุญัติติิ ผู้้้รัุบัรุองญัติติิหรืุอผู้้้รัุบัรุองคำาแป็รุญัติติิ และผู้้้ซ่ึ่�งยังไม่ได้อภิป็รุายด้วัย (ติามข้อ ๖๔ วัรุรุคสาม  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๕. กรุณ่ม่สมาชิิกเสนอขอให้ลงมติิ หรุือขอให้ป็ิดอภิป็รุาย หรุือขอให้ยกเรุื�องอื�นข่�นป็รุ่กษาหรุือ 

พิจำารุณา สมาชิิกอื�นอาจำเสนอป็รุะเด็นท่�ยังไม่ม่การุอภิป็รุายเพื�อเป็็นเหตุิผู้ลขอเปิ็ดอภิป็รุายต่ิอไป็ได้ (ติามข้อ 

๖๕ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๖. การุอภปิ็รุายเป็็นอันยติุิเมื�อไม่ม่ผู้้้ใดอภปิ็รุาย หรืุอท่�ป็รุะชิมุลงมติิให้ปิ็ดอภิป็รุาย หรืุอท่�ป็รุะชิมุลงมติิ 

ให้ยกเรืุ�องอื�นข่�นป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณา (ติามข้อ ๖๖ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๗. ถื้าท่�ป็รุะชุิมลงมติิให้เป็ิดอภิป็รุายติ่อไป็ติามท่�ม่ผู้้้เสนอ ป็รุะธัานติ้องให้ผู้้้เสนอนั�นได้อภิป็รุาย 

ก่อน (ติามข้อ ๖๕ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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๘. ในกรุณ่ท่�ป็รุะธัานสภาพจิำารุณาเห็นว่ัาได้อภปิ็รุายกันพอสมควัรุแล้วั จำะสั�งให้ปิ็ดการุอภปิ็รุายก็ได้ 

เว้ันแต่ิท่�ป็รุะชุิมจำะเห็นเป็็นอย่างอื�น (ติามข้อ ๖๗ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๙. ก่อนลงมติิทุกครัุ�ง ให้ป็รุะธัานติรุวัจำสอบัด้ว่ัาม่สมาชิิกอย่้ในท่�ป็รุะชุิมครุบัจำำานวันเป็็นองค์ป็รุะชุิม 

หรืุอไม่ ถ้ืาม่สมาชิิกอย่้ในท่�ป็รุะชุิมไม่ครุบัจำำานวันเป็็นองค์ป็รุะชุิม จำะทำาการุลงมติิในเรืุ�องใด ๆ  มิได้ (ติามข้อ ๗๗  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๐. เมื�อป็รุะธัานถืามท่�ป็รุะชุิมว่ัา ในเรืุ�องท่�ม่ผู้้้เสนอนั�น จำะม่ผู้้้ใดเห็นเป็็นอย่างอื�นหรืุอไม่ ถ้ืาไม่ม่ 

ก็ให้ถืือว่ัาท่�ป็รุะชุิมเห็นชิอบัด้วัย (ติามข้อ ๗๘ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๑. การุอภิป็รุายต้ิองอย่้ในป็รุะเด็นหรืุอเก่�ยวักับัป็รุะเด็นท่�กำาลังพิจำารุณากันอย่้ โดยต้ิองไม่ฟุ่มเฟือย 

วันเว่ัยน ซึ่ำ�าซึ่าก หรืุอซึ่ำ�ากับัผู้้้อื�น หรืุอใช้ิภาษาต่ิางป็รุะเทศโดยไม่จำำาเป็็น และห้ามมใิห้นำาเอกสารุใด ๆ  มาอ่าน 

หรืุอนำาวััติถุืใด ๆ เข้ามาแสดงในท่�ป็รุะชุิม เว้ันแต่ิจำะได้รัุบัอนุญาติจำากป็รุะธัานสภา ทั�งน่� ป็รุะธัานสภาอาจำ 

กำาหนดรุะยะเวัลาการุอภิป็รุายของสมาชิิกได้ติามควัามเหมาะสม (ติามข้อ ๖๘ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๒. ห้ามผู้้้อภิป็รุายกล่าวัถื่งสถืาบัันพรุะมหากษัติริุย์โดยไม่จำำาเป็็น (ติามข้อ ๖๘ วัรุรุคสอง  

แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๓. ห้ามผู้้้อภิป็รุายกล่าวัชิื�อสมาชิิกหรุือบุัคคลใดโดยไม่จำำาเป็็นและห้ามแสดงกิริุยาหรุือใชิ้วัาจำา 

อันไม่สุภาพ ใส่รุ้ายหรืุอเส่ยดส่บุัคคลใด (ติามข้อ ๖๘ วัรุรุคสาม แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๔. สมาชิิกผู้้้ใดเห็นวั่าม่การุฝ่่าฝ่ืนข้อบัังคับั หรุือผู้้้ถื้กอภิป็รุายพาดพิงถื่งเรุื�องส่วันติัวัหรุือเรุื�อง 

อื�นใดอันเป็็นท่�เส่ยหาย และป็รุะสงค์จำะป็รุะท้วัง ให้ยืนและยกมือข่�นพ้นศ่รุษะ ป็รุะธัานสภาจำะต้ิองให้ผู้้้นั�น 

อภิป็รุาย และให้ป็รุะธัานสภาวัินิจำฉัยวั่าได้ม่การุฝ่่าฝ่ืนข้อบัังคับัติามท่�ป็รุะท้วังนั�นหรุือไม่ คำาวิันิจำฉัยของ 

ป็รุะธัานสภาดังกล่าวัให้ถืือเป็็นท่�สุด เมื�อป็รุะธัานสภาวิันิจำฉัยวั่าการุอภิป็รุายนั�นเป็็นการุฝ่่าฝ่ืนข้อบัังคับั  

ผู้้้อภิป็รุายต้ิองถือนคำาพ้ดติามคำาสั�งของป็รุะธัานสภา (ติามข้อ ๖๙ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๑๕. ผู้้้อภิป็รุายอาจำถือนคำาพ้ดของตินได้ หรุือเมื�อม่ผู้้้ป็รุะท้วัง หรุือติามคำาสั�งของป็รุะธัานสภา 

ติามข้อ ๖๙ (ติามข้อ ๗๐ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)
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การขอถอนญัติติิ การขอถอนชืิ�อจากการเป็นผ้่รับัรอง แล่ะการถือวั�าญัติติิติกไป

๑. การุขอถือนญัติติิ หรืุอการุแก้ไขข้อควัามในญัติติิ ซ่ึ่�งจัำดเข้ารุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิมแล้วั ต้ิองได้รัุบั 

ควัามเห็นชิอบัจำากท่�ป็รุะชุิมสภา (ติามข้อ ๕๑ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ) 

๒. การุขอถือนชืิ�อจำากการุเป็็นผู้้้รุ่วัมกันเสนอญัติติิในญัติติิใด หรืุอจำากการุเป็็นผู้้้รัุบัรุอง จำะกรุะทำาได้ 

เฉพาะก่อนท่�ป็รุะธัานสภาสั�งให้บัรุรุจำุญัติติินั�นเข้ารุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชิุม (ติามข้อ ๕๒ แห่งข้อบัังคับั 

การุป็รุะชุิมสภาฯ)

๓. ในกรุณ่ท่�ป็รุะธัานสภาสั�งให้บัรุรุจุำญัติติินั�นเข้ารุะเบ่ัยบัวัารุะการุป็รุะชุิมแล้วัจำะถือนชืิ�อได้ต่ิอเมื�อ

ได้รัุบัควัามเห็นชิอบัจำากท่�ป็รุะชุิมสภา (ติามข้อ ๕๒ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๔. ญัติติิใดถื่งวัารุะพิจำารุณาในท่�ป็รุะชุิมสภาแล้วั ถื้าผู้้้เสนอญัติติิไม่ช่ิ�แจำงในท่�ป็รุะชุิมสภาหรุือ 

ผู้้้เสนอญัติติิไม่อย้่ในท่�ป็รุะชุิมสภาโดยไม่ม่ผู้้้ช่ิ�แจำงแทนในฐานะผู้้้รุับัมอบัหมาย ญัติติินั�นเป็็นอันติกไป็  

เว้ันแต่ิท่�ป็รุะชุิมสภาฯ จำะพิจำารุณาเห็นเป็็นอย่างอื�น (ติามข้อ ๕๓ วัรุรุคหน่�ง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

คำาแป็รุญัติติิใดถื่งวัารุะพิจำารุณาในท่�ป็รุะชิุมสภาแล้วั ถื้าผู้้้แป็รุญัติติิไม่ช่ิ�แจำงในท่�ป็รุะชิุมสภา 

หรุือผู้้้แป็รุญัติติิไม่อย้ ่ในท่�ป็รุะชุิมสภาโดยไม่ม่ผู้้ ้ช่ิ�แจำงแทนในฐานะผู้้้รุับัมอบัหมาย คำาแป็รุญัติติินั�น 

เป็็นอันติกไป็ (ติามข้อ ๕๓ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

การุมอบัหมายให้ช่ิ�แจำงแทนต้ิองมอบัแก่สมาชิิกและทำาเป็็นหนังสือยื�นต่ิอป็รุะธัานสภา (ติามข้อ ๕๓ 

วัรุรุคสาม แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๕. กรุณ่ท่�ป็รุะชิมุม่มติิเห็นชิอบัด้วัยในญัติติิขอให้ยกเรืุ�องอื�นข่�นป็รุ่กษาหรืุอพจิำารุณาขณะท่�ท่�ป็รุะชิมุ 

กำาลังป็รุ่กษาหรืุอพิจำารุณาญัติติิในเรืุ�องใดอย่้ ญัติติิเดิมเป็็นอันติกไป็ เว้ันแต่ิญัติติินั�นเป็็นญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิ  

(ติามข้อ ๔๐ วัรุรุคสอง แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๖. ในกรุณ่ท่�สภาสิ�นวัารุะ หรืุอม่การุยุบัสภา ญัติติิใด ๆ ซ่ึ่�งท่�ป็รุะชุิมยังไม่ได้พิจำารุณาหรืุอพิจำารุณา 

ยังไม่เสร็ุจำ ให้ญัติติินั�นเป็็นอันติกไป็ (ติามข้อ ๕๐ แห่งข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภาฯ)

๗. ญัติติิใดท่�สภาไม่ให้ควัามเห็นชิอบั หรืุอการุเสนอญัติติิใด ๆ  ด้วัยวัาจำาในท่�ป็รุะชิมุ โดยไม่ม่สมาชิิก 

รัุบัรุอง หรืุอม่ผู้้้รัุบัรุองแต่ิไม่ครุบัจำำานวันติามข้อบัังคับั ให้ถืือว่ัาญัติติินั�นเป็็นอันติกไป็
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การรับัรองญัติติิ

“ม.” หมายถ่ืง มาติรุาในพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘

“ข้อ” หมายถ่ืง ข้อในข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๖๒

  เสนอญัติติิ จำานวันสมาชิิกรับัรอง

•  ญัติติิทั�วัไป็ (ข้อ ๓๗, ๓๘)  ไม่น้อยกว่ัา ๒ คน

•  ญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ (ม.๙๘) ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในห้า

   ของสมาชิิกทั�งหมด

•  การุขอแป็รุญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุ (ข้อ ๔๕) ไม่น้อยกว่ัา ๒ คน

•  การุขอแป็รุญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิกรุุงเทพมหานครุท่�เก่�ยวัด้วัยการุเงิน (ข้อ ๔๕) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  การุขอแป็รุญัติติิรุ่างข้อบััญญัติิงบัป็รุะมาณรุายจ่ำาย (ข้อ ๕๗) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  ญัติติิเสนอชืิ�อสมาชิิกเป็็นป็รุะธัานสภาหรืุอรุองป็รุะธัานสภา  ไม่น้อยกว่ัา ๕ คน

 (ข้อ ๗ และหรืุอข้อ ๘)  

•  ญัติติิเสนอชืิ�อสมาชิิกสภาเป็็นกรุรุมการุวิัสามัญ (ข้อ ๘๘) ไม่น้อยกว่ัา ๒ คน

•  ญัติติิขอให้พิจำารุณาว่ัาสมาชิิกกรุะทำาผิู้ดข้อบัังคับั (ข้อ ๔๐, ๔๒)  ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  ญัติติิขอเปิ็ดอภิป็รุายทั�วัไป็ (ข้อ ๓๗ วัรุรุคแรุก) ไม่น้อยกว่ัา ๒ คน

•  ญัติติิเสนอให้ปิ็ดอภิป็รุาย (ข้อ ๕๖)  ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  ญัติติิขอให้ลงมติิว่ัาจำะรัุบัหลักการุหรืุอไม่ (ข้อ ๕๖) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  ญัติติิให้ส่งคณะกรุรุมการุวิัสามัญพิจำารุณาก่อนรัุบัหลักการุ (ข้อ ๕๖) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  ญัติติิขอให้นับัคะแนนเส่ยงใหม่ เนื�องจำากเชืิ�อว่ัานับัผิู้ด (ข้อ ๘๒) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

•  เสนอปั็ญหาท่�จำะต้ิองต่ิควัามติามข้อบัังคับั (ข้อ ๑๒๖) ไม่น้อยกว่ัา ๕ คน

•  ญัติติิขอให้แก้ไขเพิ�มเติิมข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภา (ข้อ ๑๒๗) ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในห้า

   ของสมาชิิกทั�งหมด
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การเสนอคำาร้องหรือญัติติิขอให้ดำาเนินการในเรื�องติ�าง ๆ 

“ม.” หมายถ่ืง มาติรุาในพรุะรุาชิบััญญัติิรุะเบ่ัยบับัริุหารุรุาชิการุกรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๒๘

“ข้อ” หมายถ่ืง ข้อในข้อบัังคับัการุป็รุะชุิมสภากรุุงเทพมหานครุ พ.ศ. ๒๕๖๒

  การเสนอ จำานวันผ้่เสนอ

• ขอให้เรุ่ยกป็รุะชุิมสมัยวิัสามัญ (ม.๓๑, ข้อ ๑๘) ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในสาม

   ของสมาชิิกทั�งหมด

• ขอให้เปิ็ดอภิป็รุายทั�วัไป็ (ม.๓๗)  ไม่น้อยกว่ัาสองในห้า

   ของสมาชิิกทั�งหมด

• ขอให้ดำาเนินการุป็รุะชุิมลับั (ม.๓๕, ข้อ ๒๗) ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในส่�

   ของสมาชิิกทั�งหมด

• ขอให้ออกเส่ยงลงคะแนนลับั (ข้อ ๗๔) ไม่น้อยกว่ัา ๖ คน

• ขอให้พิจำารุณารุ่างข้อบััญญัติิสามวัารุะรุวัดเด่ยวั (ข้อ ๔๓ วัรุรุคสอง) ไม่น้อยกว่ัา ๔ คน

• ขอให้สภาพิจำารุณาวิันิจำฉัยให้สมาชิิกฯ ออก เนื�องจำากได้กรุะทำาการุ ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในสาม

 อันเป็็นการุเสื�อมเส่ยเก่ยรุติิศักดิ�ของติำาแหน่ง (ม.๒๓ (๘))  ของสมาชิิกทั�งหมด

• ขอให้ม่การุเลือกตัิ�งป็รุะธัานสภาหรืุอรุองป็รุะธัานสภา  ไม่น้อยกว่ัาหน่�งในสาม

 กรุุงเทพมหานครุใหม่ (ม.๒๖ (๓))  ของสมาชิิกทั�งหมด
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ร่่างข้้อบััญญัติิกรุ่งเทพมหานคร่

ตามมาตรา ๙๗ แห่่งพระราชบััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บััญญัติว่่า 

“ข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครจะตราข้้�นโดยคว่ามเห็่นชอบัข้องสภากรุงเทพมห่านคร ในกรณีีดังต่อไปนี�

 (๑) เพ่�อปฏิิบััติการให้่เป็นไปตามอํานาจห่น้าที�ข้องกรุงเทพมห่านคร 

 (๒)  เม่�อมีกฎห่มายบััญญัติให้่กรุงเทพมห่านครมีอํานาจตราเป็นข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านคร

 (๓)  การดําเนินการพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร

 (๔)  การคลััง การงบัประมาณี การเงิน การทรัพย์สิน การจัดห่าผลัประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง  

แลัะการพัสดุ

ในข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครจะกําห่นดโทษผ้้ลัะเมิดข้้อบััญญัติไว่้ด้ว่ยก็ได้ แต่มิให่้กําห่นดโทษ 

จําคุกเกินห่กเด่อน แลัะห่ร่อปรับัเกินห่น้�งห่ม่�นบัาท”

ร่างข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครเป็นญัตติประเภทห่น้�งตามข้้อ ๓๗ (๒) แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ 

ซ้ึ่�งต้องเสนอล่ัว่งห่น้าเป็นห่นังส่อต่อประธานสภากรุงเทพมห่านคร

ตามมาตรา ๙๘ แห่่งพระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๘  

แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ บััญญัติให้่ ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร  

