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 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประปาสวนภูมิภาค 

 
 ภารกิจ และหนาที่ 

ของการประปาสวนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority Act of 1979) 
• สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบและ จัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ  

(Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for 

production) 

• ผลิต จัดสงและจําหนายนํ้าประปา ท่ัวประเทศยกเวนกรุงเทพฯ,นนทบุรี และ

สมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country 

except  ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.) 

• ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของหรือ ตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

(Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply 

business.) 
 

 วิสัยทัศนของ กปภ. 
เปนองคกรช้ันดี เพ่ือปวงชน  ท่ีใหบริการนํ้าประปาอยางมีคุณภาพท่ัวถึง และไดมาตรฐาน 

 

 พันธกิจ 
เปนหนวยงานท่ีใหบริการนํ้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ

และสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ พันธกิจหลักของ การประปาสวนภูมิภาค มี 3 ประการ 

ไดแก  

1. ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา 

2. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสง และจําหนาย

นํ้าประปา 

3. ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจประปา 
 

 วัตถุประสงคหลักขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 
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3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 คานิยม (Values) 

1. การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวน

รวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาขององคกรอยางมี

เอกภาพ 

3. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการจัดการ

โดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนในองคกรประหยัด

และใชทรัพยากรอยางคุมคา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางถูกตอง มีการดูแลปกปอง และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีย่ังยืน 

4. ความถูกตองโปรงใส ( Transparency ) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

5. ความเอื้ออาทรตอลูกคา ( Amity ) หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเช่ือถือ 

ความหวังดี และความมีนํ้าใจตอผูใชนํ้าทุกระดับ 

6. ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร ( Credibility ) หมายถึง การมุงมั่นดําเนินงานในเชิง

สรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพรักศรัทธาตอองคกร และเช่ือมั่นวาองคกรจะมีความเจริญ

ย่ังยืนสืบไป 

 

 โอกาส 
1. สามารถใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในกิจการตางๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการประปา

สวนภูมิภาคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการลง ทุน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการท่ี

รวดเร็วกวาและเปนไป ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหเอกชนมารวมดําเนินงานกับรัฐ 

2. มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ จึงไดรับความเช่ือถือจากผูใชนํ้าในดานประสิทธิภาพ และ

คุณภาพของนํ้าประปามากกวานํ้าประปาท่ีผลิตโดยเอกชนรายยอย หรือท่ีผลิตโดยประปาสวน

ทองถ่ิน 



~ 6 ~ 
 

3. สามารถแตกแขนงกิจการได เชน กอตั้งบริษัทรวมลงทุนในการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด หรือ

ขายสงนํ้าดิบใหอุตสาหกรรม เปนตน 

4. รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคตางๆ ไปยังสวน

ภูมิภาค ทําใหมีความตองการนํ้าประปาสูงข้ึนในภูมิภาคตางๆ 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหานํ้าสะอาดไปสูภูมิภาค 

และ พ้ืนท่ีชนบทเพิ่มมากข้ึน 

6. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดความขยายตัวของชุมชนเมืองมาก

ข้ึน ดังน้ัน ความตองการใชนํ้าอุปโภค บริโภค จึงเพ่ิมสูงข้ึน 

 
 ขอจํากัด 

1. พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู

กระจัดกระจายและหางไกลกัน ทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน และการลงทุนในการวาง

ทอและสรรหาแหลงนํ้า 

2. ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจํากัด ทําใหขยายงานไมไดตามความตองการของประชาชน 

การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไมเพียงพอ จําเปนตองใชเอกชนเขามาดําเนินการในบาง

กิจกรรม 

3. บุคลากรเฉพาะดาน มีไมเพียงพอกับการดําเนินงานตามแผน เน่ืองจากอัตราคาจางไมจูง

ใจ มีระบบคาตอบแทนต่ํา 

4. ปริมาณนํ้าสูญเสียในเกณฑสูงเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนทอเกา หรือวางทอใหมในชุมชน

จายนํ้าเดิมไมสามารถดําเนินการไดในคราวเดียวกัน จําเปนตองทยอยเปลี่ยนเพ่ือใหมีผลกระทบตอ

