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ความรูเกี่ยวกับ กรมการปกครอง 
 

  กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มี
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนเสนาบดีรับผิดชอบงาน
มหาดไทยหรืองานการปกครองประเทศและไดมีการแบงหนาที่ระหวางกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงกลาโหมใหชัดเจนไมซ้ําซอนกันโดยใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการ
บังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว 
    กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบงออกเปน 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิมแตให
มีหนาที่ตางกัน คือ  
    กรมมหาดไทยกลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซึ่งมิใหแยกออกไปเปนหนาที่
กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝายเหนือใหเปนเจาหนาที่แผนกการปราบปรามโจรผูรายกับแผนก
อัยการรวมทั้งการเกี่ยวของกับชาวตางประเทศ 

(แตภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับตางประเทศไปเปนหนาที่ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝายพลําภังใหเปนเจาหนาที่แผนกปกครองทองที่ 
    สําหรับการปกครองในสวนภูมิภาคได กําหนดรูปแบบการปกครองที่ เรียกวา 
"เทศาภิบาล" ข้ึนมาใชและไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปน ผูรับผิดชอบดูแลโดย
จัดแบงหัวเมืองออกเปนมณฑล เมืองและอําเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมืองและ
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและดูแลทุกขสุขของประชาชนในเขตทองที่
นั้น ๆ และมีกํานันผูใหญบานเปนผูชวยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและหมูบานกรม
มหาดไทยฝายพลําภังจึงเปนตนกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งไดมีการเปล่ียนชื่อและ
ปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมาเปนลําดับ ดังนี้  

 พ.ศ. 2458กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครองและกรมฝายเหนือ  
 พ.ศ. 2459 กรมพลําภังมีสวนราชการยอย คือกรมปกครองทองที่และกรมการ

เมือง  
  พ.ศ. 2460กรมปกครองมีสวนราชการ2แผนกคือแผนกปกครองทองที่และแผนก

การเมือง  
  พ.ศ. 2466กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครอง และกรมการเมือง  
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   พ.ศ. 2467กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ การภายในกรมภายนอก และ
กรมทะเบียน  

   พ.ศ. 2469กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียนและ
กรมราชทัณฑ  

   หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบ ประชาธิปไตยแลวในป พ.ศ. 2476กรมพลําภังไดเปล่ียนชื่อเปนกรม
มหาดไทยตอมาในป พ.ศ. 2505 จึงเปล่ียนมาใชชื่อ "กรมการปกครอง" จนถึงปจจุบัน  
 
วิสัยทัศน กรมการปกครอง 

“เปนองคกรสมรรถนะสูง  มุงมัน่บูรณาการงานในพื้นที่และเปนที่พึ่งของประชาชน 
เพื่อสังคมสงบสุข” 
 
ผูบริหาร 

อธิบดีกรมการปกครอง 
นายมงคล สุระสัจจะ 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารงานแบบ

บูรณาการ 
นายนิรันดร กัลยาณมิตร 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานความม่ันคง 
นายวันชัย อุดมสิน 
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ความรูเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง 
 
