
ข้อบังคับ 
การประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  ๒๕๒๘  สภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2562” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕41 
(2) ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(3) ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(4) ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“สภา”  หมายความว่า  สภากรุงเทพมหานคร 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการสามัญ  ประธานคณะกรรมการวิสามัญ

ประธานคณะอนุกรรมการ  ประธานที่ประชุม  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่บทบัญญัติในข้อใดจะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสามัญ  หรือคณะกรรมการวิสามัญ 
“ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้อ 5 ให้ประธานสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ค าสั่งหรือ

ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
หมวด  ๑ 

การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา 
 
 

ข้อ 6 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกเป็นการทั่วไปและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เรียกประชุมสภาครั้งแรกแล้ว  ให้เลขานุการสภาเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้น   
เป็นประธานชั่วคราวเพื่อด าเนินการเลือกประธานสภา 

เมื่อเลือกประธานสภาเสร็จแล้ว  ให้ประธานชั่วคราวพ้นจากหน้าที่และให้ประธานสภา
ด าเนินการเลือกรองประธานสภาอีกไม่เกินสองคน 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ให้ประธานสภาและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 
ข้อ 7 การเลือกประธานสภา  สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ  การเสนอชื่อ

ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   
ถ้ามีการเสนอหลายชื่อ  ให้สมาชิกลงมติเลือกจากชื่อเหล่านั้น  ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ   

โดยการขานชื่อสมาชิกตามล าดับตัวอักษรให้มาลงคะแนนเป็นรายคนในคูหาที่จัดไว้  ด้วยวิธีการเขียนชื่อ 
ผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษ  ใส่ซอง  แล้วน าซองไปใส่ในหีบลงคะแนน  เมื่อสมาชิก  
ท่ีอยู่ในที่ประชุมในขณะนั้น  ได้ใช้สิทธิในการลงคะแนนครบถ้วนแล้ว  ให้ประธานชั่วคราวสั่งยุติ 
การลงคะแนนทันทีและให้มีการตรวจนับคะแนนโดยประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกจ านวนห้าคน 
เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ประธานชั่วคราวประกาศคะแนน 
ต่อที่ประชุมทันที  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายชื่อ  ให้ด าเนินการ
เลือกใหม่เฉพาะชื่อที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ประธานชั่วคราวออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีอื่นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 8 การเลือกรองประธานสภา  ให้น าความในข้อ  7  มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 
ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน  ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน   

แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 
ข้อ 9 ประธานสภาและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละสองปี 
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเพ่ือให้มี  

การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาในวันท าการถัดจากวันที่ประธานสภา  และรองประธานสภา
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการเลือกอีกได้ 
ให้น าความในข้อ  6  ข้อ  7  และข้อ  8  มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 
ข้อ 10 เมื่อประธานสภาหรือรองประธานสภาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ  9   

ให้สภาเลือกสมาชิกขึ้นเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันเพ่ื อ 
ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้นแทน  ให้น าความในข้อ  6  ข้อ  7  และข้อ  8  มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

ผู้ที่ได้รับเลือกให้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

หมวด  ๒ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของประธานสภา  รองประธานสภา 

และเลขานกุารสภา 
 
 

ข้อ ๑1 ประธานสภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(๒) เป็นประธานของที่ประชุม   
(๓) ก ากับดูแลงานในสภา 
(๔) รักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในสภา 
(๕) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
(๖) หน้าที่และอ านาจตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศอื่นก าหนดไว้   
ข้อ ๑2 รองประธานสภามีหน้าที่และอ านาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่ 

และอ านาจของประธานสภา  หรือปฏิบัติตามที่ประธานสภามอบหมาย 
เมื่อประธานสภาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็น 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

ข้อ ๑3 เลขานุการสภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นัดประชุมสภาและนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 
(๒) เชิญประธานชั่วคราวของที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมการเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๓) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๔) แจ้งระเบียบหรือหนังสือต่อที่ประชุมหรือต่อสมาชิก 
(๕) จัดท ารายงานการประชุมตามถ้อยค าที่อภิปรายและควบคุมการท ารายงานการประชุมทั้งปวง 
(๖) ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๗) รักษาสรรพเอกสารของสภา 
(๘) ควบคุมการเข้าออกในสภา 
(๙) ควบคุมกิจการให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การประชมุ 

 
 

ข้อ ๑4 ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา  โดยให้ประธานสภา 
กล่าวน าด้วยถ้อยค า  ดังต่อไปนี้  “ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

กรณีการประชุมสภาครั้งแรกตามข้อ  6  วรรคหนึ่ง  ให้ประธานชั่วคราวเป็นผู้กล่าวน าสมาชิก
ปฏิญาณตน 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑5 การประชุมสภามี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประชุมสมัยสามัญ  ได้แก่  การประชุมตามปกติประจ าปี  มีก าหนดสมัยละสามสิบวัน 
(๒) การประชุมสมัยวิสามัญ  ได้แก่  การประชุมนอกจาก  (1)  มีก าหนดสมัยละสามสิบวัน 
ข้อ ๑6 ในการประชุมสภาครั้งแรกหรือประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้ก าหนดวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไปไว้ด้วย 
ข้อ ๑7 การประชุมสภาตามข้อ  ๑5  ให้ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมตามสมัยประชุม  

และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม   
กรณีจ าเป็นให้ประธานสภาสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ  หรือสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้  

ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
ภายใต้บังคับมาตรา  31  และมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  การปิดสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบก าหนดเวลา
สามสิบวันจะกระท าได้โดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ ๑8 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
หรือสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภา
ขอให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญได้  ให้ประธานสภาเรียกประชุมโดยก าหนดวันประชุมภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันได้รับค าร้อง 

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานสภาแจ้ง   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ข้อ ๑9 การแจ้งก าหนดเปิดประชุมสภาตามความในข้อ  6  และข้อ  ๑5  ให้เลขานุการสภา
แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
สภาและส านักงานเขตทุกเขต  ก่อนวันก าหนดเปิดประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่กรณีเร่งด่วน  
จะแจ้งก าหนดเปิดประชุมโดยปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้   แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนก าหนดเวลาเปิดประชุม 

