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ความรูทั่วไปเก่ียวกับ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 

ตราประจํากรุงเทพมหานคร 
 
 สัญลักษณประจํากรุงเทพมหานคร 

ตราของกรุงเทพมหานคร เปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงสายฟา 
ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝพระหัตถของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศเปนตนแบบ เริ่มใชในป พ.ศ. 2516 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2516  

ตนไมประจํากรุงเทพมหานคร คือตนไทรยอยใบแหลม (Ficus benjamina) 
 
 ประวัติกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และหมายความถึง
เมืองหลวงของประเทศดวย นอกจากนี้ยังเปนเมืองศูนยกลางในทุกๆ ดานของประเทศ จนมี
ผูกลาววากรุงเทพมหานครคือประเทศไทย การบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงมี
ความสําคัญ มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองประเทศ นับแตป 2325 
กรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง และหรือการบริหารมาโดย
ตลอด ความเปนมาของการปกครองและการบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร รวมถึงเหตุผล
ของการเปล่ียนแปลงและหรือการจัดตั้งองคกรในแตละรูปแบบ กอนที่จะเปน
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน สรุปไดตามลําดับดังนี้ 

1. การจัดรูปการปกครองแบบเวียง ตั้งแตตั้งกรุงรัตนโกสินทรฯ ในปพ.ศ. 
2325 จนถึงตอนตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
ดําเนินการปกครองแบบ 
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2.   

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

เปนปท่ี 66 ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 
29ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมาย ความวา บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับ

ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

“ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับ
ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 

“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความวา 
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(1) ขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรู หรือ 

(2)  ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ ง ดํารงตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ี
ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร 
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ท้ังน้ี ตามท่ี
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด 

“ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด 

“บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและพนักงาน
กรุงเทพมหานคร 

“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมาย ความวา บุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจาง จากเงินงบประมาณหมวดคาจางของกรุงเทพมหานครหรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุด หนุนของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนคาจางของลูกจางกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร 

“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
(1) สถานศึกษา 
(2) แหลงการเรียนรูตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
(3) สวนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนหรือสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เรียกช่ือ
อยางอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาของ
กรุงเทพมหานครตามประกาศกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 5  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับใด ใชบังคับเพ่ือให
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาท่ีของรัฐ ใหใชกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับ
น้ันแกขาราชการกรุงเทพมหานครดวย โดยใหบรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” หรือ “ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ขาราชการครู” หรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หรือ 
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ท่ีมีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับน้ัน  
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

 
1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ีใชอยู
เปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2552     ข. พ.ศ. 2553  
ค. พ.ศ. 2554     ง. พ.ศ. 2555 
ตอบ ค. พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554” 
 

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 2544 มีผล
บังคับใชเม่ือใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
3. บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวด
เงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลท่ีใหแก
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร    

ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ค. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ง. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 ตอบ ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับราชการ
โดยไดรับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน
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งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนเงินเดือนของขาราชการกรุงเทพมหานคร  
 
4. ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายความถึงขอใด 
 ก. ขาราชการกรุงเทพมหานคร    

ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ค. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ง. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
“ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับ

ราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
 
5. บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวด
คาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร หมายความถึงขอใด 
 ก. บุคลากรกรุงเทพมหานคร   ข. ลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร   ง. ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 ตอบ ค. พนักงานกรุงเทพมหานคร  

 “บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและพนักงาน
กรุงเทพมหานคร 

“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมาย ความวา บุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจาง จากเงินงบประมาณหมวดคาจางของกรุงเทพมหานครหรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุด หนุนของรัฐบาลท่ีใหแกกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครนํามา
จัดเปนคาจางของลูกจางกรุงเทพมหานคร 

“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร 

“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
(1) สถานศึกษา 
(2) แหลงการเรียนรูตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2536 

  
โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ 

มหานครพ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตรา
ขอบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2529”  

ขอ 2 ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไว

แลวในขอบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 
ขอ 4  ในขอบัญญัติน้ี 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือกอหน้ี

ผูกพันไดตามวัตถุประสงค และภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา  งบประมาณรายจายท่ีใชได เกิน

ปงบประมาณตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
“รายจายประจํา” หมายความวา งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจาย

จากเงินรายไดประจําของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังงบประมาณรายจายของการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจายจากเงินรายไดประจําของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

“รายจายพิเศษ” หมายความวา งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจาย
จากเงินรายรับประเภทอื่นท่ีมิใชรายไดประจําของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังงบประมาณรายจาย
ของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจายจากเงินรายรับประเภทอื่นท่ีมิใชรายไดประจํา
ของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหน่ึง ถึง วันที่ 30 
กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 

“หน้ี” หมายความวา ขอผูกพันท่ีจะตองจาย หรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของหรือ
บริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืน การค้ําประกัน การซ้ือหรือการจาง โดยใช
เครดิตหรือจากการอื่นใด 

“เงินประจํางวด” หมายความวา สวนหน่ึงของงบประมาณรายจายท่ีแบงสรรใหจาย หรือ
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ใหกอหน้ีผูกพันสําหรับระยะเวลาหนึ่ง 
“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจายและอนุญาต

ใหหนวยงานมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อทดรองใชจาย 
“งบกลาง” หมายความวา งบประมาณรายจายท่ีต้ังไวเปนรายจายของสวนกลาง มิได

กําหนดเปนของหนวยงานอื่นใดโดยเฉพาะ 
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การแบงสวนราชการภายใน
หนวยงาน และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการของกรุงเทพมหานครท่ีไมตํ่ากวาระดับ 
กอง และรวมถึงสํานักงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 

“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา หัวหนาหนวยงาน ตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการ
กอง หัวหนากอง เลขานุการสํานัก ผูอํานวยการเขต หรือหัวหนาหนวยงานท่ีดํารงตําแหนงเทียบ
ไดไมตํ่ากวาน้ี และรวมถึงหัวหนาสํานักงานการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 

ขอ 5  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามขอบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจออก
ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ตามวรรคหนึ่งน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได  

หมวด 1 
อํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร 

ขอ 6  ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอยางอื่น
ตามที่ กําหนดไวในขอบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ ดังตอไปนี้ดวย 

(1) เรียกใหหนวยงานเสนอประมาณการรายรับ และรายจาย ตามแบบและหลักเกณฑ
พรอมดวยรายละเอียด ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ-รายจาย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณหรือท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

(2) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงาน 
(3) อนุมัติและเพิ่มหรือลด เงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏิบัติงานและตาม

กําลังเงินของกรุงเทพมหานคร 
(4) อนุมัติเงินงบกลาง ยกเวนเงินสํารองจายท่ัวไปใหเปนอํานาจของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 
(5) กําหนดปฏิทินงบประมาณประจําป 
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แนวขอสอบ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2529 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2536 

  
4.จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือกอหน้ีผูกพันไดตามวัตถุประสงค และภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หมายความถึงขอใด 
 ก. งบประมาณรายจาย    ข. งบประมาณรายจายขามป 
 ค. รายจายประจํา    ง. รายจายพิเศษ 
 
5. งบประมาณรายจายท่ีใชไดเกินปงบประมาณตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หมายความถึงขอใด 
 ก. งบประมาณรายจาย    ข. งบประมาณรายจายขามป 
 ค. รายจายประจํา    ง. รายจายพิเศษ 
 
6. งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจายจากเงินรายไดประจําของกรุงเทพมหา 
นคร รวมท้ังงบประมาณรายจายของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจายจากเงินรายได
ประจําของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หมายความถึงขอใด 
 ก. งบประมาณรายจาย    ข. งบประมาณรายจายขามป 
 ค. รายจายประจํา    ง. รายจายพิเศษ 
 
7. งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเบิกจายจากเงินรายรับประเภทอื่นท่ีมิใชรายได
ประจําของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังงบประมาณรายจายของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เบิกจายจากเงินรายรับประเภทอื่นท่ีมิใชรายไดประจําของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร 
หมายความถึงขอใด 
 ก. งบประมาณรายจาย    ข. งบประมาณรายจายขามป 
 ค. รายจายประจํา    ง. รายจายพิเศษ 

 

