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ความรูทั่วไปเกีย่วกับ กรมบัญชีกลาง 
 
  ใน พ.ศ.2416 (จ.ศ.1235) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงตรา
พระราชบัญญัติ สําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน กําหนดใหมีเจาพนัก งานบาญชีกลางเพื่อทํา
หนาที่จัดบัญชีอากรทั้งปวงบรรดาที่ข้ึนอยูในหอรัษฎากร พิพัฒนใหเปนหลักฐาน จะไดทราบ

ฐานะการเงินของแผนดินไดแนนอน โดยตั้งอยูในหอรัษฎาพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง    
        ตอมาเมื่อวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2418  (จ.ศ. 1237)  ไดทรงตราพระราชบัญญัติกรม
พระคลังมหาสมบัติวาดวยกรมตาง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงิน เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติ

นี้ข้ึนมีวา  การภาษีอากรซึ่งเปนเงินข้ึนสําหรับแผนดินไดจับจายราชการ  ทนุบํารุง

บานเมือง  และใชจายเปนเบี้ยหวัดเงินเดือนขาราชการฝายทหารและพลเรือนนั้น พระคลัง
มหาสมบัติยังไมมีอยางธรรมเนียมรับธรรมเนียมจายเงินใหเรียบรอย เงินจึงไดติดคางเจา
ภาษีนายอากรเปนอันมาก  ไมพอจับจายใชราชการทนุบํารุงบานเมืองใหราษฎรอยูเย็นเปน
สุขย่ิงข้ึนได จึงทรงพระราชดําริปรึกษาพรอมดวยทานเสนาบดีและเคานซิลลอรออฟสเตด ตั้ง
เปนพระราชบัญญัตินี้ข้ึน หลักการของพระราชบัญญัตินี้คือ การจัดระเบียบราชการในกรม
พระคลังมหาสมบัติใหมีอธิบดีเปนประธาน และรองอธิบดีชวยราชการทานผูเปนอธิบดี มีเจา
พนักงานใหญ 5 นาย คือ ปลัดอธิบดีนาย 1 เจาพนักงานบาญชีกลางนาย 1 เจาพนักงาน
บาญชีรับเงินนาย 1 เจาพนักงานบาญชีจายนาย 1    เจาพนักงานเก็บเงินนาย 1 กับใหมีเจา
พนักงานเปนรองเจาพนักงานใหญอีกนายละ 1 คน พรอมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของบรรดา
เจาพนักงานข้ึนไวโดยชัดแจง นอกจากนั้นยังกําหนดใหมีออดิตอเยเนอราล เปนเจาพนักงาน
สําหรับตรวจบัญชีและส่ิงของซึ่งเปนรายขึ้นในแผนดินทุกๆ ราย และจัดวางระเบียบปฏิบัติ

ตาง ๆ เพื่อใชในกรมพระคลังมหาสมบัติ (กรมพระคลังมหาสมบัติ คือ กระทรวงการคลังใน

ปจจุบัน)  
         อยางไรก็ดี การดําเนินงานของกรมพระคลังมหาสมบัติที่ตั้งข้ึนใหม ยังมีอุปสรรคและยัง
ไมเหมาะสม เนื่องจากกิจการบานเมืองเจริญกาวหนามากข้ึนและกรมพระคลังมหาสมบัติได 
รับการยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงแลว ดังนั้น ในป 2433 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหนาที่ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติข้ึน เมื่อ

วันที่  7  ตุลาคม  ร.ศ.109  (พ.ศ.  2433)  กําหนดใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหนาที่
สําหรับรับสําหรับจายและรักษาเงินแผนดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุ ทั้งปวงกับถือบาญชีพระ
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ราชทรัพยสําหรับในกระทรวงสิทธิขาด นับเปนกรมเจากระทรวงและกรมขึ้น รวมเปนกรม
ใหญ 13 กรม ดังนี้ 
  

กรมเจากระทรวง 5 กรม คือ 
        1. กรมพระคลังกลาง สําหรับประมาณการรับจายเงินแผนดินวาภาษีอากร และบังคับ
บัญชาราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทั้งส้ิน 
        2. กรมสารบาญชี สําหรับจายเงินแผนดิน และถือสารบาญชีพระราชทรัพยทั้งสิ้น 
        3. กรมตรวจ สําหรับตรวจบาญชี ตรวจราคา ตรวจรายงานการรับจายเงินแผนดิน 
และสรรพราชสมบัติการภาษีอากรทั้งส้ิน 
        4. กรมเก็บ สําหรับรักษาพระราชทรัพยทั้งส้ิน 
        5. กรมพระคลังขางที่ สําหรับจัดการเงินในพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทั้งส้ิน 8 กรม  
  

