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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานที่ทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง 
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร 

เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา 
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากข้ึน มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่
ทําการศุลกากร  

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน 
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปล่ียน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ข้ึน
แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิดความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต  

ในปจจุบันกรมศุลกากร ไดรับบทบาทและหนาที่จากเดิมที่เนนการจัดเก็บภาษีอากร
จากของที่นําเขามาในและสงออกไป นอกราชอาณาจักรมาเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาสงเสริม
ดานการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแขงขันกับตลาด
การคาของโลกได ควบคูกันนั้นกรมศุลกากร ไดพัฒนาระบบงานการจัดองคกรการ นําระบบ
คอมพิวเตอร มาใชในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของขาราชการใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงาน
ตางๆแลว กรมศุลกากรไดปรับปรุงขยายหนวยงานตางๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารท่ีทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา 
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539  

วิสัยทัศนกรมศุลกากร 

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการแขงขัน และความปลอดภัยทางสังคม 

พันธกิจกรมศุลกากร 

1.  บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
2.  สนับสนนุความสามารถในการแขงขัน 
3.  ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. มุงพัฒนาขีดสมรรถนะมาตรฐานโลก 
2.  มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.  มุงมัน่ศุลกากรสะดวกและโปรงใส 
4.  มุงสูมติิใหมในการควบคมุทางศุลกากร 
5.  มุงมัน่จดัเก็บภาษีอากรและปกปองเศรษฐกจิ 
6.  มุงเปนหนาดานหลักปกปองสังคม 
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พิธีการนําเขาศุลกากร 

 ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการนําเขา  อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ ที่กําหนดไวใหครบถวน โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา ดังนี้ 
 1.  ประเภทใบขนสินคาขาเขา  เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผูนําเขาตอง
ย่ืนตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนกออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะการนําเขา  

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากร
มิไดกําหนดใหใชใบขนสินคาประเภทอื่น 

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่
กรมศุลกากรกําหนดสําหรับของที่นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเล้ียงมีชีวิต 

(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคากอนปฏิบัติพิธีการครบถวนตามที่กรมศุลกากรกําหนด 

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว 
ใชสําหรับการนําเขาหรือสงออกสินคาชั่วคราวประเภทตาง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวม
ไทย- มาเลเซีย ใชสําหรับการนําเขาสินคาในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสําหรับพิธีการสินคาถายลํา 

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสําหรับพิธีการสินคาผานแดน 

(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออก
ช่ัวคราว ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับกรมศุลกากร 
 
1. กิจการภาษี  หรือการศุลกากรสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกวา 
 ก. ระบบเจาภาษีนายอากร   ข. จกอบ 
 ค. ขนอน     ง. ภาษีรอยชักสาม 
 ตอบ ข. จกอบ 

กิจการภาษี  หรือกรมศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จากหลักฐาน  
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง  เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปน
ปจจัย ในการสรางความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย  
ไดมีประกาศยกเวนแกผูมาคาขายดังหลักฐานที่ปรากฎในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้
ดีในน้ํามีปลาในนามีขาว พอเมืองบอเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไป
ขาย ใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"  

 
2. "ภาษีรอยชักสาม" เกิดข้ึนในยุคสมัยใด 
 ก. ยุคพอขุนรามคําแหง   ข. ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ค. ยุคสมัยกรุงธนบุรี    ง. ยุครัตนโกสินทร 
 ตอบ ง. ยุครัตนโกสินทร 

เม่ือเขาสูกรุงรัตนโกสินทร  ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัวมีการประมูล
ผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บ
ภาษีเรียกวา "โรงภาษี"  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศ
มากข้ึน   มีการทําสนธิ สัญญาเบาริ่ งที่ เกี่ยวกับศุลกากร  คือยกเลิกการเก็บ
คาธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเปนเก็บภาษีสินคาขาเขาที่เรียกวา “ภาษีรอยชัก
สาม” สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุในทายสัญญาเปนชนิดไป  มีการตั้งโรงภาษี 
เรียกวา  ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่ทําการศุลกากร 

 
3. ขอใดไมใชพันธกิจของกรมศุลกากร 
 ก. บรรจุมาตรฐานศุลกากรโลก 
 ข. จัดเก็บภาษีอากร 
 ค. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
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 ง. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 ตอบ ข. จัดเก็บภาษีอากร 
  พันธกิจกรมศุลกากร 
  1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
  2. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
  3. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 
4. ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation) คืออะไร 
 ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ข. ราคาของสินคาสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ค. ราคาของสินคานําเขาและสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ง. ราคาของสินคาภายในประเทศเพื่อใชเปนฐานในการประเมนิภาษีอากร 
 ตอบ ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