ห่ร่อราษฎรผ้้มีสิทธิเลั่อกตั�งในเข้ตกรุงเทพมห่านครตามกฎห่มายว่่าด้ว่ยการเข้้าช่�อเสนอข้้อบััญญัติท้องถิ่ิ�น 

มีสิทธิเสนอร่างข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครได้ ในกรณีีสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครเป็นผ้เ้สนอต้องมีสมาชิก 

สภากรุงเทพมห่านครลังนามรับัรองไม่น้อยกว่่าห่น้�งในห้่าข้องจํานว่นสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครทั�งห่มด 

ขั้�นติอนการ่เสนอร่่างข้้อบััญญัติิกรุ่งเทพมหานคร่ 

การเสนอร่างข้้อบััญญัติ

๑. ร่างข้้อบััญญัติที�เสนอโดยผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

๒. ร่างข้้อบััญญัติที�เสนอโดยราษฎรผ้้มีสิทธิเลั่อกตั�งในเข้ตกรุงเทพมห่านครตามกฎห่มายว่่าด้ว่ย 

การเข้้าช่�อเสนอข้้อบััญญัติท้องถิิ่�น

๓. ร่างข้้อบััญญัติที�เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร โดยต้องมีสมาชิกลังนามรับัรองไม่น้อย 

กว่่าห่น้�งในห้่าข้องจํานว่นสมาชิกทั�งห่มด
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ร่างข้้อบััญญัติที �เกี �ยว่ด้ว่ยการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ก็ต่อเม่ �อมีคํารับัรองข้องผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านคร ดังนั�น ห่ากสมาชิกจะเสนอร่างข้้อบััญญัติที�เกี�ยว่ด้ว่ยการเงิน ประธานสภาต้องส่งให่ ้

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครให้่คํารับัรอง ตามมาตรา ๙๘ ว่รรคสอง แห่่ง พ.ร.บั. ระเบีัยบับัริห่ารราชการ

กรุงเทพมห่านครฯ

ร่่างข้้อบััญญัติิท่ �เก่ �ยวด้้วยการ่เงิน (ตามมาตรา ๙๙ แห่่ง พ.ร.บั.ระเบัียบับัริห่ารราชการ 

กรุงเทพมห่านครฯ) ห่มายคว่ามถิ่้งร่างข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยข้้อคว่ามต่อไปนี�ทั�งห่มด ห่ร่อ 

แต่ข้้อใดข้้อห่น้�ง

(๑) การตั�งข้้�นห่ร่อยกเลัิก ห่ร่อลัด ห่ร่อเปลัี�ยนแปลังแก้ไข้ ห่ร่อผ่อนห่ร่อว่างระเบัียบัการบัังคับั 

อันเกี�ยว่กับัภาษีอากร

(๒) การจัดสรร รับั รักษา ห่ร่อจ่ายเงินข้องกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อการโอนงบัประมาณีรายจ่ายข้อง 

กรุงเทพมห่านคร

(๓) การก้้เงิน การคํ�าประกัน ห่ร่อการใช้เงินก้้

(๔) การคลััง การงบัประมาณี การเงิน การทรัพย์สิน การจัดห่าผลัประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง 

แลัะการพัสดุ

(๕) การพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร 

(๖) การออกพันธบััตรข้องกรุงเทพมห่านคร

ในกรณีีเป็นที�สงสัยว่่าร่างข้้อบััญญัติใดเป็นร่างข้้อบััญญัติเกี�ยว่ด้ว่ยการเงินที�จะต้องมีคํารับัรองข้อง 

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครห่ร่อไม่ ให้่ประธานสภากรุงเทพมห่านครเป็นผ้้วิ่นิจฉัย

กร่ะบัวนการ่พิจาร่ณาร่่างข้้อบััญญัติิ

๑. ร่างข้้อบััญญัติโดยทั�ว่ ๆ  ไปจะต้องพิจารณีาเป็นสามว่าระ ค่อ การพิจารณีาในที�ประชุมสภาวั่นแรก 

จะเป็นการพิจารณีาในว่าระที�ห่น้�ง ค่อให้่ที�ประชุมปร้กษาในห่ลัักการแห่่งร่างข้้อบััญญัติ แลัะลังมติว่่าจะรับั 

ห่ลัักการแห่่งร่างข้้อบััญญัตินั�นห่ร่อไม่

๒. ก่อนที�สภาจะลังมติว่่าจะรับัห่ลัักการแห่่งร่างข้้อบััญญัตินั�นห่ร่อไม่ 

•  สมาชิกสามารถิ่เสนอแก้ไข้ห่ลัักการแลัะเห่ตุผลัประกอบัร่างข้้อบััญญัติได้ โดยการเสนอแก้ไข้ 

ห่ลัักการแลัะเห่ตุผลัดังกลั่าว่ต้องไม่ทําให่้เจตนารมณี์ข้องร่างข้้อบััญญัตินั�นเปลัี�ยนแปลังไป แลัะต้อง 

ได้รับัคว่ามเห็่นชอบัจากผ้้เสนอร่างข้้อบััญญัตินั�น



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

76

• ห่ากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้่ามมิให้่ลังมติก่อนที�สมาชิกได้อภิปรายในเร่�องนั�นพอสมคว่ร

แล้ัว่

• เพ่ �อประโยชน์แก่การพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติ สภาจะให่้คณีะกรรมการสามัญห่ร่อจะตั �ง 

คณีะกรรมการวิ่สามัญพิจารณีาก่อนรับัห่ลัักการก็ได้ ทั�งนี� การพิจารณีาก่อนรับัห่ลัักการดังกล่ัาว่ที�ประชุม  

จะกําห่นดเว่ลัาในการพิจารณีาด้ว่ยก็ได้ (ตามข้้อ ๔๔ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๓. เม่�อที�ประชุมลังมติรับัห่ลัักการแล้ัว่ (กรณีีไม่มีการเสนอให้่พิจารณีาสามว่าระรว่ดเดียว่) ก็จะต้อง 

ตั�งคณีะกรรมการวิ่สามัญเพ่�อพิจารณีารายลัะเอียดในร่างข้้อบััญญัติดังกล่ัาว่ 

๔. คณีะกรรมการว่ิสามัญให่้มีจํานว่นตามที�สภากําห่นด (ตามข้้อ ๘๗ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับั 

การประชุมสภาฯ)

๕. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครมีสิทธิเสนอช่�อสมาชิกสภา ห่ร่อผ้้มิได้เป็นสมาชิกสภา เพ่�อให่้ 

ตั�งเป็นกรรมการได้ไม่เกินก้�งห่น้�งข้องจํานว่นกรรมการทั�งคณีะ (ยกเว่้นคณีะกรรมการว่ิสามัญพิจารณีา 

ร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณีรายจ่าย ให้่มีกรรมการจํานว่นไม่น้อยกว่่าห่น้�งในสามข้องจํานว่นสมาชิกทั�งห่มด 

ข้องสภา แลัะผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครมีสิทธิเสนอช่�อได้ไม่เกินห่น้�งในสามข้องจํานว่นกรรมการทั�งคณีะ  

(ตามข้้อ ๘๗ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๖. จํานว่นที�เห่ลั่อให่้ที �ประชุมเลั่อกจากรายช่�อที �สมาชิกสภาเสนอว่ิธีการเลั่อกตั�งกรรมการ  

(ตามข้้อ ๘๘ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  (๑)  ให้่สมาชิกเสนอช่�อผ้้ที�เห็่นสมคว่รเป็นกรรมการได้ โดยมีผ้้รับัรองไม่น้อยกว่่า ๒ คน แต่บุัคคลั 

ที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเสนอไม่ต้องมีผ้้รับัรอง

  (๒) โดยปกติให่้เสนอช่�อโดยไม่จํากัด (แม้มีมติให่้มีจํานว่นกรรมการ ๑๓ คน ก็เสนอเกินได้)  

ถ้ิ่ามีผ้้ถ้ิ่กเสนอไม่เกินจํานว่น ให้่ถ่ิ่อว่่าผ้้ถ้ิ่กเสนอช่�อทุกคนได้รับัเล่ัอก ถ้ิ่ามีผ้้เสนอเกินจํานว่น ให้่สมาชิกลังมติ 

จากช่�อเห่ล่ัานั�น

๗. เม่�อตั�งคณีะกรรมการว่ิสามัญเสร็จแลั้ว่ ให่้ที�ประชุมสภากําห่นดเว่ลัาแปรญัตติไว่้ด้ว่ย เพ่�อให่ ้

ที�ประชุมแลัะผ้้ที�เกี�ยว่ข้้องทราบักําห่นดเว่ลัาในการเสนอข้อแก้ไข้เพิ�มเติมร่างข้้อบััญญตัิดังกลั่าว่ (ตามข้้อ  

๔๕ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ) 

เช่น ที�ประชุมมีมติให้่กําห่นดเว่ลัาแปรญัตติภายใน ๗ วั่น มิได้ห่มายคว่ามว่่าให้่คณีะกรรมการพิจารณีา 

ให้่เสร็จภายใน ๗ วั่น แต่ห่มายคว่ามว่่าเป็นกําห่นดเว่ลัาที�ให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครห่ร่อสมาชิกสภา 

ที�เห็่นว่่าคว่รจะแก้ไข้ร่างข้้อบััญญัติในข้้อใดย่�นข้อแปรญัตติภายในกําห่นดนั�น ทั�งนี� โดยให้่ผ้้เสนอข้อแปรญัตติ 
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เสนอลั่ว่งห่น้าเป็นห่นังส่อข้อแก้ไข้เป็นรายข้้อ โดยเสนอต่อประธานคณีะกรรมการภายในกําห่นดแลัะ 

ทางปฏิิบััติให้่นํามาย่�นต่อเจ้าห่น้าที�ข้องสภาฯ เพ่�อลังรับั แลัะสําเนาแจกกรรมการ

ก่อนท่�จะเข้้าส่่การ่พิจาร่ณาข้องคณะกร่ร่มการ่วิสามัญ ข้อทําความเข้้าใจกับัความหมาย 

ข้องศััพท์ท่�ใช้้ในการ่พิจาร่ณาร่่างข้้อบััญญัติิ โด้ยเฉพาะคําท่�กล่่าวไว้ในข้้อบัังคับัการ่ปร่ะชุ้มสภาฯ  

เฉพาะคําท่�เก่�ยวข้้อง ดั้งน่� 

หลั่กการ่ ตามพจนานุกรมให้่คว่ามห่มายว่่า แนว่ดําเนินการ แต่ “ห่ลัักการ” ตามศัพท์ทางรัฐสภา 

ห่ร่อข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ ห่มายถิ่้ง สาระแลัะเจตนารมณี์ข้องการดําเนินงานในทางนิติบััญญัติ  

โดยเฉพาะอย่างยิ�งที�เกี�ยว่กับัร่างข้้อบััญญัติที�เสนอต่อสภา ร่างข้้อบััญญัติที�เสนอต่อสภาจะต้องระบุัห่ลัักการ 

ไว่้อย่างชัดเจนว่่าจะแก้ไข้เพิ�มเติมห่ร่อยกเลัิกข้้อบััญญัติเดิม ห่ร่อจะให่้มีข้้อบััญญัติให่ม่ แลัะเม่�อสภา 

ได้พิจารณีาร่างข้้อบััญญัตินั�นในว่าระที�ห่น้�งจะต้องลังมติว่่า จะรับัห่ลัักการห่ร่อไม่รับัห่ลัักการข้องร่าง 

ข้้อบััญญัตินั�น ถิ่้าห่ากสภาลังมติรับัห่ลัักการก็ส่งไปพิจารณีาในข้ั�นคณีะกรรมการว่ิสามัญอันเป็นข้ั�นแรก 

ข้องว่าระที�สอง ซ้ึ่�งจะเปิดโอกาสให้่สมาชิกสภาได้แปรญัตติ แต่การแปรญัตติดังกล่ัาว่ต้องไม่ขั้ดกับัห่ลัักการ 

ที�สภาได้ให้่คว่ามเห็่นชอบัมาแล้ัว่

แปร่ญัติติิ ห่มายถ้ิ่ง การเปลีั�ยนแปลัง แก้ไข้ ห่ร่อเพิ�มเติมญัตติที�เสนอต่อสภาซ้ึ่�งสภาได้รับัห่ลัักการแล้ัว่  

โดยยังคงประเด็นข้องญัตติไว้่ตามเดิม คําห่ร่อข้้อคว่ามที�แก้ไข้เปลีั�ยนแปลังนั�น เรียกว่่า คําแปรญัตติ

สงวนคําแปร่ญัติติิ ห่มายถิ่้ง การที�สมาชิกข้อสงว่นคําแปรญัตตขิ้องตนซึ่้�งคณีะกรรมการว่ิสามัญ      

ไม่เห็่นด้ว่ยเพ่�อเสนอให้่สภาวิ่นิจฉัยตัดสินอีกครั�งห่น้�ง สิทธิที�จะสงว่นคําแปรญัตติข้องสมาชิกสภานี�เป็นไปตาม 

ข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ ในการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติว่าระที�สอง ขั้�นคณีะกรรมการวิ่สามัญนั�นสมาชิกสภา 

ที�มิได้เป็นกรรมการวิ่สามัญมีสิทธิที�จะข้อแปรญัตติต่อคณีะกรรมการวิ่สามัญได้ การข้อแปรญัตติดังกล่ัาว่ก็ค่อ

การข้อแก้ไข้ เปลีั�ยนแปลัง ห่ร่อเพิ�มเติม รายลัะเอียดข้องร่างข้้อบััญญัตินั�นเอง ถ้ิ่าห่ากคณีะกรรมการวิ่สามัญ 

เห็่นด้ว่ยกับัคําข้อแปรญัตติ ก็แก้ไข้ไปตามนั�น ถ้ิ่าห่ากคณีะกรรมการวิ่สามัญไม่เห็่นด้ว่ยแลัะสามารถิ่ชี�แจง 

จนผ้้แปรญัตติพอใจ ผ้้แปรญัตติอาจจะถิ่อนไปได้ แต่ถิ่้าห่ากผ้้แปรญัตติไม่พอใจก็มีสิทธิที�จะสงว่นคําแปร 

ญัตติข้องตน เพ่�อไปอภิปรายในสภาแลัะให้่สภาวิ่นิจฉัยตัดสินอีกครั�งห่น้�งได้
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สงวนความเห็น ห่มายถิ่้ง การที�กรรมการว่ิสามัญได้สงว่นข้้อแก้ไข้ข้องตนที�ได้แพ้มติในที�ประชุม 

คณีะกรรมการว่ิสามัญ เพ่�อเสนอให่้สภาว่นิิจฉัยตัดสิน ในการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติข้ั�นแปรญัตติห่ร่อ 

ข้ั �นกรรมการนั�น กรรมการมีสิทธิที �จะเสนอข้อแก้ไข้ข้้อคว่ามตอนใดห่ร่อข้้อใดในร่างข้้อบััญญัติได้  

ในกรณีีเช่นนั�นถิ่้าห่ากกรรมการว่ิสามัญส่ว่นมากเห่็นด้ว่ยก็จะแก้ไข้ไปตามนั�น ถิ่้าห่ากกรรมการว่ิสามัญ 

ส่ว่นให่ญ่ไม่เห่็นด้ว่ยแลัะสามารถิ่ชี�แจงจนเป็นที�พอใจ กรรมการว่ิสามัญผ้้นั�นอาจจะถิ่อนคําข้อแก้ไข้ไป  

แต่ถิ่้าชี �แจงแลั้ว่ไม่เป็นที�พอใจ กรรมการว่ิสามัญผ้้นั �นมีสิทธิที �จะข้อสงว่นคําข้อแก้ไข้ข้องตนเพ่�อให่้ 

สภาวิ่นิจฉัยตัดสินก็ได้ การสงว่นข้องกรรมการวิ่สามัญดังกล่ัาว่เรียกว่่า “สงว่นคว่ามเห็่น”

ห่ลัังจากที�สภาได้รับัห่ลัักการข้องร่างข้้อบััญญัติแลัะได้ส่งให่้คณีะกรรมการว่ิสามัญพิจารณีาพร้อม 

กําห่นดเว่ลัาแปรญัตติแลั้ว่ ก็เป็นห่น้าที�ข้องคณีะกรรมการว่ิสามัญที�จะต้องพิจารณีาแก้ไข้เพิ�มเติมร่าง 

ข้้อบััญญัติแลัะพิจารณีาคําแปรญัตติข้องสมาชิกสภาต่อไป การแปรญัตติเป็นเร่�องที�มีคว่ามสําคัญมาก  

ซ้ึ่�งบุัคคลัทั�ว่ไปยังเข้้าใจสับัสนอย้่ว่่า กําหนด้เวล่าแปร่ญัติติิหมายถึึงอะไร่ บัางคนเข้้าใจว่่าเป็นระยะเว่ลัาที� 

กําห่นดให้่คณีะกรรมการพิจารณีาให้่แล้ัว่เสร็จ แต่ข้้อเท็จจริงเป็นขั้�นติอนหนึ�งท่�สําคัญยิ�งในกร่ะบัวนการ่ 