ข้อ 20 ในระหว่างสมัยประชุมสภา  การก าหนดวันประชุมตามปกติให้เป็นไปตามมติ 
ของสภา  เว้นแต่เมื่อประธานสภาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระส าหรับ  
วันนัดประชุมครั้งใด  ประธานสภาอาจสั่งงดการประชุมครั้งนั้นเสียก็ได้  แต่ห้ามมิให้ประธานสภา 
สั่งงดการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้งติดต่อกัน 

ในกรณีที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นจะนัดประชุมสภาเป็นพิเศษนอกจากที่สภา 
ได้ลงมติไว้ตามความในวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๒1 ในการนัดประชุมสภาโดยปกติให้นัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  โดยส่งเป็น
หนังสือไปยังสมาชิก 
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ในกรณีจ าเป็นประธานสภาจะนัดประชุมสภาเร็วกว่านั้นก็ได้  โดยส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือส่งโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ 

ข้อ ๒2 การนัดประชุมให้ส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย   
เว้นแต่เป็นการนัดประชุมตามข้อ  21  วรรคสอง  จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทราบในที่ประชุมก็ได้ 

ข้อ ๒3 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาให้จัดล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุมสภา 
(๓) กระทู้ถาม  โดยให้ก าหนดกระทู้ถามสดก่อนกระทู้ถามทั่วไป 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
(๖) เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
(๗) เรื่องที่เสนอใหม่ 
(๘) เรื่องอื่น ๆ 
ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน  จะจัดไว้ในล าดับใดของระเบียบวาระ 

การประชุมก็ได้ 
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอขอให้จัดเรื่องใด  เป็นเรื่องด่วนไว้ในล าดับใด  

ของระเบียบวาระการประชุม  ให้ประธานสภาพิจารณาและอาจจัดให้ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ร้องขอ 

ข้อ ๒4 การประชุมสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อในสมุดหรือโดยวิธีการอื่นใดที่ส านักงานเลขานุการสภาจัดไว้   
เมื่อสมาชิกลงชื่อครบองค์ประชุมและถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว  ให้เลขานุการสภามีสั ญญาณ 
เรียกประชุม  ให้สมาชิกเข้านั่งในที่ที่จัดไว้  เมื่อมีสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ให้ประธานสภา
ด าเนินการประชุมได้ 

ข้อ ๒5 เมื่อพ้นก าหนดเวลาประชุมไปสามสิบนาทีแล้ว  สมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม
ประธานสภาจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้ 

ข้อ ๒6 เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้สมาชิกเลือกสมาชิกผู้หนึ่งขึ้นเป็นประธานเฉพาะการประชุมนั้น 

ถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาเข้ามาในที่ประชุมในระหว่างที่การเลือกตามวรรคหนึ่ง
ก าลังด าเนินการอยู่  ให้ระงับการเลือกนั้นเสีย  ถ้าได้มีการเลือกแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกนั้นพ้นหน้าที่และ 
ให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาผู้เข้ามาเป็นประธานของที่ประชุมต่อไป 
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ข้อ ๒7 การประชุมสภาย่อมเป็นการเปิดเผย  หากเป็นการสมควรประธานสภาอาจจัดให้มี
การถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์หรือวธิีการอื่นใดก็ได ้ แต่ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาร้องขอให้มีการประชุมลับ   
ให้ประธานสภาสั่งผู้มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้นออกจากที่ประชุมให้พ้นระยะที่จะฟัง 
การประชุมได้ 

การร้องขอให้มีการประชุมลับอาจท าเป็นหนังสือก็ได้แต่ไม่จ าต้องบอกล่วงหน้า 
ในการประชุมลับ  ห้ามมิให้ถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  รวมทั้งห้ามใช้ 

เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องบันทึกภาพ  หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  เว้นแต่การบันทึกของสภา 
ข้อ ๒8 การประชุมสภาต้องด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  เว้นแต่ที่ประชุม 

จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
การประชุมปรึกษาหรือพิจารณาในสภา  ต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภา  

ห้ามมิให้ปรึกษาหรือพิจารณาในเรื่องนอกหน้าที่และอ านาจหรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ข้อ ๒9 การลงมติ   ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ เรื่องนั้น  ๆ  มีกฎหมาย 

หรือข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ข้อ 30 ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมสภา   

ให้ประธานสภาอนุญาต 
สมาชิกมีสิทธิที่จะซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นได้   
ข้อ ๓1 เมื่อได้ประชุมสภากันพอสมควรแล้ว  ประธานสภาอาจสั่งให้พักการประชุม   

เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุมได้   
ถ้าสมาชิกไม่เห็นด้วยกับความเห็นของประธานสภาตามวรรคหนึ่งให้เป็นมติของสภา  

ที่จะด าเนินการไปในทางใด 
ในกรณีที่ประธานสภาลุกจากที่นั่งของประธานสภาโดยมิได้สั่งอย่างใดและไม่มีรองประธานสภา

ปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เลิกการประชุม 
ข้อ ๓2 รายงานการประชุมสภา  เมื่อคณะกรรมการตามข้อ  83  (2)  ตรวจแล้ว  ก่อนที่จะ

เสนอให้สภารับรองตามระเบียบวาระการประชุม  ให้ท าส าเนาวางไว้สามฉบับหรืออาจจัดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยก็ได้  ณ  ส านักงานเลขานุการสภาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม  เพ่ือให้สมาชิก
ตรวจดูได้ 

ข้อ ๓3 การแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาต้องเป็นมติของที่ประชุมสภา 
ข้อ ๓4 เมื่อสภาได้รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งใดแล้ว  ให้เลขานุการสภาเสนอรายงาน

การประชุมสภาให้ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



รายงานการประชุมสภาที่ได้รับรองแล้ว  แต่ประธานสภายังมิได้ลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่ง  
หรือรายงานการประชุมสภาที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่อายุของสภาสิ้นสุดลง  ให้เลขานุการ  
สภาบันทึกเหตุนั้นไว้  และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

ข้อ ๓5 รายงานการประชุมลับของสภา  จะเปิดเผยได้หรือไม่เพียงใด  ให้เป็นไปตามมติของ 
ที่ประชุมสภา 

ข้อ ๓6 สภาอาจมีมติห้ามเผยแพร่ข้อความอันกระทบกับความมั่นคงหรือประโยชน์ส าคัญ
ของแผ่นดินหรือของกรุงเทพมหานครที่มีการกล่าวหรือปรากฏในการประชุมสภาได้   