คําวา "ศุลกากร" หรือ "ราคา" แหงของอยางนั้น  ในกรณีของนําเขา 
หมายถึง ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร ปจจุบัน
ประเทศไทยใชราคาศุลกากรเรียกวา "ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation)" ของ
องคการศุลกากรโลก (World Trade Organization : WTO) ในการกําหนดราคาสินคา
ขาเขาสําหรับการคํานวณคาภาษีอากร  ปกติการกําหนดราคาศุลกากรจะอยูบน
พื้นฐานของราคาซื้อขายของท่ีนําเขาซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจายหรือพึงจายจริงใหกับ
ผูขายในตางประเทศ  อยางไรก็ดี ราคาซื้อขายของที่นําเขานั้น  จะอยูภายใตเงื่อนไข
บางประการ เชน การซื้อขายผูซื้อกับผูขายตองไมมีความสัมพันธกัน หรือการซื้อขาย
นั้นตองไมมีเงื่อนไขอยางอื่นอีก 

 
5. ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบเสมอๆ ในการนําเขาสงออกสามารถจําแนกไดกี่ 

ประเภท 
 ก. 3 ประเภท     ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท     ง. 6 ประเภท 
 ตอบ ค. 5 ประเภท 

ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบไดเสมอๆ ในการนําเขาสงออก  สามารถจําแนก
ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ  คือ 
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  1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
  2. ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 
  3. ความผิดฐานสําแดงเท็จ 
  4. ความผิดฐานนําเขาของตองหามตองกํากัดเขามาในหรือสงออกนอกสหราช
อาณาจักร 
  5. ความผิดฐานฝาฝนพิธีการศุลกากร 
 
6. ความผิดทางศุลกากรในกรณีมีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร คือ 
 ก. ริบของ , จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร 
 ข. ริบของ , จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 10 เทาของราคารวมคาภาษีอากร 
 ค. ริบของ , จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร 
 ง. ริบของ , จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร 
 ตอบ ค. ริบของ ,จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 4 เทาของราคารวมคาภาษีอากร 

 กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสําหรับ
ความผิดครั้งหนึ่งๆ  ไวสูงสุด คือ  ใหริบของที่ลักลอบหนีศุลกากร และปรับเปนเงิน 4 
เทาของราคารวมคาภาษีอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับและจํา 

 
7. การแกไขเอกสาร  บันทึกเรื่องราวราสาร อยางอื่นภายหลังที่ทางราชการออกใหเปน 

ความผิดแบบใด 
 ก. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
 ข. ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 
 ค. ความผิดฐานสําแดงเท็จ 
 ง. ความผิดฐานฝาฝนพิธีการศุลกากร 
 ตอบ ค. ความผิดฐานสําแดงเท็จ 

ความผิดฐานสําแดงเท็จ  หมายถึงการสําแดงใดๆ  เกี่ยวกับการนําเขาหรือ
สงออกสินคาไมตรงกับหลักฐานเอกสารและขอเท็จจริงในการนําเขาและสงออก  การ
กระทําผิดฐานสําแดงเท็จมีหลายลักษณะ  ดังนี้ 

  1. การย่ืนใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยาง 
อื่นตอกรม 

  2. การไมตอบคําถามของเจขาหนาที่ศุลกากรท่ีปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
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สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช 2469 

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา  

โดยท่ีทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัด และ ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น 
สมควรจะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบทมาตรา
ดังตอไปนี้  

หมวด 1  
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติศุลกากร พระ

พุทธศักราช 2469”และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว 3 
เดือน  

บทวิเคราะห 
มาตรา 2 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยว

แกศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถอยคําตอไปน้ี 
ถาไมแยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและส่ิง
ทั้งหลายดังกําหนดไวตอไปนี้ คือ 

คําวา “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คําวา “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร หรือผูซึ่งอธิบดีกรม
ศุลกากรมอบหมาย 

คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน หมายความและกินความรวมไป
ถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวี หรือนายอําเภอ 
หรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการแทนกรมศุลกากร 

คําวา “พนกังานเจาหนาที่” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใดๆ 
ซึ่งไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตาม
หนาที่ของตนโดยปรกติ 

คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรือ “เมืองตางประเทศ” 
หมายความวา ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม 
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คําวา “เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหรวมท้ังส่ิงใด ๆ ที่ไดทําข้ึนหรือใชในการ
นําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา 

คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือ
ควบคุมเรือ 

คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระ
ติดพันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกินความรวม
วาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสียคาภาษีและคาภาระ
ติดพันครบถวนแลว 

คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคล
อื่นซึ่งเปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขา
มาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคํา
วา “ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 

คําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แหงของอยางใดนั้น 
(1) ในกรณีสงของออก หมายความวา ราคาขายสงเงินสดซึ่งจะพึงขายของ

ประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และท่ีที่สงของออกโดยไมมีหักทอนหรือ
ลดหยอนราคาอยางใด หรือ 

(2) ในกรณีนําของเขา หมายความวา ราคาของของเพื่อความมุงหมายในการ
จัดเก็บอากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคายอนกลับ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและการกําหนดราคาตาม 
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คําวา “อากร” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติด
พันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

คําวา “คลังสินคา”หมายความวาโรงพักสินคาที่มั่นคงและคลังสินคาทัณฑบน 
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คําวา “เขตปลอดอากร”หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยของที่นําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ  

หมวด 1 ทวิ 
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร 

มาตรา 2 ทวิ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบดวย ปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม
สรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ  

มาตรา 2 ตรี ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 2 ทวิ มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อีกได  

มาตรา 2 จัตวานอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 2 ตรี 
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออก 
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคล

ลมละลาย 
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปน

กรรมการแทน 
กรรมการซึ่ งไดรับแตงตั้ งตามวรรคสอง  อยู ในตําแหนงได เพียงเทา

กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน  
มาตรา 2 เบญจการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
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ศัพทเก่ียวกับธุรกิจและการคาระหวางประเทศ 
 

   1. Remitting Bank (ธนาคารผูสงตั๋วไปเรียก) กรณีที่ธนาคารของผูขายสินคาใน
ตางประเทศ สงตั๋วเรียกเก็บไปใหธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว (Collecting Bank) ชวย
เรียกเก็บเงินจากผูซื้อตาม Terms of Payment ตามท่ีไดตกลงกันไว เมื่อ Collecting Bank 
เรียกเก็บเงินไดแลว ก็จะสงเงินจํานวนดังกลาวไปให Remitting Bank เพื่อสงใหผูขายอีกตอ
หนึ่ง 
 

   2. Collecting Bank (ธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามตั๋ว) จะตดิตอผูขายใหนําเงิน
มาชําระตามจํานวนเงินที่ระบุไวในตัว๋แลกเงิน Collecting Bank เปนเสมือนคนกลางที่จัดการ
เรื่องการเก็บเงินใหเทานั้นไมรับผิดชอบอะไร ทั้งส้ิน 