8. ปงบประมาณ น้ันมีระยะเวลาตั้งแตเม่ือใดถึงเม่ือใด 
 ก. ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหน่ึง ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป 
 ข. ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายนของปหน่ึง ถึงวันท่ี 31 สิงหาคมของปถัดไป 
 ค .  ต้ั ง แต วั น ท่ี  1  สิ งห าคมขอ งป ห น่ึ ง  ถึ ง วั น ท่ี  3 1  กรกฎาคมขอ งป ถั ด ไป 
 ง.  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมของปหน่ึง ถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปถัดไป 
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9. ขอผูกพันท่ีจะตองจาย หรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอัน
เกิดจากการกูยืน การค้ําประกัน การซื้อหรือการจาง โดยใชเครดิตหรือจากการอื่นใด หมายความ
ถึงขอใด 
 ก. เครดิต     ข. รายจาย 
 ค. หน้ี      ง. ขอผูกพัน 
 
10. สวนหน่ึงของงบประมาณรายจายท่ีแบงสรรใหจาย หรือใหกอหน้ีผูกพันสําหรับระยะเวลาหนึ่ง 
หมายความถึงขอใด 
 ก. เงินประจํางวด    ข. เงินทดรองราชการ 
 ค. งบกลาง     ง. งบประมาณ 
 
11. เงินท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครจายและอนุญาตใหหนวยงานมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร
เพ่ือทดรองใชจาย หมายความถึงขอใด 
 ก. เงินประจํางวด    ข. เงินทดรองราชการ 
 ค. งบกลาง     ง. งบประมาณ 
 
12. งบประมาณรายจายท่ีต้ังไวเปนรายจายของสวนกลาง มิไดกําหนดเปนของหนวยงานอื่นใด
โดยเฉพาะ 
 ก. เงินประจํางวด    ข. เงินทดรองราชการ 
 ค. งบกลาง     ง. งบประมาณ 
 
13. ขอใดมีความหมายถึง “หัวหนาหนวยงาน” ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2529 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ข. ผูอํานวยการสํานัก 
 ค. ผูอํานวยการโรงพยาบาล   ง. ถูกทุกขอ 
 
14. ผูรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 คือใคร 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ง. ผูอํานวยการเขต 
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538  
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2532 และ

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สํารวจ ออกแบบ และควบคุมงาน 
พ.ศ. 2534 ใหเหมาะสมเปนขอบัญญัติเดียวกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตรา
ขอบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538” 
ขอ 2 ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด 30วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 
(1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2532 
(2) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ 

ควบคุมงาน พ.ศ. 2534 
บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 
ขอ 4 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจออก

ขอบังคับ ระเบียบคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

หมวด 1 ขอความทั่วไป 
สวนที่ 1 นิยาม 

ขอ 5 ในขอบัญญัติน้ี 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง 

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการ
อื่นๆ ท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติน้ี 

“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีกําหนดไวในระเบียบ
กรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนดประเภทรายรับ รายจาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
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“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยการจางออกแบบและกอสราง และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจาง
ของกรุงเทพมหานคร การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตาม
ประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย 

“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากท่ีปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือ 
บุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงิน
งบประมาณ 

“ผูส่ังซ้ือ” หมายความวา ผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหซ้ือ 
“ผูส่ังจาย” หมายความวา ผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหจาง 
“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติม และเงินซ่ึงหนวยงานไดรับไว โดยไดรับอนุญาตจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหไม
ตองสงเปนรายรับของกรุงเทพมหานครตามกฏหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือตามกฏหมาย
และระเบียบอื่นกําหนดใหไมตองนําสงเปนรายรับของกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงเงินกูและเงิน
ชวยเหลือตามขอบัญญัติน้ี 

“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฏหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
จากตางประเทศและตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 
องคการระหวางประเทศสถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศท้ังในระดับรัฐบาล
และท่ีมิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 

“อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่
ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอื่นๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอย สําหรับอาคาร
น้ันๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปา และส่ิงอื่นๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัว
อาคาร เชน เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร เปนตน 

พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิต
ต้ังอยูในประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการท่ีเปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทย 
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“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอ่ืน รวมท้ังใหบริการ
ดานศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและ 
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนย 
ขอมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง หรือท่ีไดจดทะเบียนเปนท่ีปรึกษาไวกับกรุงเทพมหานคร 

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและสวนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครวาดวยการแบงสวนราชการ
ภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานครที่ไมตํ่ากวาระดับ
กอง 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นท่ีมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น แตไมรวมถึง
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

“บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย” หมายความวา บริษัทจํากัด ซ่ึง

กรุงเทพมหานครรวมกับบุคคลอ่ืนกอตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุนอยูเกินกวารอยละ 50 
“”หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะ

เทียบกองซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานที่ เกี่ยวกับการพัสดุ  ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดหรือขาราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังจากปลัดกรุงเทพมหานครใหเปนหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ  แลวแตกรณี” 

 “เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ 
หรือผูไดรับแตงต้ังหรือไดรับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัสดุตามขอบัญญัติน้ี 

“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 

“”โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความวา  โรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่  มอก.  9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับ
การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอ 
เอส ไอ  หรือองคกรท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน  (accreditation) 

“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของกรุงเทพมหานคร  หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ   
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แนวขอสอบขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538  
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 
1.ผูรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการพัสดุ พ.ศ.2538 คือใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
2.”การพัสดุ” หมายความถึงขอใดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการพัสดุ พ.ศ.2538 
 ก. การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา 
 ข. การจางออกแบบ และควบคุมงาน 
 ค. การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
3. “พัสดุ” หมายความถึงขอใดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการพัสดุ พ.ศ.2538 
 ก. วัสดุ      ข. ครุภัณฑ  
 ค. ท่ีดิน และส่ิงกอสราง   ง. ถูกทุกขอ 
 
4.การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยการจางออกแบบและ
กอสราง และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของกรุงเทพมหานคร การรับขนใน
การเดินทางไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา 
การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย 
หมายความถึงขอใด 
 ก. การจาง     ข. การจางท่ีปรึกษา 
 ค. การจางทําของ    ง. การจัดทําเอง 
 

5. “การจางที่ปรึกษา” ไมรวมความถึงการจางในขอใด 
 ก. การจางออกแบบ    ข. การควบคุมงานกอสรางอาคาร 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 

6. ผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหจาง หมายความถึงขอใด 
 ก. ผูส่ังซ้ือ     ข. ผูจางทําของ 
 ค. ผูส่ังจาย     ง. ผูจาย 
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7. “เงินงบประมาณ” หมายความถึงขอใด 
 ก. งบประมาณรายจายประจําป  ข.งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 ค. เงินซ่ึงหนวยงานไดรับไว   ง. ถูกทุกขอ 
 
8. เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ตางประเทศ หมายความถึงขอใด 
 ก. เงินชวยเหลือ    ข. เงินสมทบ 
 ค. เงินบริจาค     ง. เงินบรรเทาทุกข 

 
9. “ท่ีปรึกษาไทย” หมายความถึงขอใด 
 ก. ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย    
 ข. ไดจดทะเบียนไวท่ีศูนย ขอมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง  

ค. ไดจดทะเบียนเปนท่ีปรึกษาไวกับกรุงเทพมหานคร 
ง. ถูกทุกขอ 

 
10. “บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย” หมายความวา บริษัทจํากัด ซึ่ง
กรุงเทพมหานครรวมกับบุคคลอื่นกอตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุนอยูเกินกวารอยละเทาใด 
 ก. รอยละ 35     ข. รอยละ 40 
 ค. รอยละ 45     ง. รอยละ 50 
 
11. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ข. ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
 ค. ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและคดี 
 ง. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
 
12.การซื้อหรือการจางกระทําไดกี่วิธี 
 ก. 3 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา 
 ข. 4 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ  
 ค. 5 วิธี คือ  วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 
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 ง.  6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธี
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
13. การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไมเกิน  100,000  บาท เปนการซ้ือหรือการจางประเภท
ใด 
 ก. โดยวิธีสอบราคา      ข. โดยวิธีประกวดราคา   
 ค. โดยวิธีตกลงราคา      ง. โดยวิธีกรณีพิเศษ 
 
14. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอน  และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน  ท่ีมีวงเงินคร้ังละไมเกินเทาใดท่ีสามารถให
เจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการน้ันดําเนินการไปกอนได 

ก. ไมเกิน 1000 บาท     ข. ไมเกิน 2000 บาท 
ค. ไมเกิน 3000 บาท     ง. ไมเกิน 4000 บาท 

 
15. ในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ใหจัดซ้ือตามช่ือสามัญและในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยใชเงิน
งบประมาณในการจัดซ้ือยาไมนอยกวารอยละเทาใด 
 ก. ไมนอยกวารอยละ 50   ข. ไมนอยกวารอยละ 60 
 ค. ไมนอยกวารอยละ 70   ง. ไมนอยกวารอยละ 75 
 
16. การซื้อยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา ราคายาท่ีองคการเภสัชกรรมจําหนายตองไมสูงกวาราคา
กลางของยาช่ือสามัญเดียวกันท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละเทาใด 
 ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
 
17. การสั่งซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหน่ึง ท่ีมีวงเงินไมเกิน  70,000,000  บาท เปนอํานาจหนาท่ีของผูใด 
 ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ข. ผูอํานวยการสํานัก 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
18. การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง  ท่ีมีวงเงินไมเกิน  25,000,000  บาท เปนอํานาจ
หนาท่ีของผูใด 
 ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ข. ผูอํานวยการสํานัก 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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19. การสั่งซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ผูใดสามารถส่ังซ้ือหรือส่ังจางไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
 ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ข. ผูอํานวยการสํานัก 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
20.การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ การพาณิชยของกรุงเทพมหานครบริษัท
ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือสหการ จายไดไมเกินรอยละ เทาใด ของราคา
ซื้อหรือราคาจาง 
 ก. ไมเกินรอยละ 30    ข. ไมเกินรอยละ 40 
 ค. ไมเกินรอยละ 50    ง. ไมเกินรอยละ 60 
 
21.การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปดเลต
เตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีท่ีวงเงินไมเกินเทาใด 

ก. ไมเกิน 100,000 บาท   ข. ไมเกิน 500,000 บาท  
ค. ไมเกิน 600,000 บาท   ง. ไมเกิน 1,000,000 บาท 

 
22. การจางท่ีปรึกษา กระทําไดกี่วิธี 
 ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
 ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
 
23. การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  สามารถกระทําไดในกรณีใด 
 ก. เปนการจางท่ีมีคาจางไมเกิน  100,000  บาท 
 ข. เปนการจางเพื่อทํางานตอเน่ืองจากงานที่ไดทําอยูแลว 
 ค. เปนการจางในกรณีท่ีทราบแนชัดวาผูเช่ียวชาญในงานท่ีจะใหบริการตามท่ีตองการมี
จํานวนจํากัด   
 ง. ถูกทุกขอ 
 
24. การจางท่ีตองกระทําโดยเรงดวน เปนการจางโดยวิธีใด 
 ก. วิธีพิเศษ     ข. วิธีตกลง 
 ค. วิธีสอบราคา     ง. วิธีกรณีพิเศษ 
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25. การสั่งจางท่ีปรึกษาคร้ังหน่ึง ใหเปนอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ในวงเงินใด 
 ก. ไมเกิน 25,000,000 บาท   ข. ไมเกิน 30,000,000 บาท 
 ค. เกิน 50,000,000 แตไมเกิน 70,000,000 ง.  เกินกวา  70,000,000 บาท  
 
26. การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําไดกี่วิธี 
 ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
 ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
 
27. กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีใด 
 ก. มีผูยื่นเสนองานนอยกวา 2 ราย 
 ข. ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของกรุงเทพมหานคร 
 ค. ถูกท้ังสองขอ 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 
28. การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําแบบใดไดบาง 

ก. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 
ข. ประกาศทางสื่อสารมวลชน 
ค. สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
29. การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได ยกเวนในกรณีใด 