หมวด  ๔ 
ญัตต ิ

 
 

ข้อ ๓7 ญัตติมีสองประเภท  ดังนี้ 
(๑) ญัตติเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานคร 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๓8 ญัตติตามข้อ  ๓7  (๑)  ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาและต้องมี

สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ให้ประธานสภาบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาภายในก าหนดเวลา  

อันสมควรในสมัยประชุมนั้น 
ข้อ ๓9 ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือแต่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน   
(๑) ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นการด่วน 
(๒) ญัตติที่ก าหนดไว้ในข้อ  40 
(๓) ญัตติอื่นที่ประธานสภาอนุญาต 
ข้อ 40 เมื่อที่ประชุมสภาก าลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใด  มิให้เสนอญัตติอื่น  เว้นแต่ญัตติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอแปรญัตติเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติ 
(๒) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชมุที่เปน็เรือ่งเดียวกัน  ท านองเดียวกนั  หรือเกี่ยวเนื่องกนั

เพื่อพิจารณาพร้อมกัน 
(๓) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  หรือขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือ 

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
(๔) ขอให้ลงมติ 
(๕) ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
(๖) ขอให้ปิดอภิปราย 
(๗) ขอให้เปิดอภิปราย 
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(๘) ขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือพิจารณา 
(๙) ขอให้พิจารณาว่าสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมกระท าผิดข้อบังคับนี้ 

(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบด้วยในญัตติตาม  (๑๐)  ญัตติเดิมเป็นอันตกไป  เว้นแต่ญัตตินั้น

เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๔1 ญัตติตามข้อ  40  (๔)  (๖)  และ  (๑๐)  ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกันกับ 

การอภิปรายของตน 
ข้อ ๔2 ญัตติตามข้อ  40  (๙)  ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสี่คน  โดยให้ระบุเพียงว่า   

ผิดข้อบังคับในเรื่องใดเท่านั้น   
ข้อ ๔3 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมจะลงมติ 

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  เว้นแต่ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือสมาชิกจะเป็นผู้เสนอก็ได้   

โดยให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีผู้เสนอร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน  
การพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมเป็นกรรมการเต็มสภาโดยให้ประธานของที่ประชุมเป็นประธาน 

ข้อ ๔4 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

การเสนอแก้ไขหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติตามวรรคแรกให้กระท าได้ก่อนที่  
สภาจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  ทั้งนี้  การเสนอแก้ไขหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวต้องไม่ท าให้เจตนารมณ์ของร่างข้อบัญญัตินั้นเปลี่ยนแปลงไปและต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้เสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 

หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย  ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องนั้น  
พอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณารา่งขอ้บัญญตัิตามขอ้นี้  สภาจะให้คณะกรรมการสามัญหรอืจะตัง้
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  ทั้งนี้  การพิจารณาก่อนรับหลักการดังกล่าว  
ที่ประชุมจะก าหนดเวลาในการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ข้อ ๔5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือสมาชิกผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือ  โดยปกติให้แปรญัตติ 
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการสามัญหรือประธานคณะกรรมการวิสามัญ  แล้วแต่กรณี  
ภายในเวลาที่ก าหนดนับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติไว้พิจารณา  ทั้งนี้  หากวัน
สุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี   
ให้นับวันเริ่มท าการใหม่ต่อจากวันหยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของก าหนดเวลาแปรญัตติ 
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ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ถ้าแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสี่คน 

การแปรญัตติเพ่ิมข้อขึ้นใหม่  หรือตัดทอน  หรือแก้ไขข้อ เดิม  ต้องไม่ขัดกับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ข้อ ๔6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองที่คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างข้อบัญญัติ  ค าปรารภ  แล้วพิจารณา  
เรียงตามล าดับข้อ  และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค า  ข้อความ  หรือส่วนใด ๆ   ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ส่วนกรณีที่มีการสงวน  ค าแปรญัตติ  หรือการสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัต ติที่ได ้
สงวนค าแปรญัตติหรือกรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น  เว้นแต่  
ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๔7 เมื่อได้พิจารณาตามข้อ  ๔6  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป 
อีกครั้งหนึ่งและในการพิจารณาครั้งนี้  สมาชิกอาจขอแก้ไขถ้อยค าได้  แต่จะขอแก้ไขข้อความใดมิได้  
นอกจากข้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ 

ข้อ 48 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย  ให้ที่ประชุมสภาลงมติ  
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ  ๔4  หรือ
ลงมติไม่เห็นชอบตามความในข้อ  48  ให้ถือว่าญัตตินั้นเป็นอันตกไป  ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือสมาชิกจะเสนอใหม่ได้
เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภาได้ลงมติไม่รับหลักการ  หรือลงมติไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัตินั้น 

ข้อ 50 ในกรณีที่สภาสิ้นวาระ  หรือมีการยุบสภา  ญัตติใด ๆ  ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา  
หรือพิจารณายังไม่เสร็จให้ญัตตินั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ 51 การขอถอนญัตติ  หรือการแก้ไขข้อความในญัตติต้องได้ รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมสภา  เว้นแต่ญัตติที่ประธานสภายังไม่ได้สั่งให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๕2 การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด  หรือจากการเป็นผู้รับรอง  จะกระท าได้
เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งให้บรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุม  ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้
บรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 

ข้อ ๕3 ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้ว  ถ้าผู้เสนอญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผู้เสนอญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้ แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย  ญัตตินั้นเป็น 
อันตกไป  เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะพิจารณาเห็นเป็นอย่างอื่น 
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ค าแปรญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้ว  ถ้าผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมสภา
หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมสภาโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย  ค าแปรญัตตินั้นเป็น 
อันตกไป 

การมอบหมายให้ชี้แจงแทนในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นต้องมอบแก่สมาชิก 
และท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา 

หมวด  ๕ 
งบประมาณ 

 
 

ข้อ 54 ในหมวดนี้  ค าว่า   
“คณะกรรมการวิสามัญ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 
“ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ”  หมายความว่า  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ข้อ ๕5 การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติ  เรื่อง  วิธีการ

