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ประวัตคิ วามเปนมา กรมปาไม
ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญยิ่ง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมขึ้นเมื่อวันที่ 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 โอนสังกัดไปขึ้นอยู
กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมขึ้นอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการ
ของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ขึ้นเปนกระทรวงเกษตราธิ
การเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการ
และตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
และบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมปาไมก็ ยังคง
สังกัดอยูในกระทรวงเกษตรตอไปตามเดิม จนกระทั่งป พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุง

ห น า | 5

วันสําคัญทางปาไม
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ
วันตนไมประจําปของชาติ
วันคลายวันสถาปนากรมปาไม
วันรักตนไมประจําปของชาติ

วันที่ 14 มกราคม ของทุกป
วันที่ 24 มิถนุ ายน ของทุกป
วันที่ 18 กันยายน ของทุกป
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกป

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
สิ่ ง แวดล อ มมากที่ สุ ด โดยเน น ให มี ก ารประสานกั น ระหว า งทรั พ ยากรป า
ไม แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
2. สงเสริมบทบาท และหนาที่ของสวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหมี สวน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน
3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปาไมของชาติใหสอดคลองกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อประโยชน 2 ประการ ดังนี้
4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 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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วิสัยทัศน กรมปาไม
“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวม”
พันธกิจ
1. ปองกันรักษาปา
2. จัดการที่ดินปาไม
3. ฟนฟูทรัพยากรปาไม
4. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ
5. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบปาชุมชน ปาในเมือง
วนเกษตรและอื่นๆ
6. พัฒนาการอนุญาตและบริการ
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปา
ไม รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง
อํานาจหนาที่ของกรมปาไม
1. ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา
และการกระทําผิดในพื้นที่ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม
2. วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
นิเวศ
3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา การจัดการปาชุมชน และการ
ปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ
4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชนที่ดินปาไมและการ
อนุญาตที่เกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม อุตสาหกรรม ที่ดินปาไมและผลิตผลปาไม
5. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ภารกิจหลักของกรมปาไม
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ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับกรมปาไม
ประเภทของปาไม
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest)
เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดที่ประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest)
เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํ ฝนมาก แบง
ออกเปน :
1.1 ปาดงดิบชื้น (Tropical rain forest)
ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นขึ้นอยูในที่ราบรือบนภูเขาทีร่ ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํ ทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541)
1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest)
ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจาก
จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกับประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อุทิศ, 2541)
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พระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และแกไขเพิ่มเติม
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507
เปนปที่ 19 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวนปา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481
(2) พระราชบัญญัตคิ ุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
(3) พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
บรรดากฎหมาย กฎ และข อ บั ง คั บ อื่ น ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัติน้ี
แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ปา” หมายความวา ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํา
น้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย
“ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาที่ไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือ
ลมลงแลว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของไม ไมวาจะถูกตัด ฟน เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธีการอื่น
ใด
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“ของปา” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูในปา เปนตนวา
(1) ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยาง
ไม
(2) หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ดและพืชอื่น
(3) ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง
น้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลคางคาว
(4) ดิน หิน กรวด ทราย แรและน้ํามัน
“สัตวเลี้ยง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่
มีเจาของ
“ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือ
ชักลากไมที่มีอยูในปา หรือนําไมที่มีอยูในปาออกจากปาดวยประการใด ๆ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปาไม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม
คาภาคหลวงและคาบํารุงปาไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การกําหนดปาสงวนแหงชาติ
มาตรา 6 บรรดาปาที่เปนปาสงวนอยูแลวตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
และสงวนป า ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให เ ป น ป า สงวนแห ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
เมื่ อ รั ฐ มนตรีเ ห็น สมควรกํา หนดป าอื่ น ใดเป น ป า สงวนแห ง ชาติ เพื่อ รัก ษา
สภาพปาไม ของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึ่งตองมี
แผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย
มาตรา 7 การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใด ไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการ
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปา ไม พุทธศักราช 2484
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง
ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ
ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด
ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพิเศษ
ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ
ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม ห วงห า มธรรมดา ได แ ก ไ ม ซึ่ ง การทํ า ไม จ ะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา
ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ
2. ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูท่ใี ด ใหจัดเปนไมใด
ก. ไมหวงหามประเภท ก.
ข. ไมหวงหามประเภท ข.
ค. ไมหวงหามประเภท ค.