   3. Outward Bill Collecting Bank (ตั๋วเรียกเก็บขาออก) กรณีผูขายในประเทศ
มีมาก ติดตอขายสินคาแกผูซื้อในตางประเทศจนเปนที่คุนเคยและเชื่อถอืซึ่งกันและกัน จึงไม
จําเปนตองใหผูซื้อเปด L/C เพื่อส่ังซื้อสินคา เมื่อผูขายไดรับคําส่ังซื้อแลว ก็จัดหาสินคาไปให
ผูซื้อแลวสงตั๋วแลกเงินพรอมเอกสารการสงสินคา (Shipping Documents) ไปเรียกเก็บเงิน
จากผูซื้อ โดยผานธนาคารที่ชวยเปนผูเรียกเก็บเงินให ธนาคารซึ่งเปนผูเรียกเก็บเงินตามตัว๋ 
(Collecting Bank) จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไมได ธนาคารจะสงเงินให
ผูขายในตางประเทศ เมื่อตัว๋ไดรับชาํระเงินจากผูซื้อแลวเทานั้น 
   4. Issuing Bank or Opening Bank (ธนาคารผูเปด L/C) คือ ธนาคารผูออก
หนังสือเครดิต (Letter of Credit) เพื่อการชําระหนี้ใหแกผูสงสินคาออกตางประเทศ 
(Exporter) หรือผูรับประโยชน (Beneficiary) ตามเงื่อนไขขอตกลงที่ไดระบุไวใน L/C แทนผู
ส่ังซื้อสินคาภายในประเทศ (Importer) 
   5. Advising Bank (ธนาคารผูแจงการเปด L/C) ไดแก ธนาคารที่อยูในประเทศ
ผูขาย ซึ่งเปนผูรับ L/C จากธนาคารผูเปด L/C (Issuing Bank)  สงใหแกผูขายสินคา 
(Beneficiary) 
   6. Confirming Bank (ธนาคารผูรับรอง L/C) คอื ธนาคารผูเขารับผิดชอบทัง้
การรับรองเครดิต ซึ่งเปดมาโดยธนาคารอื่น หรือการรับรองวาผูเปดเครดิต หรือธนาคารผู
จายเงินจะรบัชําระเงนิตามเครดิตและ Confirming Bank ซึ่งยอมมภีาระผูกพันที่จะตอง
จายเงินตามตั๋วแกผูขาย เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขและคําส่ังที่ไดระบุไวใน
เครดิตทุกประการ 
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   7. Negotiating Bank (ธนาคารผูรบัซื้อตั๋วและเอกสารเพื่อการชําระเงิน) คือ 
สํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทนตางประเทศผูรับภาระชําระเงินแทนธนาคารผูเปด L/C 
ในกรณีที่ผูรับประโยชนหรือผูสงสินคาออก ไดปฏิบัตติามเงือ่นไขที่ไดระบุไวใน L/C มาขอรับ
เงิน ธนาคารก็จะตรวจสอบเอกสารที่ผูรับประโยชนนํามายืนยัน หากเอกสารท่ีนํามาย่ืน
ถูกตอง ธนาคารดังกลาวจะปฏิบตัิตามคําส่ังที่ไดใหไว เชน จายเงินใหทันทีหรอืจัดส่ังตั๋วมา
เพื่อใหผูจายรับรองตั๋ว วิธีการดังกลาว เรียกวา Negotiation 
   8. Restricted Bank หมายถึง ธนาคารผูที่ถูกเจาะจงใหรับซื้อตั๋วตาม L/C ที่เปด
มาโดยเฉพาะ 
   9. Processing Bank หมายถึง ธนาคารผูดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารที่เปดตาม L/C ใหแก  Restricted Bank 
   10. Reimbursing Bank หมายถึง  ธนาคารที่จายเงินใหแกธนาคารใดธนาคาร
หนึ่ง ซึ่งเปนการชดใชเงินที่ธนาคารแรกนั้นไดจายเงินใหแกผูรับประโยชน เชน เราเปด L/C 
ส่ังสินคาไปยังประเทศเยอรมน ี ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ใน L/C ระบุวา เมื่อ Negotiating 
Bank ในเยอรมันไดจายเงินตามตัว๋แกผูรับประโยชน แลวไดไปขอรบัเงินเอาจากสาขาของ
เราในนิวยอรก ในการนี้สาขานิวยอรกของเรา คือ Reimbursing Bank 
   11. Paying Bank Drawee Bank คือ ธนาคารผูถูกระบุชื่อในดราฟทเปนผู
จายเงิน 
   12. Accepting Bank คือ ธนาคารที่รบัรองตั๋วแลกเงิน โดยเขียนวา “Accepted” 
ลงบนตั๋วแลกเงินการที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเขารับรองตั๋ว ธนาคารนั้นจะเขามารบัผิดชอบ
เมื่อตัว๋ฉบับนั้นครบกําหนด ทําใหตั๋วฉบบันั้นเกิดคาข้ึนในตัวเอง และตัว๋ที่ไดรับการรับรอง
แลวอาจนําไปขายลดไดในตลาดการเงิน 
   13. Nostro A/C เปนภาษาฝรั่งเศส แปลเปนภาษาอังกฤษวา “Our Account with 
you” หมายความวา ธนาคารพาณิชยในประเทศ มีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคารตัวแทน
ตางประเทศ 
   14. Vostro A/C เปนภาษาฝรั่งเศส แปลเปนภาษาอังกฤษวา “Your Account 
with us” หมายความวา ธนาคารตวัแทนตางประเทศ มีบญัชีเงินฝากอยูกับธนาคารพาณิชย
ในประเทศ 
   15. Commercial Letter of Credit คือ ตราสารที่ Issuing Bank เปนผูออกตาม
คําขอของลูกคาของตนเพื่อรับรองแกผูขายวาจะไดรับเงินคาสินคา  โดยใหอํานาจในการ
จายเงินภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวแกอีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในประเทศของผูขายสินคา 
ใหจายเงินใหแกผูขายที่นําตั๋วแลกเงินพรอมดวยเอกสารประกอบการสงสินคาตาง ๆ มาย่ืน 