งบประมาณ 
ข้อ ๕6 ถ้าสมาชิกเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายก็ดี  ขอให้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ก็ดี  

หรือส่งให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการก็ดี  ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสี่คน 
ข้อ ๕7 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือสมาชิกผู้ใดซึ่งมิได้เป็นกรรมการวิสามัญ 

มีความประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการวิสามัญภายในเวลาที่สภาก าหนด  ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรอง  
ไม่น้อยกว่าสี่คน 

ข้อ ๕8 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  การแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการเดิมขึ้นใหม่ของสมาชิกจะกระท ามิได้  แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดรายจ่ายได้ 

ข้อ 59 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจเสนอแปรญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติม
รายการหรือเพิ่มจ านวนในรายการเดิมได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการวิสามัญก าหนด 

ข้อ 60 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  การเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 
การกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกหรือกรรมการวิสามัญมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง  
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๖1 การแปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
จะกระท ามิได้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
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(3) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ารายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๖ 
การอภิปราย 

 
 

ข้อ ๖2 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมสภาให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานสภา
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้  และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานสภาเท่านั้น 

ข้อ ๖3 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ  แต่ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ 
มีหลายคน  ให้ประธานสภาอนุญาตให้ใช้สิทธิอภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 

ข้อ ๖4 เมื่อผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนตามความในข้อ  ๖3  ได้อภิปรายแล้ว  ถ้าผู้ใดจะคัดค้าน 
ก็ให้ผู้นั้นอภิปราย  เมื่อผู้คัดค้านได้อภิปรายแล้ว  ถ้ามีผู้ใดจะสนับสนุนผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ   
ก็ให้ผู้นั้นอภิปราย  และโดยปกติประธานสภาต้องให้อภิปรายสลับกันไป 

การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่คัดค้านย่อมกระท าได้โดยไม่ต้องสลับ  และมิให้นับเป็นวาระ
อภิปรายของผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้าน 

ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน  ประธานสภาจะให้คนใดอภิปรายก็ได้  แต่ให้ค านึงถึงผู้เสนอญัตติ  
ผู้แปรญัตติ  ผู้รับรองญัตติหรือผู้รับรองค าแปรญัตติ  และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประสงค์จะชี้แจง  ให้ประธานสภาอนุญาต 
ข้อ ๖5 กรณีมีสมาชิกเสนอขอให้ลงมติหรือขอให้ปิดอภิปรายหรือขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา

หรือพิจารณา  สมาชิกอื่นอาจเสนอประเด็นที่ยังไม่มีการอภิปรายเพื่อเป็นเหตุผลขอเปิดอภิปรายต่อไปได้ 
เมื่อที่ประชุมลงมติให้เปิดอภิปรายต่อไปตามที่มีผู้ เสนอ  ประธานสภาต้องให้ผู้เสนอนั้น 

ได้อภิปรายก่อน 
ข้อ ๖6 การอภิปรายเป็นอันยุติเมื่อ 
(๑) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(๒) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
(๓) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 
ข้อ 67 ในกรณีที่ประธานสภาพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะสั่งให้ปิด

อภิปรายก็ได้  เว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๖8 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังพิจารณากันอยู่    

โดยต้องไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก  หรือซ้ ากับผู้อื่น  หรือใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น  และห้าม
มิให้น าเอกสารใด ๆ  มาอ่าน  หรือน าวัตถุใด ๆ  เข้ามาแสดงในที่ประชุม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภา  ทั้งนี้  ประธานสภาอาจก าหนดระยะเวลาการอภิปรายของสมาชิกได้ตามความเหมาะสม 

ห้ามผู้อภิปรายกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็น 
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ห้ามผู้อภิปรายกล่าวชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็นและห้ามแสดงกิริยาหรือใช้วาจา  
อันไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด   

ข้อ ๖9 สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับและประสงค์จะประท้วง  ให้ยืนและยกมือขึ้น
พ้นศีรษะ  ประธานสภาจะต้องให้ผู้นั้นอภิปรายและให้ประธานสภาวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับ
ตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่  ค าวินิจฉัยของประธานสภาดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

ให้น าความในวรรคหนึง่มาใช้บังคับแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตวัหรือเรื่องอื่นใดอนัเปน็
ที่เสียหายแก่ผู้นั้น  โดยอนุโลม  เมื่อประธานสภาวินิจฉัยว่าการอภิปรายนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ   
ผู้อภิปรายต้องถอนค าพูดตามค าสั่งของประธานสภา 

ข้อ 70 ผู้อภิปรายอาจถอนค าพูดของตนได้  หรือเมื่อมีผู้ประท้วง  หรือตามค าสั่งของ
ประธานสภาตามข้อ  69 

หมวด  ๗ 
การลงมต ิ

 
 

ข้อ ๗1 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี   
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
ข้อ ๗2 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน   
(2)  ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ   
(๓)  เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
(๔)  วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร 
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนั้นให้ใช้วิธีตาม  (๑)  หากจะใช้วิธีตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)   

ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคนและที่ประชุมเห็นชอบ   
การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม  (๑)  ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธานสภา   

จะสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ ๗3 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน 
(๒) เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่ซองตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้  ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย  

√  (ถูก)  ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย  X  (กากบาท)  ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมาย   
O  (วงกลม) 

(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร 
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การออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ใช้วิธีตาม  (๑)  หากจะใช้วิธีตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ได้ต่อเมื่อ
สมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคนและที่ประชุมเห็นชอบ   

การออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๑)  ให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าประธานสภา  
จะสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนลับตาม  (๒)  ให้เรียกชื่อสมาชิกตามล าดับอักษรเพ่ือลงคะแนน 
เป็นรายบุคคลในคูหาที่จัดไว้  ด้วยวิธีการเขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่ซองแล้วน าซองไปใส่ในหีบ
ลงคะแนน  เมื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนแล้ว  ให้ประธานสภา
สั่งปิดการออกเสียงลงคะแนนและตรวจนับคะแนน  โดยสภาเลือกสมาชิกจ านวนห้าคนเป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน 

ข้อ ๗4 สมาชิกไม่น้อยกว่าหกคนมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อ  ๗3  
ถ้าที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการตามนั้น 

การลงมติญัตติตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ข้อ ๗5 ล าดับการลงมตินั้น  ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน  แล้วย้อนเป็นล าดับไปหาญัตติต้น  