ง. ไมหวงหามประเภท ง.
ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก.
ไมสักและไมยางทั่วไปในราชอาณาจักรไมวาจะขึ้นอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.
3.หากผู รั บ สั ม ปทานประสงค จ ะนํ า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช สั ต ว พ าหนะ ยานพาหนะ หรื อ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบหาวัน
ค. สามสิบวัน
ง. สี่สิบหาวัน
ตอบ ค. สามสิบวัน
ในกรณี ที่ ผู รั บ อนุ ญ าตจะนํ า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช สั ต ว พ าหนะ ยานพาหนะ หรื อ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน
ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
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4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร
ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค
ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท
ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท
ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท
ต อ งชํ า ระค า ภาคหลวงล ว งหน า ต น หรื อ ท อ นละสองบาท เมื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา
ก. การทําไมฟน
ข. การทําไมเผาถาน
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข.
ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข.
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบหาวัน
ค. สามสิบวัน
ง. สี่สิบหาวัน
ตอบ ค. สามสิบวัน
ตอ งชํ า ระคาภาคหลวงให เสร็ จ สิ้ น ภายในกํ าหนดสามสิบ วั น นับ แต วั น ที่ พ นั ก งาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ
7. ผูใดนําไมสักที่เคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเครื่องใชมาแลวเกินกวากี่ป เคลื่อนยายออกนอกเขตจังหวัด
ซึ่งเปนที่ตั้งสิ่งปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม
ก. หนึ่งป
ข. สองป
ค. สามป
ง. หาป
ตอบ ง. หาป
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปา สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
1. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปา สงวนแหงชาติ คือใคร
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงเกษตรรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี
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. พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ง. พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม อาจไดรับอนุญาตใหทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากผูใด
ก. อธิบดี
ข. รัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวงเกษตร
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี
ในกรณี ป า สงวนแห ง ชาติ แ ห ง ใดมี ส ภาพเป น ป า เสื่ อ มโทรม ให อ ธิ บ ดี โ ดยอนุ มั ติ
รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง
สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
หนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่
วันนับแตวนั ที่ออกคําสั่ง
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบหาวัน
ค. สามสิบวัน
ง. หกสิบวัน
ตอบ ง. หกสิบวัน
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง
รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง
5. คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
ก. อธิบดี
ข. รัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวงเกษตร
ตอบ ก. อธิบดี
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งหรือเพิ่ม
หรือลดระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่
มีคําสั่งเพิ่มระยะเวลาดังกลาวนั้น จะเพิ่มไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
6. การเพิ่มระยะเวลาที่สั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต จะเพิ่มไดไมเกินกี่วัน
ก. สามสิบวัน
ข. หกสิบวัน
ค. หนึ่งรอยยี่สิบวัน
ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน
ตอบ ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน
คําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือ อนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ หรือคําสั่งของ
อธิบ ดี ผู รับใบอนุญาตหรือ หนัง สื ออนุ ญ าตมีสิท ธิอุทธรณตอรั ฐมนตรีโดยยื่น อุทธรณ ต อ
พนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและให การปฏิบั ติราชการมีค วามคลองตั วเกิ ดประสิท ธิภาพและประสิ ทธิ ผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง
ระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และกฎหมายว า ด ว ยการปรั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิ่น