ก. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน 
ข. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน 
ค. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกันท่ีไมตองจายเงินเพิ่ม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
30. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซ่ึงมีระยะเวลาไมเกินกี่ป 
 ก. 1 ป      ข. 2 ป 
 ค. 3 ป      ง. 4 ป 

 
 



~ 21 ~ 
 

แนวขอสอบระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาํสงเงิน และการตรวจเงิน 

พ.ศ. 2555 
 
1. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง
เงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ก. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
2. ผูรักษาการใน ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 คือผูใด 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ตอบ ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศและคําส่ังเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
3. “อนุมัติฎีกา” หมายถึงขอใด 

ก. อนุญาตใหจายเงินจากหนวยการคลัง 
ข. อนุญาตใหจายเงินจากสํานักงบประมาณ 
ค. อนุญาตใหจายเงินจากกรมการบัญชี 
ง. อนุญาตใหจายเงินจากสํานักการคลัง 
ตอบ ก. อนุญาตใหจายเงินจากหนวยการคลัง 
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4. หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจายเงินหลักฐานของธนาคาร 
แสดงการจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร ทั้งนี้ 
รวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยการคลัง หมายความถึง 
 ก. หลักฐานการจาย    ข. ใบสําคัญคูจาย 
 ค. อนุมัติฎีกา     ง. ใบเสร็จรับเงิน 

ตอบ ข. ใบสาํคัญคูจาย 
 “ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการ
จายเงินหลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชี
เงินฝากของผูรับที่ธนาคาร ทั้งนี้ รวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยการคลัง 
 
5.ผูใดเปนผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (user name) และรหัสผาน (password) เพื่อใชงานใน
ระบบคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. หัวหนาหนวยงาน 
 ค. ผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย  ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ข. และ ค. 

ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมายเปนผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน 
(user name) และรหัสผาน (password) เพื่อใชงานในระบบคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรม
สําหรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานทั้งในดานการเงิน การคลัง การ
วางฎีกา การลงบัญชีที่เชื่อมตอโดยตรงกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ใหหัวหนา
หนวยงานกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบหมายไวดวย 
 
6. ผูกําหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อเปนหลักในการเขาใชงาน
ในระบบ คือผูใด 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
  ใหปลัดกรุงเทพมหานครกําหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพื่อเปนหลักในการเขาใชงานในระบบ 
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7. การจายคาจางลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมง ใหจายคาจางเมื่อใด 
 ก. กอน 3 วันสุดทายของเดือน  ข. ส้ินเดือน 
 ค. กอน 1 วันสุดทายของเดือน  ง. ทุกอาทิตย 
 ตอบ ข. สิ้นเดือน 
 
8. การจายลูกจางรายเดือนใหจายคาจางอยางไร 
 ก. กอน 3 วันสุดทายของเดือน  ข. ส้ินเดือน 
 ค. กอน 1 วันสุดทายของเดือน  ง. ทุกอาทิตย 
 ตอบ ก. กอน 3 วันสุดทายของเดือน 

ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนสามวันทํา
การสวนลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมง ใหจายคาจางในวันสิ้นเดือน ถาวันสิ้นเดือนตรง
กับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันทําการกอนวันส้ินเดือน 
 
9.การเบิกเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ตองจายประจําเดือนให
หนวยงานทําการขอเบิกภายในวันที่เทาใดของเดือน 
 ก. วันที่ 3 ของเดือน    ข. วันที่ 7 ของเดือน 
 ค. วันที่ 15 ของเดือน    ง. วันที่ 20 ของเดือน 

ตอบ ค. วันที่ 15 ของเดือน 
การเบิกเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ตองจายประจําเดือนให

หนวยงานทําการขอเบิกภายในวันที่สิบหาของเดือนนั้น สําหรับวันจายใหเปนไปตามที่
ระเบียบนี้กําหนด เวนแตปลัดกรุงเทพมหานครจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
10. ผูใดมีอํานาจอนุมัติใหหนวยงานใดแยกไปทําการรับเงิน จายเงินและเก็บรักษาเงินได 
และใหหนวยงานที่แยกไปนั้นดําเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การ
เบิก - จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการตรวจเงิน 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ผูวาราชการจังหวัดกรงุเทพมหานคร 

ตอบ ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร  
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงนิ พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