ผูใชนํ้าเดิมนอยท่ีสุด กระบวนการลดนํ้าสูญเสียจําเปนตองมีมาตรการตรวจสอบและแกไขอยาง

ตอเน่ือง ซ่ึงเปนภาระหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการประปาท่ีมีทอเกาเปนจํานวนมากหรือมี

จํานวน พนักงานไมพอกับการบํารุงรักษาทอจายนํ้า 

5. อัตราคานํ้าประปาปจจุบันต่ํากวาตนทุน และยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามปจจัย

แวดลอมท่ีแทจริง 

6. การดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคไมคลองตัว เน่ืองจากมีกฏระเบียบท่ีใชปฏิบัติ

เชนเดียวกับภาคราชการ 

 

 



~ 7 ~ 
 

 แนวขอสอบ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปาสวนภูมิภาค 
 

1.ขอใดเปนวัตถุหลักของการประปาสวนภูมิภาค 
 ก. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

 ข. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี 

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

 ค. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

วัตถุประสงคหลักขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 

2. Participation เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา    ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
 ตอบ ก. การรวมคิดรวมทํา  

             คานิยม (Values) 
 การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวน

รวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

 ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาขององคกรอยางมี

เอกภาพ 

 ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการจัดการ

โดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนในองคกรประหยัด
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และใชทรัพยากรอยางคุมคา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางถูกตอง มีการดูแลปกปอง และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีย่ังยืน 

 ความถูกตองโปรงใส ( Transparency ) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

 ความเอื้ออาทรตอลูกคา ( Amity ) หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเช่ือถือ 

ความหวังดี และความมีนํ้าใจตอผูใชนํ้าทุกระดับ 

 ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร ( Credibility ) หมายถึง การมุงมั่นดําเนินงานในเชิง

สรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพรักศรัทธาตอองคกร และเช่ือมั่นวาองคกรจะมีความเจริญ

ย่ังยืนสืบไป 

 

3. Effciency เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา     

 ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
   ตอบ ค. ความประหยดั คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
    คําอธิบายดังขอขางตน 

 

4. คําวา “ประปา” กําเนิดข้ึนในยุคสมัยใด 

 ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 ง. พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กําเนิดคําวา " ประปา " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสยุโรป 2 

คร้ัง ทรงพระราชดําริวา กรุงเทพฯ นาจะมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและใช เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกาฯ ใหตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลข้ึนและจัดตั้งกรมสุขาภิบาลดวย 

และไดวาจางชางผูชํานาญการประปาจากฝรั่งเศส ช่ือ นายเดอลาม โฮเตียร มาจัดทําแผนงานเร่ือง
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วิธีการนํ้าประปากระทรวงเกษตราธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการทดน้ําเพ่ือการเพาะปลูกไมขัดของ และ

ตอมาน้ําดิบไดดําเนินการผานการกรองสะอาดแลว ก็โปรดเกลาฯใหเรียก Water Supply วา “ 

ประปา “ จากคําภาษาสันสกฤต 

 

5. กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงใด 

 ก. กระทรวงกลาโหม    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ค. กระทรวงมหาดไทย    ง. กระทรวงคมนาคม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 

กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาได

ปรับปรุงโดยการจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแกจังหวัด สมุทรปราการ 

และนนทบุรี ในป พ.ศ. 2510 เรียกวา การประปานครหลวง (กปน.)สวนในตางจังหวัดรัฐบาลไดจัดต้ัง

เปน การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2522 มีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบใน

การหานํ้าดิบผลิต และสงจายนํ้าประปาแกประชาชน 

 

6. การประปานครหลวง ครอบคลุมจังหวัดใดบาง 

 ก. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี 

 ข. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และธนบุรี 

 ค. กรุงเทพฯ นนทบุรี และธนบุรี 

 ง. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และธนบุรี 
 ตอบ ก. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี 
 คําอธิบายดังขอขางตน 

 

7. พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานประปาเขต 1 คือจังหวัดใด 