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรั บ ค าตอบแทนจากงบประมาณของสว นราชการ เพื่อ เปนพนักงานของรั ฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข อ 4 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือ
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ละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมี
กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวน
ราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ 5 ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
พนักงานราชการ
ขอ 6 พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(1) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งาน
วิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
ขอ 7 ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดย
จําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้
(1) กลุมงานบริการ
(2) กลุมงานเทคนิค
(3) กลุมงานบริหารทั่วไป
(4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอย
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม งาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พุทธศักราช 2545
ข. พุทธศักราช 2546
ค. พุทธศักราช 2547
ง. พุทธศักราช 2548
ตอบ ค. พุทธศักราช 2547
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2.ระเบียบฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชเมือ่ ใด
ก. 1 มกราคม 2545
ข. 1 มกราคม 2546
ค. 1 มกราคม 2547
ง. 1 มกราคม 2548
ตอบ ค. 1 มกราคม 2547
ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช 1 มกราคม พ.ศ.2547 (ระเบียบฯ ขอ 2)
3."คณะกรรมการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงขอใด
ก. คณะกรรมการวาดวยพนักงานราชการ
ข. คณะกรรมการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ
ค. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ง. คณะกรรมการ พนักงานราชการ
ตอบ ค. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(ระเบียบฯ ขอ 3)
4."สวนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงขอใด
ก. กระทรวง
ข. ทบวง
ค. กรม
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ

ห น า | 17

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิ่น (ระเบียบฯ ขอ 3)
5."หัวหนาสวนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงใคร
ก. ปลัดกระทรวง
ข. ปลัดทบวง
ค. อธิบดี
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะ
เปนสวนราชการ และผูวา ราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ (ระเบียบฯ ขอ 3)
6.ผูใดรักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547 คือผูใด
ก. ปลัดกระทรวง
ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน
ค. ปลัดทบวง
ง. อธิบดี
ตอบ ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้ (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.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอ งใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปน
พิเศษหมายถึงผูใด
ก. พนักงานราชการ
ข. พนักงานราชการทั่วไป
ค. พนักงานราชการพิเศษ
ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
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ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ประวัติของคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 1812 : Charles Babbage ไดประดิษฐเครื่องชื่อ Difference Engine
ที่สามารถคํานวณตารางลอการิทึม และฟงกชันทางตรีโกณขึ้น โดยตอมาเขาไดสรางขึ้นมา
อีกเครื่องหนึง่ ชื่อ Analytic Engine ที่สามารถเก็บตัวเลข 50 หลัก ไดถึง 1,000 ตัวเลข และ
สามารถทําการบวกหรือลบได 60 ครั้งตอนาทีสําหรับตัวเลข 50 หลัก ซึ่งในการปอนขอมูล
เขาเครื่องนั้นจะใชแผนกระดาษที่เจาะรูเปนขอมูล โดยลักษณะที่กลาวมานี้ถือเปนรากฐาน
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูในปจจุบัน แตการทํางานนั้นยังคงเปนการทํางานแบบ
เครื่องกล (machine Model) ไมใชทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส
ป ค.ศ. 1942 : Dr. John V. Atanasoff และ Clifford Berry ไดรวมกันตั้ง
Atanasoff Berry Computer Co. (ABC) ซึ่งไดสรางเครื่องคอมพิวเตอรไฟฟา โดยใช
หลอดแกวสุญญากาศ (Vacuum Tubes) ขึ้น เพื่อใชแกสมการที่ยุงยาก
ป ค.ศ. 1946 : Dr. John W. Mauchly และ J. Presper Eckert ไดสรางเครื่อง
คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยตั้งชื่อวา Eniac ซึ่งนับวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรประเภท
ตัวเลขที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเครื่องแรก ประกอบดวยหลอดแกวสุญญากาศจํานวน
