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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 ) 



~ 6 ~ 
 

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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ทักษะการรวบรวมและการจัดการขอมูล 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
 
ความเปนมา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2549 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ซึ่งระเบียบดังกลาวใหใชกับ การจัดหาพัสดุของสวนราช การ 
รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือ
การกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือ
กฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการ โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลาน
บาทข้ึนไป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอื่นได  

ในการประชุม กวพ.อ. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 กวพ.อ. ไดมีมติ
ใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการ ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ
กรมบัญชีกลาง จึงขอซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ 

1. บทเฉพาะกาล 
1.1 ขอ 12 ตามระเบียบฯ ไดกําหนดวา “การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลวแต
การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทข้ึนไปหากยังมิไดเริ่มตนเสนอราคา แมมีการ
ประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว” 

1.2 แนวทางการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
1.2.1 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป แทนประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว12 ลงวันที่ 27 
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มกราคม 2548 โดยหนวยงานที่ออกประกาศเชิญชวนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปน
ตนไป ตองดําเนินการตามระเบียบนี้แทน 

1.2.2 การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป 
(1) กรณีที่ยังไมมีการประกาศเชิญชวน ก็ใหเริ่มดําเนินการตามระเบียบนี้

ตั้งแตตน (ตามระเบียบฯ ขอ 8) 
(2) กรณีที่มีการประกาศเชิญชวนแลว แตยังไมดําเนินการรับซองขอเสนอทาง

เทคนิค หรือ ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ถือเปน
คณะกรรมการประกวดราคาตามระเบียบนี้ และดําเนินการตามระเบียบนี้ในขั้นตอนการรับ
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือคัดเลือกเบื้องตนเปนผูมีสิทธิเสนอราคาตอไป (ตาม
ระเบียบฯ ขอ 9) 

(3) กรณีที่ไดดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แตยังไม
มีการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ถือเปนคณะกรรมการประกวดราคา
ตามระเบียบนี้ และดําเนินการตามระเบียบในขั้นตอนการเสนอราคาตอไป (ตามระเบียบฯ ขอ 
10) 

(4) กรณีไดมีการประกาศ ชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ ประกาศกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ใชในการเสนอราคาแลว ขอใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุแจง
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด เพื่อขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางฯ และ
ขอใหกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา โดยหนวยงานผูแจง จะตองแจงชื่อผูใหบริการ
ตลาดกลางฯซึ่งหนวยงานไดคัดเลือกเบื้องตนจากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางฯ ที่
ไดข้ึนบัญชีไว และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา มาเปนขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ตามแบบ บก. 003-1 ดวย 

1.2.3 การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาท แตต่ํากวา 500 ลานบาท 
(1) กรณีที่ยังไมมีการประกาศเชิญชวน ใหเริ่มดําเนินการตามระเบียบฯ นี้

ตั้งแตตน (ตามระเบียบฯ ขอ 8) 
(2) กรณีที่มีการประกาศเชิญชวนแลว ใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงการคลัง ขอ 1.2.1 ตอไปจนสิ้นกระบวนการ 
1.2.4 กรณีหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ พิจารณาแลววา ข้ันตอนการดําเนินการ

จัดหาพัสดุ ซึ่งไดดําเนินงานไวแลวกอนหนาระเบียบนี้ใชบังคับ หากมีพฤติการณใดที่อาจ
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เปนเหตุสมควรจะยกเลิก และไมมีผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ หรือกฎหมายอื่น ก็ใหอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานใหกระทําได 
 
2. แนวทางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราง 

เอกสารประกวดราคา ของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ตามระเบียบขอ 8(1) 
2.1 หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสาร

ประกวดราคา 
2.2 การจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา สามารถจัดทําได ตาม

ภาคผนวก 2 
2.3 เมื่อราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาที่คณะกรรมการ ตามขอ 2.1 จัดทํา

เสร็จแลวใหขออนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน 
2.4 เมื่อหัวหนาหนวยงานไดอนุมัติตามขอ 2.3 แลวใหฝายพัสดุ นําสาระสําคัญที่

สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานฯ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.gprocurement.go.th เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพื่อรับฟงคําวิจารณฯ หรือ
ขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดย
เปดเผยตัว 

2.5 คณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เมื่อไดรับฟงคํา
วิจารณฯ ก็ใหพิจารณาวาสมควรปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาตามนั้น
หรือไม หากเห็นสมควรปรับปรุง ก็ใหดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จ แลวนําเสนอหัวหนา 
หนวยงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 

2.6 นําลงเว็บไซตของหนวยงานฯ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แมจะไมมีการปรับปรุงราง TOR และรางเอกสารประกวด
ราคา ก็ตองนําลงเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือราง TOR และ
รางเอกสารประกวดราคา ตองเผยแพรในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ฉบับแรก และฉบับหลังจากที่ไดรับฟงคําวิจารณแลว) 