 ก. ชลบุรี     ข. ฉะเชิงเทรา 

 ค. ระยอง     ง. จันทบุรี 
 ตอบ ก. ชลบุรี 

พ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานประปาเขต กระจายอยูในสวนภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ 
            สํานักงานประปาเขต 1 ชลบุรี  รับผิดชอบการบริการในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว และปราจีนบุรี  
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ความรูเก่ียวกับบัญชีเบือ้งตน 
 

ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี(Accounting)  คือ  “การชวยอํานวยใหการบริหารงานทางเศรษฐกิจ

ของธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่น” 

นักบัญชีจึงมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาบันทึกรายการ  ซึ่งเกิดข้ึนกับธุรกิจ
เฉพาะที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได  รวมท้ังการจัดระบบการทํางาน  การจัดแยกประเภท
รายการคา  การวิเคราะหรายการและการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายการคาท่ี
เกิดข้ึน 

“AICPA”  (The American Institute of Certified Public Accountants) เปน

สมาคมนักบัญชีและสถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตของอเมริกา   ไดใหความหมายของการ
บัญชีวา  “การบัญชีเปนศิลปะของการเก็บรวบรวมจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณที่

เกี่ยวกับการเงิน  ไวในรูปของเงินตราและการจัดหมวดหมูรายการคาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อสรุปผล
พรอมทั้งวิเคราะหความหมายของรายงานที่ไดจัดทําไว” 

จากคําจํากดัความขางตน  อาจสรปุไดวา  การบัญชตีองประกอบดวย
กระบวนการดังตอไปนี ้

1. การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจําวัน  (Recording Daily 

Transactions) ในการดําเนินกิจการทุกวัน  การบันทึกบัญชีจะเริ่มตนตอเมื่อกิจการมีรายการ

คาทางธุรกิจเกิดข้ึนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน  และตองเปนรายการคาที่เกิดข้ึนแลว
เทานั้น  หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาจะเกิดข้ึนอยางแนนอนเหตุการณบางอยางซึ่งเปนเพียง
การคาดการณวาจะเกิดข้ึน  ไมถือวาเปนรายการที่สมบูรณพอที่จะนํามาบันทึกได  ตัวอยาง
รายการคาท่ีถือวาเปนรายการบัญชี  เชน  รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ–ขาย การรับ-จายเงิน 

ซ่ึงรายการเหลานี้สามารถตีคาเปนจํานวนเงินได  และจะนําไปบันทึกไวในสมุดรายวัน

ข้ันตน  (Journatasin  thongsean) 

2. การจัดหมวดหมูของรายการ  (Classifying Recorded Data) 

เกิดข้ึนภายหลังจากที่ไดบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นตน  จากนั้นจึงมาแยกรายการ
ออกเปนหมวดหมู  และแยกประเภทรายการชนิดเดียวกันใหรวมอยูในที่เดียวกัน  โดยการ
ฝายรายการตาง ๆ จากสมุดรายวันข้ันตน  ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ (LEDGERS) 

ตามหมวดหมูนั้น ๆ  
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สมการบัญชี 
ความสัมพันธระหวางสินทรัพย   หนี้สิน  และสวนของเจาของ  เขียนเปน

สมการบัญชไีดดังนี้ 
 
 

สมการบัญช ี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี  และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี  ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย  
หนี้สิน  และสวนของเจาของ   อยางไรก็ตาม  สินทรัพยทั้งส้ินตองเทากบั  หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ 

 
งบกําไรขาดทุน  (Income Statement) 

งบกําไรขาดทุนเปนงบ  หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่   คือ  1  ป    หรืออาจจะส้ันกวา  1  ปก็ได  เชน  งวด 

1 เดือน  หรือรายไตรมาส  อาจเปน 3 เดือน  6 เดือน  9  เดือน  เรียกวางบระหวางกาล  ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความตองการฝายบริหารท่ีจะใชภายในกิจการ 

การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย  การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย  เรียกวา  กําไร
สุทธิ  หรือรายจายมากกวารายได  เรียกวา  ขาดทุนสุทธิ  ดังตัวอยางตอไปนี ้