ติร่าข้้อบััญญัติิ ซึึ่�งหมายถึึงกําหนด้เวล่าท่�ให้ผู้่้ว่าร่าช้การ่กรุ่งเทพมหานคร่หรื่อสมาชิ้กสภาแล้่วแต่ิกร่ณ่ 

เสนอข้อแก้ไข้เพิ�มเติิมร่่างข้้อบััญญัติิท่�อย่่ในร่ะหว่างการ่พิจาร่ณาข้องคณะกร่ร่มการ่วิสามัญ ค่อ 

ห่ลัังจากที�สภารับัห่ลัักการร่างข้้อบััญญัติในว่าระที�ห่น้�ง แลั้ว่มีมติให่้ตั�งคณีะกรรมการว่ิสามัญพิจารณีา  

ในระห่ว่่างนั�น สมาชิกสภาที�มิได้รับัแต่งตั�งให่้เป็นกรรมการว่ิสามัญมีสิทธิที�จะเสนอข้อแก้ไข้เพิ�มเติมร่าง 

ข้้อบััญญัตินั�น แต่ต้องเสนอคําข้อแก้ไข้ (คําข้อแปรญัตติ) ข้องตนภายในเว่ลัาที�กําห่นด การข้อแก้ไข้ เพิ�มเติม 

ร่างข้้อบััญญัติข้องสมาชิกสภาที�มิได้เป็นกรรมการวิ่สามัญดังกล่ัาว่เรียกว่่า “การแปรญัตติ” แลัะคําข้อแก้ไข้ 

เพิ�มเติมนั�นก็เรียกว่่า “คําแปรญัตติ”

คําแปร่ญัติติิ ต้องมีลัักษณีะดังนี� (ตามข้้อ ๔๕ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๑. ทําเป็นห่นังส่อย่�นต่อประธานคณีะกรรมการภายในเว่ลัาที�สภากําห่นด

๒. มีสมาชิกรับัรองไม่น้อยกว่่าสองคน ถิ่้าเป็นร่างข้้อบััญญัติเกี�ยว่กับัการเงินต้องมีสมาชิกรับัรอง 

ไม่น้อยกว่่าสี�คน

๓. ให้่เสนอข้อแก้ไข้เป็นรายข้้อ 
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โด้ยทั�วไปการ่แปร่ญัติติิม่หลั่กเกณฑ์์ซึึ่�งพอสรุ่ปได้้เป็นข้้อ ๆ ดั้งต่ิอไปน่�

๑. การแปรญัตติเป็นสิทธิข้องสมาชิกสภาทุกคนที�มิได้รับัแต่งตั�งเป็นกรรมการว่ิสามัญ สําห่รับั 

ข้้อนี�ยังมีผ้้เข้้าใจผิดกันอย้่มาก ว่่าการที�คณีะกรรมการว่ิสามัญแก้ไข้เพิ�มเติมร่างข้้อบััญญัตินั�นถิ่่อเป็นการ 

แปรญัตติ คว่ามจริงไม่ใช่เช่นนั�น ที�จะเรียกว่่าแปรญัตติได้ต้องเป็นการกระทําข้องสมาชิกอ่�นที�มิได้เป็น 

กรรมการวิ่สามัญเท่านั�น 

การแก้ไข้ใด ๆ ข้องกรรมการว่ิสามัญไม่เรียกว่่าแปรญัตติ แลัะอีกประการห่น้�ง การพิจารณีา 

ร่างข้้อบััญญัติสามว่าระรว่ดเดียว่โดยให่้ที�ประชุม (สมาชิกสภาทุกท่าน) เป็นกรรมการเต็มสภาก็ไม่มีการ 

แปรญัตติเช่นกัน เพราะทุกคนเป็นกรรมการ มีสิทธิแก้ไข้ได้เลัยโดยไม่ต้องย่�นข้อแปรญัตติ

๒. สมาชิกสภาห่ร่อผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครแลั้ว่แต่กรณีี ที�ประสงค์จะข้อแปรญัตติจะต้อง 

เสนอคําแปรญัตติข้องตนลั่ว่งห่น้าเป็นห่นังส่อ โดยปกติให่้แปรญัตติเป็นรายข้้อแลัะเสนอต่อประธาน 

คณีะกรรมการภายในระยะเว่ลัาที�สภากําห่นด เช่น ภายใน ๗ วั่น ห่ร่อ ๑๕ วั่น เป็นต้น ถ้ิ่าพ้นกําห่นดนี�ไปแล้ัว่  

ผ้้ใดจะข้อแปรญัตติอีกไม่ได้ ข้้อนี�ก็เช่นกันยังมีผ้้เข้้าใจผิดอีกมาก ว่่ากําห่นดการแปรญัตติเป็นกําห่นดที� 

คณีะกรรมการวิ่สามัญจะต้องพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติให้่แล้ัว่เสร็จ ซ้ึ่�งได้กล่ัาว่ไว้่ในตอนต้นแล้ัว่ว่่าคว่ามจริงไม่ใช่ 

เช่นนั�น กําห่นดการแปรญัตติเป็นกําห่นดเว่ลัาที�บัังคับัผ้้ที�จะย่�นคําข้อแปรญัตติเท่านั�น ส่ว่นคณีะกรรมการ 

ว่ิสามัญจะพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติแลั้ว่เสร็จเม่�อใดนั�นเป็นอีกเร่�องห่น้�ง แต่ตามมาตรา ๑๐๖ แห่่งพระราช 

บััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ ได้บััญญัติไว้่เฉพาะการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณี 

รายจ่ายประจําปีงบัประมาณี แลัะร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณีรายจ่ายเพิ�มเติมเท่านั�นที�สภาจะต้องพิจารณีา 

ให้่แล้ัว่เสร็จภายใน ๔๕ วั่นนับัแต่วั่นที�สภาได้พิจารณีาร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณีรายจ่ายนั�นเป็นครั�งแรก

๓. ในกรณีีที�สมาชิกสภาเป็นผ้้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกรับัรองเป็นจํานว่นไม่น้อยกว่่าที�กําห่นดไว้่ใน 

ข้้อบัังคบััการประชุม เช่น ห่ากเป็นร่างข้้อบััญญตัิโดยทั�ว่ ๆ ไปจะต้องมีสมาชิกรบััรองไม่น้อยกว่่า ๒ คน  

ถ้ิ่าแปรญัตติร่างข้้อบััญญัติเกี�ยว่กับัการเงินต้องมีสมาชิกรับัรองไม่น้อยกว่่า ๔ คน (ตามข้้อ ๔๕ ว่รรคสอง  

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๔. สมาชิกที�ข้อแปรญัตติ มีสิทธิที�จะมาชี�แจงประกอบัคําแปรญัตติข้องตนต่อที�ประชุมคณีะกรรมการ 

ห่ร่อถิ่้ามาเองไม่ได้อาจมอบัห่มายเป็นห่นังส่อให่้ผ้้ใดมาชี�แจงแทนก็ได้ (ตามข้้อ ๑๐๓ แห่่งข้้อบัังคับัการ 

ประชุมสภาฯ) ห่ากคณีะกรรมการวิ่สามัญเห็่นด้ว่ย ก็จะแก้ไข้ร่างข้้อบััญญัติไปตามที�สมาชิกสภาเสนอ ห่ร่อถ้ิ่า

คณีะกรรมการวิ่สามัญชี�แจงให้่ผ้้แปรญัตติทราบัถ้ิ่งข้้อเท็จจริงแลัะเห่ตุผลัต่าง ๆ  ผ้้แปรญัตติอาจจะพอใจแลัะ 

ข้อถิ่อนคําแปรญัตติไปก็ได้ แต่ถ้ิ่าคณีะกรรมการวิ่สามัญไม่เห็่นด้ว่ย แลัะผ้้แปรญัตติย่นยันในห่ลัักการแลัะ 
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เห่ตุผลัตามคําแปรญัตติข้องตน ผ้้แปรญัตตินั�นก็มีสิทธิที�จะสงว่นคําแปรญัตตินั�นไว่้เพ่�อให่้สภาว่ินิจฉัยก็ได้ 

(ตามข้้อ ๑๐๔ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๕. ถ้ิ่าผ้้แปรญัตติห่ร่อผ้้รับัมอบัห่มายไม่มาชี�แจงตามนัด แลัะไม่มีเอกสารข้อเล่ั�อน ให้่ถ่ิ่อว่่าคําแปรญัตติ 

นั�นเป็นอันตกไป ในกรณีีที�มีเอกสารข้อเลั่�อน ให่้คณีะกรรมการพิจารณีาตามที�เห่็นสมคว่ร เว่้นแต่ 

คณีะกรรมการได้พิจารณีาเร่�องนั�นเสร็จแล้ัว่ (ตามข้้อ ๑๐๓ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๖. ผ้้แปรญัตติจะข้อถิ่อนคําแปรญัตตขิ้องตนเม่�อใดก็ได้ แต่การข้อแก้ไข้เพิ�มเติม คําแปรญัตติจะ 

กระทําได้เฉพาะภายในกําห่นดเว่ลัาแปรญัตติเท่านั�น

๗. การแปรญัตติ โดยปกติแล้ัว่ต้องแปรญัตติเป็นรายข้้อ (ตามข้้อ ๔๕ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)  

ค่อต้องระบุัข้้อที�ข้อแก้ไข้เพิ�มเติมแลัะจะข้อแก้ไข้เป็นอย่างไรเป็นรายข้้อไป แต่ในกรณีีที�ร่างข้้อบััญญัติห่ลัายข้้อ 

มีข้้อคว่ามห่ร่อถ้ิ่อยคําอย่างเดียว่กัน แลัะต้องการแก้ไข้เพิ�มเติมข้้อคว่ามห่ร่อถ้ิ่อยคําเห่ล่ัานั�น ก็อาจแปรญัตติ 

ข้อแก้ไข้เพิ�มเติมข้้อคว่ามห่ร่อถ้ิ่อยคํานั�น ๆ  ทุกแห่่งที�ปรากฏิอย่้ในร่างข้้อบััญญัติเป็นข้้อห่น้�งก็ได้ โดยไม่จําเป็น 

ต้องข้อแก้ไข้เพิ�มเติมทีลัะข้้อ แลัะสําห่รับักรณีีที�ต้องแก้ไข้เพิ�มเติมช่�อร่างข้้อบััญญัติ ห่ร่อคําปรารภ ห่ร่อ 

บััญชีท้ายร่างข้้อบััญญัติก็มีสิทธิข้อแปรญัตติได้เช่นกัน โดยให้่ระบุัว่่าต้องการแก้ไข้เป็นอย่างไร

๘. การแปรญัตติเพิ�มข้้อข้้�นให่ม่ต้องสอดคลั้องกับัห่ลัักการแห่่งร่างข้้อบััญญตัิ ซึ่้�งจะต้องพิจารณีา 

จากห่ลัักการดังต่อไปนี�

  ๘.๑ ห่ลัักการให่้มีข้้อบััญญัติให่ม่ ห่ร่อปรับัปรุงข้้อบััญญัติเดิม สมาชิกสภามีสิทธิข้อแปรญัตติ 

เพิ�มเติมข้้อข้้�นให่ม่ได้ทั�งสิ�น

  ๘.๒ ห่ลัักการให้่แก้ไข้ข้้อบััญญัติเดิมซ้ึ่�งระบุัข้้อที�เสนอข้อแก้ไข้ไว้่ด้ว่ย สมาชิกสภามีสิทธิข้อแปร 

ญัตติได้เฉพาะข้้อที�ระบุัไว้่ในห่ลัักการเท่านั�น ห่ากจะแปรญัตติเพิ�มข้้อข้้�นให่ม่จะต้องสอดคล้ัองกับัข้้อต่าง ๆ   

ที�ระบุัไว้่ในห่ลัักการด้ว่ย

๙. การแปรญัตติจะกระทําในลัักษณีะที�เป็นการขั้ดกับัห่ลัักการเดิมไม่ได้

๑๐. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกผ้้ใดซ้ึ่�งมิได้เป็นกรรมการวิ่สามัญมีคว่ามประสงค์จะข้อ 

แปรญัตติร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณี ให่้เสนอคําแปรญัตติเป็นห่นังส่อต่อประธานคณีะกรรมการว่ิสามัญ 

ภายในเว่ลัาที�สภากําห่นด ในกรณีีที�สมาชิกเป็นผ้้เสนอต้องมีสมาชิกรับัรองไม่น้อยกว่่า ๔ คน (ตามข้้อ ๕๗  

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)
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๑๑. ในการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณี การแปรญัตติเพิ�มเติมรายการห่ร่อจํานว่นในรายการ 

เดิมข้้�นให่ม่ข้องสมาชิกจะกระทํามิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลัดห่ร่อตัดรายจ่ายได้ (ตามข้้อ ๕๘ แห่่ง 

ข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๑๒. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครอาจเสนอแปรญัตติตั�งรายจ่ายข้้�นให่ม่ห่ร่อเพิ�มเติมรายการห่ร่อ 

เพิ�มจํานว่นในรายการเดิมได้ภายในระยะเว่ลัาที�คณีะกรรมการวิ่สามัญกําห่นด (ตามข้้อ ๕๙ แห่่งข้้อบัังคับั 

การประชุมสภาฯ)

๑๓.  ในการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณี การเสนอ การแปรญัตติ ห่ร่อการกระทําด้ว่ยประการ 

ใด ๆ  ที�มีผลัให้่สมาชิกห่ร่อกรรมการวิ่สามัญมีส่ว่นได้เสียไม่ว่่าโดยทางตรงห่ร่อทางอ้อมในการใช้งบัประมาณี 

รายจ่ายจะกระทํามิได้ (ตามข้้อ ๖๐ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๑๔. การแปรญัตติในรายการแลัะจํานว่นเงินซ้ึ่�งมีข้้อผ้กพันอย่างใดอย่างห่น้�ง ดังต่อไปนี�จะกระทํา 

มิได้

    (๑)  เงินส่งใช้ต้นเงินก้้

    (๒)  ดอกเบีั�ยเงินก้้

    (๓) เงินที�กําห่นดให้่จ่ายตามกฎห่มาย

ในกรณีีที�มีปัญห่าว่่ารายการใดมีข้้อผ้กพันดังกลั่าว่ห่ร่อไม่ ให่้ประธานสภาเป็นผ้้ว่ินิจฉัยชี�ข้าด  

(ตามข้้อ ๖๑ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

การ่พิจาร่ณาข้องคณะกร่ร่มการ่วิสามัญ 

 เลัข้านุการสภาฯ จะเป็นผ้้นัดประชุมแลัะเปิดประชุมครั�งแรก ในการประชุมครั�งแรก ที�ประชุมก็จะ 

เล่ัอกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ แลัะเลัข้านุการจากบัรรดากรรมการในคณีะนั�น แลัะแต่งตั�ง 

ผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการจากข้้าราชการเพ่�อช่ว่ยคณีะกรรมการในการจัดทํารายงานการประชุม เตรียมข้้อม้ลั  

ทําห่นังส่อนัดประชุม ฯลัฯ เม่�อพิจารณีาเสร็จแล้ัว่ให้่ทําห่นังส่อรายงานผลัการพิจารณีาให้่ประธานสภาทราบั
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กําหนด้นัด้พิจาร่ณา 

  คณีะกรรมการจะกําห่นดนัดประชุมเม่�อใด ให้่เลัข้านุการคณีะกรรมการแจ้งกรรมการ ผ้้เสนอญัตติ        

ผ้้แปรญัตติทราบั ห่ากมีเร่�องใดเกี�ยว่ข้้องกับัผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ให้่แจ้งผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

ทราบัด้ว่ย (ตามข้้อ ๑๐๒ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

เม่�อมีการประชุมคณีะกรรมการตามกําห่นดนัด ถ้ิ่าผ้้แปรญัตติห่ร่อผ้้รับัมอบัห่มายไม่มาชี�แจงตามนัด  

แลัะไม่มีเอกสารข้อเล่ั�อน ให้่ถ่ิ่อว่่าคําแปรญัตตินั�นเป็นอันตกไป ในกรณีีที�มีเอกสารข้อเล่ั�อน ให้่คณีะกรรมการ 

พิจารณีาตามที�เห็่นสมคว่ร เว้่นแต่คณีะกรรมการได้พิจารณีาเร่�องนั�นเสร็จแล้ัว่ (ตามข้้อ ๑๐๓ แห่่งข้้อบัังคับัการ 

ประชุมสภาฯ)

ถ้ิ่าผ้้แปรญัตติห่ร่อผ้้รับัมอบัห่มายไม่เห็่นด้ว่ยกับัมติข้องคณีะกรรมการในข้้อใด จะสงว่นคําแปรญัตติ 

ในข้้อนั�นไว้่เพ่�อข้อให้่สภาวิ่นิจฉัยก็ได้ (ตามข้้อ ๑๐๔ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

กรรมการผ้้ใดไม่เห็่นด้ว่ยกับัมติข้องคณีะกรรมการในข้้อใด จะสงว่นคว่ามเห็่นในข้้อนั�นไว้่เพ่�อข้อให้่ 

สภาวิ่นิจฉัยก็ได้ (ตามข้้อ ๑๐๔ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

