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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 ไดดําเนินการปกครองแบบ  
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 แนวขอสอบ ความรูทั่วไปเกีย่วกับกรุงเทพมหานคร 
 
1. สัญลักษณของกรุงเทพมหานคร คือขอใด 
 ก. รูปพระแมคงคาบีบมวยผม    

ข. รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงดาบ 
ค. รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงสายฟา 
ง. รูปพระอิศวรทรงชางเอราวัณ พระหัตถทรงดาบ 

 
2. ตนไมประจํากรุงเทพมหานคร คือตนอะไร 
 ก. ตนทองกวาว    ข. ตนบุนนาค 
 ค. ตนตะเคียนทอง    ง. ตนไทรยอย 
 
3. ขอใดไมใชการจัดรูปการปกครองในอดีตของกรุงเทพมหานคร 
 ก. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป 
 ข. จัดรูปแบบการปกครองแบบเวียง 
 ค. การจัดรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล 
 ง. การจัดรูปการปกครองแบบนครหลวง 
 
4. กรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนเขตการปกครองพิเศษตามกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 
 ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536 
 ง. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 
 
5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ฉบับปจจุบันที่ใชอยู 
แกไขเพิ่มเติม ฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534   ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 
 ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542   ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 
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6. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คนปจจุบนัคือใคร 
 ก. หมอมราชวงศสุขุมพนัธุ บรพิัตร 
 ข. นายอภิรกัษ โกษะโยธิน 
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช 
 ง. นายพิจิตต รตัตกุล 
  
7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจัดระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 ก. มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

ข. มีอาณาเขตทองที่เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,568 ตารางกิโลเมตร 
 ค. แบงพื้นที่การบริหารออกเปนเขตและแขวง 
 ง. ถูกทุกขอ 
 

8.การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยขอใด 
 ก. สภากรุงเทพมหานคร  

ข. สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ค .  สภากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการกรุง เทพมหานคร  และผูว าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
ง .  สภากรุ ง เทพมหานคร  คณะกรรมการกรุ ง เทพมหานคร  สํ านั กป ลัด

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

9. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 

  

10.  ฝายนิติบัญญัติที่ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คือ 
ก. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ข. สภากรุงเทพมหานคร 
 ค. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ง. สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

11. การจัดระเบียบกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยหนวยงานใดบาง 
 ก. สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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สรุปสาระสําคญั ทะเบียนพินัยกรรม 
  

 หลักทั่วไปในการทําพินัยกรรม  
โดยปกติแลวเมื่อผูใดเสียชีวิตลง มรดกของบุคคลนั้นยอมจะตกแกทายาท เชน บิดา 

มารดา บุตร สามีหรือภรรยาเปนตน แตถากอนทีบุ่คคลนั้นจะเสียชีวิตลงเขาอาจจะทํา
พินัยกรรมยกทรัพยสินของเขาใหแกผูใดก็ได ไมจําเปนวาบุคคลที่มีสิทธิรบัพินัยกรรมจะตอง
เปนทายาทเสมอไป  
          พินัยกรรม ซึ่งตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  
             1. ลักษณะของพินัยกรรม  
          พินัยกรรม คือการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตน หรือใน
เรื่องตาง ๆ ที่จะเปนผลใชบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย พินัยกรรมเปนการแสดงเจตนา
ที่ประสงคใหมีผลเมื่อตนเองตายไปแลว ซึ่งจะยกทรัพยสินใหแกใครก็ได หรือใหผูใดเขามา
จัดการทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดของตนก็ได แตจะทําใหพินัยกรรมนั้น มีผลบังคับไปถึง
ทรัพยสินของผูอื่นที่มิใชของตนนั้นยอมทําไมได  
          การพิจารณาวาเปนพินัยกรรมหรือไมตองมีขอความกําหนดการเผ่ือตายในเรื่องของ
ทรัพยสินของผูตายวาใหตกเปนของใคร หรือใหจัดการอยางไรเมื่อผูทําพินัยกรรมตายไปแลว 
หากมีขอความดังกลาวก็เปนพินัยกรรมโดยไมตองระบุวาเปนพินัยกรรม  
            การทําพินัยกรรมอาจไมใชเรื่องการยกทรัพยสินใหผูใดก็ได แตอาจเปนเรื่องอื่น ๆ 
ที่ ใหมีผลตามกฎหมายก็ได   