บริษัท   ABC การคา   จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  25xx 
รายได  : 

ขาย 200,000 
รายจาย  : 

ตนทุนขาย 100,000 
เงินเดือน   30,000 
คาเชา     5,000 
คาน้ํา-คาไฟ     5,000 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด   10,000 150,000 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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สมุดรายวันเฉพาะ 
 
สมุดรายวนัเฉพาะ  (Specialized  Jounals) 

การบันทึกบญัชีสําหรับธรุกิจที่มีรายการคาไมมาก  สามารถทําไดโดยใชสมุด
รายวันทั่วไปเพียงเลมเดียว  แลวผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกีย่วของ  ซึ่งทําใหตอง
ใชเวลาในการบันทึกบญัชีคอนขางมาก   

และส้ินเปลืองคาใชจาย 
ดังนั้น  ธุรกจิขนาดใหญรายการคามีจํานวนมาก  จําเปนตองหาวิธีที่จะบนัทึก

บัญชีใหรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย  วธิีการที่นํามาใชประการหนึ่ง  คือ  การใชสมุด
รายวันเฉพาะควบคูกับสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันเฉพาะ  ถือเปนสมุดบันทึกรายการเบื้องตนประเภทหนึ่ง  ใช
บันทึกรายการคาประเภทหนึ่ง  ๆ  ซึ่งเกิดข้ึนเปนประจําและมีจํานวนมาก   เชน 

รายการซื้อสินคาจํานวนมาก  ใช  สมุดรายวันซือ้ 
รายการขายสินคาจํานวนมาก  ใช  สมุดรายวันขาย 
กิจการแตละแหงสามารถที่จะเลือกเปดสมุดรายวันเฉพาะมากนอยเทาใด  

ข้ึนอยูกับความจาํเปนหรือวตัถุประสงคของกิจการ 
วิธีการเลือกเปดสมุดรายวันเฉพาะของกิจการ  กระทําไดโดยการกําหนด

ประเภทรายการคาที่มีลักษณะเหมือนกัน  หรอืประเภทเดียวกันไวเปนพวก ๆ  รายการคา
ประเภทใดที่มีจํานวนมาก  ก็จะเปดสมุดรายวันเฉพาะสําหรับรายการคานั้น ๆ  สวนรายการ
คาประเภทที่มีจํานวนนอยก็บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเหมอืนเดิม 

สมุดรายวนัเฉพาะที่นิยมเปดใช  มีดังนี้ 

1. สมุดเงินสด ใชบันทึกรายการ รับและจายเงินสด 
2. สมุดรับเงิน ใชบันทึกรายการ รับเงินสด 
3. สมุดจายเงิน ใชบันทึกรายการ จายเงินสด 
4. สมุดซื้อ ใชบันทึกรายการ ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 
5. สมุดขาย ใชบันทึกรายการ ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 

สมุดเงินสด  (Cash  Book) 

สมุดเงินสด  เปนสมุดท่ีใชบันทึกรายการรับและจายเงินสดของกิจการ  ทาํให
ทราบวากิจการมีการรับ-จายเงินเปนคาอะไรบาง  เปนจํานวนเงินเทาใด  อีกท้ังยังทราบถึง
เงินสดคงเหลือขณะใดขณะหนึ่ง  ซึ่งเทากับวา สมุดเงินสดไดทําหนาที่คลายกับบัญชแียก
ประเภทเงินสดอีกดวย 
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งบประมาณการลงทุน 
    งบประมาณการลงทุน (Capital Budgeting) หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนในระยะเวลาเกินกวา 1 ปข้ึนไป โดยจะเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยระยะยาวหรือสินทรัพยถาวรเปนสวนใหญ ไดแก การพิจารณาลงทุนใน
โครงการใหม การพิจารณาลงทุนในโครงการที่ทดแทนของเดิม โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการ
สํารวจคนควาและทดลอง หรือโครงการอื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอกิจการไมวาทางตรงหรือ
ทางออม 
 