~ 15 ~ 
 

    

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 



~ 16 ~ 
 

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 

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  ขอมูลทางบัญชีไมแสดงคาท่ีแทจริงของสินทรัพยเหลานี้  
เพราะกิจการอาจมีสินทรัพยที่ไมมตีวัตนโดยมิไดจายเงินซื้อมาเลยก็ได 

สินทรัพยอื่น  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมอาจเปล่ียนเปนเงินสดไดภายในรอบ
ระยะเวลา  1  ป  คอื  ไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  และก็ไมใชสินทรพัยถาวรที่มอีายุการใช
งานยาวนาน  เชน  เงนิมัดจํา 
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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  
หนี้สิน  และสวนของเจาของ   อยางไรก็ตาม  สินทรัพยทั้งส้ินตองเทากบั  หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ 

 
งบกําไรขาดทุน  (Income Statement) 

งบกําไรขาดทุนเปนงบ  หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่   คือ  1  ป    หรืออาจจะส้ันกวา  1  ปก็ได  เชน  งวด 

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

การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย  การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย  เรียกวา  กําไร
สุทธิ  หรือรายจายมากกวารายได  เรียกวา  ขาดทุนสุทธิ  ดังตัวอยางตอไปนี ้

 
 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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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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แนวขอสอบ  การเงินและบัญชี 
 
1.สมการบัญชี คือขอใด 
 ก. สินทรัพย + หน้ีสิน = สวนของเจาของ  
 ข. สินทรัพย = สวนของเจาของ + หน้ีสิน 
 ค. สินทรัพย = หน้ีสิน – สวนของเจาของ  
 ง. สินทรัพย + สวนของเจาของ = หน้ีสิน 
 
2.สวนไดเสียของเจาของในสินทรัพยของบริษัทหน่ึง ๆ คือ 
 ก. สินทรัพยถาวร  ข. สวนของผูถือหุน  
 ค. คาใชจายในการดําเนินงาน ง. ทุนหุนสามัญ 
 
3.ณ วันส้ินงวดบัญชีปจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆเปนดังน้ี เงินสด 150,000 บาท ลูกหน้ี 
50,000 บาท หุนสามัญ 10,000 บาท กําไรสะสม 60,000 บาท หน้ีสิน ณ วันส้ินงวดเทากับเทาใด 
 ก. 80,000 บาท  ข. 130,000 บาท  
 ค. 140,000 บาท  ง. 190,000 บาท 
 
4.บัญชีตาง ๆ ตอไปนี้ บัญชีใดมียอดคงเหลือดานเดบิต 
 1. สินคาคงเหลือ  2. คาเชา  
 3. ทุนเรือนหุน  4. คาเส่ือมราคาสะสม 
 5. ขาย  6. คาเชาจายลวงหนา  7. เจาหน้ี 
 ก. สินคาคงเหลือ ทุนเรือนหุน ขาย คาเชาจายลวงหนา 
 ข. สินคาคงเหลือ คาเชา คาเชาจายลวงหนา 
 ค. ทุนเรือนหุน คาเส่ือมราคาสะสม ขาย เจาหน้ี 
 ง. คาเชา คาเส่ือมราคาสะสม เจาหน้ี 
 
5.ขอความในขอใดเปนขอความท่ีถูกตองสําหรับระบบบัญชีเด่ียว 
 ก.คาใชจายคางจายจะหามาไดโดยการสอบถามเจาของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยก
ประเภทเจาหน้ี  
 ข.การเปรียบเทียบทุนจะทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได แตไมสามารถทําใหทราบวา
กิจการมีรายไดและคาใชจายเทาใด 
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 ค.งบดุลมักถูกเรียกวางบแสดงฐานะการเงิน สวนงบกําไรขาดทุนมักถูกเรียกวางบเปรียบเทียบทุน 
 ง.สมุดเงินสด สมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทมีขอมูลไมเพียงพอตอการทํางบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
6. เงินไดของรัฐบาลเกือบท้ังหมดเกิดจากเงินของราษฎร ฉะน้ันจึงสมควรที่ราษฎรควรจะตองรู
เห็น หมายความถึงหลักการงบประมาณแผนดินตามขอใด 
 ก. หลักการคาดการณไกล   ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 
7.การควบคุมงบประมาณทั้งรายไดและรายจายใหถูกตอง หมายความถึงหลักงบประมาณแผนดิน
ในขอใด 
 ก. หลักสมรรถภาพ    ข. หลักประชาธิปไตย 
 ค. หลักดุลยภาพ    ง. หลักยุติธรรม 
 