2. ขอพิจารณาในการทําพินัยกรรม  
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 25 ผูเยาวอาจทําพินัยกรรมเมือ่อายุ

สิบหาปปบรบิูรณ ดังนี้ผูที่ทําพินัยกรรมไดตองมอีายุครบ 15 ปบรบิูรณ จึงมีสิทธิตาม
กฏหมายในการทําพินัยกรรม หากอายุต่ํากวา 15 ปทําพินัยกรรมนั้น ถือวา พินัยกรรมเปน
โมฆะ นอกจากนั้นบุคคลใดท่ีศาลไดมีคําส่ังใหเปนบุคคลไรความสามารถแลว ก็ไมสามารถ
ทําพินัยกรรมไดเชนกัน หากฝาฝนทําพินัยกรรมขึ้นมาผลก็คือพินัยกรรม นั้นเปนโมฆะ
เชนกัน  
               3. แบบพินัยกรรม  
           การทําพินัยกรรมน้ัน ตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด มิฉะนั้นไมถือวาเปน
พินัยกรรม  
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พินัยกรรมนั้นมีอยู 6 แบบดวยกันคือ  
               1. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ  
               2. พินัยกรรมแบบธรรมดา  
              3. พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  
                4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ จะตองไปทําตอหนานายอําเภอ  
                5. พินัยกรรมแบบทําดวยวาจา ซึ่งจะทําพินัยกรรมแบบนี้ไดนั้นตองมี
พฤติการณพิเศษ  
ที่ไมสามารถทําพินัยกรรมแบบอื่นๆ ได  
                 6. พินัยกรรมทําในตางประเทศ และพินัยกรรมทําในภาวะการรบหรือสงคราม  
           พินัยกรรมแตละแบบมีลักษณะแตกตางกัน ผูทําพินัยกรรมสามารถเลือกทําตาม
แบบใด ก็ได แตขอความในพินัยกรรมตองเปนเรื่องกําหนดการเผื่อตายในอนาคต มีขอความ
เปนพินัยกรรม และตองคํานึงถึงความสามารถของผูทําพินัยกรรมดวย  
  
การรับรองบุคคลและเรื่องราวตางๆ ดังน้ี 
      รับรองวาเปนบุคคลเดียวกัน 

 รับรองลายมือชือ่ผูมอบอํานาจ 
      รับรองสถานที่เกิด - รับรองการตาย 
      รับรองวาเปนผูประสบสาธารณภยั 
      รับรองความประพฤต ิ
      รับรองวาบุคคลยังมีชวีิตอยูเพื่อไปรับบํานาญ 
      รับรองสถานภาพการสมรส 
      รับรองลายมือชือ่กรณใีหความยินยอมบุตรเดินทางไปตางประเทศ 
      รับรองวาไดรับเงินคาเล้ียงดูจากบุตร หรือผูสงเงินใหในตางประเทศเพือ่นําไปเปน
หลักฐานในการลดหยอนภาษ ี
      รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทํางานในตางประเทศ 
      รับรองลายมือชือ่ผูค้ําประกันในสัญญากูยืนเงินกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
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สรุปกฎหมาย การทะเบียนราษฎร 
 การทะเบียนราษฎร หมายถึง งานทะเบียนตางๆ  รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลทะเบียน
ประวัติราษฎร 
 ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร หมายถึง ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล เพศ วัน
เดือนปเกิด และตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส  วุฒิการศึกษา ชื่อบิดา
มารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม ชื่อคูสมรส  และชื่อบุตร 
 บาน หมายความวา โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัย  ซึ่งมีเจาบาน
ครอบครอง และรวมถึงแพ  หรือ เรือ ที่จอดเปนที่ประจํา และใชเปนที่อยูอาศัย  
 

สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 
 สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
 สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพและผูชวยมีหนาที่รับผิดชอบ
และควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 
 ในการจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน รวมถึงความไมซ้ําซอนและการประหยัด 
 