ตนทุนของเงินทุนกับงบประมาณการลงทุน 
    การที่กิจการจะตัดสินใจยอมรับ (Accept) หรือ ปฏิเสธ (Reject) โครงการลงทุนใด 
ข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนกับตนทุนของ
เงินทุนน้ัน โดย 
    -  ถาผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับมากกวาหรือเทากับตนทุนของเงินทุนจะยอมรับ
โครงการ 
    -  ถาผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับนอยกวาตนทุนของเงินทุน จะปฏิเสธโครงการ 
    ดังน้ันตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) จึงมีความสําคัญดังน้ี 

1. ชวยในการตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไม 
2. ถือเปนอัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ีตองการ (k)  
3. ชวยในการประเมินคากระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ โดยใชเปนอัตรา

สวนลดเพื่อหาคาปจจุบัน (Present Value)  
    ตนทุนของเงินทุนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาของเงินทุนของกิจการท่ีมีท้ัง
จากภายนอกและภายในกิจการ ไดแก 
     1. ตนทุนของการกูยืม  หมายถึง อัตราสวนลดที่จะทําใหกระแสเงินสดที่
จายเปนคาดอกเบี้ยเทากับกระแสเงินสดที่ไดรับจากการลงทุน 
     2. ตนทุนของออกหุนบุริมสิทธิ  หมายถึง อัตราเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือ
หุน 
     3. ตนทนุของการออกหุนสามัญ  หมายถึง  อัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ีผูถือ
หุนสามัญตองการเพ่ือตองการรักษาระดับราคาตลาดของหุนสามัญไมใหเปลี่ยนแปลง 
     4. ตนทุนของการใชกําไรสะสม  หมายถงึ ตนทุนคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) หรือ อัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ีผูถือหุนตองการ 
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สมมติฐานในการทํางบประมาณการลงทุน 
   การทํางบประมาณการลงทุนจะมีการตั้งสมมติฐาน 2 ประการคือ 

1. อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (Required Rate of Return) จะถูกกําหนดมาให 
2. อัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ีตองการจากการลงทุนทุกโครงการเทากัน และคงท่ีไมมี

การเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงสมมติฐานจะมีผลทําใหส่ิงตาง ๆ คงท่ี คือ 

1. โครงสรางของเงินทุน 
2. ความเสี่ยงของธุรกิจ 
3. นโยบายเงินปนผล 

ข้ันตอนในการทํางบประมาณการลงทุน 
   การพิจารณาลงทุนในงบประมาณการลงทุนมีข้ันตอนในการพิจารณา 4 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมโครงการหรือการรวบรวมขอเสนอ 
2. การประมาณกระแสเงินสดรับจาย (Estimate Cash Flow) 
3. การประเมินคาโครงการ (Evaluation Project)  
4. การตัดสินเลือกโครงการ 

   1. การรวบรวมขอเสนอ 
    คือ การพิจารณารวบรวมโครงการที่จะตัดสินใจ ซ่ึงในการรวบรวมขอเสนอควร
พยายามรวบรวมใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือไมใหเสียโอกาสเลือกโครงการที่ดี แตไมไดถูก
นํามาพิจารณา เน่ืองจากวาการพิจารณาลงทุนในสินทรัพยถาวรน้ันตองใชเงินเปนจํานวนมาก 
และเปนการผูกพันการดําเนินงานในระยะยาวเมื่อทําการตัดสินใจแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก 
ดังน้ันในการพิจารณาควรทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังมากกวาการพิจารณาลงทุนใน
สินทรัพยระยะส้ัน 
   2. การประมาณกระแสงเงินสดรับจาย 
    เงินสดถือเปนหัวใจสําคัญของการลงทุนของกิจการเนื่องจากไมวาจะเปนการลงทุน
ใดๆ ก็ตามจําเปนจะตองใชเงินสด โดยท่ีคาดวาจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินสดกลับคืนมาใน
อนาคต ในจํานวนที่เพ่ิมข้ึน 
    เงินสดแบงเปน 2 ประเภท  คือ 
     1. เงินสดจายลงทุน  คือ เงินสดที่ตองใชในการลงทุนในตอนเริ่มโครงการ 
ซ่ึงในตอนที่เร่ิมโครงการน้ันอาจจะมีท้ังการจายและรับเงินแตเม่ือนํามาสุทธิกันแลวจะมีการจายเงิน
สดมากกวาท่ีรับเงินสดเขามา (Net Cash out Flow) เรียกวา เงินสดจายลงทุน 
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แนวขอสอบ  การเงินและบัญชี 
 