การ่เสนอร่ายงานต่ิอสภา 

เม่�อคณีะกรรมการได้พิจารณีาร่างข้้อบััญญัติเสร็จแล้ัว่ให้่ทํารายงานเสนอประธานสภา (ตามข้้อ ๙๔ 

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ) โดย 

• เสนอร่างข้้อบััญญัติตามร่างเดิม แลัะตามที�มีการแก้ไข้เพิ�มเติม 

• อย่างน้อยจะต้องระบุัว่่าได้มีห่ร่อไม่มีการแก้ไข้เพิ�มเติมในห่มว่ดใดห่ร่อข้้อใดบ้ัาง

• การแปรญัตติ แลัะมติข้องคณีะกรรมการวิ่สามัญเกี�ยว่กับัการแปรญัตตินั�นเป็นประการใด ตลัอดจน 

การสงว่นคําแปรญัตติ แลัะการสงว่นคว่ามเห็่นข้องกรรมการ 

เม่�อประธานสภาได้รับัรายงานข้องคณีะกรรมการแล้ัว่ ก็จะสั�งให้่นําบัรรจุระเบีัยบัว่าระ เพ่�อพิจารณีา 

ในว่าระที�สองแลัะว่าระที�สามต่อไป
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การ่พิจาร่ณาข้องสภาในวาร่ะท่�สอง แล่ะวาร่ะท่�สาม 

เม่�อถ้ิ่งระเบีัยบัว่าระในการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติใดในว่าระที�สอง 

(๑) คณีะกรรมการวิ่สามัญเข้้านั�งประจําที�

(๒) ประธานกรรมการรายงานผลัการพิจารณีาโดยสรุปต่อที�ประชุม 

(๓) เลัข้านุการสภาฯ รายงานผลัการพิจารณีาข้องคณีะกรรมการเรียงลํัาดับัข้้อ

(๔) สมาชิกมีสิทธิอภิปรายได้เฉพาะถ้ิ่อยคํา ห่ร่อข้้อคว่ามที�มีการแก้ไข้เพิ�มเติม ห่ร่อผ้้แปรญัตติได้ 

สงว่นคําแปรญัตติไว้่ ห่ร่อที�กรรมการสงว่นคว่ามเห็่นไว้่เพ่�ออภิปรายในสภา 

ในการพิจารณีาเรียงลํัาดับัข้้อข้องสภา สภาจะพิจารณีาเฉพาะข้้อที�มีการแก้ไข้เพิ�มเติม (เฉพาะถ้ิ่อยคํา 

ข้้อคว่าม ห่ร่อส่ว่นใด ๆ  ที�มีการแก้ไข้เพิ�มเติม) เฉพาะคําแปรญัตติที�ผ้้แปรญัตติ ได้สงว่นคําแปรญัตติไว้่ แลัะ

ที�กรรมการได้สงว่นคว่ามเห็่นไว้่เท่านั�น 

ในการพิจารณีาในขั้�นตอนนี� ผ้้แปรญัตติ แลัะผ้้ที�สงว่นคว่ามเห็่นไว้่มีสิทธิแลัะห่น้าที�ดังนี�

๑. มีสิทธิอภิปรายก่อน 

๒. ผ้้แปรญัตติแลัะกรรมการผ้้ที�สงว่นคว่ามเห็่นไว้่จะต้องชี�แจงเห่ตุผลัต่อที�ประชุม ห่ร่ออาจมอบัห่มาย 

เป็นห่นังส่อให้่ผ้้อ่�นกระทําแทนก็ได้ 

๓. ห่ากผ้้แปรญัตติแลัะผ้้ที�สงว่นคว่ามเห่็นไว่้ไม่อย้่ในที�ประชุมโดยไม่มีผ้้ชี�แจงแทน ในฐานะผ้้รับั 

มอบัห่มาย คําแปรญัตติแลัะข้้อคว่ามที�ได้สงว่นคว่ามเห็่นไว้่นั�นก็เป็นอันตกไป 

๔. ผ้้แปรญัตติห่ร่อผ้้ที �สงว่นคว่ามเห่็นไว่้อาจถิ่อนคําแปรญัตติห่ร่อข้อถิ่อนข้้อคว่ามที�ได้สงว่น 

คว่ามเห็่นข้องตนในที�ประชุมสภาก็ได้ 

คําแปรญัตติใดห่ร่อข้้อคว่ามที�ได้สงว่นคว่ามเห่็นไว่้ที�สภาพิจารณีาเห่็นชอบัด้ว่ย ก็จะมีผลัใช้เป็น 

ข้้อคว่ามในร่างข้้อบััญญัติแทนข้้อคว่ามที�เป็นร่างข้องคณีะกรรมการว่ิสามัญ ดังนั�น เม่�อเลัข้านุการสภาฯ  

ได้รายงานจบัข้้อที�มีการแก้ไข้ ห่ร่อข้้อที�มีผ้้สงว่นคําแปรญัตติ ห่ร่อที�กรรมการได้สงว่นคว่ามเห็่นไว้่ ผ้้ที�สงว่น 

คําแปรญัตติไว้่ ห่ร่อกรรมการที�สงว่นคว่ามเห็่นไว้่ก็จะต้องยกม่อข้้�นพ้นศีรษะแสดงคว่ามประสงค์จะข้อชี�แจง 

ห่ร่ออภิปราย ประธานสภาก็จะเชิญให่้ผ้้มีสิทธิชี�แจงห่ร่ออภิปรายข้้�นพ้ด แลั้ว่จ้งเชิญให่้คณีะกรรมการ 

ว่ิสามัญชี�แจง เม่�อมีคว่ามเห่็นเป็น ๒ ฝ่่าย ต้องข้อให่้ที�ประชุมลังมติว่่าเห่็นชอบัตามร่างที�คณีะกรรมการ 

เสนอ ห่ร่อเห็่นชอบัตามที�มีผ้้ข้อแก้ไข้ (รว่มทั�งผ้้ข้อแปรญัตติ แลัะกรรมการที�สงว่นคว่ามเห็่นด้ว่ย)
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๕. เม่�อเลัข้านุการสภาฯ รายงานผลัการพิจารณีาจนจบัร่างแล้ัว่ สมาชิกสภาอาจเสนอข้อแก้ไข้เพิ�มเติม 

ถิ่้อยคําได้ แต่จะข้อแก้ไข้เพิ�มเติมเน่�อคว่ามใด ๆ มิได้ (เพราะจะกลัายเป็นการข้อแปรญัตติไป เน่�องจาก 

พ้นกําห่นดเว่ลัานั�นมาแลั้ว่) นอกจากเน่�อคว่ามที�เห่็นว่่ายังข้ัดแย้งกันอย้่ (ตามข้้อ ๔๗ แห่่งข้้อบัังคบััการ 

ประชุมสภาฯ) 

การ่พิจาร่ณาร่่างข้้อบััญญัติิในวาร่ะท่�สาม

เม่�อคณีะกรรมการได้รายงานจบัแล้ัว่ ก็จะเป็นการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติในว่าระที�สาม ซ้ึ่�งจะไม่มี 

การอภิปรายใด ๆ นอกจากให่้ที�ประชุมลังมติว่่า เห่็นชอบัห่ร่อไม่เห่็นชอบักับัร่างข้้อบััญญัติเท่านั�น ซึ่้�งมี 

ขั้�นตอนดังนี�

๑. ในการลังมติทุกครั�งให่้ประธานสภาตรว่จสอบัด้ว่่ามีสมาชิกอย้่ในที�ประชุมครบัจํานว่นเป็น        

องค์ประชุมห่ร่อไม่ ถ้ิ่ามีสมาชิกอย้่ในที�ประชุมไม่ครบัจํานว่นเป็นองค์ประชุม จะทําการลังมติในเร่�องใด ๆ 

มิได้ (ตามข้้อ ๗๗ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๒. การลังมติว่ินิจฉัยว่่า สมคว่รให่้คว่ามเห่็นชอบัในร่างข้้อบััญญัติห่ร่อไม่ ให่้ที�ประชุมว่นิิจฉัยโดย 

การออกเสียงลังคะแนน (ตามข้้อ ๗๘ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๓. เม่�อที�ประชุมลังมติเห่็นชอบัแลั้ว่ ประธานสภาจะต้องส่งให่้ผ้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

ลังนามภายใน ๓๐ วั่นนับัแต่วั่นที�สภามีมติเห็่นชอบั (ตามมาตรา ๑๐๐ แห่่ง พ.ร.บั. ระเบีัยบับัริห่ารราชการ 

กรุงเทพมห่านครฯ)

๔. ให่้ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครลังนามในร่างข้้อบััญญัติที�ผ่านคว่ามเห่็นชอบัข้องสภาแลั้ว่ 

ประกาศในราชกิจจานุเบักษา เพ่�อใช้บัังคับัเป็นกฎห่มายภายใน ๓๐ ว่ันนับัแต่ว่ันที�ได้รับัร่างข้้อบััญญัติ 

จากประธานสภา (ตามมาตรา ๑๐๐ แห่่ง พ.ร.บั.ระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ) 

๕. ในกรณีีที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครไม่เห็่นชอบัด้ว่ยกับัสภา ให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

ส่งร่างข้้อบััญญัตินั�นพร้อมด้ว่ยเห่ตุผลัที�ไม่เห่็นชอบัด้ว่ยให่้สภาภายใน ๓๐ ว่ันนับัแต่ว่ันที�ผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครได้รับัร่างข้้อบััญญัติจากประธานสภาเพ่�อให้่พิจารณีาให่ม่ ถ้ิ่าผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

ไม่ส่งให้่ภายในเว่ลัาดังกล่ัาว่ ให้่ถ่ิ่อว่่าผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเห็่นชอบัด้ว่ย แลัะให้่ประธานสภาลังนาม 

ในร่างข้้อบััญญัตินั�นแทนผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครแลัว้่ประกาศในราชกิจจานุเบักษาเพ่�อใช้บัังคับัเป็น

กฎห่มาย
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ในกรณีีที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครไม่เห่็นชอบัดว้่ยแลัะส่งให่้สภาพิจารณีาให่ม่ สภาจะยกข้้�น 

พิจารณีาให่ม่ได้ต่อเม่�อเว่ลัาได้ลั่ว่งพ้นไป ๓๐ ว่ันนับัแต่ว่ันที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครส่งกลัับัให่้สภา  

นอกจากร่างข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครที�เกี�ยว่ด้ว่ยการเงิน สภาอาจยกข้้�นพิจารณีาให่ม่ได้ทันที

ในกรณีีที�สภามีมติย่นยันร่างเดิมด้ว่ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่าสามในสี�ข้องจํานว่นสมาชิกสภาทั�งห่มด 

ให้่ประธานสภาส่งร่างข้้อบััญญัติดังกล่ัาว่ให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ซ้ึ่�งผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครต้อง 

ดําเนินการต่อไป ถ้ิ่าผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครไม่ดําเนินการตามกําห่นด ให้่ประธานสภาลังนามในร่าง 

ข้้อบััญญัตินั�นแทนผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครแล้ัว่ประกาศในราชกิจจานุเบักษาเพ่�อใช้บัังคับัเป็นกฎห่มาย 

(ตามมาตรา ๑๐๑ แห่่ง พ.ร.บั. ระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ)

๖. เม่ �อผ้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครลังนามแลั้ว่ จะต้องจัดส่งให่้สํานักงานเลัข้านุการปลััด 

กรุงเทพมห่านครนําลังราชกิจจานุเบักษาต่อไป เว่้นแต่ข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครที�เกี �ยว่ข้้องกับั 

การผังเม่อง ให้่จัดส่งสํานักการว่างผังแลัะพัฒนาเม่องเป็นผ้้ดําเนินการ

๗. สํานักงานเลัข้านุการสภาฯ จัดเวี่ยนข้้อบััญญัติให้่ห่น่ว่ยงานต่าง ๆ ทราบัแลัะถ่ิ่อปฏิิบััติ

การ่พิจาร่ณาร่่างข้้อบััญญัติิสามวาร่ะร่วด้เด่้ยว 

ค่อกระบัว่นการตราข้้อบััญญัติแบับัห่น้�ง ซึ่้�งเป็นว่ิธีรว่บัรัดเพ่�อให่้ร่างข้้อบััญญัติได้ประกาศใช้เป็น 

กฎห่มายโดยเร็ว่

ในการพิจารณีาสามว่าระรว่ดเดียว่ ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกจะเป็นผ้้เสนอก็ได้  

โดยให่้เสนอลั่ว่งห่น้าเป็นห่นังส่อ ในกรณีีที�สมาชิกเป็นผ้้เสนอต้องมีผ้้เสนอร่ว่มกันจํานว่นไม่น้อยกว่่าสี�คน  

การพิจารณีาว่าระที�สองให้่ที�ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภาโดยให้่ประธานข้องที�ประชุมเป็นประธาน ยกเว้่น  

ร่างข้้อบััญญัติงบัประมาณีรายจ่ายจะพิจารณีาสามว่าระรว่ดเดียว่ไม่ได้ (ตามข้้อ ๔๓ แห่่งข้้อบัังคับัการ 

ประชุมสภาฯ)

ขั้�นติอนข้องการ่พิจาร่ณาสามวาร่ะร่วด้เด่้ยว ม่ดั้งน่�

๑. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกจะเป็นผ้้เสนอก็ได้ โดยให่้เสนอลั่ว่งห่น้าเป็นห่นังส่อ  

ในกรณีีที�สมาชิกเป็นผ้้เสนอต้องมีผ้้เสนอร่ว่มกันจํานว่นไม่น้อยกว่่าสี�คน

๒. ประธานสภาข้อให้่ที�ประชุมสภาพิจารณีาว่่าจะเห็่นสมคว่รให้่พิจารณีาสามว่าระรว่ดเดียว่ห่ร่อไม่  

ถ้ิ่าที�ประชุมสภาเห็่นชอบัก็พิจารณีาร่างข้้อบััญญัตินั�นเป็นสามว่าระรว่ดเดียว่ (ถ้ิ่าไม่เห็่นชอบัก็ให้่พิจารณีา

ตามขั้�นตอนที�ได้บัรรยายมาแล้ัว่ข้้างต้น)



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

86

๓. เม่�อที�ประชุมเห่็นชอบัให่้พิจารณีาร่างข้้อบััญญัติเป็นสามว่าระรว่ดเดียว่ การพิจารณีาในว่าระ 

ที�ห่น้�ง ค่อให่้ที�ประชุมปร้กษาในห่ลัักการ แลัะลังมติว่่าจะรับัห่ลัักการแห่่งร่างข้้อบััญญัตินั�นห่ร่อไม่ 

ก็พิจารณีาเช่นเดียว่กับัการพิจารณีาร่างข้้อบััญญัติในกรณีีปกติ จะผิดกันตรงที�เม่�อรับัห่ลัักการแลั้ว่ไม่มี 

การแต่งตั�งคณีะกรรมการวิ่สามัญ ไม่มีการกําห่นดเว่ลัาแปรญัตติ (เพราะสมาชิกทุกคนมีสิทธิข้อแก้ไข้เพิ�มเติม 

ได้อย้่แล้ัว่) แต่ให้่พิจารณีาว่าระที�สองต่อไปเลัยทีเดียว่

๔. ในการพิจารณีาว่าระที�สอง ให่้ที�ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให่้ประธานข้องที�ประชุม 

(ประธานสภาห่ร่อรองประธานสภา แล้ัว่แต่กรณีี) เป็นประธานการเสนอข้อแก้ไข้ข้้อคว่ามก็เป็นไปทํานองเดียว่ 

กับัการพิจารณีาข้องคณีะกรรมการวิ่สามัญโดยทั�ว่ ๆ  ไป โดยประธานอาจจะอ่านร่างข้้อบััญญัตินั�นเองห่ร่อ 

มอบัให้่เลัข้านุการสภาฯ อ่านก็ได้ โดยเริ�มจาก ช่�อร่างข้้อบััญญัติ ห่ลัักการ เห่ตุผลั คําปรารภ แล้ัว่พิจารณีา 

เรียงตามลัําดับัข้้อไปทีลัะข้้อ เม่�ออ่านจบัข้้อคว่ามในข้้อใดแลั้ว่ ถิ่้าผ้้ใดเห่็นว่่าคว่รจะแก้ไข้ก็ให่้ยกม่อเสนอ 

ข้อแก้ไข้พร้อมผ้้รับัรอง

๕. ข้้อคว่ามในร่างข้้อใด เม่�อมีผ้้เสนอข้อแก้ไข้ ห่ร่อห่ากมีผ้้เสนอข้อแก้ไข้ห่ลัายคน แลัะมีข้้อคว่าม 

แตกต่างกันก็ให้่ที�ประชุมพิจารณีาลังมติ

๖. เม่�อมีการแก้ไข้จนจบัร่างแล้ัว่ ให้่เลัข้านุการสภาฯ สรุปผลัการพิจารณีาเรียงทีลัะข้้อ โดยสรุปว่่า 

ข้้อใดมีการแก้ไข้ห่ร่อไม่มีการแก้ไข้ ห่ากแก้ไข้ แก้ไข้ว่่าอย่างใด เพ่�อเป็นการทบัทว่นอีกครั�ง ในชั�นนี� สมาชิก 