นายทะเบียนมีหนาที่ 
 1. อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง  มีอํานาจออกระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิมพ 
 2. ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  
 3. ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด 
 4. นายอําเภอหรือปลัดอําเภอเปนนายทะเบียนอําเภอ 
 5. ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขตปลัดเมืองพัทยา เปนนายทะเบียนทองถิ่น 
 นายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใดๆ  แสดงขอเท็จจริงหรือหลักฐาน
ตางๆ  โดยตองแจงใหเจาบานทราบลวงหนาและเขากระทําการไดในระหางเวลาพระอาทิตย
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ข้ึนถึงพระอาทิตยตก และในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนนั้นใหถือเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
 เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนกลาง
ดําเนินการจัดเก็บตามที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดและปบปรุงทะเบียนประวัติใหเปน
จริงอยูเสมอ ซึ่งรายละเอียดในการจัดเก็บขอมูลนั้นจะไมรวมถึง 
 1. รายได 
 2. ประวัติอาชญากรรม 
 3. การชําระหรือไมชําระภาษี 
 4. ขอมูลที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 5. ขอมูลที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 
 นายทะเบียนจะดําเนินการคัด รับรองเอกสาร แกไขเพิ่มเติม ลบ และทําใหขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรทันสมัยอยูเสมอ หากนายทะเบียนไมดําเนินการตามคําขอทั้งหมด
หรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณ ตอนายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือ
ผูอํานวยการทะเบียนกลาง ภายใน 15 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง 
 

การเกิด  การตาย 

 เมื่อมีคนเกิด หรือตาย ใหเจาบานรีบดําเนินการแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายใน 15 
วัน นับแตวันเกิด หากพบเด็กไรเดียงสาที่ถูกทอดท้ิงกอใหนําเด็กไปสงและแจงตอ  พนักงาน
ฝายปกครอง ตํารวจ หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 หากเปนเด็กเรรอนที่ไมพบบุพการี และเด็กยังไมไดแจงการเกิด ใหหัวหนาหนวยงาน
เปนผูแจงการเกิดตอหนวยงานที่ตั้งอยูตามระเบียบและแบบพิมพที่ผูอํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด  
 หากไมสามารถพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํา
ทะเบียนประวัติ และออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน 
 เมื่อมีคนตายในและนอกบาน ใหผูพบศพรีบแจงภายใน 24 ชั่วโมง ตอพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หากการคมนาคมไมสะดวกกอไมควรเกิน 7 วัน 
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สรุปกฎหมาย พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 

 

 ความหมาย 
 “บัตร” หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน 
“ผูถือบัตร” หมายความวา ผูมีชื่อเปนเจาของบัตร 
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎร 
“เจาพนักงานออกบัตร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานตรวจบัตร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตเจ็ดปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อ

ในทะเบียนบานตองมีบัตรตามที่กําหนด 
 ผูซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็

ได 
 ผูซึ่งตองมีบัตร ใหย่ืนคําขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดหกสิบวัน

นับแต 
(1) วันที่อายุครบเจ็ดปบริบูรณ 
(2) วันที่ไดสัญชาติไทย สําหรับผูไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือได

กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
(3) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎร 
(4) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน 

 บัตรใหใชไดนับแตวันออกบัตรและมีอายุแปดปนับแตวันเกิดของผูถือบัตรที่ถึง
กําหนดภายหลังจากวันออกบัตร บัตรที่ยังไมหมดอายุในวันที่ผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบป
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บริบูรณ ใหใชบัตรนั้นตอไปไดตลอดชีวิต ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยย่ืนคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่บัตรเดิมหมดอายุ ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันที่
บัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันกอนวันที่บัตรเดิม
หมดอายุ 

  
 ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตร

นั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียน
บาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย 

 ผูใด 
(1) ย่ืนคําขอมีบัตรโดยมิไดมีสัญชาติไทย ดวยการแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือ

ปกปดขอความจริงตอพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปหรือ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ ในการขอมีบัตร 
หรือการขอมีบัตรใหมหรือขอเปล่ียนบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(3) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงานเจาหนาที่ กระทําผิดดัง
ขอ ขางตนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท 

 ผูใดนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของบัตร
หรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 ผูใดเอาไปเสียหรือยึดไวซึ่งบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่น เพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนและปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 ผูใดยินยอมใหผูอื่นนําบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
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กฎหมายเกี่ยวของกับการปกครองทองที่ 
 
 สรุปสาระสําคัญ  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2547  

     และแกไขเพิ่มเติม 
 
 สรุปสาระสําคัญ  พ.ร.บ. วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และการไดมาซึ่ง ส.ว.  
                          พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554 
 
 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายเก่ียวกับเทศบาล 
 
 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายเก่ียวกับสภาตําบลและองคการบริหาร 
                          สวนตําบล 
 
สรุปสาระสําคัญ  กฎหมายและระเบียบ ขอบงัคับที่เกี่ยวของกับกํานัน  
                         ผูใหญบาน ฯลฯ และคณะกรรมการหมูบาน 
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 สรุป พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 

 

การจัดต้ังเทศบาล 
 เมื่ อมีการ จัดตั้ ง เทศบาลขึ้น  จะตองมีการเ ลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีภายใน45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให 

“ปลัดองคการบริหารสวนตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการ

ชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 

คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 
สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 คร้ังติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงให

ลาออก 
 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพน

จากตําแหนงเมื่อ  
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พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

เปนปที่ 70 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี ้เรียกวา “พระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา 17 ใหใชบังคับตั้งแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

มาตรา 3  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจด
ทะเบียนหรือการแจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง 
กอนจะดําเนินการใด 

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 
“อนุญาต” หมายความวา การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการใดที่

มีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความยินยอมกอนกระทําการนั้น และใหหมายความรวมถึง
การออกใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทาน
บัตรและการใหอาชญาบัตรดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต 
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แนวขอสอบพรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 

 
5.ในกรณีที่ไมปรากฎเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย ใหผูใดทําหนาที่แทนเจาบาน 
 ก. ผูดูแลบานในขณะนั้น   ข. ลูกชาย - ลูกสาว 
 ค. พอ-แม     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. ผูดูแลบานในขณะนั้น 

 ในกรณีที่ไมปรากฏเจาบาน หรือเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย สาบสูญหรือไม
สามารถปฏิบัติกิจการไดใหถือวาผูมีหนาที่ดูแลบานในขณะนั้นเปนเจาบาน 
(พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 4) 

 
6."ทองถิ่น" หมายความรวมถึงขอใด 
 ก. กรุงเทพมหานคร , เทศบาล 
 ข. กรุงเทพมหานคร, เทศบาล, เมืองพัทยา 
 ค. กรุงเทพมหานคร,. เทศบาล, เมือง 
 ง. กรุงเทพมหานคร, เทศบาล, เมืองพัทยา, หนวยการปกครองสวนทองถิ่น 

ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร, เทศบาล, เมืองพัทยา, หนวยการปกครองสวน
ทองถิ่นทองถิ่น หมายความวา กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยาและหนวยการ
ปกครองทองถิ่นอ่ืนที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางโดยอนุมัติรัฐมนตรีกําหนดใหเปนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญตัินี้ (พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 4) 
 
7.ผูรักษาการตาม พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 

 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
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เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น (พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 มาตรา 7) 

 
8.ผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัตเิกี่ยวกับการแจงการเกิด การแจง 
การตาย การแจงการยายที่อยู เปนหนาที่ของบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ก. รัฐมนตรี 

 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเวนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแจงการเกิด การแจงการตาย การแจงการยายที่อยูการสํารวจตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัตรประจําตัวหรือ
การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวดวยสัญชาติได 
(พรบ.การทะเบียนราษฎร มาตรา 5) 

 
9.ขอใดมิใชสํานักทะเบียนตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร 
 ก. สํานักทะเบียนกลาง   ข. สํานักทะเบียนจังหวัด 
 ค. สํานักทะเบียนตําบล   ง. สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร 
 ตอบ ค. สํานักทะเบียนตําบล 

มาตรา 8  ใหมี สํานักทะเบียนและนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 