18,000 หลอด มีน้ําหนักราว 30 ตัน และใชเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางฟุต
ป ค.ศ. 1951 : Dr. John W. Mauchly และ J. Presper Eckert ไดซื้อลิขสิทธิ์
ของเครื่อง Eniac มาพัฒนาเปนเครื่องตั้งชื่อวา Edvac โดยบริษัท Remington Rand ไดเสนอ
ซื้อและพัฒนาจนกลายเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเก็บขอมูลขนาดใหญ ชื่อวา Univac I
ซึ่งถือวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรเชิงพาณิชยเครื่องแรกดวย
ป ค.ศ. 1951 – 1959 : ยุคแรกของเครื่องคอมพิวเตอร (The First
Generation of Computers) การนําเครื่องคอมพิวเตอรยูนิแวกค (Univac) ออกสูตลาดในป
1951 นั้นถือเปนยุคแรกของเครื่องคอมพิวเตอร อีกทั้งความสําเร็จนี้เปนผลใหเกิดระบบบัตร
ไอบีเอ็ม (IBM Card System) และเปนแรงผลักดันใหเกิดการแขงขันในการผลิตคอมพิวเตอร
เชิงพาณิชย เชน IBM 650
ป ค.ศ. 1959 – 1964 : ยุคที่สองของเครื่องคอมพิวเตอร (The Second
Generation of Computers) เปนยุคที่นําทรานซิสเตอร (transistor) เขามาใชงานกับ
คอมพิวเตอร ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดเร็วขึ้นมาก และมีความแมนยํามากขึ้น
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ระบบเครือขาย
หมายถึง ระบบการสื่อสารขอมูลที่ประกอบดวยผูสง ผูรับ และตัวกลางใน
การสง สําหรับระบบเครือขายพื้นฐานจะประกอบดวยผูสงและผูรับอยางละ 1 แตสําหรับ
ระบบเครือขายขอมูลขนาดใหญขึ้นไปจะมีผูรับและผูสงมากขึ้น และระยะทางการสื่อสาร
ขอมูลก็อาจไกลกันมาก เชน การสื่อสารขอมูลขามประเทศ หรือขามทวีปเปนตน เครือขาย
จะมีอยูดวยกันหลายประเภท ดังนี้
1. เครือขายระยะไกล (WAN : Wide Area Network) เปนเครือขายที่มี
ขนาดใหญที่มีขอบเขตกวางไกลครอบคลุมทั่วประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งเครือขายนี้
อาจประกอบดวยเครือขายยอย เชนLAN หรือ MAN ตอรวมกันเปนเครือขาย โดยปกติมี
อัตราการสงขอมูลต่ํา และมีความผิดพลาดในการสงขอมูลสูง การสงขอมูลอาจใชอุปกรณ
พวกโมเด็มมาชวย
2. เครือขายระดับเมือง (MAN : Metropolitan Area Network) เปน
เครือขายที่ครอบคลุมทั้งตัวเมือง เชน การแพรขอมูลภาพดวยระบบเคเบิลทีวี หรือการสง
ขอมูลดวยคลื่นวิทยุ
3. เครือขายทองถิ่น (LAN : Local Area Network) เปนเครือขายเฉพาะที่
ครอบคลุมเขตไมกวางนัก (ไมกี่กิโลเมตร) เชน เครือขายภายในอาคารหนึ่ง ๆ LAN นั้น
จะสงขอมูลดวยความเร็วสูง (หลาย ๆ Mbps) และอัตราความผิดพลาดของขอมูลต่ํา
อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย
1. Modem ยอมาจาก MOdulate/DEModulate คือ อุปกรณที่เปลี่ยน
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก (Modulation) หรือเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเปน
สัญญาณดิจิตอล (Demodulate)
อัตราการสงขอมูลของ Modem มีหนวยวัดเปน BPS (Bits Per
Second) และมีการสงแบบอนุกรม (Serial Transmission) คือ จะสงขอมูลทีละบิตในหนึ่ง
เวลา
โมเด็มแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) Acoustic Coupler Modem เปนโมเด็มที่ใชรวมกับเครื่องรับ
โทรศัพท โดยใชหูโทรศัพทวางบนโมเด็ม มีขอดี คือ สามารถตอกับเครื่องรับโทรศัพทได
ทุกเครื่อง
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่ทรงอานุภาพยิ่งใหญตอการเปลี่ยนสภาวะสิ่งแวดลอมทาง
ธุรกิจมี 2 ประการ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงที่กอกําเนิดและสรางความแข็งแกรงใหกับเศรษฐกิจ
โลก (The Global Economy)
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแปลงระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
สังคม เขาสูการใหบริการฐานขาวสารและองคความรูทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่กอกําเนิดและสรางความแข็งแกรงใหกับเศรษฐกิจ
โลก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกดวยคุณคาของขาวสารตอบริษัท องคการ
และการเสนอโอกาสใหม ๆ ตอธุรกิจ ดวยบริการขาวสารผานสื่อการคมนาคมในการเสนอ
ขายสินคา การบริการธุรกรรม การจัดการ และการบริการการสงสินคาถึงลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแปลงระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
สังคม เขาสูการใหบริการฐานขาวสารและองคความรูทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิรูป
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหมดวยการปฏิวัติสารสนเทศและองคความรู (The Knowledge and
Information Revolution) ซึ่งสหรัฐฯ เปนประเทศแรกที่ไดเปลี่ยนตนเองเขาสูการใหบริการ
ฐานขอมูลขาวสารและองคความรูทางเศรษฐกิจ
วิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจโลกสามารถแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
1. ระบบเกษตรกรรม
2. ระบบอุตสาหกรรม
3. ระบบการใหบริการฐานขอมูลขาวสารและองคความรูทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการเพื่อความอยูรอดขององคการ โดยจะเห็นไดวาการ
เติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเกิดการบริการแบบใหม ๆ เพื่อเสริมคุณคาทาง
เศรษฐกิจ จึงนับไดวาขาวสารหรือสารสนเทศและเทคโนโลยีจะกลายเปนทรัพยากรที่สําคัญ
และเปนกลยุทธในการบริการสําหรับบริษัท องคการ และผูบริหารในอนาคต
แนวคิ ด ทางการบริ ห ารเป น แนวคิ ด ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นามาจากองค ค วามรู
หลากหลายสาขาวิชาการและนํามาประยุกตใช โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “สังคมศาสตร
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรมี ก ฎหมายว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิ ว เตอร ” หมายความว า อุ ป กรณ ห รื อ ชุ ด อุ ป กรณ ข อง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด
และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได
และให ห มายความรวมถึ ง ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ามกฎหมายว า ด ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดวย
“ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ” หมายความว า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอรนั้น
“ผูใหบริการ” หมายความวา
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(1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึง
กันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใช
บริการหรือไมก็ตาม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น
จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 7 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิไ ดมีไ วสํา หรับ ตน ตอ งระวางโทษจํา คุก ไมเ กิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 8 ผู ใ ดกระทํ า ดว ยประการใดโดยมิช อบดว ยวิธ ีก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก สเ พื่อ ดั ก รั บ ไว ซึ่ง ข อ มูล คอมพิ ว เตอรข องผู อื่น ที่ อ ยูร ะหว า งการส ง ในระบบ
คอมพิวเตอร และขอ มูล คอมพิว เตอรนั้น มิไ ดมีไ วเ พื่อ ประโยชนส าธารณะหรือ เพื่อ ให
บุค คลทั่ว ไปใชป ระโยชนได ตอ งระวางโทษจําคุกไมเกิน สามป หรือ ปรับ ไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร ชุดที่ 3
1.เทคโนโลยีสมัยใหม (Modern Technology) หมายถึง
(1) เทคโนโลยีทางเทคนิค
(2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(3) เทคโนโลยีทางขาวสาร
(4) ขอ 1 และขอ 3 ถูก
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1
เทคโนโลยีสมัยใหม (Modern Technology)
หมายถึงเทคโนโลยีทางเทคนิค
(Technical Technology) และเทคโนโลยีทางการบริหาร (Administrative Technology) ซึ่ง
เกิดขึ้นมาจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตองความเปน
มาตรฐาน ความเปนไปได ความรวดเร็ว และความรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ
2.การปฏิวัตทิ างเทคโนโลยียึดหลัก
(1) ความเปนมาตรฐาน
(3) ความทันสมัย
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 4

(2) ความรวดเร็ว
(4) ขอ 1 และขอ 2 ถูก

3.เทคโนโลยีการบริหาร คือ
(1) การบริหารที่ตองใชเทคนิคเชิงปริมาณ
(2) การบริหารที่ตองใชพฤติกรรมศาสตรเขาชวย
(3) การบริหารที่ตองใชทฤษฎีองคการเขาชวย
(4) ขอ 1 และขอ 2 ถูก
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 5
เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารหรือ วิท ยาการบริห ารนั้น ถื อ เป น ศาสตร แ ขนงหนึ่ ง ของการ
บริหารรัฐกิจ ซึ่งจะนําเทคนิคเชิงปริมาณ ทฤษฎีองคการ และความรูทางพฤติกรรมศาสตร
เขามาใชในการตัดสินใจและการบริหารงาน
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4.คอมพิวเตอร หมายถึง
(1) หนวยประมวลผลขอมูล
(2) อุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบนั
(3) อุปกรณที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(4) ถูกทุกขอ
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 3
คอมพิวเตอร (Computer) หมายถึง เครื่องจักรที่ทํางานโดยระบบอิเล็กทรอนิก ส
สามารถทํางานและประมวลผลดวยความเร็วสูง เหมาะสําหรับงานที่สลับซับซอน หรืองาน
ที่มีปริมาณมากๆ ใหสําเร็จลุลวงและไดผลลัพธออกมาอยางถูกตองและรวดเร็ว
5.ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง
(1) หนวยประมวลผลขอมูล
(2) อุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบนั
(3) อุปกรณที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(4) ถูกทุกขอ
(5) ไมมีขอใดถูก
ตอบ 1
ระบบคอมพิวเตอร คือ กลุมของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่รวมตัวกันทําการ