แบงเปน 2 แผนก คือ 
  แผนกหนึ่ง กรมทําการแผนดิน มี 3 กรม คือ 

1. กรมกระสาปนสิทธิการ สําหรับทําเงินตรา 
2. กรมงานพิมพบัตร สําหรับทําเงินกระดาษและตั๋วตรา 
3. กรมราชพัสดุ สําหรับจัดการซื้อจายของหองหลวงและรับจายของสวย 

  
อีกแผนกหนึ่ง กรมเจาจํานวน เก็บเงินภาษีอากร มี 5 กรม คือ 

1. กรมสวย สําหรับเรงเงินคาราชการตัวเลขและคาธรรมเนียม 
2. กรมสรรพากร สําหรับเก็บเงินอากรตาง ๆ 
3. กรมสรรพภาษี สําหรับเก็บเงินภาษีตาง ๆ 
4. กรมอากรที่ดิน สําหรับเก็บเงินอากรคาที่ตาง ๆ 
5. กรมศุลกากร สําหรับเก็บเงินภาษีขาเขาขาออก 

  
      ซึ่งโดยผลแหงพระราชบัญญัติ พระธรรมนูญฉบับดังกลาว กรมสารบาญชี หรือ

กรมบัญชีกลางในปจจุบัน จึงไดถือกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ร.ศ.109      (พ.ศ.2433 ) 
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โดยมีสถานที่ทําการ ณ ตึกหอรัษฏากรพิพัฒน ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดอํานาจหนาที่กรมตาง ๆ ซึ่งข้ึนอยูในกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติทั้ง  13 กรม ไวโดยละเอียด  สําหรับกรมสารบาญชีนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ได
กําหนดอํานาจหนาที่และแบงสวนราชการ ดังนี้ 
         "กรมสารบาญชี  มีหนาที่รับจายเงินตามรายประมาณ  และทําบาญชีรักษาพระราช
ทรัพยแลสารบาญชีหนาหลวงใบนําเบิกทั้งส้ิน มีอธิบดีรับผิดชอบในกรมสารบาญชีทั่วไป 1 
รองอธิบดีสําหรับชวยการในอธิบดี 1 มีนายเวร 4 คือ 

1. เวรรับ สําหรับรับเงิน ฤาราชสมบัติทั้งปวง และทําบาญชีรายรับ 
2. เวรจาย สําหรับจายเงิน ฤาราชสมบัติทั้งปวง และทําบาญชีรายจาย 
3. เวรแบงค สําหรับทําบาญชีเงินรับจายในนานาประเทศ แลเปนธุระการแลกเปล่ียน 

หรือเงินฝากแบงค 
4. เวรบาญชี สําหรับรักษาบาญชีพระราชทรัพย บาญชีรายงบประมาณบาญชีหนี้

หลวง แลใบเบิกใบนําใบเสร็จ ตั้งเรงหนี้หลวง มีเจาพนักงานผูชวย เสมียนเอก 

เสมียนโท เสมียนสามัญ พอสมควรแกราชการ"  
และไดโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระยานรนารถภักดีศรีรัษฏากร (เอม ณ มหาชัย) เปน

อธิบดีกรมสารบาญชีคนแรก และโปรดเกลาฯ ให พระวรวงศเธอพระองคเจาพรอมพงศ
อธิราชเปนรองอธิบดี   กับทรงแตงตั้งใหมิสเตอร แอล.เอ็ม.เอ็ม.ครอส(Mr.L.M.M.Cross)  เปน
ผูชวยอธิบดี ที่ปรึกษากับการบัญชีทั้งปวง และใน ป พ.ศ.2433 นั้นเอง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติกรมสารบาญข้ึน  เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม ร.ศ.109 (พ.ศ.2433) กําหนดหนาที่ และแบงสวนราชการกรมสารบาญชีออกเปน 3 