แต่ความผิดพลาดในการเรียงล าดับดังกล่าว  ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้นับคะแนนเสร็จแล้วเสียไป 
ข้อ ๗6 ประธานสภามีอ านาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เว้นแต่ 

ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๗7 ในการลงมติทุกครั้ง  ให้ประธานสภาตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 

ครบจ านวนองค์ประชุมหรือไม่  ถ้ามีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
ในเรื่องใด ๆ  มิได้ 

ข้อ ๗8 เมื่อประธานสภาถามที่ประชุมว่า  ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้น  จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ญัตติที่เป็นร่างข้อบัญญัติ  หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมาย 
หรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้ที่ประชุมวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ ๗9 ในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาออกเสียง
ลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดของประธานสภาให้ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  การออกเสียง
ลงคะแนนชี้ขาดนั้นประธานสภาจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 80 สมาชิกผู้ใดเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผยตามข้อ  72  (๑)  หรือออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อ  73  (๑)  ให้ลงคะแนนได้ก่อน 
ที่ประธานสภาสั่งปิดการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตามข้อ  ๗2  (2)  (3)  
หรือ  (๔)  ให้ลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังลงคะแนนเสียงไม่เสร็จได้  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ 
ตามข้อ  73  (2)  หรือ  (๓)  ให้ลงคะแนนได้ก่อนประธานสภาสั่งให้นับคะแนนเสียง 
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ข้อ ๘1 เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว  ให้ประธานสภาประกาศมติต่อที่ประชุมทันที   
ในกรณีเรื่องใดที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจ านวนเท่าใด  
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจ านวนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าได้ประกาศมติต่อที่ประชุมจากผลการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธี  
ตามข้อ  73  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ให้ประธานสภาสั่งให้เจ้าหน้าที่ท าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย   
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๘2 การนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถ้ามีสมาชิกเชื่อว่ามีการนับคะแนนผิดมีสิทธิร้องขอให้มี
การนับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้ามีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสี่คน  ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่  
เว้นแต่สภาจะมีมติไม่ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ 

เมื่อได้มีการนับคะแนนเสียงตามข้อ  ๗2  (๓)  แล้ว  จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่อีกมิได้ 

หมวด  ๘ 
คณะกรรมการของสภา 

 
 

ข้อ ๘3 ให้มีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาโดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการกิจการสภา 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  ติดตามมติ  ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในเรื่องต่าง  ๆ   

ที่สภาได้เห็นชอบและส่งให้ฝ่ายบริหารน าไปพิจารณาด าเนินการ  รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้ด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์กิจการงานของสภา  รับค าร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ 
ของสมาชิก  ส่วนราชการและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ 
ในเรื่องสิทธิ  หน้าที่  และจรรยาบรรณของสมาชิก  สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
และประสบการณ์ของสมาชิกและกิจการอื่น ๆ  ของสภา  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณาตรวจความถูกต้องของรายงานการประชุมสภา  

แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมตามที่สมาชิกเสนอขอแก้ไขในที่ประชุมสภา  โดยการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ต้องเป็นมติของสภา  ก าหนดบรรทัดฐานในการจดรายงานการประชุมและพิจารณาเสนอความเห็นต่อสภา 
ในการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ 

(3) คณะกรรมการการศึกษา 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการจัดการศึกษา  
การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน  การส่งเสริมศาสนา  
คุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขขอ้ขัดข้องตา่ง ๆ  ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 
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(4) คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและ  

ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการโยธาและผังเมือง  
เช่น  การวางแผนการโยธา  การก่อสร้างและบูรณะ  การควบคุมการก่อสร้าง  การควบคุมอาคาร   
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางผังและการจัดท าผังเมืองใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(5) คณะกรรมการการสาธารณสุข 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการสาธารณสุข  
การแพทย์และอนามัย  เช่น  การสุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมโรค  การส่งเสริมสุขภาพ   
การรักษาพยาบาล  การป้องกันและบ าบัดยาเสพติดและระบบสาธารณสุข  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการสาธารณสุข  เป็นต้น  รวมทั้ งศึกษาปัญหาเ พ่ือหาแนวทางแก้ ไขข้อขัดข้องต่าง  ๆ   
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(6) คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม  เช่น  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การจัดการสิ่งแวดล้อม  
และอนุรักษ์พลังงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหา  
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(7) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ  การเงิน  การคลังและการงบประมาณ 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจ  
การเงิน  การคลัง  การงบประมาณ  เช่น  การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาที่ดิน  การด าเนินงานของการพาณิชย์ 
ของกรุงเทพมหานคร  บริษัทกรุงเทพธนาคม  หรือกิจการพาณิชย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  
รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง  ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(8) คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการปกครอง  
การรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น  การทะเบียน  
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การป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย  การรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  เสนอแนวคิดในการพัฒนา  
การปกครองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อสภา 

(9) คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาชุมชน   
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  การส่งเสริม  
และพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว  การส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(๑๐) คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง   
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการคมนาคม  
การจราจร  การขนส่งมวลชน  เช่น  การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม  ความปลอดภัยของประชาชน  
การก าหนดมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร  วิศวกรรมด้านขนส่ง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ในการควบคุมและจัดการจราจร  การเสริมสร้างวินัยจราจร  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหา  
แนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(๑๑) คณะกรรมการการระบายน้ า 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและ  

ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านกระบวนการและ
มาตรการในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  เช่น  การแจ้งเตือนและการปอ้งกันอุทกภัย  การวางแผนและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ า  การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าและทางระบายน้ า  การควบคุมคุณภาพน้ า  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกแหล่งน้ าและทางน้ าสาธารณะ  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

(12) คณะกรรมการการวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและการกีฬา 
มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ  พิจารณา  สอบสวนหรือศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบและ  

ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานครในด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม  
เผยแพร่  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และแบบวิถีชีวิตไทย  
รวมทั้งการด าเนินการด้านการกีฬา  เช่น  การสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และการตระหนักในคุณค่า  
และเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรม 
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ทั้งด้านวัฒนธรรม  กีฬา  ห้องสมุด  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา  ตลอดจน 
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นต้น  รวมทั้งศึกษาปัญหาเพ่ือหาแนวทาง 
แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา 