 ระบบการเมืองที่อาจนํามาใชในประเทศไทย ไดแก 
 1.ระบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบของอังกฤษ จะมีพรรคการเมือง มีการเลือกตั้ง 
และมีการตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร โดยหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากจะไดเปนนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติ 
 2.ระบบประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ เปนการผสมผสานระหวางระบบเผด็จการกับ
ระบบประชาธิปไตย มีโครงสรางที่ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้ง มีวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแตงตั้ง และมีนายกรัฐมนตรีที่สภาผูแทนราษฎรทาบทาม
มาดํารงตําแหนง ซึ่งไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 
 3.ระบบพรรคเดนพรรคเดียว จะมีพรรคเดียวที่ครองอํานาจเปนระยะเวลาหนึ่ง อัน
ทําใหเกิดการตอเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติงาน และมีพรรคเล็กๆ เปนฝายคาน ซึ่ง
ระบบพรรคเดนพรรคเดียวนี้อาจทําใหเกิดฐานกําลังอํานาจทางการเมืองจนไมมีการ
เปล่ียนแปลงเลยก็ได ดังที่ปรากฏในประเทศสิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย และเม็กซิโก เปนตน 
 4.ระบบพรรคเดียว จะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวดังที่ปรากฏในประเทศ
สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเยอรมัน ภายใตการนําของอดอลฟ ฮิต
เลอร เปนตน 
 5.ระบบคอรโปเรตติสม จะมีการสงตัวแทนของกลุมอาชีพตางๆ เขารวมมือกับ
รัฐบาล เนนการเห็นพองตองกัน และมีเปาหมายรวมกัน โดยตัวแทนอาชีพตางๆ จะทําหนาท่ี
ชวยใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้การขัดแยงและการตอสูกันทางการเมืองจะตองมีนอยที่สุด
หรือไมมีเลย รวมทั้งจะตองมีรัฐบาลแหงชาติ สภาแหงชาติ และพรรคการเมืองแหงชาติ
ดวย 
 6.ระบบเผด็จการทหาร ทหารจะมีอํานาจในการปกครอง หัวหนาพรรคคณะปฏิวัติ
จะผูกขาดอํานาจทางการเมือง เชน ระบบการเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต เปน
นายกรัฐมนตรี ระบบการเมืองในประเทศพมาในปจจุบัน เปนตน 
 7.ระบบเผด็จการพลเรือน จะมีพลเรือนเปนรัฐบาลแตอยูภายใตการสนับสนุนของ
ทหาร เชน ระบบการเมืองสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราเรียก
รัฐบาลในสมัยนั้นวา “รัฐบาลหอย” เปนตน 
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การบริหารราชการแผนดิน 
 การท่ีจะทําความเขาใจถึงระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยไดอยาง
ชัดเจนนั้นมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ  ที่มีผลกระทบตอระบบ
บริหารราชการของประเทศนั้นๆ  ดวยซึ่งปจจัยแวดลอมภายนอกที่มีปฏิสัมพันธกับการ
บริหารราชการแผนดินของแตละประเทศมีหลายประการ  ดังนี้ 
 1.ปญหาของคนในสังคมโลกที่กําลังเผชิญรวมกัน  ไดแก 
  1) ปญหาเรื่องสุขภาพ ความหิวโหย และความรัก 
  2) ปญหาเรื่องความสงบสันต ิ
  3) ปญหาความไมแนนอน 

   4) ปญหาความไมเปนธรรม  ความแตกตางในโอกาส  และการไมไดรับการ
เหลียวแลจากเพื่อนมนุษย 
  5) ปญหาการคอรรัปชั่น  การบังคับกดข่ี  ตลอดจนความปลอดภัยของ
ประชาชน 
    6) ปญหาความยากจนทั้งในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
 
 2. แนวทางแกไขปญหาของการพัฒนา  ไดแก 

    1) การยอมรับแนวทางในการวางแผนการแกปญหาอยางเปนองครวม  
(Holistic) 

    2) การมีกรอบในการพัฒนาท่ีครอบคลุม 
    3) การมีกลยุทธในการทํางานแบบพันธมิตร  (Partnership) 
    4) การวางแนวทางของการพัฒนาอยางเหมะสม 
    5) การมีการประสานความสัมพันธระหวางประชาคมกับการพฒันา 

 3.แนวทางในการบริหารชาติบานเมือง  ไดแก 
   1) รัฐธรรมนูญ 
   2) แผนแมบทในการปฏิรูประบบบริหารราชการ 
   3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   4) นโยบายของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ 
   5) แผนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 
 4.แนวทางในการกระจายอํานาจ  ไดแก 
   1) การลดอํานาจหนาที่และภารกิจของสวนกลาง 
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   2) การถายโอนกิจกรรมจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่นมากข้ึน 
   3) การรับรองสทิธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาต ิ
   4) การปรับปรงุกฎหมายเพื่อปรบัฐานรายไดของทองถิ่น 

5) การมีกลไกสนับสุนนทองถิ่นจากเงนิกองทุนตาง ๆ  
รูปแบบการกําหนดโครงสรางของรัฐ 

   ถามองในระดับประเทศ  หนวยการเมืองหรือหนวยการใชอํานาจของรัฐ  
สามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 
  1.ระบบรัฐเดี่ยว  เปนหนวยการเมืองที่มีลักษณะของการรวมศูนยใน
การใชอํานาจการปกครองอยูที่สถาบันสวนกลาง  อํานาจในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นก็
ไดรับมาจากอํานาจสวนกลางอีกทีหนึ่ง  และอาจจะถูกเปล่ียนแปลงแกไขไดโดยอํานาจจาก
สวนกลางเชนเดียวกัน 

