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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 
 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ 
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ 
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญย่ิง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.
2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไม
อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 
ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ใน
ป พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไม
จาก Royal Engineering College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับ
ราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ให ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจาง
ชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
ในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง 
เกษตร กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
โอนกรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไปข้ึนอยู
กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการ
ของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปนกระทรวงเกษตราธิ
การเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการ
และตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
และบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมปาไมก็ ยังคง
สังกัดอยูในกระทรวงเกษตรตอไปตามเดิม จนกระท่ังป พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุง  
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วันสําคัญทางปาไม 
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ  วันที่ 14 มกราคม ของทกุป 
วันตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกป 
วันคลายวนัสถาปนากรมปาไม    วันที่ 18 กันยายน ของทุกป 
วันรักตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 21 ตุลาคม ของทกุป 
 

นโยบายปาไมแหงชาติ 
เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม สามารถกระทํา โดยตอเนื่องในระยะ

ยาวและประสานสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนด 
นโยบายการ ปาไมแหงชาติไวใหเปนการแนนอน เพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของไดมีความ เขาใจรวมกันและถือเปนแนวทางปฏิบัติ อัน จะทําใหการพัฒนา ปาไม
เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดัง นี้ 

1. ใหมีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปาไม ในระยะยาว
อันจะทําใหประเทศไดรับประโยชนอยางคุมคาทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ 
ส่ิงแวดลอมมากท่ีสุดโดยเนนใหมีการประสานกันระหวางทรัพยากรปา ไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

2. สงเสริมบทบาท และหนาที่ของสวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหมี สวน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปาไมของชาติใหสอดคลองกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป 

4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อประโยชน 2 ประการ ดังนี้ 

4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตว
ที่หายากและปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตรารอยละ 25 ของพื้นที่
ประเทศ 

4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและ ของปาเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ปาไมไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และจะจัดการ
พัฒนาใหอํานวยประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 
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6. ใหเพิ่มการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อลดการทําลาย พื้นที่ปาไม 

7. เพื่อกอใหเกิดการประสาน การใชประโยชนรวมกันระหวางปาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ เชน ที่ดิน แหลงน้ํา และทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อกอใหเกิด
การประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงานของรัฐและหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชนและ
ประชาชนในทองถิ่น รัฐจะจัดให มีแผนพัฒนาปาไมไวเปนสวนหนึ่งของแผน พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดวย การจัดการปาไมทั้งในระบบวนวัฒนแบบเลือก
ตัด และระบบวนวัฒนแบบตัดหมดตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัด
แลวใหปลูก ทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 

9.เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการปองกันภัยอันเกิดจากส่ิงแวดลอมรัฐจะตอง
เรงรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพื้นที่ปาไมใหแนนอนเพื่อกําหนดเขตการใช 
ประโยชนที่ดิน สําหรับเปนพื้นที่ที่ อยูอาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต
ละจังหวัดท่ีแนนอนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม 

10. การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมระดับ ชาติใหกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยปาไม 

11. เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชนมีความรูสึก รักและหวงแหน รูจักใชทรัพยากร
ปาไมอยางประหยัด รัฐจะตองใหความรู ทัศนคติความสํานึก ความรูสึก และทักษะ แก 
ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะได รับจากทรัพยากรปาไมและผลเสียจากการตัดไม 
ทําลายปาการใชสอยไมอยางฟุมเฟอย จัดใหมี การเผยแพรความรูและความเขาใจ แก
ประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรปาไมที่มีตอสวนรวม 

12. ใหมีการพัฒนาดานปาไม โดย สงเสริมการปลูกปาภาคเอกชนและภาครัฐบาล
เพื่อ ใชภายในประเทศเพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหมีการสงออกไป 
จําหนายตางประเทศ สง เสริมการปลูกปาชุมชน สงเสริมการปลูกปาในท่ีดินของรัฐ และการ
ปลูกปาตามหัวไรปลาย นา หรือการปลูกปารายยอยเพื่อประโยชนใชสอย ใน ครัวเรือน 

13. สนับสนุนใหมีโรง งานอุตสาหกรรมแบบตอเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อ นํา
ทุกสวนของไมมาใชประโยชนและสงเสริมใหมีการใชวัสดุอื่นทดแทนไม 

14. ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่ออํานวยผล ใหการรักษาและเพิ่มทรัพยากร
ปาไมและการตัดฟนไมมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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15. การดําเนินการวิจัยดานปาไม ใหกรมปาไมขอความ รวมมือจากมหาวิทยาลัย 
และสถาบันการศึกษาระดับสูงตางๆแทนการตั้งสถาบันวิจัยปาไมระดับชาติ 

16. เพื่อลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง จึงใหมี การใชไมเพื่อพลังงาน โดยใหมีการปลูก
ปา เพื่อเปนแหลงพลังงาน 

17. กําหนดพื้นที่ที่มี ความลาดชันโดยเฉล่ีย 35 เปอรเซนตข้ึนไปไวเปนพื้นที่ปาไม
โดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

18. กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แนนอนชัดเจนเกี่ยว กับการแกปญหาการทําลายปา
ในรูปแบบตางๆ เชน การทําไรเล่ือนลอยภัยจากไฟปา การ ทําลายปาจากชนกลุม นอย การ
รุกลํ้าพื้นที่ปาจากเชิง เขา โดยใหมีการกําหนดมาตราการและข้ันตอน ที่แนนอนชัดเจน
เกี่ยวกับการปราบปรามและการ ลงโทษผูกระทําผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย รวมการ
ปราบปรามในแตละภาคและใหมีมาตราการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอิทธิพล และผูกระทํา
ผิดไวเปนหลักในการปฏิบัติงาน ของหนวยราชการและภาคเอกชน 

19. กําหนดให มีส่ิงจูงใจในการสงเสริมการปลูกปา ภาคเอกชน 
20. กําหนดใหมีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย และการตั้งถิ่นฐานในทองถิ่น ให

สอดคลองกับการใชทรัพยากรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 
วิสัยทัศน กรมปาไม 

“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวม” 
 

พันธกิจ 
1. ปองกันรักษาปา 
2. จัดการที่ดินปาไม 
3. ฟนฟูทรัพยากรปาไม 
4. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบปาชุมชน ปาในเมือง 

วนเกษตรและอื่นๆ 
6. พัฒนาการอนุญาตและบริการ 
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปา

ไม รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง 
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อํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
 1. ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา
และการกระทําผิดในพื้นที่ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 
 2. วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
นิเวศ 
 3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา  การจัดการปาชุมชน และการ
ปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 
 4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชนที่ดินปาไมและการ
อนุญาตท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม  อุตสาหกรรม ที่ดินปาไมและผลิตผลปาไม 
 5. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
ภารกิจหลักของกรมปาไม 

มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริมทํานุบํารุงปา
และการดําเนินการเกี่ยวกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปาการใชประโยชนในที่ดิน
ปาไม และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรมปาไมใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวของดวยกลยุทธการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลักเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และมีภารกิจตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
 
หนวยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมปาไม 

 สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา   

หนวยปองกนัรักษาปา 491 หนวย 

ศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปา 5 ศูนย 

ศูนยฝกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟปา 1 ศูนย 

หนวยสงเสริมการควบคมุไฟปา  51 หนวย  

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม   

สถานีวนวฒันวิจัย 51 สถานี 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพนัธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คอื 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปรมิาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นข้ึนอยูในที่ราบรอืบนภูเขาทีร่ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวดัประจวบครีีขันธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุร ีระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทวิเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรข้ึนมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทวิเขาตะนาวศรไีปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบรูณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี ้ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกบัประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตัง้แตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อทุิศ, 2541) 

 

   
 
 
 



~ 10 ~ 
 

แนวขอสอบพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 2484 
 
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 
 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 
 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพเิศษ 
 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  
 
2. ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 
 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 
 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 
ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 
3.หากผูรับสัมปทานประสงคจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน      ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
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ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร 
 ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค  ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท 
 ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท 

ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท 
ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง 
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถูกท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
 
7. ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนส่ิงปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
1. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม คาภาคหลวง
และคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทาย 
 
2. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอน
ที่ 38 หนา 263  ลงวันที่ 28 เมษายน 2507 โดยใหใชบังคับใชเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. พนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ง. พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
3.  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม  อาจไดรับอนุญาตใหทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากผูใด 
 ก. อธบิดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 
ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม ใหอธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง
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สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
หนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่
วันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน      ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง
รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 
5. คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร  
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ก. อธิบดี 
คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่ม

หรือลดระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่
มีคําส่ังเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้น จะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน 
 
6. การเพิ่มระยะเวลาที่ส่ังพกัใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต จะเพิ่มไดไมเกินกี่วัน 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน 

ตอบ ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
5."หัวหนาสวนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงใคร 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. ปลัดทบวง 
 ค. อธิบดี     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรฐัที่มีฐานะ
เปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนกังานราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 3) 
 
6.ผูใดรักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547 คือผูใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ค. ปลัดทบวง     ง. อธิบดี 
 ตอบ ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี ้ (ระเบียบฯ ขอ 4) 
 

7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท 
 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 
 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ขอ 6) 
 
8.พนักงานราชการท่ีปฏบิัติงานในลักษณะทีต่องใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปน
พิเศษหมายถึงผูใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 
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พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัตงิานในลักษณะที่ตองใช
ความรูหรอืความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพือ่ปฏิบตัิงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน
เฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบคุคลในลักษณะดังกลาว (ระเบยีบฯ 
ขอ 6 (2)) 
 
9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปนกลุม
งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
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12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
(ระเบียบฯ ขอ 7) 
 
13.กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ  ทั้งนี ้ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(ระเบียบฯ ขอ 9) 
 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัตริาชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกนิคราวละกีป่ 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 



~ 17 ~ 
 

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 ้

รายได  (Revenues)  หมายถึง  สินทรพัย  ซึ่งกจิการไดรับจากการขายสินคา
หรือบริการใหกับลูกคา  รวมถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน  และการไดรับสินทรัพย
นั้นมีผลทําใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน 

คาใชจาย  (Expenses)  หมายถึง  ตนทุนของสินคาและบริการท่ีใชไปหรือหมด
ไปเพื่อกอใหเกิดรายได  และมีผลทําใหสวนของเจาของลดลง 

กําไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ)  หมายถึง  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนึ่ง  อนัเปนผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน  คือ  กําไรสุทธิ  ตรงขาม  ถา
คาใชจายสูงกวารายได  ทําใหสวนของเจาของลดลง  คอื  ขาดทุนสุทธิ 

ความสัมพันธระหวาง  สินทรัพย   หนี้สิน   สวนของเจาของ   รายได   และ
คาใชจาย  อาจเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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สินทรพัย  =  หนี้สนิ  +  สวนของเจาของ  +  รายได  -  คาใชจาย      หรือ 
สินทรพัย + คาใชจาย =  หนี้สนิ  +  สวนของเจาของ  +  รายได 

 
การวิเคราะหรายการคา 

การดําเนินธุรกิจในแตละวันยอมมีผลทําให สินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของ
เจาของเปล่ียนแปลงไป  เชน  กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด  มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงิน
สดเพิ่มข้ึน  และสินทรัพยที่เปนสินคาลดลง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิด

ผลกระทบเชนนี้  เรียกวา  “รายการคา”  (Business  Transaction) 
 
เดบิต และ เครดิต  หมายถึง 

ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญช ี รายการคาที่
เกิดข้ึนทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบญัชี  หรือมากกวานั้นเสมอ  เชน 

เดบิต  “Debit”  (Dr)  หมายถึง  ดานซายของบัญชีซึ่งใชบนัทกึสินทรัพยที่
เพิ่มข้ึน  และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย  เรียกวา  
รายการเดบิต 

เครดิต  “Credit” (Cr)  หมายถึง  ดานขวาของบญัชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่
ลดลง  และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มข้ึน  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา  เรียกวา  
รายการเครดิต 

ผลตางระหวางจํานวนเงนิทางดานเดบิต (ดานซาย)  และจํานวนเงินทางดาน
เครดิต  (ดานขวา)  เรียกวา  ยอดคงเหลือ 

ถาจํานวนเงนิทางดานเดบิต  สูงกวา  เครดิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเดบิต 
(Debit Balance) 

ถาจํานวนเงนิทางดานเครดิต  สูงกวา  เดบิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเครดิต  
(Credit Balance) 