อาจเสนอข้อแก้ไข้เพิ�มเติมถ้ิ่อยคําได้ แต่จะข้อแก้ไข้เพิ�มเติมเน่�อคว่ามใดมิได้ นอกจากเน่�อคว่ามที�เห็่นว่่ายัง 

ขั้ดแย้งกันอย้่

๗. เม่�อรายงานผลัการพิจารณีาเสร็จแลั้ว่ ก็เป็นการพิจารณีาในว่าระที�สามว่่าเห่็นชอบัที�จะให่้ 

ประกาศใช้เป็นข้้อบััญญัติห่ร่อไม่

๘. เม่�อที�ประชุมลังมติเห็่นชอบัแล้ัว่ ประธานสภาจะต้องส่งให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครลังนาม 

ภายใน ๓๐ วั่นนับัแต่วั่นที�สภามีมติเห็่นชอบั เช่นเดียว่กับัการพิจารณีาข้้อบััญญัติในกรณีีปกติ 
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กร่ณ่ผู้่้ว่าร่าช้การ่กรุ่งเทพมหานคร่ไม่เห็นช้อบัด้้วย

ร่างข้้อบััญญัติที �ผ่านคว่ามเห่็นชอบัจากสภาแลั้ว่ แลัะประธานสภาได้จัดส่งให่้ผ้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครลังนามเพ่�อประกาศในราชกิจจานุเบักษา ห่ากผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครไม่เห็่นชอบัด้ว่ย  

ตามมาตรา ๑๐๑ แห่่งพระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ บััญญัติให่้ผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครส่งร่างข้้อบััญญัตินั�นพร้อมด้ว่ยเห่ตุผลัที�ไม่เห็่นชอบัด้ว่ยให้่สภาภายใน ๓๐ วั่นนับัแต่วั่นที� 

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครได้รับัร่างข้้อบััญญัติจากประธานสภาเพ่�อให้่สภาพิจารณีาให่ม่ ถ้ิ่าผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครไม่ส่งให่้สภาภายในเว่ลัาดังกลั่าว่ ให่้ถิ่่อว่่าผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเห่็นชอบัด้ว่ย  

แลัะให่้ประธานสภาลังนามในร่างข้้อบััญญัตินั �นแทนผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครแลั้ว่ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบักษา เพ่�อใช้บัังคับัเป็นกฎห่มาย 

ในกรณีีที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครไม่เห่็นชอบัดว้่ยแลัะส่งให่้สภาพิจารณีาให่ม่ สภาจะยกข้้�น 

พิจารณีาให่ม่ได้ต่อเม่�อเว่ลัาได้ลั่ว่งพ้นไป ๓๐ ว่ันนับัแต่ว่ันที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครส่งกลัับัให่้สภา 

กรุงเทพมห่านคร นอกจากร่างข้้อบััญญัติที�เกี�ยว่ด้ว่ยการเงินสภากรุงเทพมห่านครอาจยกข้้�นพิจารณีาให่ม่

ได้ทันที

ในกรณีีที�สภามีมติย่นยันร่างเดิมด้ว่ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่่าสามในสี�ข้องจํานว่นสมาชิกทั�งห่มด  

ให้่ประธานสภาส่งร่างข้้อบััญญัติดังกล่ัาว่ให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ซ้ึ่�งผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครจะ 

ต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๐ แห่่งพระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ  

ค่อ ลังนามในร่างข้้อบััญญตัิที�ผ่านการย่นยันจากสภาแลั้ว่ ประกาศในราชกิจจานุเบักษาเพ่�อใช้บัังคับัเป็น 

กฎห่มายต่อไป 

ญัติติิร่่างข้้อบััญญัติิจะติกไปเมื�อ 

๑. ร่างข้้อบััญญัติที�สภากรุงเทพมห่านครไม่เห่็นชอบัด้ว่ยให่้เป็นอันตกไป ยกเว่้นร่างข้้อบััญญัติ 

งบัประมาณีรายจ่าย (ตามมาตรา ๑๐๒ แห่่ง พ.ร.บั.ระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ)

๒. ญัตติร่างข้้อบััญญตัิใดซึ่้�งที�ประชุมได้ลังมติไม่รับัห่ลัักการในว่าระที�ห่น้�งตามข้้อ ๔๔ ห่ร่อลังมต ิ

ไม่เห็่นชอบัในว่าระที�สามตามข้้อ ๔๘ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ ให้่เป็นอันตกไป ยกเว้่นร่างข้้อบััญญัติ 

งบัประมาณีรายจ่าย (ตามข้้อ ๔๙ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)
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ญัตติร่างข้้อบััญญัติที�ตกไป ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกจะเสนอให่ม่ได้เม่�อพ้น ๑๘๐ วั่น 

นับัแต่ว่ันที�สภาได้ลังมติไม่รับัห่ลัักการ ห่ร่อลังมติไม่เห่็นชอบัร่างข้้อบััญญัตินั�น (ตามมาตรา ๑๐๒ แห่่ง 

พระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ แลัะข้้อ ๔๙ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการ 

ประชุมสภาฯ)

๓. ในกรณีีที�สภาสิ�นอายุห่ร่อมีการยุบัสภา บัรรดาร่างข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครที�สภายังมิได้ให่ ้

คว่ามเห็่นชอบั ห่ร่อที�สภาให้่คว่ามเห็่นชอบัแล้ัว่ แต่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครยังมิได้ลังนามแลัะประกาศใช้ 

เป็นกฎห่มายภายใน ๓๐ วั่นนับัแต่วั่นรับัร่างข้้อบััญญัติจากประธานสภาให้่เป็นอันตกไป (ตามมาตรา ๑๐๗ 

แห่่ง พ.ร.บั. ระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านครฯ)
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กร่ะท้่ถึาม
 

กร่ะท้่ถึาม ห่มายถ้ิ่ง ข้้อซัึ่กถิ่ามที�สมาชิกถิ่ามผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครในเร่�องใด ๆ  อันเกี�ยว่กับั 

งานในห่น้าที�ห่ร่อนโยบัายข้องกรุงเทพมห่านคร ซึ่้�งถิ่่อเป็นคว่ามรับัผิดชอบัอย่างห่น้�งข้องผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครในฐานะหั่ว่ห่น้าฝ่่ายบัริห่ารข้องกรุงเทพมห่านคร

การ่ตัิ�งกร่ะท้่ถึาม

๑. ต้องเสนอล่ัว่งห่น้า 

๒. เป็นห่นังส่อ (ลัายลัักษณ์ีอักษร) ย่�นต่อประธานสภา 

๓. โดยมีข้้อคว่ามสั�น ๆ กระท้้ลัะห่น้�งเร่�อง 

๔. ต้องเป็นคําถิ่ามในข้้อเท็จจริงอันเกี�ยว่กับังานในห่น้าที�ห่ร่อนโยบัายข้องกรุงเทพมห่านคร 

๕. คําถิ่าม ข้้อเท็จจริง ตลัอดจนคําชี�แจงประกอบั ต้องชัดเจน ไม่ฟุุ่่มเฟืุ่อย ว่นเวี่ยน ซํึ่�าซึ่าก ห่ร่อมี 

ลัักษณีะเป็นการอภิปราย (ตามข้้อ ๑๐๖ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๖. กระท้้ถิ่ามแต่ลัะกระท้้ ให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามตั�งคําถิ่ามแลัะซัึ่กถิ่ามได้แต่เพียงผ้้เดียว่ (ตามข้้อ ๑๐๗ 

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๗. ในการประชุมสภาครั�งห่น้�ง มิให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามคนเดียว่กันถิ่ามเกินกว่่า ๑ กระท้้ 

ลั่กษณะข้องกร่ะท้่ถึาม

กระท้้ถิ่ามต้องไม่มีลัักษณีะอย่างห่น้�งอย่างใด ดังต่อไปนี�  (ตามข้้อ ๑๐๗ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๑. เชิงประชด เสียดสี ห่ร่อกลัั�นแกล้ังใส่ร้าย

๒. เคล่ัอบัคลุัมห่ร่อเข้้าใจยาก 

๓. เร่�องที�ได้ตอบัแล้ัว่ ห่ร่อได้ชี�แจงแล้ัว่ว่่าไม่ตอบั 

๔. การให้่ออกคว่ามเห็่น

๕. ปัญห่าข้้อกฎห่มาย 

๖. เร่�องที�ไม่เป็นสาระสําคัญ 

๗. เร่�องกิจการส่ว่นตัว่ข้องบุัคคลัใด ๆ เว้่นแต่ที�เกี�ยว่กับังานในห่น้าที�
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ปร่ะเภทข้องกร่ะท้่ถึาม

กระท้้ถิ่ามมี ๒ ประเภท ค่อ

๑. กระท้้ถิ่ามสด 

๒. กระท้้ถิ่ามทั�ว่ไป

๑. กร่ะท้่ถึามสด้

  ๑.๑ ให้่เสนอพร้อมระบุัช่�อเร่�องที�จะถิ่ามผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครก่อนการประชุม แลัะต้อง 

มีลัักษณีะอย่างห่น้�งอย่างใด ดังต่อไปนี� (ตามข้้อ ๑๐๘ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

     (๑) เป็นเร่�องที�อย้่ในคว่ามสนใจข้องประชาชน 

     (๒) เป็นเร่�องสําคัญที�กระทบัถ้ิ่งผลัประโยชน์ข้องกรุงเทพมห่านครแลัะประชาชน

     (๓) เป็นเร่�องที�กระทบักระเท่อนต่อคว่ามสงบัเรียบัร้อย แลัะศีลัธรรมอันดี ห่ร่อเสรีภาพข้อง 

ประชาชน

     (๔) เป็นเร่�องเร่งด่ว่น

  ๑.๒ เม่�อประธานสภาได้วิ่นิจฉัยว่่าเป็นกระท้้ถิ่ามสดแล้ัว่ ให้่ประธานสภารีบับัรรจุกระท้้ถิ่ามสด 

เข้้าระเบัียบัว่าระการประชุม แลัะแจ้งให่้ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครทราบัโดยทันที (ตามข้้อ ๑๐๘ 

ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  ในกรณีีที�ประธานสภาได้วิ่นิจฉัยว่่าไม่เป็นกระท้้ถิ่ามสด ให้่เลัข้านุการสภาแจ้งให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่าม 

ทราบัโดยทันที (ตามข้้อ ๑๐๘ ว่รรคสาม แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  ๑.๓ ในการประชุมสภาครั�งห่น้�ง ๆ  ให้่บัรรจุกระท้้ถิ่ามสดได้ไม่เกิน ๓ กระท้้ แลัะมิให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่าม  

คนเดียว่กันถิ่ามเกินกว่่า ๑ กระท้้ การถิ่าม การชี�แจง แลัะการตอบักระท้้ถิ่ามสด ให้่พิจารณีารว่มกันภายใน 

กําห่นดเว่ลัา ไม่เกิน ๖๐ นาที ในการประชุมแต่ลัะครั�งข้องสัปดาห์่ (ตามข้้อ ๑๐๙ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  ๑.๔ ในการประชุมสภาครั�งห่น้�ง ๆ ให่บ้ัรรจุกระท้้ถิ่ามได้ไม่เกิน ๕ กระท้้ โดยมีกระท้้ถิ่ามสด 

ไม่เกิน ๓ กระท้้ แต่ถ้ิ่าห่ากมีกรณีีจําเป็นห่ร่อเร่งด่ว่น ประธานสภาจะบัรรจุกระท้้ถิ่าม เกินกว่่า ๕ กระท้้ก็ได้  

ทั�งนี� กระท้้ถิ่ามที�เพิ�มข้้�นต้องไม่ใช่กระท้้ถิ่ามสด แลัะมิให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามคนเดียว่กันถิ่ามเกินกว่่าห่น้�งกระท้้ 

(ตามข้้อ ๑๑๕ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  ๑.๕ การถิ่าม การชี�แจง ห่ร่อการตอบักระท้้ถิ่ามสด ให้่ดําเนินการในที�ประชุมสภา (ตามข้้อ ๑๑๐ 

ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)
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ขั้�นติอนในการ่ถึาม การ่ช่้�แจง แล่ะการ่ติอบักร่ะท้่ถึามสด้

การจัดลํัาดับักระท้้ถิ่ามสดเข้้าระเบีัยบัว่าระการประชุมในแต่ลัะครั�ง การถิ่าม การชี�แจง ห่ร่อการตอบั 

กระท้้ถิ่ามสดให้่เป็นไปตามระเบีัยบัที�ประธานสภากําห่นด (ตามข้้อ ๑๑๐ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุม 

สภาฯ)  ประธานสภาได้กําห่นดระเบัียบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดเข้้าระเบัียบัว่าระ 

การประชุม การถิ่าม การชี�แจง ห่ร่อการตอบักระท้้ถิ่ามสด พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่�อกําห่นดแนว่ปฏิิบััติไว้่ ดังนี�

๑. การประชุมครั�งห่น้�ง ๆ ให่้บัรรจุกระท้้ถิ่ามสดเข้้าระเบัียบัว่าระการประชุมไม่เกิน ๓ กระท้้  

การถิ่าม การชี�แจง ห่ร่อการตอบักระท้้ถิ่ามสดให่้กําห่นดเว่ลัาไม่เกิน ๖๐ นาทีในการประชุมแต่ลัะครั�ง  

(ตามข้้อ ๓ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๒. การแจ้งข้อตั�งกระท้้ถิ่ามสดให้่ทําเป็นห่นังส่อย่�นต่อประธานสภา โดยให้่เสนอพร้อมระบุัช่�อเร่�อง 

ที�จะถิ่ามผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครก่อนการประชุมอย่างน้อย ๒ ชั�ว่โมง (ตามข้้อ ๔ แห่่งระเบีัยบัสภา 

กรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๓. กระท้้ถิ่ามเร่�องใดเข้้าลัักษณีะกระท้้ถิ่ามสดห่ร่อไม่ ประธานสภาจะเป็นผ้้ว่ินิจฉัยโดยคําน้งถิ่้ง 

ลัักษณีะกระท้้ถิ่ามสดตามที�กําห่นดไว้่ในข้้อ ๑๐๘ ข้องข้้อบัังคับัการประชุมสภากรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๖๒  

เม่�อประธานสภาได้ว่ินิจฉัยว่่าเป็นกระท้้ถิ่ามสดแลั้ว่ ให่้ประธานสภารีบับัรรจุกระท้้ถิ่ามสดเข้้าระเบัียบั 

ว่าระการประชุม แลัะแจ้งให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครทราบัโดยทันที

ในกรณีีที�ประธานสภาได้ว่ินิจฉัยว่่าไม่เป็นกระท้้ถิ่ามสด ให่้เลัข้านุการสภาแจ้งให่้ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่าม 

ทราบัโดยทันที (ตามข้้อ ๕ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๔. ในสัปดาห์่ใดห่ากมีกระท้้ถิ่ามสดที�ประธานสภาวิ่นิจฉัยแล้ัว่เกินจํานว่น ๓ กระท้้ ให้่ประธานสภา 

พิจารณีาคัดเล่ัอกให้่เห่ล่ัอเพียงสามกระท้้ เพ่�อบัรรจุเข้้าระเบีัยบัว่าระ

การพิจารณีาคัดเล่ัอกต้องดําเนินการให้่แล้ัว่เสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑ ชั�ว่โมง

กระท้้ถิ่ามสดที�ไม่ได้รับัการคัดเล่ัอกเพ่�อบัรรจุเข้้าระเบีัยบัว่าระ เป็นอันตกไป (ตามข้้อ ๖ แห่่งระเบีัยบั 

สภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๕. กระท้้ถิ่ามสดแต่ลัะกระท้้ให้่ซัึ่กถิ่ามด้ว่ยว่าจาได้เร่�องลัะไม่เกิน ๓ ครั�ง ทั�งนี� ให้่ถิ่ามตอบัให้่แล้ัว่เสร็จ 

ภายในกําห่นดเว่ลัา ๒๐ นาที เว้่นแต่ในสัปดาห์่ใดมีกระท้้ถิ่ามสดน้อยกว่่า ๓ กระท้้ก็ให้่ข้ยายเว่ลัาออกไปอีกตาม 

สัดส่ว่นภายในเว่ลัา ๖๐ นาที (ตามข้้อ ๗ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)
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๖. การถิ่ามครั�งแรกให้่ถิ่ามให้่เสร็จภายในกําห่นดเว่ลัา ๔ นาที การตอบัครั�งแรกให้่ตอบัภายในกําห่นด 

เว่ลัา ๖ นาที เว่ลัา ๑๐ นาทีที�เห่ล่ัอสําห่รับัการซัึ่กถิ่ามแลัะตอบัข้้อซัึ่กถิ่ามเพิ�มเติม (ตามข้้อ ๘ แห่่งระเบีัยบั 

สภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๗. การถิ่าม การตอบั ห่ร่อการกล่ัาว่อ้างข้้อเท็จจริงประกอบักระท้้ถิ่ามสด ต้องอย่้ในประเด็นข้องเร่�อง 