 2.ระบบสหพันธรัฐ  เปนระบบท่ีมกีารแบงแยกสวนที่เปนอํานาจของ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐออกจากกัน รัฐบาลทัง้ 2 ระดับจะมีขอบเขตอํานาจเปนของตนเอง
ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ อํานาจทั้งหลายของมลรัฐไมไดรับมาจากรัฐบาลกลาง  แตเปน
อํานาจที่มีการจัดสรรใหกับการปกครองทั้ง 2 สวน  เปนการเฉพาะของตนเอง 

 
ความสัมพนัธระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลสวนทองถิน่ 
 Inter Governmental  Relation  (IGR)  เปนหนวยงานที่จะเขามาทําหนาที่ในการ
ประสานงานระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นเขาดวยกัน  ทั้งนี้ก็เพื่อใหการจัดการ
บริหารประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งความจําเปนที่จะตองมี  IGR  ไดแก 
 1.หนวยงานสวนทองถิ่นมีขนาดเล็กเกินไปในการระดมทรัพยากร 
 2.ความแตกตางระหวางเขตการปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีมาก 
 3.ประชาชนในบางทองถิ่นขาดความสนใจที่จะปกครองตนเอง 
 4.ความสามารถในการวางแผนนโยบายของทองถิ่นมีต่ํา 

  5.การบริหารโดยขาราชการสวนทองถิ่นมักสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนใน
ทองถิ่นถาองคกรประชาชนไมมคีวามเขมแข็งพอ 
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 การจัดรูปแบบการปกครองในระดับกลางและระดับลาง 
 หลักการสําคัญในการบริหารและการจัดองคการบริหารท่ีมีการนํามาใชในการจัด
ระเบียบ  การปกครองภาครัฐทั้งในระดับกลางและในระดับลาง  มีดังนี้ 
 1.หลักการรวมอํานาจ  (Centralization)  
 เปนหลักการจัดวางระเบียบนโยบายการบริหารราชการแผนดิน โดยมีศูนยรวม
อํานาจในการบริหารงานแหงรัฐอยูที่หนวยการบริหารราชการสวนกลางรวมกัน ฐานะของรัฐ
และขอบเขตทั้งหมดของรัฐ  จะอยูใตฐานะนิติบุคคลเดียวกัน 
 และภายในขอบเขตแหงรัฐนี้ อาจมีอํานาจการตัดสินใจอยูหลายแหงและหลายระดับ 
แตหลักการสําคัญของระบบการรวมอํานาจก็คือ ความเปนเอกภาพตอเนื่องและไมซ้ําซอน
กันในการดําเนินงาน  โดยมีเจาหนาที่ของหนวยงานบริหารราชการสวนกลางขึ้นตรงตอกัน
ตามลําดับข้ันการบังคับบัญชาจนถึงผูดําเนิน  การปกครองของประเทศ โดยมีขอพิจารณา
ดังนี้ 
 1) ลักษณะสําคัญของหลักการรวมอํานาจ  ไดแก 

   1. มีการรวมกําลังทหารและตํารวจใหข้ึนตรงตอสวนกลาง 
   2. มีการรวมอํานาจวินจิฉัยส่ังการไวที่สวนกลาง 
   3. มีการมอบอํานาจวินิจฉัยส่ังการข้ันสุดทายในการอนุมัติ  ระงับ  แกไข  หรือ

เพิกถอนการกระทําตางๆไวที่หนวยงานสวนกลาง 
   4.มีลําดับข้ันกลางบังคับบัญชาเจาหนาที่ลดหล่ันไปจากศูนยกลาง 

 2) จุดแข็งของหลักการรวมอํานาจ  ไดแก 
   1. อํานาจของรัฐมั่นคง  และแผขยายไปทั่วอาณาเขตของประเทศ 
   2. ชวยอํานวยการบริการและยังประโยชนใหแกราษฎรไดเสมอหนา 
   3. เปนการประหยัดเพราะอาจมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนเจาหนาที่และ

เครื่องมือเครื่องใชไปทดแทนกันไดโดยอาศัยการอํานวยการจากสวนกลาง 
     4. มีเอกภาพในทางการปกครองและการบริหาร 
     5. เจาหนาที่มีความรูความสามารถดีกวาและมากกวาทองถิ่น 
 