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 ตอไปนี้ 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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ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

    
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(Government Fiscal Management Information System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กําหนดระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551” 

ขอ  2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

ขอ  3  ใหยกเลิก 
(1)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 
(2)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2525 
(3)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2526 
(4)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2531 
(5)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2536 
(6)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2538 
(7)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2548 
(8)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 
(9)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2531 
(10)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
บรรดาระเบยีบหรือขอบงัคับอืน่ใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ  4  ในระเบียบนี ้
“หนวยงานผูเบิก” หมายความถึง สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หนวยงานขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตองไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
“ผูวาราชการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซึ่งมีสํานักงานคลัง

จังหวัด ณ อําเภอ ตั้งอยูดวย 
“สํานักงานคลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอดวย 
“คลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ดวย 
“คลัง” หมายความวา บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
“กองคลัง” ใหหมายความรวมถึง ฝายการเงิน หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด ซึ่ง

ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“ผูอํานวยการกองคลัง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผูดํารงตําแหนง

อื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่ง

ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ี
รับจายเงินของสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคดวย 

“งบรายจาย” หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับ

หรือเจาหนี้ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว 
“เงินยืม” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจาก
งบประมาณรายจายหรือเงินนอกงบประมาณ 
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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ฉบับปจจุบันที่ใช
อยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ค. 7 วนัหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ง. 30 วนัหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
3. เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี ้ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือเงินนอก
งบประมาณ หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจาย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจาย 
 

4. กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  
หมายความถึง 
 ก. ตูนิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตูเก็บของ     ง. ตูเหล็ก 
 

5. เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายความถึงเงินในขอใด 
 ก. เงินรายไดแผนดิน    ข. เงินเบิกเกินสงคืน 
 ค. เงินเหลือจายปเกาสงคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
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6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง 
หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร คือขอ
ใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ขอใดไมใชขอมูลหลักของผูขาย 
ก. เลขที่สัญญา    ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผูเสียภาษี    ง. ไมมีขอใดไมใชขอมูลหลัก 

 
8. ผูรักษาการในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2551 คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบี้ยหวัด 
 ค. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพนับาท ง. ถูกทุกขอ 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท”  
ข. ขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิดคาํวา “หรือผูถือ”   
ง. ถูกทุกขอ 

 
11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

ก. ผูอํานวยการกองคลัง   ข. หัวหนาสวนราชการ 
ค. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข.    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

 



~ 20 ~ 
 

12.ส้ินปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานตองรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบไมเกินเมื่อใด 

ก. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 
ข. อยางชาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคมของปงบประมาณถัดไป 
ค. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป 
ง. อยางชาไมเกินวันที่ 31 มกราคมของปงบประมาณถัดไป 

 
13. ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยกี่สํารับ กี่ดอก 
 ก. อยางนอยสองสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก 
 ข. อยางนอยสามสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสามดอก 
 ค. อยางนอยส่ีสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาส่ีดอก 
 ง. อยางนอยหาสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาหาดอก 
 
14. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 
 

15. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง 
 ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 

 
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับหา 



~ 21 ~ 
 

17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลังภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ข. สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ง. ส่ีสิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 

 
18. เช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงิน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลาใด 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
19. เงินรายไดแผนดิน  เกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลา
ใด 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
20. เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนด 
เวลาใดนับจากวันที่ไดรับคืน 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
21. เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจาย  ใหนําฝากคลังภายในกี่วันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 
 
 
 
................................................................................................................ 
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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 
 

 