ให้สภาเลือกตั้งคณะกรรมการตาม  (2)  ในคราวประชุมสภาครั้งแรก 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในระหว่างคณะกรรมการสามัญประจ าสภาคณะต่าง ๆ   

มีความไม่ชัดเจน  หรือมีความซ้ าหรือซ้อนกันอยู่และท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินกิจการ  
ตามภารกิจ  ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาและประธานคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภา  ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาคณะใดมีหน้าที่และ
อ านาจในเรื่องนั้นหรือให้คณะกรรมการสามญัประจ าสภาที่เกี่ยวข้องมีหนา้ที่และอ านาจในเรื่องนั้นร่วมกัน 

สภาอาจมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาคณะใดคณะหนึ่งหรือตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญขึ้นเพ่ือกระท ากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษานอกเหนือหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตามวรรคหนึ่งก็ได้แล้วรายงานต่อสภา 

ข้อ ๘4 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาต้องเลือกมาจากสมาชิกมีจ านวนอย่างน้อยห้าคน  
อย่างมากไม่เกินเก้าคน 

สมาชิกคนหนึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการสามัญประจ าสภาได้ไม่เกินสองคณะ   
ข้อ ๘5 คณะกรรมการสามัญประจ าสภามีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี  เมื่อครบ

วาระสองปีให้สภาเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาขึ้นใหม่แทนคณะเดิมโดยเร็ว  กรรมการคนเดิม
อาจได้รับเลือกอีกก็ได้  ในระหว่างที่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาคณะใหม่   
ให้คณะกรรมการสามัญประจ าสภาคณะเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
คณะใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ให้ประธานสภามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตามที่สภาเลือกในวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๘6 สภามีอ านาจเลือกสมาชิก  หรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิก  ตั้งเป็นคณะกรรมการ

วิสามัญ  เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของกรุงเทพมหานครแล้วรายงานต่อสภา 

คณะกรรมการวิสามัญให้สิ้นสภาพไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและเสนอ
รายงานต่อสภาแล้ว 

ข้อ ๘7 คณะกรรมการวิ สามัญของสภาคณะหนึ่ ง ให้ มี จ านวนตามที่ สภาก าหนด   
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกให้สภาตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  ส่วนกรรมการ
นอกจากนั้นให้ที่ประชุมพิจารณาจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ 
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กรณีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้มีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอชื่อได้ไม่เกิน  
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

ข้อ ๘8 การเลือกคณะกรรมการวิสามัญให้เสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกและ
ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  บุคคลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อโดยไม่จ ากัดจ านวน  ถ้ามีผู้ถูกเสนอชื่อไม่เกินจ านวนให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ
ทุกคนได้รับเลือก  ในกรณีที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเกินจ านวน  ให้น าความในข้อ  72  มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๘9 กรรมการพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) อายุของสภาสิ้นสุดหรือมีการยุบสภา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาและให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก 
(๔) เมื่อได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่แทนคณะเดิม  หรืองานที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลง 
(๕) สภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และมิได้แจ้งเป็นหนังสือ 

ให้ประธานคณะกรรมการทราบ 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดว่างลง  ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งต่อ

ประธานสภาเพื่อเสนอให้สภาพิจารณาเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ข้อ 90 ให้น าความในข้อ  89  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม 
ข้อ 91 เมื่อมีญัตติที่จะต้องให้คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญพิจารณา  ให้ประธานสภา  

พิจารณาส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณา
ญัตตินั้นก็ได้ 

ข้อ ๙2 การนัดและเปิดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก  ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา  
เรียกประชุมภายในก าหนดสามสิบวัน 

ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ  เลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการจากบรรดากรรมการ
ในคณะนั้น  ส่วนผู้ช่วยเลขานุการจะตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นกรรมการก็ได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้น าข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ ยวกับการประชุมของสภา 
มาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๙3 คณะกรรมการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้ไม่เกินสี่คณะ  คณะหนึ่งไม่เกินสิบห้าคน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและได้รับความเห็นชอบ  
จากประธานสภาจะตั้งเกินกว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้ 
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คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณมีอ านาจ
ตั้งคณะอนุกรรมการเกินกว่าสี่คณะได้ 

การเลือกอนุกรรมการให้เลือกจากรายชื่อที่กรรมการเสนอ   
ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ต้องตั้งจากบุคคล  

ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการนั้น 
ให้น าข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการมาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการและมอบหมายให้คณะกรรมการสามัญ

หรือตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภา  รายงานต่อท้าย  
อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวดใดหรือข้อใดบ้าง  มีการแปรญัตติและมติ  
ของคณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตต ิ
หรือการสงวนความเห็นดังกล่าวตามข้อ  ๑๐4  ด้วย 

ข้อ ๙5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติให้คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาก่อนรับหลักการต้องท ารายงานความเห็นว่าสมควรจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 

ข้อ ๙6 ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรทราบหรือ 
ควรปฏิบัติ  ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมการเพื่อให้สภาพิจารณาด้วย 

ในกรณีที่สภาเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ให้ประธานสภาแจ้งไปยังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้นประการใด
หรือไม่  ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภา 

ข้อ ๙7 คณะกรรมการมีสิทธิแถลง  ชี้แจงหรือแก้ไขรายงานหรือข้อสังเกตต่อสภาได้ 
ข้อ ๙8 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่นอกสมัยประชุมได้ 
ข้อ ๙9 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

หรือเชิญบุคคลใด ๆ  มาแถลงข้อเท็จจรงิหรือแสดงความคิดเหน็ในการที่กระท าหรือเรื่องที่พิจารณาอยูน่ัน้
รวมทั้งการขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 100 สมาชิก  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
หัวหน้าหน่วยงาน  หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมอนุญาตมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการได้   
แต่ในกรณีประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๐1 ภายใต้บังคับข้อ  100  ผู้เสนอญัตติหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิชี้แจง
และแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการได้  ส่วนผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงและแสดงความเห็นได้เฉพาะ 
ที่แปรญัตติไว้เท่านั้น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมสีิทธิมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
มาชี้แจงและแสดงความเห็นแทนได้ 

ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว  จะแสดงความคิดเห็นได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานที่ประชุมหรือประธานที่ประชุมขอให้แสดงความคิดเห็น 