 3) จุดออนของหลักการรวมอํานาจ  ไดแก 
  1. ไมสามารถดําเนินการทุกอยางไดผลดีทั่วทุกทองที่ในเวลาเดียวกัน 
  2. มีสายการบังคับบัญชาหลายขั้น  ทําใหเสียเวลาและลาชา 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรฐัมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
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 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  

 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความ 
สัมพันธระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การ
ทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีมี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 
 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมี
ระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
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 (2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
เกี่ยวกับส่ิงดังตอไปนี้ 
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล 
  (ฉ) แหลงที่มาของขอมูล 
 (4)  ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตามความ
เหมาะสม  เพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
  
 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแล
ของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือ
ของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได  เวนแตเปนการเปดเผย
ดังตอไปนี้ 
 (1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น 
 (2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น 
 (3) ตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่ง
มีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
 (4) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 (5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อการตรวจดู
คุณคาในการเก็บรักษา 
 (6) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การ
สืบสวน  การสอบสวน  หรือการฟองคดี  ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
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 (7) เปนการใหซึ่งจําเปน เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล 
 (8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตาม
กฎหมายท่ีจะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 (9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 เอกสารประวัติศาสตร 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดนับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการใหแยกประเภท   ดังนี้ 
 (1) ขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
 (2) ขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือครบยี่สิบป 
 อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพื่อ
ประโยชนในการใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลง
กับหอจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร 
 (2) หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารนั้นยังไมควรเปดเผย โดยมีคําส่ังขยายเวลา
กํากับไวเปนการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย 
 แตจะกําหนดเกินคราวละหาปไมได การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายเวลา
ไมเปดเผยจนเกินความจําเปน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ใหมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประกอบดวยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการสภา 
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การวิเคราะหรายการคา 
 

การดําเนินธุรกิจในแตละวนัยอมมีผลทําให สินทรัพย  หน้ีสิน  และสวนของเจาของ
เปลี่ยนแปลงไป  เชน  กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด  มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงินสดเพ่ิมขึ้น  และ
สินทรัพยที่เปนสินคาลดลง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิดผลกระทบเชนน้ี  เรยีกวา  
“รายการคา”  (Business  Transaction) 
 

 เดบิต และ เครดิต  หมายถึง 
ศัพททางบญัชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบญัชี  รายการคาที่เกิดขึ้นทกุรายการจะมี

ผลกระทบตอบัญชีสองบัญชี  หรือมากกวาน้ันเสมอ  เชน 
เดบิต  “Debit”  (Dr)  หมายถึง  ดานซายของบัญชีซ่ึงใชบันทึกสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น  และ

หน้ีสินกับสวนของเจาของที่ลดลง  รายการบัญชีทีบ่ันทกึทางดานซาย  เรียกวา  รายการเดบิต 
เครดิต  “Credit” (Cr)  หมายถึง  ดานขวาของบัญชีซ่ึงใชบันทึกสินทรัพยที่ลดลง  และ

หน้ีสินและสวนของเจาของที่เพ่ิมขึ้น  รายการบัญชีทีบ่นัทึกทางดานขวา  เรียกวา  รายการเครดิต 
ผลตางระหวางจํานวนเงินทางดานเดบิต (ดานซาย)  และจํานวนเงินทางดานเครดิต  

(ดานขวา)  เรยีกวา  ยอดคงเหลือ 
ถาจํานวนเงินทางดานเดบิต  สูงกวา  เครดิต  เรียกวา  ยอดคงเหลือเดบิต (Debit Balance) 
ถาจํานวนเงินทางดานเครดิต  สูงกวา  เดบิต  เรียกวา  ยอดคงเหลือเครดิต  (Credit Balance) 
 
จากสมการบัญช ี สินทรัพย  =  หน้ีสิน + ทุน 

กลาวคือ  ในการบันทึกบญัชีถือวา  สินทรัพย  อยูดานซาย  คือ  เดบิต  และหนีส้ินบวกทุนอยูดานขวา  
คือ  เครดิต  ถาผลของรายการทําใหเพ่ิมขึ้น  ก็จะบันทกึใหเพ่ิมขึ้นตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทํา
ใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  ทั้งน้ี  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หน้ีสิน  หรือทุน 
 
เดบิต    สินทรัพย   เครดิต  เดบิต    หน้ีสิน    เครดิต   เดบิต     ทุน    
เครดิต 
เพ่ิม      +           ลด     –  ลด   –       เพ่ิม      +   ลด    –      เพ่ิม      + 
 