2.7 สําหรับการนําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา เผยแพรในเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง ตามขอ 2.3 และ 2.6 สามารถดําเนินการไดตามคูมือการจัดทําประกาศราง 
TOR ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง เพื่อมุงใหเกิด
ภูมิคุมกนัและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพฒันาประเทศสู
ความสมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีแนวคดิท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหาร
ประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
 
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

2.2 การปรบัโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให 
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา 

2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับ
ความรวมมอืระหวางประเทศในภูมภิาคตางๆ 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 

2. การประเมินสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ 
2.1 สถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยยัง

ตองเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบท้ัง
ที่เปนโอกาสและความเสีย่งตอการพฒันาประเทศ ดังนี้ 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตวั 
2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมิภาค 

เอเชียทวีความสําคัญเพิม่ข้ึน การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ไดแก การรวมกลุมในภมูิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของ
อาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซยีนในป 2558 

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง 
4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหา 

สําคัญ 
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวติของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก 

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ 
2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ 

จากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับ
การพัฒนาศกัยภาพทุกชวงวัยแตมปีญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก 

3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการ
สรางภูมิคุมกัน ใหประเทศพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ  
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรบัการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  
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เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  
2.2.3 โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัย 

แรงงานลดลง  
2.2.4 คานิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบอืน  
2.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อม 

โทรมรุนแรง  
2.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง  

2.3 การสรางภูมิคุมกันของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ จาเปนตองสรางและใชประโยชนจากภูมิคุมกัน
ประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 

2.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัม ี
พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  

2.3.2 การพฒันาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
2.3.3 สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
2.3.4 ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของ 

ประเทศ 
2.3.5 ชุมชนทองถิ่นเปนกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวน 

รวมในการพฒันาคุณภาพชวีิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวสัดิการ  
 
3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3.1 แนวคิดหลัก 
กรอบแนวคดิการพัฒนาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับที ่11 ยังคงยึดหลักการ

ปฏิบัตติาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมทีม่ ี
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยาง บูรณาการ  

3.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความ

เขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชือ่มโยงกับระบบเศรษฐกจิโลกและภูมิภาค 
จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ  
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ความรูเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผนดิน 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี 
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยาง
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อื่นและปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนา
คณะผูแทนเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
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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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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
เพิ่มข้ึนตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทําใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  
ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือทนุ 
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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 
คาเชา 2,000   บาท 
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คาน้ํา–คาไฟฟา 280   บาท 
6. กิจการตกลงชําระหนี้ใหเจาหนี้บางสวน  3,000  บาท 
7. ณ  วนัส้ินเดือนตรวจนับของใชส้ินเปลือง  ปรากฏวามีของเหลืออยูคิดเปน

มูลคา  1,400  บาท  แสดงวาในระหวางเดือนมีการนําของใชส้ินเปลืองไปใชในการซักรีด  

1,600  บาท  (ซื้อมา  3,000  บาท หักจํานวนที่เหลือ  1,400  บาท) 
8. นาย   ก.  ถอนเงินไปใชสวนตวั  5,000   บาท 
9. นาย   ก.   จายคาเชาอาคารลวงหนา  3  เดือน  เปนเงิน  6,000  บาท  การ

จายคาเชาอาคารทําใหกิจการมีสิทธิในการใชอาคารตลอดระยะเวลา  3  เดือน  สิทธิในการใช
อาคารนี้ถอืเปนสินทรัพยของกิจการ 
 

จากรายการคาทัง้  9  ขอ  ทาํใหสมการบญัชีเปล่ียนแปลงไป  ดังนี ้

 Dr.  สินทรัพย Cr.  หนี้สิน + ทุน 

เงินสด วัสดุ    +

สํานักงาน 

อุปกรณ +

สํานักงาน 

คาเชาจาย

ลวงหนา 

เจาหนี้  +  ทุน – นาย  ก. 

1.  นําเงินมาลงทุน + 25,000     + 25,000 

2.  ซื้อวัสดุส้ินเปลือง – 3,000 + 3,000     

3.  ซื้ออุปกรณเปนเงินเช่ือ   + 14,000  + 14,000  

4.  รับเงินคาซักรีด + 6,200     + 6,200  (รายไดทําใหทุนเพิ่มข้ึน) 

5.  คาใชจายตาง ๆ – 3,780     – 1,500   (เงินเดือน) 

      – 2,000   (คาเชา)               ทุนลด 

      –    280   (คาน้ํา, คาไฟ) 

6.  ชําระหนี้ใหผูขาย

อุปกรณ 

– 3,000    – 3,000  

7.  โอนวัสดุส้ินเปลืองใชไป  – 1,600    – 1,600   (วัสดุใชไป) 

(ซื้อมา 3,000 เหลือ 1,400)       

8.  นาย ก. เบิกใชสวนตัว – 5,000     – 5,000   (ถอนใชสวนตัวทําให 

      ทุนลด) 