กอง คือ กองบาญชีกลาง กองรับ  และกองจาย   กับนายเวร 4 คือ เวรรับ เวรจาย เวรเกณฑ 
(เดิมเรียกวาเวรแบงค) และเวรบาญชี 
               ครั้นมาในป พ.ศ.2458 ซึ่งอยูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ไดมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับกรมสารบาญชี ดังนี้คือ ในเวลานั้นเงินรายไดรายจาย
ของแผนดินมีจํานวนมากข้ึนเปนลําดับ  จําเปนจะตองตรวจตราการรับจายและเงินรักษาเงิน
ใหรัดกุมย่ิงข้ึนกวาแต กอน โดยจัดใหมีเจาหนาที่เฉพาะสําหรับปฏิบัติการไมกาวกายกันดังที่
เปนอยู แลว    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมตรวจเงิน
แผนดินขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สําหรับทําหนาที่ตรวจหนวยราชการที่รับหรือ
เบิกจาย หรือรักษาเงินแผนดิน และเงินอื่นๆ ที่รัฐบาลตองรับผิดชอบ และเพื่อมิใหหนาที่ของ
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กรมท่ีตั้งข้ึนใหม  ปะปนกับหนาที่ของกรมเดิม  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรวม

กรมตรวจกับกรมสารบาญชีตามพระราชบัญญัติ   พระธรรมนูญหนาที่ราชการในกระทรวง

พระคลังมหาสมบัติร.ศ.109(พ.ศ.2433)เปล่ียนชื่อเปน "กรมบาญชีกลาง" เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2458   อันถือเปนวันที่ไดมีการสถาปนากรมบัญชีกลางขึ้นเปนครั้งแรก 
 
วิสัยทัศน  
             กํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  
 พันธกิจ 

• กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑแนวปฏิบัติ ดานกฎหมายการคลังการ บัญชีการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐการตรวจสอบภายในคาตอบแทนและ

สวัสดิการ  เงินนอกงบประมาณลูกจางและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ของรัฐ ใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง 

• บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จายเงิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใช
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

• สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค 

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางดานการบริหารการเงินภาครัฐ 

• เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
        ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
        การเปนกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคล่ือนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  
(Fiscal Stimulus) 
       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
        การปรับภาวะการคลังใหเขาสูสมดุล (Fiscal Consolidation) 
        ประเด็นยุทธสาสตรที่ 3   
        การเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร (Strengthen the CGD Organization) 
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แผนปฏบัิติราชการของกรมบัญชีกลาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
มาโดยตลอด เพื่อใชเปนทิศทางและกรอบแนวทางการดําเนินงานขององคกร ซึ่งจากการ
ดําเนินโครงการในปงบประมาณที่ผานมามีหลายโครงการไดดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
แลว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางเกิดความตอเนื่อง เชื่อมโยง ประกอบกับ
เพื่อใหไดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง สอดคลอง
กับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมบัญชีกลางจึง

ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ข้ึน 
จากการท่ีกรมบัญชีกลางมีหนาที่กํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของแผนดินให

เกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลัง 
การบัญชีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและ
สวัสดิการเงินนอกงบประมาณ และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลอง
กับการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จายเงินให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ
การคลังในสวนภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐดานการบริหาร
การเงินภาครัฐ รวมทั้งเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการ 

จากภารกิจและบทบาทดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางไดมีการกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานไวในระยะ 3-5 ป ที่จะเนนใหเปนปแหงนวัตกรรม โดยจะตองมีการนําระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหมเขามาใชในองคกร นอกจากนี้จะใหบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
ยึดหลักในการทํางาน คือ 

C - Clarify ถูกตอง ชัดเจน 
G - Good Governance เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
D - Discipline มีวินัยการคลัง 
จากที่กลาววาจะใหเปนปแหงนวัตกรรมกรรมใหม กลาวคือ กรมบัญชีกลาง โดยอธิบดี 

ไดมอบนโยบายวาจะปรับเปล่ียนการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง โดยจะมีการสราง
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เครื่องมือทางการคลังเพื่อมากํากับดูแลการใชจายเงินงบประมาณใหเกิดความคุมคาและมี
ประโยชน ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Procurement)  กรมไดมีการพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อ
เปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับวิธีการจัดซื้อจัดจางในหนวยงานภาครัฐ จะไดพัฒนาระบบการ
จัดซื้อสินคาที่มีความซับซอนใหจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Bidding และสินคาท่ีไมซับซอนให

จัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Marketplace รวมทั้งเพื่อใหเกิดการประหยัด มีประสิทธิภาพ และลด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเนนใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุไดสอดคลองกับ
รูปแบบประเภทสินคาและมีความหลากหลาย สอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ ทั้งนี้ เพื่อ
สรางความโปรงใส ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม เกิดความคุมคากับสวนราชการ และ
สามารถจัดหาพัสดุไดในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาที่จะใชงาน นอกจากนี้ จะดําเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

2. การเบิกจายเงินจากคลัง (e-payment) จากบทบาทและหนาที่ของกรมบัญชีกลาง
ทางดานการบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมจะดําเนินการเบิกจายเงินจากคลังใหมี
ประสิทธิภาพโดยจะเนนที่ความรวดเร็ว สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได

ใหกับครอบคลุมทุกกลุมผูรับบริการ/กลุมเปาหมาย เชน สวนราชการและผูมีสิทธิตาง ๆ เปน
ตน 

3. การดําเนินงานของคลังจังหวัด (CFO) จากที่ไดมีการกําหนดใหคลังจังหวัดเปน
ที่ปรึกษาใหกับผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการประจําจังหวัด ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจะเพิ่มการประชาสัมพันธ หรือ เรงดําเนินการสรางความนาเชื่อถือใหกับคลัง
จังหวัดและจะเพิ่มบทบาททางดานการเปนที่ปรึกษาทางดานการคลังใหกับองคกรปกครอง
สวนทองทองถิ่นมากข้ึน โดยจะมีการจัดทีมงานเพื่อลงไปสอบถามถึงความตองการที่อยากจะ
ใหกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดเขาไปชวยดําเนินงานเพื่อใหการบริหารงานทางดานการ
คลังมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4. การเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง (Information Based Management)
เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลหลายระบบ เชน ระบบการจายตรงเงินเดือน ระบบการ
จัดซื้อจัดจางระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบฐานขอมูลการคลังและ
เศรษฐกิจของจังหวัด ระบบศูนยบริการขอมูลการเงินการคลังภาครัฐ เปนตน กรมจะมีการนํา
ขอมูลเหลานี้มาใชในการบริหารจัดการและจัดทําเปนรายงานตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือให 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549 

 
ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 แกไข

เพิ่มเติมความในขอ 18 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 และวันที่ 
27 ธันวาคม 2548 เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
สามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชได 

โดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณ
ของแผนดินบังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอ
ผลสําเร็จของงานเปนประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2549 จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวย
วิธีการซื้อหรือการจางแตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การ
ซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษท่ีสามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดให
ผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเอง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ 
สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 
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“ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 

ขอ 4 การใชบังคับใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหาร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว 
ที่กิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป ดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 5 ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงาน
นั้นๆ ควบคูไปดวยเวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนด
หรือวินิจฉัยเปนประการอื่น 

ขอ 6 คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา “กว

พ.อ.” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหาร
โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคาร
ไทย เปนกรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิบ ดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหข าราชการในกรมบัญชีกลางเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจได
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ขอ 7 อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 
กวพ.อ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

 
3."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณทีม่อียูหรือราคาสูงสุดท่ี 

ราชการจะพงึไดรับตามหลักเกณฑที่ผูใดกําหนด 
 ก. กว.พอ.     ข. กวพ.อ. 
 ค. กพร.     ง. กพ.ร. 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 

"ราคาสูงสดุ" หมายความวา ราคากลาง  วงเงนิงบประมาณที่มีอยู หรอืราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพงึรับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 3) 
 
4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือ
การกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดข้ึนไป 
 ก. 500,000 บาทขึ้นไป   ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 
 ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป   ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 
 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
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        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กวพ.อ. มีชือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
 
7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 

 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการว าดวยพัส ดุดวยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด   
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2502 
เปนปที่ 14 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2502”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2499 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจาย

หรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย 

“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายที่ใชไดเกิน
ปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึง
วันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
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“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน 
ส่ิงของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซ้ือหรือการ
จางโดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด 

“เงินประจํางวด” หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรร
ใหจาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา

รอยละหาสิบ 
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
“คลัง” หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึง

บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย 
“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังจายและ

อนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบ
หรือขอบังคับของกระทรวงการคลัง 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ   ทั้ งนี้  ตามอํ านาจหน าที่ ที่ เ กี่ ยวกับ สํานักนายกรั ฐมนตรี  หรือ
กระทรวงการคลัง แลวแตกรณี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  



