
อำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร  
สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับกิจการในอำนาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฯ 
1 การวินิจฉัยให้สมาชิกออกเพราะเห็นว่า ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์

ของตำแหน่ง มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดของสภากรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครลงมติ ตามมาตรา 23 (๘) 

2 การตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้อบังคับการ
ประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปราย
ทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อย และกิจการอ่ืนอันเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา ๒๙   

3 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลาสามสิบวัน โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 30 วรรคสี่ 

4 การปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกำหนดเวลาสามสิบวัน  โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 31 วรรคสาม 

5 การเปิดอภิปรายทั่วไป โดยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เข้าชื่อเสนอญัตติ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอัน
เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 37 

6 การตั้งคณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวิสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๘   

7 การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามมาตรา ๓๘   
8 การที่ให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๙๒   
9 การที่ ดำ เนิ นกิ จการนอกเขตกรุ งเทพมหานคร  ได้ รับความ เห็ นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๙๓   
10  การทำกิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้ งบริษัทหรือถือหุ้น ในบริษัท  โดยสภา

กรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตาม
มาตรา ๙๔   

11 การมอบให้เอกชนกระทำกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำ
กิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙๖ 
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12 การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
ตามมาตรา ๙๗ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๓) การดำเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

การจ้าง และการพัสดุ 
ตามมาตรา ๑๑๑ การตราข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและ

น้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดี เซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถานการค้าปลีกในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ตามมาตรา ๑๑๒ การตราข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 
ตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ การตราข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามมาตรา ๑๑๔ การตราข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์

จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร จัดให้มีขึ้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  

13 การยืนยันร่างข้อบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับ    
ร่างข้อบัญญัติและส่งให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ หากสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่ง           
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๐๐ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ดำเนินการตามกำหนด ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับ
เป็นกฎหมาย ตามมาตรา ๑๐๑   

14 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตามมาตรา ๑๐๖ 

15 การตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานคร             
ตั้งคณะกรรมการร่วม ตามมาตรา ๑๐๕ 

16 การอนุมัต ิหรือไม่อนุมัตขิ้อกำหนดกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๐8 
17 การเงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๑๗ (๘) 
18 การเงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๑๗ (11) 
19 การรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ

แล้ว ตามมาตรา ๑๒๐ 
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ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกำหนดให้อำนาจ เช่น 
1 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒  
1.1 การให้ความเห็นชอบ การจ่ายทุนสำรองเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๖   
1.2 การให้ความเห็นชอบ การนำทุนสำรองเงิน คงคลังไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ที่ออกโดย

หน่วยงานของรัฐ หรือกองทุนที่รัฐตั้งขึ้นได้ ตามข้อ ๗ 
1.3 การให้ความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ 12 
2 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1 การให้ความเห็นชอบ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับ

รายการใดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ 29 
2.2 การให้ความเห็นชอบ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ยกเว้นโครงการ

ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ตามข้อ 33 วรรคหนึ่ง 
2.3 การให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อ

วัตถุประสงค์ เพ่ิมวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการ ตามข้อ 33 วรรคสอง 
2.4 การให้ความเห็นชอบ การขอกันเงิน ในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ตามข้อ 37 
อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้ 

 