 
จากสมการบัญชี สินทรัพย  =  หนี้สิน + ทุน 
 
กลาวคือ  ในการบันทึกบัญชถีือวา  สินทรัพย  อยูดานซาย  คือ  เดบิต  และ

หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา  คอื  เครดิต  ถาผลของรายการทําใหเพิ่มข้ึน  ก็จะบันทึกให
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เพิ่มข้ึนตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทําใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  
ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือทนุ 
เดบิต    สินทรัพย   เครดิต  เดบิต    หนี้สิน    เครดิต   เดบิต     ทุน    
เครดิต 
เพิ่ม       +           ลด     –  ลด        –       เพิ่ม      +   ลด      –      เพิ่ม     + 
 

สรุปสมการบัญชีไดดังนี้  : 
สินทรัพย  =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได  –  คาใชจาย    หรอื 
สินทรัพย+คาใชจาย =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได 
     เพิ่ม     ลด 
สินทรัพย ดานที่อยู เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
หนี้สิน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
ทุน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
รายได      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
คาใชจาย      “ เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
 
การวิเคราะหรายการคา 

เมื่อมีรายการคาเกิดข้ึน  จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอ  สินทรพัย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  อยางไรบาง  รวมท้ังผลกระทบตอรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มข้ึนและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง 

 ตัวอยาง รายการที่เกิดข้ึนในกิจการ  รานABCซักรีด  ในระยะเวลา  1  เดือน  เริ่ม  1  
มกราคม  25xx  ถึง  31  มกราคม  25xx  ดังนี้  : 

1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน   25,000  บาท 
2. ซื้อของใชส้ินเปลืองเปนเงินสด  3,000  บาท 
3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC   เปนเงิน  14,000  บาท  ตกลงชําระเงิน  

15   ก.พ. 25xx 
4. ระหวางเดือน  กิจการมรีายไดจากการใหบริการเปนเงินสด  6,200  บาท 
5. ระหวางเดือน  จายเงินสดเปนคาใชจายดังนี้ 

เงินเดือน 1,500  บาท 
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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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 ค.งบดุลมักถูกเรียกวางบแสดงฐานะการเงิน สวนงบกําไรขาดทุนมักถูกเรียกวางบเปรียบเทียบทุน 
 ง.สมุดเงินสด สมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทมีขอมูลไมเพียงพอตอการทํางบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
6. เงินไดของรัฐบาลเกือบท้ังหมดเกิดจากเงินของราษฎร ฉะน้ันจึงสมควรที่ราษฎรควรจะตองรู
เห็น หมายความถึงหลักการงบประมาณแผนดินตามขอใด 
 ก. หลักการคาดการณไกล   ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 
7.การควบคุมงบประมาณทั้งรายไดและรายจายใหถูกตอง หมายความถึงหลักงบประมาณแผนดิน
ในขอใด 
 ก. หลักสมรรถภาพ    ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 

8.ประโยชนทางการบัญชี เกี่ยวกับการใชระบบเงินสดยอย 
 ก.เพ่ือสะดวกในการควบคุมและปองกันการทุจริตในกิจการท่ีมีการรับ– จายโดยผาน
ธนาคาร 
 ข.คาใชจายเล็ก ๆ นอย ๆ ไมอาจจะจายใหผูรับเปนเช็คได ตองใชระบบเงินสดยอย 
 ค.สมุดเงินสดยอยมิใชสวนหน่ึงของระบบบัญชีคู 
 ง.ขอ ก. และขอ ข. ถูกตอง 
 

9.การเร่ิมต้ังวงเงินสดยอย เหรัญญิกจะบันทึกรายการโดย 
 ก. เดบิท เงินสดยอย xx ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
   เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx เครดิต เงินสดยอย xx 
 ค. เดบิท คาใชจายตาง ๆ xx ง. ผิดทุกขอ 
   เครดิต เงินสดยอย xx 
 
10.การจายเงินสดยอย เม่ือผูรักษาเงินสดยอยจายคาใชจายเล็กๆ นอยๆ ผูรักษาเงินสดยอยจะ
บันทึกรายการโดย 
 ก.ทําใบสําคัญเงินสดยอยเพื่อเปนหลักฐานวาจายเงินใหใครเปนเงินเทาใดและรายจายประเภทใด 
 ข.บันทึกความจําวาไดจายคาใชจายอะไรในสมุดเงินสดยอย 
 ค.รวบรวมหลักฐานใบสําคัญเงินสดยอยไวจนกวาเงินสดยอยเกือบจะหมดเพื่อขอเบิกเพ่ิมเติม 
 ง.ถูกตองทุกขอ 
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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 
 

 