9.  จายคาเชาลวงหนา – 6,000   – 6,000   

 10,420 1,400 14,000 6,000 11,000 20,820 

   31,820 =   31,820 
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เมื่อส้ินงวดบัญช ี อาจเปน  1  เดือน  3  เดือน  หรือ  1  ป  ตองนําขอมลู
ทั้งหมดมาสรุปผล  จัดทํารายการทางการเงิน  เชน  งบกําไรขาดทุน  งบดุล 
 

รานABCซักรีด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบระยะเวลา  1  เดือน  ส้ินสุด  วันที ่ 31  มกราคม  25xx 

รายไดคาซักรีด 6,200  บาท 
หัก คาใชจาย  : 
 เงินเดือน 1,500 
 คาเชา 2,000 
 คาน้ํา-คาไฟฟา    280 
 วัสดุสํานักงานใชไป 1,600 5,380  บาท 
กําไรสุทธิ    820  บาท 
 
 

รานABCซักรีด 
งบดุล 

ณ  วนัที่  31  มกราคม  25xx 
สินทรัพย หนี้สินและทนุ 

เงินสด                                                       10,420 หนี้สิน 
คาเชาจายลวงหนา                                       6,000 เจาหนี้                                             11,000 
วัสดุสํานกังาน                                              1,400 สวนของเจาของ 
อุปกรณสํานักงาน                                       14,000 ทุน – นายอวน          25,000 
 บวก  กําไรสุทธิ              820 

              หัก    ถอนใชสวนตัว    5,000            20,820 
  31,820   31,820 

 

จากงบดุล   สามารถอานฐานะการเงินไดวา 
สินทรัพยรวม   31,820  บาท  นั้น  สวนหนึ่งเปนกรรมสิทธิข์องเจาหนี้   

11,000  บาท  และอีกสวนหนึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนายอวน  ผูเปนเจาของ  20,820   บาท 
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ผังบัญชี  (Chart of Account) 

เพื่อใหการจัดทําบัญชีสะดวกและงายขึ้น  จึงมีการแบงหมวดหมูบัญชีออกเปน 
5 หมวดใหญ  ๆ คือ 

1. หมวดสินทรพัย  (Assets) 
2. หมวดหนี้สิน  (Liabilities) 
3. หมวดทุน   (Capital) 
4. หมวดรายได  (Revenues) 
5. หมวดคาใชจาย  (Expenses) 

หมวดสินทรพัย เลขที่บัญชีข้ึนตนดวย เลข  1 
หมวดหนี้สิน “ เลข  2 
หมวดทุน “ เลข  3 
หมวดรายได “ เลข  4 
หมวดคาใชจาย “ เลข  5 

จากการแบงหมวดหมูดังกลาว  ยังมกีารแบงยอยลงไปอีก  ดังนี้ 
ผังบัญชีและรหัสบัญชี  (เลขที่บัญช)ี 
เลขที่บัญช ี ชื่อบญัช ี
100 สินทรัพย 
110 สินทรัพยหมุนเวียน 

111 เงินสด 
121 ลูกหนี้ 
131 สินคา 
141 คาใชจายลวงหนา 

160 สินทรัพยถาวร 
161 ที่ดิน 
162 อาคาร 
163 อุปกรณ 
164 เครื่องจักร 
165 รถยนต 

170 สินทรัพยอื่น ๆ 
171 เงินมัดจํา 

200 หนี้สิน 
210 หนี้สินหมุนเวียน 
211 เจาหนี้ 
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221 คาใชจายคางจาย 
260 หนี้สินระยะยาว 

261 เงินกูระยะยาว 
300 สวนของเจาของ (ทุน) 

301 ทุนเรือนหุน 
302 กําไรสะสม 
303 เงินปนผล 

400 รายได 
401 ขาย 
402 ดอกเบี้ยรับ 
403 รายไดอื่น ๆ  

500 คาใชจาย 
501 ตนทุนขาย 

502 เงินเดือน 
503 คาเชา 
504 คาน้ําประปา 
505 คาไฟฟา 

 
ตัวอยางการบันทึกรายการคาในบัญชแียกประเภทของรานABCซักรีด 
1. นายอวน  นาํเงินสดมาลงทุน  25,000  บาท 

บัญชีที่เกี่ยวของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Dr.  เพิ่ม  
+ 25,000   บาท  และ 
 บัญชีทนุ–นายอวน Cr.  เพิ่ม  + 25,000   บาท 
Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีทุน–นายอวน Cr. 
(1)         25,000    (1)         25,000 
     
2. จายเงินสดซื้อของใชส้ินเปลอืง   3,000  บาท 

บัญชีที่เกีย่วของ  คือ เงินสด    (สินทรัพย) Cr.  ลด    – 3,000   บาท   และ 
วัสดุสํานกังาน  (สินทรัพย) Dr.  เพิ่ม  + 3,000   บาท 

Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีวัสดุสํานกังาน Cr. 

(1)         25,000 (2)           3,000  (2)           3,000  
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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 
 

 