ข้อ ๑๐2 คณะกรรมการจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้ เลขานุการคณะกรรมการ 
แจ้งกรรมการ  ผู้เสนอญัตติ  ผู้แปรญัตติทราบ  หากมีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ให้แจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบด้วย 

ข้อ ๑๐3 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตามก าหนดนัด  ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมาย
ไม่มาชี้แจงตามนัด  และไม่มีเอกสารขอเลื่อน  ให้ถือว่าค าแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป  ในกรณีที่มีเอกสาร
ขอเลื่อน  ให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องนั้นเสร็จแล้ว 

ข้อ ๑๐4 ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการในข้อใด   
จะสงวนค าแปรญัตติในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

กรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการในข้อใด  จะสงวนความเห็นในข้อนั้นไว้ 
เพื่อขอให้สภาวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๕ ถ้าสภามีมติให้คณะกรรมการคณะใดกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใดให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
ให้ขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภา 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าอยู่ในสมัยประชุมให้ประธานสภาเสนอที่ประชุม  เพ่ือพิจารณา  
และลงมติการขยายระยะเวลาดังกล่าว  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมให้ประธานสภามีอ านาจอนุญาต  
ให้ขยายระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้  ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  และขออนุมัติสภาในการประชุมสมัยต่อไป 

หมวด  ๙ 
การตั้งกระทูถ้าม 

 
 

ข้อ ๑๐๖ การตั้ งกระทู้ถามจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 

การตั้งกระทู้ถาม  ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือกระทู้ละหนึ่งเรื่อง  โดยมีข้อความสั้น  ๆ   
ยื่นต่อประธานสภา  และให้มี  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทู้ถามสด 
(๒) กระทู้ถามทั่วไป 
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ค าถาม  ข้อเท็จจริง  ตลอดจนค าชี้แจงประกอบ  ต้องชัดเจน  ไม่ฟุ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ าซาก
หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 

ข้อ ๑๐๗ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น  ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว
และต้องไม่มีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
(๒) เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
(๓) เรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
(๔) การให้ออกความเห็น 
(๕) ปัญหาข้อกฎหมาย 
(๖) เรื่องที่ไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๗) เรื่องกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
กระทู้ถามตาม  (๓)  นั้น  จะตั้งกระทู้ถามขึ้นใหม่ได้  เมื่อเป็นเรื่องที่มีสาระส าคัญต่างกัน   

หรือเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อ ๑0๘ กระทู้ถามสด  ให้เสนอพร้อมระบุชื่อเรื่องที่จะถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม  และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
(๒) เป็นเรื่องส าคัญที่กระทบถึงผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  และประชาชน 
(3) เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  หรือเสรีภาพ 

ของประชาชน 
(4) เป็นเรื่องเร่งด่วน 
เมื่อประธานสภาได้วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามสดแล้ว  ให้ประธานสภารีบบรรจุกระทู้ถามสด  

เข้าระเบียบวาระการประชุม  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบโดยทันที 
ในกรณีที่ประธานสภาได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นกระทู้ถามสด  ให้เลขานุการสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม

ทราบโดยทันที 
ข้อ ๑0๙ ในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  ให้บรรจุกระทู้ถามสดได้ไม่เกินสามกระทู้  และมิให้ 

ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ 
การถาม  การชี้แจง  และการตอบกระทู้ถามสด  ให้พิจารณารวมกันภายในก าหนดเวลา 

ไม่เกินหกสิบนาทีในการประชุมแต่ละครั้งของสัปดาห์  และผู้ตั้งกระทู้ถามสดมีสิทธิซักถามเรื่องละ  
ไม่เกินสามครั้ง 

ข้อ ๑๑๐ การถาม  การชี้แจงหรือการตอบกระทู้ถามสด  ให้ด าเนินการในที่ประชุมสภา 
การจัดล าดับกระทู้ถามสดเข้าระเบียบวาระการประชุมในแต่ละครั้ง  การถาม  การชี้แจง   

หรือการตอบกระทู้ถามสดให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด 

้หนา   ๔๙
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ข้อ ๑๑๑ กระทู้ถามทั่วไปให้มีข้อความเป็นค าถามที่ถูกต้องในข้อเท็จจริง  ให้ประธานสภา
จัดส่งกระทู้ถามทั่วไปไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งค าตอบ
กระทู้ถามทั่วไปให้สภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาได้รับค าตอบ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะขอเลื่อนการตอบกระทูถ้ามก็ไดแ้ตต่อ้งชี้แจงเหตุผลการขอเลือ่น
ในทีป่ระชุมสภา  และให้สภาก าหนดเวลาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบ 

ข้อ 11๒ ประธานสภามีอ านาจวินิจฉัยว่ากระทู้ถามทั่วไปใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  107 
การวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขานุการสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทั่วไป

ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับกระทู้ถามนั้น 
ข้อ ๑๑๓ เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม  ให้ประธานสภาอนุญาตให้ถามตามล าดับ  คือ  

กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป   
เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด  ถ้าผู้ตั้งกระทู้ ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม   

ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามได้ 
ข้อ ๑๑๔ เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ

ซักถามได้อีกสามครั้ง  เว้นแต่จะขอซักถามในประเด็นต่อไปเพราะยังไม่สิ้นกระแสความและประธานสภา
ได้อนุญาต 

ในการซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็น  แต่ต้อง  
ไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามหรือข้อซักถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น  ๆ  
ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของกรุงเทพมหานคร  ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเหตุที่ไม่ควรเปิดเผยให้สภาทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๑1   

ข้อ ๑๑๕ การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ  ให้บรรจุกระทู้ถามได้ไม่เกินห้ากระทู้โดยมีกระทู้ถามสด   
ไม่เกินสามกระทู้  แต่ถ้าหากมีกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน  ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถามเกินกว่า  
ห้ากระทู้ก็ได้  ทั้งนี้  กระทู้ถามที่เพ่ิมขึ้นต้องไม่ใช่กระทู้ถามสด 

ในการประชุมครั้งหนึ่งมิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ 
ข้อ ๑๑๖ กระทู้ถามใดที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ตอบ  ถ้าอายุของสภาสิ้นสุดลง

หรือมีการยุบสภา  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง  เป็นอันตกไป 