~ 16 ~ 
 

แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
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 
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 
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 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 หรือหางหุนสวนจนชิดคําวา “หรือผูถือ”   
ง. ถูกทุกขอ 

 
11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

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

 
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 



~ 18 ~ 
 

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 
17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลังภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
ข. สิบหาวันทําการนับจากวนัรับเงินจากคลัง 
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 
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แนวขอสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัปจจบุันคอื 
 ก. ฉบับที่ 9     ข. ฉบับที่ 10 
 ค. ฉบับที่ 11     ง. ฉบับที่ 12 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 11 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับปจจบุันใชใน พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2553 -2557    ข. พ.ศ. 2554-2558 
 ค. พ.ศ. 2555-2559    ง. พ.ศ. 2556-2560 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2555-2559  
 
3. เหตุผลของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช คอื 
 ก. เพื่อใหเกิดภูมิคุมกัน   ข. บริหารจดัการความเสี่ยง 
 ค. พัฒนาประเทศสูความสมดุล  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง เพื่อ
มุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพฒันา
ประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีแนวคดิตอเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 8     ข. ฉบับที่ 9 
 ค. ฉบับที่ 10     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีแนวคดิท่ีมีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิ
และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติทีช่ัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและ
บริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
 
5. แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ยึดหลักใด 
 ก. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ข. คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

ค. สรางสมดุลการพัฒนา   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
6. ภูมิคุมกันในการพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
 ข. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม 
 ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มข้ึนในมิติการพฒันาดานตางๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 
7. การสรางความเปนธรรมในสังคม เปนการสรางภูมิคุมกันดานใด 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม  
ค. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ง. การเตรียมพื้นฐานสูการพัฒนา 

 ตอบ  ก. การพัฒนาคนและสงัคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
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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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งบการเงิน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยงานตาง ๆ  สามารถดําเนินไปได  เพราะใช
ขอมูลทางบญัชีเพือ่การตัดสินใจของฝายบริหาร  ไมวาจะเปนการจัดหาเงินทุนจากผูลงทุน  
การใชเงินทุนเพื่อการผลิต  หรือซือ้สินคา  และการจําหนายสินคาหรือบริการ  ฯลฯ 

นอกจากนีบ้คุคลภายนอกก็ใชขอมูลทางการบัญชี  เพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจตาง ๆ  ขอมูลทางการบัญชขีองหนวยงานตาง ๆ  จงึเปนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
และสิทธิเรียกรองซึ่งกจิการมีอยู 

การจัดทํารายงานทางบัญชี  ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการจะถูกจัดทําในรูป
ของงบการเงิน  ซึ่งประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสม  และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน 

 
งบดุล  (Balance Sheet) 

คือ  รายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  วนั
ใด  วันหนึ่ง  โดยปกติ  จะแสดงขอมูลส้ินสุด  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  25xx  ของรอบ
ระยะเวลา  1  ป 

งบดุลอาจทาํได   2   แบบ   คือ 
1. งบดุล   จัดทําในรูปของรายงาน  (Report  form) 
2. งบดุล   จัดทําในรูปของบัญช ี (Account  form) 

งบดุลทั้ง  2  แบบจะแสดงใหทราบถึงขอมูล  ดังนี ้
1. สินทรพัยตาง ๆ  ที่กิจการเปนเจาของหรือมอียู  เปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
2. หนี้สินตาง ๆ  คือ  ภาระผูกพันตอบคุคลภายนอกมีเปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
3. ทุนหรือสวนของเจาของ  ของกิจการมีเปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
 

ตัวอยาง  งบดุล  แสดงในรูปของบัญชี 
บริษัท  ABCการคา  จํากัด 

งบดุล 
ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  25xx 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 
บาท บาท 
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สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวยีน 
เงินสด                     20,000 เจาหนี้                                    45,000 
ลูกหนี้                     30,000 คาใชจายคางจาย                    35,000     80,000 
สินคา                     10,000                      60,000 สวนของเจาของ 

ที่ดิน  อาคาร หุนสามัญ 
ที่ดิน                                                       50,000 (100 หุน มลูคาหุนละ 100 บาท) 10,000 
เคร่ืองใชสํานกังาน                                   10,000 กําไรสะสม                               30,000    40,000 