 
สรุปสมการบัญชีไดดังน้ี  : 
สินทรัพย  =  หน้ีสิน  +  ทุน  +  รายได  –  คาใชจาย    หรือ 
สินทรัพย+คาใชจาย =  หน้ีสิน  +  ทุน  +  รายได 
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     เพ่ิม     ลด 
สินทรัพย ดานที่อยู เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
หน้ีสิน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
ทุน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
รายได      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
คาใชจาย      “ เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
 
การวิเคราะหรายการคา 
เม่ือมีรายการคาเกิดขึ้น  จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบตอ  สินทรัพย  หน้ีสิน  และ
สวนของเจาของ  อยางไรบาง  รวมทั้งผลกระทบตอรายไดทําใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้นและคาใชจายทํา
ใหสวนของเจาของลดลง 

 ตัวอยางรายการที่เกิดขึ้นในกิจการ  รานพิชิตซักรีด  ในระยะเวลา  1  เดือน  เริ่ม  1  มกราคม  25xx  
ถึง  31  มกราคม  25xx  ดังน้ี  : 
      1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน   25,000  บาท 

2. ซ้ือของใชสิ้นเปลืองเปนเงินสด  3,000  บาท 
3. ซ้ืออุปกรณซักรีดจากรานทองดี  เปนเงิน  14,000  บาท  ตกลงชาํระเงิน  15   ก.พ. 25xx 
4. ระหวางเดือน  กิจการมีรายไดจากการใหบริการเปนเงินสด  6,200  บาท 
5. ระหวางเดือน  จายเงินสดเปนคาใชจายดังน้ี 

เงินเดือน 1,500  บาท 
คาเชา 2,000   บาท 
คานํ้า–คาไฟฟา 280   บาท 

        6. กิจการตกลงชําระหนี้ใหเจาหน้ีบางสวน  3,000  บาท 
        7. ณ  วันสิ้นเดือนตรวจนับของใชสิ้นเปลือง  ปรากฏวามีของเหลืออยูคิดเปนมูลคา  1,400  บาท  
แสดงวาในระหวางเดือนมีการนําของใชสิน้เปลืองไปใชในการซักรีด  1,600  บาท  (ซ้ือมา  3,000  บาท 
หักจํานวนที่เหลือ  1,400  บาท) 
        8. นาย   ก.  ถอนเงินไปใชสวนตวั  5,000   บาท 
        9. นาย   ก.   จายคาเชาอาคารลวงหนา  3  เดือน  เปนเงิน  6,000  บาท  การจายคาเชาอาคาร
ทําใหกิจการมีสิทธิในการใชอาคารตลอดระยะเวลา  3  เดือน  สิทธิในการใชอาคารนี้ถือเปนสินทรัพย
ของกิจการ 

จากรายการคาทั้ง  9  ขอ  ทําใหสมการบัญชีเปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ี 
 Dr.  สินทรัพย Cr.  หน้ีสิน + ทุน 

เงินสด วัสดุ    +
สํานักงาน 

อุปกรณ +
สํานักงาน 

คาเชาจาย
ลวงหนา 

เจาหนี้  +  ทุน – นาย  ก. 
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 การเงิน 
เงิน  (Money) 

 เงิน  คือ ส่ิงซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไปในสังคมหนึ่ง ๆ ใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
โดยมีการกําหนดคาข้ึนเปนหนวยเงินตรา  และพยายามรักษาคาใหคงที่อยูเสมอ 
 สวนประกอบของเงิน  แยกได 3 สวน คือ 
 1. เงินจะเปนอะไรก็ไดที่ทุกคนยอมรับใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  เชน 
อาจเปนโลหะหรือกระดาษก็ได 

  2. มีการกําหนดคาข้ึนเปนหนวยเงินตรา 
  3. มีคาคงที่เมื่อมองในระยะสั้น  คือ  เงินจํานวนหนึ่งควรจะสามารถแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการไดในจํานวนเทาเดิม  ไมควรเปล่ียนแปลงรวดเร็วนัก 
 หนาที่ของเงิน  มีดังนี้ 
 1. เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน  (Medium  of  Exchange) 

  2. เปนมาตราวัดมูลคา (Standard  of  Value)    
  3. เปนเครื่องรักษามูลคา (Store  of  Value)    
  4. เปนมาตรฐานชําระหนี้ภายหนา  (Standard  of  Deferred  Payment)    