ที�ถิ่าม ทั�งต้องชัดเจน ไม่ฟุุ่่มเฟืุ่อย ว่นเวี่ยน ซํึ่�าซึ่าก ห่ร่อมีลัักษณีะเป็นการอภิปราย (ตามข้้อ ๙ แห่่งระเบีัยบั 

สภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๘. กระท้้ถิ่ามสดที�ได้บัรรจุเข้้าระเบัียบัว่าระการประชุมแลั้ว่ ห่ากผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามข้อเลั่�อนการถิ่าม  

ให่้ถิ่่อว่่ากระท้้ถิ่ามนั�นเป็นอันตกไป (ตามข้้อ ๑๐ แห่่งระเบัียบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้ ้

ถิ่ามสดฯ)

๙. ให่้ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเป็นผ้้ตอบักระท้้ถิ่ามสด เว่้นแต่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

ไม่อย้่ ห่ร่อติดราชการสําคัญจะมอบัห่มายให่้รองผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อผ้้ที�ผ้ ้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านครมอบัห่มายเป็นผ้้ตอบักระท้้ถิ่ามสดนั�นก็ได้ (ตามข้้อ ๑๑ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านคร 

ว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๒. กร่ะท้่ถึามทั�วไป (ตามข้้อ ๑๑๑ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

  ๒.๑  กระท้้ถิ่ามทั�ว่ไปให้่มีข้้อคว่ามเป็นคําถิ่ามที�ถ้ิ่กต้องในข้้อเท็จจริง 

  ๒.๒  ให้่ประธานสภาจัดส่งกระท้้ถิ่ามทั�ว่ไปไปยังผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเพ่�อเตรียมตอบั

  ๒.๓ ให่้ผ้ ้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครส่งคําตอบักระท้้ถิ่ามทั�ว่ไปให่้สภาภายใน ๓๐ ว่ัน 

นับัแต่วั่นที�ได้รับั

  ๒.๔ ให้่บัรรจุเข้้าระเบีัยบัว่าระภายใน ๑๕ วั่นนับัแต่วั่นที�สภาได้รับัคําตอบั 

  ๒.๕ ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครจะข้อเลั่�อนการตอบักระท้้ถิ่ามก็ได้แต่ต้องชี�แจงเห่ตุผลัการ 

ข้อเล่ั�อนในที�ประชุมสภา แลัะให้่สภากําห่นดเว่ลัาให้่ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครตอบั
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สิทธิิแล่ะหน้าท่�ข้องผู้่้ตัิ�งกร่ะท้่ถึาม 

๑. เม่�อถ้ิ่งระเบีัยบัว่าระกระท้้ถิ่าม ให้่ประธานสภาอนุญาตให้่ถิ่ามตามลํัาดับั ค่อ กระท้้ถิ่ามสดแลัะ 

กระท้้ถิ่ามทั�ว่ไป (ตามข้้อ ๑๑๓ ว่รรคห่น้�ง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๒. เม่�อถ้ิ่งระเบีัยบัว่าระกระท้้ถิ่ามข้องผ้้ใด ถ้ิ่าผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามไม่ถิ่ามห่ร่อไม่อย้ใ่นที�ประชุม ให้่ถ่ิ่อว่่า 

กระท้้ถิ่ามนั�นตกไป (ตามข้้อ ๑๑๓ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๓. ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามมีสิทธิถิ่อนกระท้้ถิ่ามได้ (ตามข้้อ ๑๑๓ ว่รรคสาม แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๔. ในการประชุมครั�งห่น้�ง ๆ มิให้่ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามคนเดียว่กันถิ่ามเกินกว่่า ๑ กระท้้ (ตามข้้อ ๑๑๕  

ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๕. การประชุมครั�งห่น้�ง ๆ  ให้่บัรรจุกระท้้ถิ่ามได้ไม่เกิน ๕ กระท้้ โดยมีกระท้้ถิ่ามสดไม่เกิน ๓ กระท้้  

แต่ถ้ิ่าห่ากมีกรณีีจําเป็นห่ร่อเร่งด่ว่น ประธานสภาจะบัรรจุกระท้้ถิ่ามเกินกว่่า ๕ กระท้้ก็ได้ ทั�งนี� กระท้้ถิ่าม

ที�เพิ�มข้้�นต้องไม่ใช่กระท้้ถิ่ามสด 

๖. เม่�อผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครได้ตอบักระท้้ถิ่ามแลั้ว่ ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามมีสิทธิซึ่ักถิ่ามได้อีก 

สามครั�ง เว้่นแต่จะข้อซัึ่กถิ่ามในประเด็นต่อไปเพราะยังไม่สิ�นกระแสคว่ามแลัะประธานสภาได้อนุญาต

ในการซึ่ักถิ่ามนั�น ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามมีสิทธิที�จะชี�แจงข้้อเท็จจริงประกอบัได้เท่าที�จําเป็น แต่ต้อง 

ไม่เป็นการอภิปราย

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครมีสิทธิที�จะไม่ตอบักระท้้ถิ่ามห่ร่อข้้อซึ่ักถิ่ามเม่�อเห่็นว่่าเร่�องนั�น ๆ  

ยังไม่คว่รเปิดเผยเพราะเกี�ยว่กับัประโยชน์สําคัญข้องกรุงเทพมห่านคร ในกรณีีที�ไม่ตอบักระท้้ถิ่ามให่ ้

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครแจ้งเห่ตุที�ไม่คว่รเปิดเผยให่้สภาทราบัภายในกําห่นดเว่ลัาตามข้้อ ๑๑๑  

(ตามข้้อ ๑๑๔ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๗. กระท้้ถิ่ามที�ได้ตอบัแล้ัว่ ห่ร่อได้ชี�แจงแล้ัว่ว่่าไม่ตอบันั�น จะตั�งกระท้้ถิ่ามข้้�นให่ม่ได้ เม่�อเป็นเร่�อง 

ที�มีสาระสําคัญต่างกัน ห่ร่อเห่ตุการณี์ได้เปลัี�ยนแปลังไป (ตามข้้อ ๑๐๗ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการ 

ประชุมสภาฯ) 



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

94

สิทธิิข้องผู้่้ติอบักร่ะท้่ถึาม 

๑. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครมสีิทธิที�จะไม่ตอบักระท้้ถิ่ามห่ร่อข้้อซึ่ักถิ่ามเม่�อเห่็นว่่าเร่�องนั�น ๆ 

ยังไม่คว่รเปิดเผยเพราะเกี�ยว่กับัประโยชน์สําคัญข้องกรุงเทพมห่านคร ในกรณีทีี�ไม่ตอบักระท้้ถิ่ามให่้ผ้้ว่่า

ราชการกรุงเทพมห่านครแจ้งเห่ตุที�ไม่คว่รเปิดเผยให้่สภาทราบัภายใน ๓๐ วั่น (ตามข้้อ ๑๑๔ ว่รรคสาม 

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๒. ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครจะข้อเล่ั�อนการตอบักระท้้ถิ่ามก็ได้แต่ต้องชี�แจงเห่ตุผลัการข้อเล่ั�อน 

ในที�ประชุมสภา แลัะให่้สภากําห่นดเว่ลัาให่้ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครตอบั (ตามข้้อ ๑๑๑ ว่รรคสอง 

แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

การ่ถืึอว่ากร่ะท้่ถึามติกหรื่อร่ะงับัไป

๑. เม่�อถ้ิ่งระเบีัยบัว่าระกระท้้ถิ่ามข้องผ้้ใด ถ้ิ่าผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามไม่ถิ่ามห่ร่อไม่อย้ใ่นที�ประชุม (ตามข้้อ 

๑๑๓ ว่รรคสอง แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)

๒. ผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามถิ่อนกระท้้ถิ่าม (ตามข้้อ ๑๑๓ ว่รรคสาม แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ) 

๓. กระท้้ถิ่ามสดที�ได้บัรรจุเข้้าระเบัียบัว่าระการประชุมแลั้ว่ ห่ากผ้้ตั�งกระท้้ถิ่ามข้อเลั่�อนการถิ่าม 

(ตามข้้อ ๑๐ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๔. ในกรณีีที�ประธานสภาได้วิ่นิจฉัยว่่าไม่เป็นกระท้้ถิ่ามสด (ตามข้้อ ๑๐๘ ว่รรคสาม แห่่งข้้อบัังคับั 

การประชุมสภาฯ) (ตามข้้อ ๕ แห่่งระเบีัยบัสภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๕. ในกรณีีที�ประธานสภาว่ินิจฉัยว่่ากระท้้ถิ่ามทั�ว่ไปใดมีลัักษณีะต้องห่้ามตามข้้อ ๑๐๗ (ตามข้้อ 

๑๑๒ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ) 

๖. กระท้้ถิ่ามสดที�ไม่ได้รับัการคัดเล่ัอกเพ่�อบัรรจุเข้้าระเบีัยบัว่าระ (ตามข้้อ ๖ ว่รรคสาม แห่่งระเบีัยบั 

สภากรุงเทพมห่านครว่่าด้ว่ยการจัดกระท้้ถิ่ามสดฯ)

๗. กระท้้ถิ่ามใดที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครยังมิได้ตอบั ถิ่้าอายุข้องสภาสิ�นสุดลังห่ร่อมีการ 

ยุบัสภา ห่ร่อผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครพ้นจากตําแห่น่ง (ตามข้้อ ๑๑๖ แห่่งข้้อบัังคับัการประชุมสภาฯ)
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พร่ะร่าช้กฤษฎ่ีกา
กําหนด้เงินปร่ะจําตํิาแหน่ง เงินค่าเบ่ั�ยปร่ะชุ้ม แล่ะเงินติอบัแทนอื�น

ข้องสมาชิ้กสภากรุ่งเทพมหานคร่ สมาชิ้กสภาเข้ติข้องกรุ่งเทพมหานคร่
แล่ะกร่ร่มการ่ข้องสภากรุ่งเทพมหานคร่

พ.ศั. ๒๕๒๙

ภ่มิพล่อดุ้ล่ยเด้ช้ ป.ร่.

ให้ไว้ ณ วันท่� ๒๐ กุมภาพันธ์ิ พ.ศั. ๒๕๒๙

เป็นปีท่� ๔๑ ในรั่ช้กาล่ปัจจุบััน

พระบัาทสมเด็จพระปรมินทรมห่าภ้มิพลัอดุลัยเดช มีพระบัรมราชโองการโปรดเกล้ัาฯ ให้่ประกาศว่่า

โดยที�เป็นการสมคว่รกําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง แลัะเงินค่าเบัี�ยประชุมข้องประธานสภา 

กรุงเทพมห่านคร รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร ประธานสภาเข้ต 

สมาชิกสภาเข้ต กรรมการแลัะอนุกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร

อาศัยอํานาจตามคว่ามในมาตรา ๑๕๙ ข้องรัฐธรรมน้ญแห่่งราชอาณีาจักรไทย กับัมาตรา ๔๓ แลัะ 

มาตรา ๗๗ แห่่งพระราชบััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จ้งทรงพระกรุณีา 

โปรดเกล้ัาฯ ให้่ตราพระราชกฤษฎีกาข้้�นไว้่ ดังต่อไปนี�

มาติร่า ๑ พระราชกฤษฎีกานี�เรียกว่่า “พระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบีั�ยประชุม  

แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการ 

ข้องสภากรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๙”

มาติร่า ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี�ให้่ใช้บัังคับัตั�งแต่วั่นที� ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป

[๑] ราชกิจจานุเบักษา เล่ัม ๑๐๓/ตอนที� ๒๙/ฉบัับัพิเศษ ห่น้า ๖/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
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มาติร่า ๓[๒] ประธานสภากรุงเทพมห่านคร รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร แลัะสมาชิกสภา 

กรุงเทพมห่านคร ให้่ได้รับัเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทนเป็นรายเด่อน ตามบััญชีเงินประจําตําแห่น่ง 

แลัะเงินตอบัแทนท้ายพระราชกฤษฎีกานี� ตั �งแต่ว่ันที�ได้เข้้าดํารงตําแห่น่งห่ร่อเริ �มต้นสมาชิกสภาพ 

แล้ัว่แต่กรณีี

ประธานสภากรุงเทพมห่านครแลัะรองประธานสภากรุงเทพมห่านคร เม่�อได้รับัเงินประจําตําแห่น่ง 

แลัะเงินตอบัแทนสําห่รับัตําแห่น่งดังกล่ัาว่แล้ัว่ ไม่มีสิทธิได้รับัเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทนสําห่รับั 

ตําแห่น่งสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครอีก

ประธานสภากรุงเทพมห่านคร รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร 

ผ้้ใด ข้าดการประชุมเกินห่น้�งในสี�ข้องจํานว่นวั่นที�มีการประชุมในสมัยประชุมนั�น ให้่ลัดเงินประจําตําแห่น่ง 

แลัะเงินตอบัแทนสําห่รับัว่ันที�ข้าดการประชุมเกินห่น้�งในสี�ข้องจํานว่นว่ันที�มีการประชุมในสมัยประชุมนั�น  

ในอัตราร้อยลัะสามข้องเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทนข้องผ้้นั�นต่อวั่น แลัะประธานสภากรุงเทพมห่านคร  

รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครผ้้ใด ข้าดการประชุมตลัอดสมัยประชุม 

ให้่งดเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทนในระห่ว่่างสมัยประชุมนั�นเสียทั�งสิ�น[๓]

ประธานสภากรุงเทพมห่านคร รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร 

ผ้้ใดต้องคําพิพากษาศาลัถ้ิ่งที�สุดให้่ลังโทษจําคุก ให้่งดจ่ายเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทน

มาติร่า ๔ [๔] ประธานสภาเข้ตแลัะสมาชิกสภาเข้ต ให่้ได้รับัเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทน 

เป็นรายเด่อน ตามบััญชีเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทนท้ายพระราชกฤษฎีกานี� ตั�งแต่ว่ันที�ได้เข้้า 

ดํารงตําแห่น่งห่ร่อเริ�มต้นสมาชิกภาพ แล้ัว่แต่กรณีี

ให่้นําคว่ามในมาตรา ๓ ว่รรคสองแลัะว่รรคสี�มาใช้บัังคับักับัประธานสภาเข้ตแลัะสมาชิกสภาเข้ต 

โดยอนุโลัม

[๒] มาตรา ๓ แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิก 
 สภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร (ฉบัับัที� ๖ ) พ.ศ. ๒๕๓๙
[๓] มาตรา ๓ ว่รรคสาม แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบีั�ยประชุม แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้อง 
 สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร (ฉบัับัที� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
[๔] มาตรา ๔ แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิก 
 สภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร (ฉบัับัที� ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙



96 97

มาติร่า ๕ [๕] ในกรณีีที�บุัคคลัตามมาตรา ๓ แลัะมาตรา ๔ ได้เข้้าดํารงตําแห่น่งห่ร่อเริ�มต้นสมาชิกภาพ  

ในระห่ว่่างเด่อน ห่ร่อพ้นจากตําแห่น่งห่ร่อพ้นจากสมาชิกภาพก่อนสิ�นเด่อน ให่้จ่ายเงินประจําตําแห่น่ง  

แลัะเงินตอบัแทนข้องเด่อนนั�นตามส่ว่นข้องจํานว่นวั่นที�มีสิทธิได้รับัเงินดังกล่ัาว่

มาติร่า ๖[๖] กรรมการที�สภากรุงเทพมห่านครตั�งข้้�น ให้่ได้รับัเงินค่าเบีั�ยประชุมเป็นรายครั�งเฉพาะ 

ครั�งที�มาประชุม ตามบััญชีอัตราเงินค่าเบีั�ยประชุมกรรมการแลัะอนุกรรมการท้ายพระราชกฤษฎีกานี�

อนุกรรมการที�คณีะกรรมการตามว่รรคห่น้�งตั�งข้้�น ให้่ได้รับัเงินค่าเบีั�ยประชุมเป็นรายครั�งเฉพาะครั�งที� 

มาประชุม ตามบััญชีอัตราเงินค่าเบีั�ยประชุมกรรมการแลัะอนุกรรมการ ท้ายพระราชกฤษฎีกานี�

ประธานกรรมการในคณีะกรรมการตามว่รรคห่น้�ง แลัะประธานอนุกรรมการในคณีะอนุกรรมการ 

ตามว่รรคสอง ให่้ได้รับัเงินค่าเบัี�ยประชุมเพิ�มข้้�นอีกห่น้�งในสี�ข้องอัตราเงินค่าเบัี�ยประชุมกรรมการห่ร่อ 

อนุกรรมการที�ผ้้นั�นมีสิทธิได้รับั แล้ัว่แต่กรณีี

ในกรณีีที�ประธานกรรมการห่ร่อประธานอนุกรรมการไม่สามารถิ่ร่ว่มประชุมได้ให่้ผ้้ซึ่้�งทําห่น้าที� 

ประธานในที�ประชุมได้รับัเงินค่าเบัี�ยประชุมในอัตราเดียว่กับัประธานกรรมการห่ร่อประธานอนุกรรมการ 

