
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ 

เรื่อง การให�ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครพ�นจากตําแหน�ง และการแต�งต้ังผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
   

 
ตามท่ีมีคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศ

รายชื่อเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีอยู�ระหว�างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๖ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยให�ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน�าท่ีในกรุงเทพมหานครของหม�อมราชวงศ9 
สุขุมพันธุ9  บริพัตร ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครเป:นการชั่วคราวนั้น เนื่องจากการตรวจสอบหรือการ
สอบข�อเท็จจริงตามข�อกล�าวหาต�าง ๆ ขององค9กรท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายยังต�อง
ดําเนินไปอีกระยะหนึ่ง ในขณะท่ีวาระการดํารงตําแหน�งของผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครใกล�จะ
สิ้นสุดลงในอีกไม�ก่ีเดือนข�างหน�า ซ่ึงก็จะยังไม�สามารถจัดให�มีการเลือกต้ังผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร
คนใหม�ได�ตามนัยแห�งประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติท่ียังใช�บังคับอยู� แต�โดยท่ีมีความจําเป:นต�องเร�งจัดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให�เป:น
ท่ีเรียบร�อย เกิดความต�อเนื่อง สามารถประสานความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาค
ประชาชนอย�างมีเอกภาพ โดยคณะผู�บริหารกรุงเทพมหานครมีอํานาจการตัดสินใจแก�ปAญหาหรือ
ดําเนินการต�าง ๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคล
ได�โดยเด็ดขาดตามกฎหมาย สร�างความเชื่อม่ันแก�ข�าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชน 
โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร�อย การรักษาความสะอาด การปDองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแก�ปAญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ในช�วงเวลา
ท่ีมีงานพิธีสํ าคัญ และการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป:นปAญหาเร�งด�วนในขณะนี้ หากมิได�รับการแก�ไขโดยเร็ว จะเกิดเป:นความ
เสียหายต�อราชการแผ�นดิน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ให�หม�อมราชวงศ9สุขุมพันธุ9 บริพัตร ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร พ�นจาก

ตําแหน�งผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
ให�ผู�ดํารงตําแหน�งรองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครอยู�ในวันก�อนวันท่ีคําสั่งนี้ใช�บังคับ 

พ�นจากตําแหน�งรองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
ข�อ ๒  ให�พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง รองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป:นผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร และให�มีรองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครไม�เกินสี่คนตามท่ีผู�ว�า
ราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ังตามมาตรา ๔๙ (๓) และมาตรา ๕๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  ท้ังนี้  จนกว�าจะมีการเลือกต้ังผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือคณะรักษาความสงบแห�งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป:นประการอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การแต�งต้ังและถอดถอนรองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครให�กระทําได�เม่ือได�รับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

 
ข�อ ๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๔๙ (๓) และมาตรา ๕๒ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให�ผู�ว�า

ราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานครออกจากตําแหน�งได�เม่ือมีกรณีแสดงให�
เห็นว�าได�กระทําการอันเสื่อมเสียแก�เกียรติศักด์ิของตําแหน�งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม�ปฏิบัติการ
อันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได�ว�าจะเป:นเหตุให�เสียหายอย�างร�ายแรงแก�กรุงเทพมหานครหรือแก�
ราชการโดยส�วนรวมหรือแก�การรักษาความสงบเรียบร�อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

 
ข�อ ๔  นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให�คณะรักษาความสงบแห�งชาติมีคําสั่งแก�ไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งนี้ได� 
 
ข�อ ๕๑  คําสั่งนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ9  จันทร9โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง/หน�า ๙/๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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