 คุณสมบัติที่ดีของเงิน  มีดังนี้ 
  1. เปนที่ยอมรับและงายตอการจดจําเพื่อใชในการแลกเปล่ียน 
  2. มีเสถียรภาพในมูลคา  เงินที่ดีจะมีคาคอนขางคงที่ 
  3. มีปริมาณยืดหยุนได  ควรมีปริมาณเพียงพอกับความตองการใชเงินของ

ประชาชน 
  4. พกติดตัวไดงาย 
  5. มีความคงทน  ไมชํารุดเสียหายไดงาย 
  6. มีคาเทากัน  เงินชนิดเดียวกันหรือหนวยเดียวกันควรมีคาหรืออํานาจซื้อเทากัน 
  7. สามารถแบงเปนหนวยยอย ๆ ได  เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนกับ

สินคาและบริการท่ีมีมูลคาตาง  ๆ  กัน 
 ตลาดการเงิน  คือ กลไก หรือวิธีการ  หรือเทคนิคที่กอใหเกิดการโอนเปลี่ยนมือ
ระหวางผูมีเงินออม (ผูใหกู)  กับผูตองการใชเงิน (ผูกู)  โดยอาศัย  เงิน เงินทุน  เครื่องมือ
เครดิต  สถาบันการเงิน  และวิธีการตาง ๆ เขามาชวย 
 องคประกอบของตลาดการเงิน  มี 6 ขอ ดังนี้ 
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แนวขอสอบ  พนักงานการการเงินและบัญชี 
 
1.สมการบัญชี คือขอใด 
 ก. สินทรัพย + หน้ีสิน = สวนของเจาของ  
 ข. สินทรัพย = สวนของเจาของ + หน้ีสิน 
 ค. สินทรัพย = หน้ีสิน – สวนของเจาของ  
 ง. สินทรัพย + สวนของเจาของ = หน้ีสิน 
 
2.สวนไดเสียของเจาของในสินทรัพยของบริษัทหน่ึง ๆ คือ 
 ก. สินทรัพยถาวร  ข. สวนของผูถือหุน  
 ค. คาใชจายในการดําเนินงาน ง. ทุนหุนสามัญ 
 
3.ณ วันส้ินงวดบัญชีปจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆเปนดังน้ี เงินสด 150,000 บาท ลูกหน้ี 
50,000 บาท หุนสามัญ 10,000 บาท กําไรสะสม 60,000 บาท หน้ีสิน ณ วันส้ินงวดเทากับเทาใด 
 ก. 80,000 บาท  ข. 130,000 บาท  
 ค. 140,000 บาท  ง. 190,000 บาท 
 
4.บัญชีตาง ๆ ตอไปน้ี บัญชีใดมียอดคงเหลือดานเดบิต 
 1. สินคาคงเหลือ  2. คาเชา  
 3. ทุนเรือนหุน  4. คาเส่ือมราคาสะสม 
 5. ขาย  6. คาเชาจายลวงหนา  7. เจาหน้ี 
 ก. สินคาคงเหลือ ทุนเรือนหุน ขาย คาเชาจายลวงหนา 
 ข. สินคาคงเหลือ คาเชา คาเชาจายลวงหนา 
 ค. ทุนเรือนหุน คาเส่ือมราคาสะสม ขาย เจาหน้ี 
 ง. คาเชา คาเส่ือมราคาสะสม เจาหน้ี 
 
5.ขอความในขอใดเปนขอความท่ีถูกตองสําหรับระบบบัญชีเด่ียว 
 ก.คาใชจายคางจายจะหามาไดโดยการสอบถามเจาของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยก
ประเภทเจาหน้ี  
 ข.การเปรียบเทียบทุนจะทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได แตไมสามารถทําใหทราบวา
กิจการมีรายไดและคาใชจายเทาใด 
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ค. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ง. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ตอบ ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 พรบ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ใหไว ณ วนัที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2539 
 
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ไดตราพระราชบัญญัติข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอม
ของใคร 

  ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐสภา 
  ค. รัฐมนตร ี     ง. ประธานศาลฎีกา 
  ตอบ  ข. รัฐสภา 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา 
 
3.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2) 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
1.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบบัแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549 
 ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 
มาตรา 2   

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวน
ทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ใหจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 
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(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการนั้น ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 
   
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
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