ตามที�กําห่นดในว่รรคสาม แล้ัว่แต่กรณีี

มาติร่า ๗ เลัข้านุการแลัะผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการข้องคณีะกรรมการห่ร่อคณีะอนุกรรมการตามมาตรา ๖  

ให่้ได้รับัเงินค่าเบัี�ยประชุมเช่นเดียว่กับักรรมการห่ร่ออนุกรรมการนั�นๆ แลั้ว่แต่กรณีี แลัะถิ่้ากรรมการ 

ห่ร่ออนุกรรมการดังกลั่าว่ผ้้ใดเป็นเลัข้านุการห่ร่อผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการด้ว่ย ให่้เบัิกเงินค่าเบัี�ยประชุมได้เพียง 

ตําแห่น่งเดียว่

เลัข้านุการในคณีะกรรมการห่รอ่คณีะอนุกรรมการตามมาตรา ๖ ข้องแต่ลัะคณีะ ให่้มีสิทธิได้รับั 

ค่าเบัี�ยประชุมไม่เกินห่น้�งคน แลัะผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการในคณีะกรรมการห่ร่อคณีะอนุกรรมการดังกลั่าว่ให่้มี 

สิทธิได้รับัเงินค่าเบีั�ยประชุมไม่เกินสองคน

มาติร่า ๘ กรรมการในคณีะกรรมการตามมาตรา ๖ คณีะห่น้�ง ห่ร่ออนุกรรมการในคณีะอนุกรรมการ 

ตามมาตรา ๖ คณีะห่น้�ง ให้่ได้รับัเงินค่าเบีั�ยประชุมเพียงครั�งเดียว่ในวั่นห่น้�ง

[๕] มาตรา ๕ แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิก 
 สภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร (ฉบัับัที� ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
[๖] มาตรา ๖ แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิก 
 สภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร (ฉบัับัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาติร่า ๙ ให้่รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งมห่าดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี�

ผ้้รับัสนองพระบัรมราชโองการ

    พลัเอก ป. ติณีส้ลัานนท์

         นายกรัฐมนตรี
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บััญช่้เงินปร่ะจําตํิาแหน่งแล่ะเงินติอบัแทน[๗]

(หน่วย : บัาท)

 ตํิาแหน่ง เงินปร่ะจําตํิาแหน่ง เงินติอบัแทน ร่วม

ประธานสภากรุงเทพมห่านคร ๕๘,๕๖๐  ๑๕,๐๐๐  ๗๓,๕๖๐

รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร ๕๓,๖๔๐  ๗,๕๐๐  ๖๑,๑๔๐

สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร ๔๔,๗๐๐  ๓,๗๕๐  ๔๘,๔๕๐

ประธานสภาเข้ต  ๑๕,๓๑๐  ๘๗๐  ๑๖,๑๘๐

สมาชิกสภาเข้ต  ๑๑,๕๕๐  ๔๔๐  ๑๑,๙๙๐

[๗] บััญชีเงินประจําตําแห่น่งแลัะเงินตอบัแทน แก้ไข้เพิ�มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม 
 แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร  
 (ฉบัับัที� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
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บััญช่้อัติร่าเงินค่าเบ่ั�ยปร่ะชุ้มกร่ร่มการ่แล่ะอนุกร่ร่มการ่[๘]

  ปร่ะเภท เงินค่าเบ่ั�ยปร่ะชุ้ม
   (บัาท/ครั่�ง)
กร่ร่มการ่
(๑) ข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างในสังกัดกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อ ๕๐๐
 พนักงานล้ักจ้างข้องการพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร

(๒) ข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างข้องทางราชการ ห่ร่อพนักงานห่ร่อ ๘๐๐
     ล้ักจ้างข้องรัฐวิ่สาห่กิจห่ร่อข้องราชการส่ว่นท้องถิิ่�น
     ซ้ึ่�งมิได้เป็นข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างในสังกัดกรุงเทพมห่านคร
     ห่ร่อพนักงานห่ร่อล้ักจ้างข้องการพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร

(๓) บุัคคลัอ่�นนอกจาก (๑) แลัะ (๒)  ๑,๐๐๐

อนุกร่ร่มการ่
(๑) ข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างในสังกัดกรุงเทพมห่านคร ห่ร่อ ๓๐๐
 พนักงาน ห่ร่อล้ักจ้างข้องการพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร

(๒) ข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างข้องทางราชการ ห่ร่อพนักงานห่ร่อ ๔๐๐
 ล้ักจ้างข้องรัฐวิ่สาห่กิจห่ร่อข้องราชการส่ว่นท้องถิิ่�น
 ซ้ึ่�งมิได้เป็นข้้าราชการห่ร่อล้ักจ้างในสังกัดกรุงเทพมห่านคร
 ห่ร่อพนักงานห่ร่อล้ักจ้างข้องการพาณิีชย์ข้องกรุงเทพมห่านคร

(๓) บุัคคลัอ่�นนอกจาก (๑) แลัะ (๒)  ๕๐๐

หมายเหตุิ : เห่ตุผลัในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบัับันี� ค่อ โดยที�มาตรา ๔๓ แลัะมาตรา ๗๗ แห่่ง 

พระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บััญญัติให่้การกําห่นดเงินประจํา 

ตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุมแลัะเงินตอบัแทนอ่�น ข้องประธานสภากรุงเทพมห่านคร รองประธานสภา 

กรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร ประธานสภาเข้ต สมาชิกสภาเข้ต กรรมการแลัะอนุกรรมการ 

ข้องสภากรุงเทพมห่านคร ให้่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จ้งจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี�

[๘] บััญชีอัตราเงินค่าเบัี�ยประชุมกรรมการแลัะอนุกรรมการ เพิ�มโดยพระราชกฤษฎีกากําห่นดเงินประจําตําแห่น่ง เงินค่าเบัี�ยประชุม  
 แลัะเงินตอบัแทนอ่�นข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร สมาชิกสภาเข้ตข้องกรุงเทพมห่านคร แลัะกรรมการข้องสภากรุงเทพมห่านคร  
 (ฉบัับัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ข้้อบััญญัติิกรุ่งเทพมหานคร่
เรื่�อง การ่ช่้วยเหลื่อในการ่รั่กษาพยาบัาล่

พ.ศั. ๒๕๓๐

 

โดยที�เป็นการสมคว่รตราข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านคร เร่�อง การช่ว่ยเห่ล่ัอในการรักษาพยาบัาลั

อาศัยอํานาจตามคว่ามในมาตรา ๙๗ แห่่งพระราชบััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร  

พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมห่านครโดยคว่ามเห่็นชอบัข้องสภากรุงเทพมห่านคร จ้งตราข้้อบััญญัติข้้ �นไว่้  

ดังต่อไปนี�

ข้้อ ๑ ข้้อบััญญัตินี�เรียกว่่า “ข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านคร เร่�อง การช่ว่ยเห่ล่ัอในการรักษาพยาบัาลั 

พ.ศ. ๒๕๓๐”

ข้้อ ๒[๑] ข้้อบััญญัตินี�ให้่ใช้บัังคับัตั�งแต่วั่นถัิ่ดจากวั่นประกาศในราชกิจจานุเบักษาเป็นต้นไป

ข้้อ ๓ บัรรดาข้้อบััญญัติ เทศบััญญัติ กฎ ข้้อบัังคับั ระเบัียบั คําสั�งอ่�นใดในส่ว่นที�ได้ตราไว่้แลั้ว่ 

ในข้้อบััญญัตินี� ห่ร่อซ้ึ่�งขั้ดห่ร่อแย้งกับัข้้อบััญญัตินี� ให้่ใช้ข้้อบััญญัตินี�แทน

ข้้อ ๔ ในข้้อบััญญัตินี�

“ข้้อบััญญัติ” ห่มายคว่ามว่่า ข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านคร

“บุัคคลัในครอบัครัว่” ห่มายคว่ามว่่า ค่้สมรส บิัดามารดา ข้องผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอ แลัะบุัตร 

โดยชอบัด้ว่ยกฎห่มาย ซึ่้�งยังไม่บัรรลัุนิติภาว่ะ ห่ร่อบัุตรชอบัด้ว่ยกฎห่มายซึ่้�งบัรรลัุนิติภาว่ะแต่เป็น 

คนไร้คว่ามสามารถิ่ห่ร่อเสม่อนไร้คว่ามสามารถิ่ แลัะอย้่ในคว่ามอุปการะเลัี�ยงด้ข้องบัิดามารดา ซึ่้�งเป็น 

ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อแต่ไม่รว่มถิ่้งบัุตรบัุญธรรม ห่ร่อบัุตรซึ่้�งได้ยกให่้เป็นบัุตรบัุญธรรมข้องบัุคคลั 

อ่�นแล้ัว่

[๑] รก.๒๕๓๐/๑๐๔/๑๐๗/๕ มิถุิ่นายน ๒๕๓๐
 ข้้อบััญญัติ กทม. เร่�อง การช่ว่ยเห่ล่ัอในการรักษาพยาบัาลั พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไข้เพิ�มเติมถ้ิ่ง (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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“สถิ่านพยาบัาลั” ห่มายคว่ามว่่า สถิ่านพยาบัาลัในสังกัดกรุงเทพมห่านคร แลัะให้่ห่มายคว่ามรว่มถ้ิ่ง 

สถิ่านพยาบัาลัตามพระราชกฤษฎีกาว่่าด้ว่ยเงินสวั่สดิการเกี�ยว่กับัการรักษาพยาบัาลั

“ค่ารักษาพยาบัาลั” ห่มายคว่ามว่่า เงินที�สถิ่านพยาบัาลัเรียกเก็บัในการรักษาพยาบัาลัดังนี�

(๑) ค่ายา ค่าเล่ัอดแลัะส่ว่นประกอบัข้องเล่ัอดห่ร่อสารทดแทน ค่านํ�ายา ห่ร่ออาห่ารทางเส้นเล่ัอด 

ค่าออกซิึ่เจน แลัะอ่�นๆ ทํานองเดียว่กันที�ใช้ในการบํัาบััดรักษาโรค

(๒) ค่าอวั่ยว่ะเทียมห่ร่ออุปกรณ์ีในการบํัาบััดรักษาโรค รว่มทั�งค่าซ่ึ่อมแซึ่ม

(๓) ค่าบัริการทางการแพทย์ ค่าตรว่จ ค่าว่ิเคราะห่์โรค แต่ไม่รว่มถิ่้งค่าจ้างผ้้พยาบัาลัพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ แลัะค่าบัริการอ่�นทํานองเดียว่กันที�มีลัักษณีะเป็นเงินตอบัแทนพิเศษ

(๔) ค่าห้่องแลัะค่าอาห่ารตลัอดเว่ลัาที�เข้้ารับัการรักษาพยาบัาลั

“ยาสามัญ” ห่มายคว่ามว่่า ยาที�ซ่ึ่�อจากเงินงบัประมาณีที�ตั�งไว้่ในแต่ลัะปีข้องสถิ่านพยาบัาลัในสังกัด 

กรุงเทพมห่านคร

“ยาพิเศษ” ห่มายคว่ามว่่า ยาที�ซ่ึ่�อจากเงินทุนห่มุนเวี่ยนข้องสถิ่านพยาบัาลัในสังกัดกรุงเทพมห่านคร

ข้้อ ๕ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอในการรักษาพยาบัาลัเป็นพิเศษ แบ่ังออกเป็นเก้าประเภท ค่อ

(๑) ประเภท ก.

(๒) ประเภท ข้.

(๓) ประเภท ค.

(๔) ประเภท ง.

(๕) ประเภท จ.

(๖) ประเภท ฉ.

(๗) ประเภท ช.

(๘) ประเภท ซึ่.

(๙) ประเภท ฌ.

ข้้อ ๖ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ก. ได้แก่บุัคคลัดังต่อไปนี�

(๑) ผ้้ได้รับัพระราชทานเห่รียญชัยสมรภ้มิแลัะบุัคคลัในครอบัครัว่

(๒) ผ้้ได้รับัพระราชทานเห่รียญราชการชายแดน

(๓) ผ้้ได้รับัพระราชทานเห่รียญพิทักษ์เสรีชน
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(๔) ทห่ารผ่านศ้กนอกประจําการชั�นที� ๑ แลัะบุัคคลัในครอบัครัว่

(๕) ทห่ารห่ร่อเจ้าห่น้าที�ผ้้ซึ่้�งไปร่ว่มรบักับัสห่ประชาชาติ ณี ประเทศเกาห่ลัี ห่ร่อซึ่้�งไปทําการรบั  

ณี สาธารณีรัฐเวี่ยดนาม แลัะบุัคคลัในครอบัครัว่

(๖) ทห่ารห่ร่อเจ้าห่น้าที�ผ้้ไปทําการรบัในงานพระราชสงครามในทว่ีปยุโรป ห่ร่อที�ไปทําการรบั 

ในกรณีีพิพาทกับัอินโดจีน ห่ร่อที�ไปทําการรบัในสงครามมห่าเอเชียบ้ัรพา แลัะบุัคคลัในครอบัครัว่ 

ข้้อ ๗ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ข้. ได้แก่บุัคคลัดังต่อไปนี�

(๑) ข้้าราชการประจํา

(๒) ข้้าราชการบํัานาญ

(๓) ล้ักจ้างประจําข้องทางราชการที�ได้รับัค่าจ้างจากงบัประมาณี ห่มว่ดค่าจ้างประจํา

(๔) สมาชิกวุ่ฒิสภา

(๕) สมาชิกสภาผ้้แทนราษฎร

(๖) พนักงานเทศบัาลั

(๗) สมาชิกสภาจังห่วั่ด สมาชิกสภาเทศบัาลั

(๘) สมาชิกสภาตําบัลั

(๙) กํานัน สารวั่ตรกํานัน ผ้้ให่ญ่บ้ัาน แลัะผ้้ช่ว่ยผ้้ให่ญ่บ้ัาน

(๑๐) แพทย์ประจําตําบัลั

(๑๑) กรรมการอิสลัาม

(๑๒)[๒] ผ้้ส่�อข่้าว่สาธารณีสุข้ อาสาสมัครสาธารณีสุข้ประจําห่ม่้บ้ัาน ห่ร่ออาสาสมัครสาธารณีสุข้ตาม 

โครงการสาธารณีสุข้ม้ลัฐานข้องกรุงเทพมห่านคร

(๑๓)[๓] อาสาสมัครอ่�นๆ ตามที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครกําห่นด

(๑๔)[๔] ผ้้เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร ห่ร่อสมาชิกสภาเข้ต แลัะสมาชิกภาพข้องผ้้นั�น 

ต้องไม่สิ�นสุดลังเพราะเห่ตุอย่างใดอย่างห่น้�งตามมาตรา ๒๓ (๔) (๕) (๖) (๗) แลัะ (๘) ห่ร่อตามมาตรา ๒๓ 

(๔) (๕) (๖) (๗) แลัะ (๘) ประกอบักับัมาตรา ๘๐ แห่่งพระราชบััญญัติระเบีัยบับัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร  

พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ัว่แต่กรณีี

[๒] ข้้อ ๗ (๑๒) ยกเลิักแลัะให้่ใช้คว่ามให่ม่แทนโดยข้้อ ๓ แห่่งข้้อบััญญัติฯ (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
[๓] ข้้อ ๗ (๑๓) ยกเลิักแลัะให้่ใช้คว่ามให่ม่แทนโดยข้้อ ๔ แห่่งข้้อบััญญัติฯ (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
[๔] ข้้อ ๗ (๑๔) ยกเลิักแลัะให้่ใช้คว่ามให่ม่แทนโดยข้้อ ๔ แห่่งข้้อบััญญัติฯ (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

104

[๕] ผ้้มีสิทธิ�ได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อประเภท ข้. ให่้ห่มายคว่ามรว่มถิ่้งบัุคคลัในครอบัครัว่ข้องผ้้มีสิทธ ิ

ดังกล่ัาว่ด้ว่ยยกเว้่นบุัคคลัใน (๑๓) แลัะ (๑๔) ให้่มีสิทธิเฉพาะตัว่

ข้้อ ๘ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ค. ได้แก่บุัคคลัต่อไปนี�

(๑) ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร รองผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร เลัข้านุการผ้้ว่่าราชการ 

กรุงเทพมห่านคร ผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร ประธานที�ปร้กษาแลัะที�ปร้กษาข้อง 

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร

(๒) สมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร เลัข้านุการประธานสภากรุงเทพมห่านคร แลัะเลัข้านุการ 

รองประธานสภากรุงเทพมห่านคร

(๓) สมาชิกสภาเข้ต

(๔) ข้้าราชการกรุงเทพมห่านคร

(๕) ล้ักจ้างประจํา แลัะล้ักจ้างชั�ว่คราว่ ข้องกรุงเทพมห่านคร

(๖) ข้้าราชการอ่�นที�มาช่ว่ยปฏิิบััติราชการในกรุงเทพมห่านคร

(๗) นักกีฬาในสังกัดกรุงเทพมห่านคร ตามระเบีัยบัที�ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครกําห่นด

ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อประเภท ค. (๑) (๒) (๓) (๔) แลัะ (๕) ให่้ห่มายรว่มถิ่้งบัุคคลั 

ในครอบัครัว่ด้ว่ย สําห่รับั (๖) แลัะ (๗) ให้่มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอเฉพาะตัว่

ข้้อ ๙ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ง. ได้แก่ ทห่ารผ่านศ้กนอกประจําการ ชั�น ๒ ชั�น ๓  แลัะ  

ชั�น ๔ แลัะบุัคคลัในครอบัครัว่

ข้้อ ๑๐ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท จ. ได้แก่บุัคคลัดังต่อไปนี�

(๑) สมาชิกคุรุสภา ที�มิได้เป็นข้้าราชการประจํา

(๒) บุัคคลัที�โจรผ้้ร้ายทําร้ายร่างกายห่ร่ออุบััติเห่ตุเน่�องจากการกระทําตนเป็นพลัเม่องดี ช่ว่ยเห่ล่ัอ

การปฏิิบััติงานข้องเจ้าห่น้าที�

ข้้อ ๑๑ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ฉ. ได้แก่ ผ้้บัริจาคโลัหิ่ตให้่แก่ สถิ่านพยาบัาลัในสังกัด 

กรุงเทพมห่านคร ห่ร่อศ้นย์บัริการโลัหิ่ตแห่่งชาติสภากาชาดไทย ตั�งแต่เจ็ดครั�งข้้�นไป ห่ร่อผ้้บัริจาคเงินให้่แก่ 

สถิ่านพยาบัาลัในสังกัดกรุงเทพมห่านครตั�งแต่ ๓๐,๐๐๐ บัาทข้้�นไป

[๕] ข้้อ ๗ ว่รรคสอง ยกเลิักแลัะให้่ใช้คว่ามให่ม่แทนโดยข้้อ ๕ แห่่งข้้อบััญญัติฯ (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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[๖] ข้้อ ๑๖ ยกเลิักแลัะให้่ใช้คว่ามให่ม่แทนโดยข้้อ ๖ แห่่งข้้อบััญญัติฯ (ฉบัับัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้้อ ๑๒ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ช. ได้แก่ ผ้้บัริจาคเงินให้่สถิ่านพยาบัาลัห่ร่อม้ลันิธิข้อง 

สถิ่านพยาบัาลัในสังกัดกรุงเทพมห่านคร ตั�งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บัาทข้้�นไป แลัะบุัคคลัในครอบัครัว่

ข้้อ ๑๓ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภท ซึ่. ได้แก่ พระภิกษุ สามเณีร แลัะแม่ชี

ข้้อ ๑๔ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อประเภท ฌ. ได้แก่ นักเรียนพยาบัาลัข้องว่ิทยาลััยพยาบัาลั 

ในสังกัดกรุงเทพมห่านคร แพทย์ฝึ่กหั่ด นิสิตเว่ชปฏิิบััติ แลัะแพทย์ประจําบ้ัานข้องสถิ่านพยาบัาลัในสังกัด 

กรุงเทพมห่านคร

ข้้อ ๑๕ การเรียกเก็บัเงินค่ารักษาพยาบัาลัจากคนไข้้ใน เฉพาะสถิ่านพยาบัาลัในสังกัดกรุงเทพมห่านคร 

ซ้ึ่�งเป็นผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ล่ัอประเภทต่าง ๆ ในข้้อ ๖ ถ้ิ่งข้้อ ๑๔ ให้่เป็นไปตามข้้อบััญญัตินี�

ข้้อ ๑๖[๖] ในการเบัิกเงินช่ว่ยเห่ลั่อค่ารักษาพยาบัาลัให่้นําพระราชกฤษฎีกาว่่าด้ว่ยเงินสว่ัสดิการ 

เกี�ยว่กับัการรักษาพยาบัาลัมาใช้กับับุัคคลัตามข้้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) แลัะ (๕) โดยอนุโลัม

ข้้อ ๑๗ ผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อที�มารับัการตรว่จรักษาในฐานะคนไข้้นอกข้องสถิ่านพยาบัาลั 

ให่้แสดงบััตรประจําตัว่ ห่ร่อห่นังส่อรับัรองข้องผ้้บัังคับับััญชาอย่างใดอย่างห่น้�งแก่เจ้าห่น้าที�ก่อนเข้้ารับั 

การตรว่จรักษาเพ่�อเป็นห่ลัักฐาน ทั�งนี� ให่้เจ้าห่น้าที�พิจารณีาด้ตามคว่ามเห่มาะสมด้ว่ยคว่ามระมัดระว่ัง 

อย่าให้่มีการแอบัอ้างเกิดข้้�นได้

ถิ่้าผ้้มีสิทธิได้รับัการช่ว่ยเห่ลั่อต้องเข้้ารับัการรักษาพยาบัาลัในฐานะคนไข้้พิเศษ (คนไข้้ใน) ข้อง 

สถิ่านพยาบัาลั โดยได้ลัดอัตราค่ารักษาพยาบัาลัห่ร่อได้รับัการยกเว่้นโดยไม่ต้องเสียเงิน ให่้เจ้าห่น้าที�ข้อง 

สถิ่านพยาบัาลัข้อห่นังส่อรับัรองข้องผ้้บัังคับับััญชา ห่ร่อห่นังส่อรับัรองข้องทางราชการซ้ึ่�งผ้้ออกห่นังส่อรับัรอง 

ต้องดํารงตําแห่น่งตั�งแต่ห่ัว่ห่น้ากองข้้�นไป สําห่รับัผ้้มีสิทธิตามข้้อ ๘ (๑) ให่ห้่ัว่ห่น้าสํานักงานเลัข้านุการ  

ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านครเป็นผ้้รับัรอง ข้้อ ๘ (๒) ให่้เลัข้านุการสภากรุงเทพมห่านครเป็นผ้้รับัรอง  

ข้้อ ๘ (๓) ให้่ผ้้อํานว่ยการเข้ตเป็นผ้้รับัรอง ทั�งนี� เพ่�อเก็บัไว้่เป็นห่ลัักฐานในการตรว่จสอบั

สําห่รับัผ้้มีบััตรเห่รียญชัยสมรภ้มิ ให้่ผ้้นั�นกรอกข้้อคว่ามรับัรองตัว่เองตามแบับัแนบัท้ายข้้อบััญญัตินี� 

แล้ัว่เก็บัไว้่เป็นห่ลัักฐานต่อไป
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ข้้อ ๑๘ ในกรณีีที�มีเห่ตุพิเศษห่ร่อมิได้กําห่นดไว้่ในข้้อบััญญัติ ให้่ข้ออนุมัติผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร 

เป็นกรณีี ๆ ไป

                                  ประกาศ ณี วั่นที� ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

                                 พลัตรี จําลัอง ศรีเม่อง

                                           ผ้้ว่่าราชการกรุงเทพมห่านคร

* ห่มายเห่ตุ :- เห่ตุผลัที�ประกาศใช้ข้้อบััญญัติกรุงเทพมห่านครฉบัับันี� เพ่�อให่้การช่ว่ยเห่ลั่อในการรักษา 

พยาบัาลัได้ตราเป็นข้้อบััญญัติใช้บัังคับัตามนัยมาตรา ๙๗ แห่่งพระราชบััญญัติระเบัียบับัริห่ารราชการ 

กรุงเทพมห่านคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉะนั�น จ้งจําเป็นต้องตราข้้อบััญญัตินี� 
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 จัดให้่อย้่ในที�อันสมคว่รโดยไม่ต้องเสียค่าห้่อง ค่าอาห่าร

แลัะค่ารักษาพยาบัาลั นอกจากยาพิเศษ

ได้รับัการยกเว่้นไม่ต้องเสียค่าห่้อง ค่าอาห่าร 
แลัะค่ารักษาพยาบัาลั
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แบับัรั่บัร่องตินเองสําหรั่บัผู้่้ม่บััติร่เหร่่ยญชั้ยสมร่ภ่มิเพื�อสิทธิิในการ่รั่กษาพยาบัาล่

เพื�อใช้้เป็นหลั่กฐานในทางการ่เงิน
      

เขี้ยนที�โรงพยาบัาลั............................................................

     วั่นที�......................เด่อน....................................พ.ศ. ......................

เรียน..............................................................................................................................

ข้้าพเจ้า.............................................................................อายุ.........................ปี   มีภ้มิลํัาเนาปัจจุบััน

อย่้บ้ัานเลัข้ที�...........................ห่ม่้ที�...........................ตําบัลั...........................................อําเภอ........................

จังห่วั่ด......................................................อาชีพ................................................................................................

สังกัด (แผนก กอง กรม กระทรว่ง).......................................................................................................................

บััตรข้้าราชการเลัข้ที�................................ลังวั่นที�.....................................ออกบััตรโดย................................

บััตรเห่รียญชัยสมรภ้มิเลัข้ที�.....................ลังวั่นที�......................................ออกบััตรโดย................................

บััตรประจําตัว่ประชาชน...........................เลัข้ที�..........................................ลังวั่นที�..........................................

 ข้้าพเจ้าข้อรับัรองว่่า ข้้าพเจ้าเป็นผ้้ได้รับัพระราชทานเห่รียญชัยสมรภ้มิ ดังปรากฏิตามบััตรที�ได้นํามา 

แสดงต่อห่น้าเจ้าห่น้าที�ข้องโรงพยาบัาลัจริง แลัะข้้าพเจ้าได้ทราบัแล้ัว่ว่่า ห่ากปรากฏิข้้�นภายห่ลัังว่่าข้้าพเจ้า 

มิได้เป็นผ้้ได้รับัพระราชทานเห่รียญชัยสมรภ้มิ แต่ได้นําบััตรเห่รียญชัยสมรภ้มิดังกล่ัาว่มาแสดงเพ่�อห่ลัอกลัว่ง 

เจ้าห่น้าที�ข้องโรงพยาบัาลัให้่ห่ลังเช่�อว่่าเป็นผ้้มีสิทธิแล้ัว่ ข้้าพเจ้าจักต้องได้รับัโทษตามกฎห่มาย

      (ลัายม่อช่�อห่ร่อลัายพิมพ์นิ�ว่ม่อ).................................................................

         ผ้้ถ่ิ่อบััตรเห่รียญชัยสมรภ้มิ

.......................................................................................................................................................................

 ได้ตรว่จสอบัแลั้ว่ ข้อรับัรองว่่าผ้้มีช่�อข้้างต้นได้นําบััตรเห่รียญชัยสมรภ้มิแสดงต่อเจ้าห่น้าที�ข้อง 

โรงพยาบัาลัในการที�จะข้อใช้สิทธิข้อลัดห่ย่อนค่ารักษาพยาบัาลัครั�งนี�จริง

                   

                                 (ลังช่�อ).................................................................

            ผ้้ตรว่จสอบั

                   วั่นที�.............เด่อน..........................พ.ศ. .............
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ร่ายนามคณะผู้่้จัด้ทําหนังสือ

คณะกร่ร่มการ่กิจการ่สภา

 ๑. พลัโท โชติภณี จันทร์อย้่ ประธานกรรมการ

 ๒. นายสมบ้ัรณ์ี ม่ว่งกลํั�า รองประธานกรรมการ

 ๓. พลัตํารว่จโท พลับ้ัรณ์ี ชํานาญก้ลั กรรมการ

 ๔. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุลั กรรมการ

 ๕. นายอัครวั่ฒน์ เทพหั่สดิน ณี อยุธยา กรรมการ

 ๖. นายไพฑู้รย์ ขั้มภรัตน์ กรรมการแลัะเลัข้านุการ

คณอนุกร่ร่มการ่เพื�อกิจการ่สภา ชุ้ด้ท่� ๑

 ๑. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุลั ประธานอนุกรรมการ

 ๒. นางณัีฐรดี   ซุ่ึ่ยยัง อนุกรรมการ

 ๓. นายประสิทธิชัย  ฉลัาดแพทย์  อนุกรรมการ

 ๔. นางพัชรี  ภุมราเศว่ต อนุกรรมการ

 ๕. นางสาว่ลัลิัดา พุ่มแก้ว่ อนุกรรมการ

 ๖. นายคมศักดิ�   บััว่ศรี อนุกรรมการ

 ๗. นางศิรินทรัตน์  พัฒนโชติ อนุกรรมการ

 ๘. นายโลัมฤทธิ�   ไชยแสง อนุกรรมการ

 ๙. นายดนัย   จิ�ว่จิ�น อนุกรรมการ

 ๑๐. นางสาว่สายพิณี  นาบํัารุง อนุกรรมการแลัะเลัข้านุการ

๑๑.  นายธนาพงศ์  ทองประดิษฐ์ อนุกรรมการแลัะผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการ

 ๑๒. นางสาว่สุว่รรณีา  ยิ�มลัะมัย อนุกรรมการแลัะผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการ



คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของสมืาชิิกสภากรุงเทพมืหานคู่ร เล่�มืท่� ๒

110

ค่่มือการ่ปฏิิบััติิงานข้องสมาชิ้กสภากรุ่งเทพมหานคร่

110

ผู้่้บัริ่หาร่สํานักงานเล่ข้านุการ่สภากรุ่งเทพมหานคร่

 ๑. นายประจิม   เปี�ยมเต็ม เลัข้านุการสภากรุงเทพมห่านคร

 ๒. นางอุบัลัรัตน์ จิพยัคฆ์์ ผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการสภากรุงเทพมห่านคร

 ๓. นางณัีฐรดี   ซุ่ึ่ยยัง ผ้้ช่ว่ยเลัข้านุการสภากรุงเทพมห่านคร

 ๔. นายประสิทธิชัย  ฉลัาดแพทย์  หั่ว่ห่น้าฝ่่ายบัริห่ารงานทั�ว่ไป

 ๕. นางพัชรี  ภุมราเศว่ต หั่ว่ห่น้ากลุ่ัมงานประชุมกรรมการสามัญ

 ๖. นางสาว่สายพิณี  นาบํัารุง หั่ว่ห่น้ากลุ่ัมงานญัตติแลัะกระท้้

 ๗. นางสาว่นงนุช โมกข้พันธ์ หั่ว่ห่น้ากลุ่ัมงานประชุมสภาแลัะกรรมการวิ่สามัญ

 ๘. นางสาว่ลัลิัดา พุ่มแก้ว่ หั่ว่ห่น้ากลุ่ัมงานต่างประเทศ

ค่่มือการ่ปฏิิบััติิงานข้องสมาชิ้กสภากรุ่งเทพมหานคร่ เล่่มท่� ๒
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คณีะกรรมการกิจการสภาได้มีคําสั�งตั�งคณีะอนุกรรมการเพ่�อกิจการสภา ชุดที� ๑ โดยมีนายนิรันดร์  

ประดิษฐกุลั เป็นประธาน คณีะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่�อพิจารณีาการจัดทําค่้ม่อการปฏิิบััติงาน 

ข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร เน่�องจากปัจจุบัันกฎห่มายมีการปรบััปรุงแก้ไข้เพิ�มเติมห่ลัายฉบับัั แลัะ 

เพ่�อให่้สํานักงานเลัข้านุการสภากรุงเทพมห่านครได้มีการรว่บัรว่มกฎห่มายที�เป็นปัจจุบัันไว่้สําห่รับัใช้ใน 

การปฏิิบััติงานข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครแลัะเจ้าห่น้าที� จ้งเห็่นชอบัให้่มีการจัดทําค่้ม่อ โดยแบ่ังเป็น  

๒ เล่ัม เล่ัมที� ๑ ประกอบัด้ว่ย ข้้อกฎห่มายที�เกี�ยว่ข้้องกับัการบัริห่ารราชการกรุงเทพมห่านคร แลัะเล่ัมที� ๒  

ประกอบัด้ว่ย ประว่ัติคว่ามเป็นมาข้องกรุงเทพมห่านครแลัะสภากรุงเทพมห่านคร โครงสร้างห่นว่่ยงาน  

สิทธิประโยชน์แลัะสว่ัสดิการข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร อํานาจห่น้าที�ข้องสภากรุงเทพมห่านคร  

อาทิ การประชุมสภากรุงเทพมห่านคร การเสนอญัตติ การตั �งกระท้้ถิ่าม การพิจารณีาข้้อบััญญัติ 

กรุงเทพมห่านคร การเป็นคณีะกรรมการสามัญแลัะคณีะกรรมการวิ่สามัญ ฯลัฯ  

ทั�งนี� คณีะผ้้จัดทําห่ว่ังเป็นอย่างยิ�งว่่า ค้่ม่อการปฏิิบััติงานข้องสมาชิกสภากรุงเทพมห่านคร 

ทั �งสองเลั่มนี�จะเป็นประโยชน์กับัสมาชิกสภากรุงเทพมห่านครแลัะเจ้าห่น้าที �สํานักงานเลัข้านุการ 

สภากรุงเทพมห่านคร ในการทําห่น้าที�ข้องสภากรุงเทพมห่านครต่อไป

คณะผู้่้จัด้ทํา
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ปีที�พิมพ์  : กันยายน ๒๕๖๔

พิมพ์พี�  : โรงพิมพ์มห่าจุฬาลังกรณีราชวิ่ทยาลััย
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