้หนา   ๕๐
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หมวด  ๑๐ 
การรกัษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 
 

ข้อ ๑๑๗ สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่ เคารพ  ผู้ เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ   
ประพฤติตนให้เรียบร้อย  และอยู่  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ 

การแต่งกายของสมาชิกนั้นให้แต่งเครื่องแบบ  หรือสากลนิยม  หรือชุดพระราชทาน   
หรือตามที่ประธานสภาก าหนด 

ในขณะที่มีการประชุมห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิก  ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  หัวหน้าหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ของสภาและคณะกรรมการ 

ประธานสภามีอ านาจอนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 
หรือพิจารณาของสภา  ตลอดจนวางระเบียบในการนั้น 

ข้อ ๑๑๘ ภายใต้บังคับข้อ  ๖9  ในที่ประชุม  ถ้าประธานสภาให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อน
หรือยืนขึ้น  ให้ผู้ที่ก าลังพูดหยุดพูดและนั่งลงทันที 

ข้อ ๑1๙ ในที่ประชุมห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบ  เสียดสี  หรือใส่ร้ายบุคคลอื่น 
(๒) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม 
(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวน 
ข้อ ๑๒๐ ผู้ใดละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบของที่ประชุมก็ดี  หรือละเมิด

ข้อบังคับข้อ  119  ก็ดี  ประธานสภามีอ านาจตักเตือน  ห้ามปราม  ให้ถอนค าพูดหรือบังคับ 
ให้กล่าวค าขอขมาในที่ประชุม 

ข้อ ๑๒๑ กรณีขัดค าสั่งประธานสภาและก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระท าการ 
ให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม  ประธานมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกระท าในเรื่องนั้น  หรือสั่งให้ออกไปจาก  
ที่ประชุมครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 

ในกรณีประธานสภาสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม  หากผู้นั้นขัดขืน  ประธานสภามีอ านาจ 
สั่งเจ้าหน้าที่ให้น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาก็ได้ 

ข้อ ๑๒๒ ถ้าเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในที่ประชุม  ประธานสภามีอ านาจสั่งพักหรือ 
สั่งเลิกการประชุมครั้งนั้นได้ 

ข้อ ๑๒๓ ค าสั่งประธานสภาตามความในหมวดนี้  ให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด  ๑๑ 
การลา 

 
 

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกผู้ใดไม่สามารถมาประชุมตามก าหนดได้  ให้เสนอใบลาต่อประธานสภา  
ล่วงหน้าก่อนการประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น  จะเสนอใบลาในภายหลังก็ได้  ประธานสภามีอ านาจ  
ให้ลาได้  ในสมัยหนึ่งไม่เกินสามวันที่มีการประชุม  ถ้าเกินกว่านี้ต้องขอให้สภาวินิจฉัยว่าจะให้ลาไ ด ้
หรือไม่เพียงใด 

หมวด  ๑๒ 
บทสุดท้าย 

 
 

ข้อ ๑๒๕ การเสนอญัตติ  และการตั้งกระทู้ถาม  ที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ให้ใช้ 
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๒๖ ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความข้อบังคับนี้   ให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย   
การลงมติวินิจฉัยต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม  เมื่อที่ประชุม 
ได้ลงมติวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

การขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  อาจกระท าได้โดยประธานสภาขอปรึกษา   
หรือสมาชิกเสนอญัตติต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน 

ข้อ ๑2๗ การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ต้องเสนอเป็นญัตติและต้องมีสมาชิกรับรอง   
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา 

การเสนอและพิจารณาญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการเสนอและพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติมาใช้บังคับ  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๒๘ คณะกรรมการที่มีอยู่ก่อนในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะครบวาระ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ร้อยต ารวจตร ี เกรียงศกัดิ ์ โลหะชาละ 
ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
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(แบบญัตติ) 
 

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

 
เรื่อง  เสนอญัตติ........................................................................................................................ ........................... 
....................................................................................................................................... ....................................... 

เรียน  ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ........................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(..............................................) 
      สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 
 

ผู้รับรอง 
 
๑. ...............................................     ๒. .................................................. 

  (................................................)       (...................................................) 

 

๓. ...............................................      ๔. ................................................... 

  (................................................)        (...................................................) 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องมีจ านวนตามที่ข้อบังคับการประชุมหรือกฎหมายก าหนดไว้ 



(แบบเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร) 
 

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

 
เรื่อง  เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง............................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

เรียน  ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งบันทึกหลักการและเหตุผล รวม....................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง.............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ฉบับนี ้
มาเพ่ือได้โปรดน าเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณา ได้แนบบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ร่างข้อบัญญัติมาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว รวม..............................แผ่น 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(..............................................) 
      สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 
ผู้รับรอง 
 
๑. ...............................................     ๒. .................................................. 

  (................................................)       (...................................................) 

 

๓. ...............................................      ๔. ................................................... 

  (................................................)        (...................................................) 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องมีจ านวนตามที่ข้อบังคับการประชุมหรือกฎหมายก าหนดไว้ 
 
 
 



(แบบร่างข้อบัญญัติ) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ..................................................................... 

พ.ศ. .... 
                   

 
หลักการ 

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

เหตุผล 
............................................................................................................................. ..................... 

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

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

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

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

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

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



ร่าง 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง .......................................... 
.................................................... 

พ.ศ. .... 
                   

 
โดยที่เป็นการสมควร...................................................................................................... ........... 

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

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

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

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง..................... 
.........................................................................................................พ.ศ. ....” 
 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่....................................................... ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ข้อ ๓ ......................................................................................................................... ............... 
............................................................................. ...................................................................... ........................... 
 

ข้อ ๔ ......................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ฯลฯ 
 

ประกาศ ณ วันที่                      พ.ศ. .... 
 
 
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 



(แบบกระทู้ถาม) 
 

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

 
เรื่อง  กระทู้ถาม เรื่อง ........................................................................................................................................ . 
เรียน  ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ..................... 

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

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

............................................................................................................................................ .................................. 
๑. ............................................................................................. ................................................ 

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

................................................................................................................................................... ........................... 
๒. .............................................................................................................. ............................... 

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

................................................................................................................................................... ........................... 
๓. ........................................................................................................................... .................. 

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

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

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(..............................................) 
      สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 
 