120,000 120,000 
ขอสังเกต ุงบดุล  ตองแสดง  ชือ่บริษัท…………  ชื่องบดุล  และวนัที่ของงบดุล 
โดยแสดงสินทรัพย  ไวดานซาย  ดวยจํานวนรวม  =  120,000บาท  และ 
แสดงหนี้สินและสวนของเจาของไวดานขวา  ดวยจํานวนรวม  =  120,000  บาท 
ทั้ง  2  ดานตองเทากัน 
งบดุลเรียกอีกชื่อหนึ่งวา  งบแสดงฐานะการเงิน 

การจัดหมวดหมูรายการตาง ๆ  ในงบดุล 
รายการตาง  ๆ  ในงบดุล  แบงออกเปนหมวดหมู  ไดดังนี ้
 
หมวดสินทรพัย  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 

1. สินทรัพยหมุนเวียน  (Current  Assets) 
2. สินทรัพยถาวร  (Fixed  Assets) 
3. สินทรัพยอื่น   (Other  Assets) 

หมวดหนี้สิน  แบงออกเปน  3  ประเภท  คอื 
1. หนี้สินหมุนเวียน  (Current  Liabilities) 
2. หนี้สินระยะยาว  (Long–Term  Liabilities) 
3. หนี้สินอื่น  (Other  Liabilities) 

หมวดทุนหรือสวนของเจาของ  (Owner  Equity) 
สินทรัพยหมุนเวียน  หมายถึง  เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่สามารถเปล่ียนเปน

เงินสดไดภายใน 1 ป หรอืหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกต ิ คอื  หนึ่งรอบบัญชี
ของกิจการ  เชน  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้การคา  สินคาคงเหลือ  คาใชจายจาย
ลวงหนาสําหรับระยะเวลาไมเกินหนึ่งป  ฯลฯ 
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สินทรัพยถาวร  หมายถึง  สินทรพัยที่มีตัวตนและมีสภาพคงทนถาวร  ทีม่ีอายุ
การใชงานเกินกวาหนึ่งป  และไมสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดภายในระยะปตอไปในการ
ดําเนินงานตามปกติของกิจการ  เชน  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณสํานักงาน  เปนตน 

 สินทรัพยถาวรแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
1. สินทรัพยที่มีตัวตน  เชน  อาคาร  เครื่องใชสํานกังาน  ยานพาหนะ  ฯลฯ 
2. สินทรัพยไมมีตัวตน  เชน  คาความนิยม  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  

เครื่องหมายการคา  สินทรัพยเหลานี้ปรากฏในบัญชีเปนจํานวนเงินเพียงเทากับราคาที่จาย
ไปเพื่อใหไดสินทรัพยนัน้มาเทานั้น  ขอมูลทางบัญชีไมแสดงคาที่แทจริงของสินทรัพยเหลานี้  
เพราะกิจการอาจมีสินทรัพยที่ไมมตีวัตนโดยมิไดจายเงินซื้อมาเลยก็ได 

สินทรัพยอื่น  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมอาจเปล่ียนเปนเงินสดไดภายในรอบ
ระยะเวลา  1  ป  คอื  ไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  และก็ไมใชสินทรพัยถาวรที่มอีายุการใช
งานยาวนาน  เชน  เงนิมัดจํา 

หนี้สินหมุนเวียน  คือ  หนี้สินที่กิจการตองชําระภายใน  1  ป  หรือหนึ่งรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานปกติของกจิการ  เชน  เจาหนี้การคา  คาใชจายคางจาย  ภาษีเงิน

ไดคางจาย  และหนี้สินระยะยาวสวนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
หนี้สินระยะยาว  คือ  หนี้สินที่มีกําหนดเวลาชําระเกินกวา  1  ป  หรือหนึง่รอบ

ระยะเวลาการดําเนินงานปกติของกจิการ  เชน  เงินกูระยะยาว  หุนกู 
สวนของเจาของหรือสวนของผูถือหุน  คอื  สวนเกินของสินทรัพยที่สูงกวา

หนี้สิน  และตกเปนผลประโยชนของเจาของกิจการ   สินทรพัย  =  หนี้สิน + ทุน 
สวนของเจาของ  ถาเปนบริษัทจํากดั  เรยีกวา  สวนของผูถอืหุน 

 
สมการบัญชี 

ความสัมพันธระหวางสินทรัพย   หนี้สิน  และสวนของเจาของ  เขียนเปน
สมการบัญชไีดดังนี้ 
 
 

สมการบัญช ี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี  และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี  ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย   
 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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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 
 

 
 