(1) สํานักทะเบียนกลาง  
(2) สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  
(3) สํานักทะเบียนจังหวัด  
(4) สํานักทะเบียนอําเภอ  
(5) สํานักทะเบียนทองถิ่น  

  (พรบ.การทะเบียนราษฎร มาตรา 8) 
 
10.การจัดตั้งสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ตองคํานึงถึงส่ิงใด 
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23.การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรไมรวมถึงขอใด 
 ก. หมายเลขบัตรประชาชน   ข. ทะเบียนประจําบาน 
 ค. รายได     ง. เจาบาน 
 ตอบ ค. รายได 

 การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร  ไมรวมถึงการจัดเก็บขอมูลของ
บุคคลดังตอไปนี้ 

 (1) รายได 
 (2) ประวัติอาชญากรรม 
 (3) การชําระหรือไมชําระภาษีอากร 
 (4) ขอมูลที่คณะรฐัมนตรีกําหนด หรือ 
 (5) ขอมูลที่กฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 
  (พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 13) 

 
24.การขอแกไขเพิ่มเติม หรือลบขอมูล ตอนายทะเบียน แตนายทะเบียนไมรับคําขอน้ัน ตอง
ย่ืนอุทธรณภายในระยะเวลากี่วัน 
 ก. ภายใน 7 วัน    ข. ภายใน 15 วัน 
 ค. ภายใน 30 วัน    ง. ภายใน 45 วัน 
 ตอบ ข. ภายใน 15 วัน 

 ในการขอ คัดและรับรองเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร และเสีย
คาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แกไขเพิ่มเติม ลบ หรือทําใหทันสมัยซึ่ง
ขอมูลใด ๆ ในขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่อใหเกิดความถูกตองตามความเปนจริง 
เมื่อไดรับคําขอ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังโดยเร็ว คําส่ังของนายทะเบียนที่ไมรับคําขอ 
หรือไมดําเนินการตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน ใหคูกรณีอุทธรณตอนายทะเบียน
จังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการทะเบียนกลาง  แลวแตกรณี 
ภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียน (พรบ.การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 มาตรา 14) 

 
25.กรณีที่มีบุคคลเกิดในบานจะตองแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายในกี่วันนับแตวันเกิด 
 ก. 3 วัน     ข. 7 วัน 
 ค. 15 วัน     ง. 30 วัน 
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 

 
1. ขอใดหมายความถึง สาธารณภัย 
 ก. อัคคีภัย     ข. วาตภัย 
 ค. อุทกภัย     ง. ถูกทุกขอ 
 
2. ภัยทางอากาศ หมายความถึงขอใด 
 ก. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ข. ภัยอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ 
 ค. ภัยอันเกิดจากมลภาวะทางอากาศ ง. ถูกทุกขอ 
 
3. ขอใดมิใชความหมายของ “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ก. รัฐวิสาหกิจ     ข. องคการมหาชน 
 ค. สวนราชการ    ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
4. ขอใดหมายความถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก. องคการบริหารสวนตําบล   ข. กรุงเทพมหานคร 
 ค. เมืองพัทยา     ง. ถูกทุกขอ 
 

5. ผูบริหารทองถิ่น หมายความถึงบุคคลใด 
 ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. นายกเมืองพัทยา    ง. ถูกทุกขอ 
 

6. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

7. คณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยยอวา 
 ก. กปภ.ช.     ข. กปภช. 
 ค. คปภ.ช.     ง. คปภช. 
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8. ประธานกรรมการใน กปภ.ช. คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
9. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งใน กปภ.ช. คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

10. อํานาจหนาที่ของ กปภ.ช. คือขอใด 
 ก. กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ข. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
ค. บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ง. ถูกทุกขอ 

 

11.ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม และกํากับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ คือบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

12. รองผูบัญชาการในการชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูบัญชาการมอบหมาย คือใคร 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

13. ผูอํานวยการกลางที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมี
อํานาจควบคุมและกํากับการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการคือใคร 
  ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
 

14. ผูอํานวยการจังหวัด ที่ทําหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดคือใคร 
  ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. อธิบดี 
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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 
 

 