ประมวลผลข อ มู ล เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข า วสารตามต อ งการซึ่ ง ส ว นประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรนี้ ไดแก เครื่องจักร (Hardware), คําสั่งงาน (Software) และ บุคลากร
(Peopleware)
6.ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) คือ
(1) อุปกรณชิ้นสวนของเครื่องรับโทรทัศน
(2) ตนกําเนิดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว (Personal Computer)
(3) ชิป (Chip) ที่ทําหนาที่เฉพาะอยางในคอมพิวเตอร
(4) ขอ 2 และขอ 3 ถูก
(5) ขอ 1 และขอ 3 ถูก
ตอบ 2
ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor) คือ ชิปวงจรเชื่อมตอหนึ่งตัวที่สามารถทํางาน
ทุกอยางไดครบถวน โดยมีวงจรเปนแบบ VLSI (Very Large Scale Integration) ที่ถือ
เปนสมองหรือศูนยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร และยังถือเปนตนกําเนิดของเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer/Desktop Computer/Personal Computer)ยุคปจจุบัน
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7.เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน เปนการประมวลผลในลักษณะ
(1) การกระจายการประมวลผล
(2) การประมวลผลแบบรวมศูนย
(3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว
(4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2
เครือขายแบบดาว (Star Network) เปนเครือขายที่ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงอื่น ๆ ตอเชื่อมโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอรหลัก โดยที่การสื่อสาร
ทั้งหมดที่จะตองผานไปยังเครื่องคอมพิวเตอรหลักกอน ซึ่งการทํางานลักษณะนี้จะเปนการ
ประมวลผลแบบรวมศูนย (Centralized Process) กลาวคือ การสื่อสารจากจุดใด ๆ ใน
เครือขายจะตองพึ่งพิงคอมพิวเตอรศูนยกลาง ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการตาง ๆ เชน การจองตั๋วเครื่องบิน ระบบการรับฝากเงินของธนาคาร เปนตน แต
มีขอเสีย คือ หากเครื่องคอมพิวเตอรศูนยกลางเกิดขัดของก็จะทําใหการสื่อสารของจุดตางๆ
ในเครือขายขัดของไปดวย
8.เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชตรวจผลสอบเอ็นทรานสเปนการประมวลผลในลักษณะ
(1) การกระจายการประมวลผล
(2) การประมวลผลแบบรวมศูนย
(3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว
(4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 1
ระบบเครือขายทองถิ่น (Local Area Network) เปนระบบเครือขายการสื่อสารที่ใชกัน
อยู ใ นบริ เ วณอาคารเดี ย วกั น หรื อ อาคารที่ อ ยู ใ กล กั น โดยการกระจายการประมวลผล
(Distributed Processing) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ ในเครือขายทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการสื่อสาร แตการเขาถึงฐานขอมูลจะทําไดเพียงเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเทานั้นไมสามารถที่จะแกไขขอมูลได
9.เครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชพิมพรายงานตาง ๆ เปนการประมวลผลในลักษณะ
(1) การกระจายการประมวลผล
(2) การประมวลผลแบบรวมศูนย
(3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว
(4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 3
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95.ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมนั้นเมื่อเราออกแบบโปรแกรมเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป
ที่ตองกระทําตอไป คือ
(1) การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม
(2) การถอดรหัส
(3) การกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรม (4 การเขียนผังโปรแกรม
ตอบ 4
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมจะประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
1. การพัฒนาคุณลักษณะของโปรแกรมที่ตองการ
2. การออกแบบ Input และ Output
3. การออกแบบโปรแกรม
4. การเขียนโปรแกรม
5. การคนหาที่ผิดพลาดและทดสอบโปรแกรม
96.ความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมทางดานใดที่โปรแกรมแปลภาษาสามารถตรวจสอบพบ
(1) Syntax Error
(2) Logic Error
(3) Run Time Error
(4) Semantic Error
ตอบ 1
ขอผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ความผิดพลาดดานไวยากรณภาษา (Syntax Error) ซึ่งโปรแกรมภาษา
สามารถตรวจสอบพบได
2. ความผิดพลาดทางความหมาย (Logic of Semantic Error)
3. ความผิดพลาดจากการทํางาน (Run Time Error)
97.ภาษาในยุคใดที่จัดเปน Nonprocedural Language
1) ยุคที่ 1
(2) ยุดที่ 2
(3) ยุดที่ 3
(4) ยุดที่ 4
ตอบ 4
ภาษายุคที่สี่ (4GLs) เปนภาษาที่มีลักษณะ Nonprocedural Language ซึ่งสามารถใช
งานไดงายมาก แมกระทั่งผูที่เริ่มเขียนโปรแกรมใหม ๆ เนื่องจากเปนภาษาที่เนนผลลัพธที่
ไดจากการกระทําเปนสําคัญ

ห น า | 27
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