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

9.การเร่ิมต้ังวงเงินสดยอย เหรัญญิกจะบันทึกรายการโดย 
 ก. เดบิท เงินสดยอย xx ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
   เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx เครดิต เงินสดยอย xx 
 ค. เดบิท คาใชจายตาง ๆ xx ง. ผิดทุกขอ 
   เครดิต เงินสดยอย xx 
 
10.การจายเงินสดยอย เม่ือผูรักษาเงินสดยอยจายคาใชจายเล็กๆ นอยๆ ผูรักษาเงินสดยอยจะ
บันทึกรายการโดย 
 ก.ทําใบสําคัญเงินสดยอยเพื่อเปนหลักฐานวาจายเงินใหใครเปนเงินเทาใดและรายจายประเภทใด 
 ข.บันทึกความจําวาไดจายคาใชจายอะไรในสมุดเงินสดยอย 
 ค.รวบรวมหลักฐานใบสําคัญเงินสดยอยไวจนกวาเงินสดยอยเกือบจะหมดเพื่อขอเบิกเพ่ิมเติม 
 ง.ถูกตองทุกขอ 
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11.การเบิกเงินชดเชย เม่ือผูรักษาเงินสดยอยไดจายเงินไปจนเกือบหมด จากจํานวนเงินท่ีต้ังไว
แลวผูรักษาเงินสดยอยจะรวบรวมใบสําคัญเงินสดยอยมาขอเบิกเงินสดชดเชยจากเหรัญญิก 
เหรัญญิกจะบันทึกรายการบัญชีโดย 
 ก. เดบิท คาใชจาย (ระบุตามประเภทบัญชี) xx 
     เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
 ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
     เครดิต คาใชจาย (ระบุตามประเภทบัญชี) xx 
 ค.เหรัญญิกไมตองบันทึกบัญชีเลย 
 ง.ถูกตองทุกขอ 
 

12.การปรับปรุงเงินสดยอย ณ วันส้ินงวดบัญชี ในกรณีท่ีผูรักษาเงินสดยอยมิไดรวบรวมหลักฐาน
คาใชจายมาขอเบิกเงินในวันส้ินงวดบัญชี เหรัญญิกจะบันทึกรายการปรับปรุงดังน้ี 
 ก. เดบิท   เงินสดยอย xx 
     เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
 ข. เดบิท คาใชจายตาง ๆ (ท่ียังไมขอเบิกเงินชดเชย)xx 
              เครดิต เงินสดยอย xx 
 ค. เหรัญญิกไมตองปรับปรุงบัญชีเลย 
 ง.ผิดทุกขอ 
 
13.บัญชีเงินสดยอยเมื่อแสดงในงบดุล  
 ก. แสดงเปนยอดเงินยืม ข. แสดงเปนยอดเงินยืมประจํา 
 ค. แสดงเปนสวนหน่ึงของเงินสด ง. แสดงเปนสวนหน่ึงของบัญชีทุน 
14.สมุดเงินสดยอย เปน 
 ก. สมุดชวยบันทึกความจําของผูรักษาเงินสดยอย ข. มิใชเปนสมุดรายการขั้นตน 
 ค. มิใชสวนหน่ึงของระบบบัญชีคู ง. ถูกตองทุกขอ 
 

15. การเพิ่มวงเงินสดยอย เหรัญญิกบันทึกรายการโดย 
 ก. เดบิท เงินสดยอย xx ข. เดบิท เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx 
   เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคาร xx เครดิต เงินสดยอย              xx 
 ค. เดบิท คาใชจายตาง ๆ (ระบตุามประเภท)  xx ง. ถูกตองทุกขอ 
  เครดิต เงินสดยอย xx 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส 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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11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
12.Website ของกรมบญัชีกลางคือ Website ใด 
 ก. www.gprocurement.go.th 
 ข. www.procurement.go.th 
 ค. www.gprocurement.ac.th 
 ง. www.procurement.go.th 
 ตอบ ก. www.gprocurement.go.th 

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
13.เมื่อการรางเอกสารการประกวดราคากอนการเริ่มจัดหาพสัดุ  ไดรับการอนุมตัิแลว ใหนํา
สาระสําคัญเผยแพรทาง website ของหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ง. กรมบญัชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

เมื่อรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขต
ของงานไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพร  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
14.จากขอขางตน การเผยแพรนั้นตองเผยแพรไมนอยกวากีว่ัน 
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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 
 

 


