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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
      สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) 
ประกอบมาตรา 303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวย
สภาเกษตรกร  โดยมี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย
ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) 
เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภา
เกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... ซึ่งเปน
กฎหมาย ที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต 
และการตลาดเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับ
เกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อยางเปนเอกภาพ โดยสราง
เครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง รวมทั้ง
ใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดาน
ตางๆในการนี้ ไดมีการนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจาก
เกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นที่ แตละภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลที่ได จากการรับฟง
ความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
 
ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.       
      รางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม 9 ฉบับ คือ        

1. คณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดเสนอตอ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
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สภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยวิสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2552 

2. นายเจริญ จรรยโกมล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน กับคณะ 
(ปจจุบันคือพรรคเพื่อไทย) ซึ่งไดเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2551 และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภา
ผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยวิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 

3. นายศุภชัย โพธสุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ซึ่งไดเสนอตอ
ประธานสภาผูแทนราษกร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 และไดบรรจุ ระเบียบวาระการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัยวิสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 

4. นายขยัน วิพรหมชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ซึ่งได
เสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 22 (สมัย
วิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 8 เมษายน 2552 

5. นายอนันต ศรีพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งไดเสนอตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 26 (สมัยวิสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 

6. นายสถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งไดเสนอ
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 28 (สมัย
วิสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 

7. นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ 
ซึ่งไดเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 และไดบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 9 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 
 

อํานาจหนาที่ 
สภาเกษตรกรแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
เปนปที่ 65 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ 

พ.ศ. 2553”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และ

กิจการอื่นที่เก่ียวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะ
ของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ดวย 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภา

เกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา  4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา 5  ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้ 
(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดย

ตําแหนง 
(2) สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช ดาน

สัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวนสิบหกคน โดยกระจายตามความสําคัญ
และครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) และ (2) เลือกจากผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเกษตรกรรม จํานวนเจ็ดคน โดยมาจากดานพืช ดาน
สัตว และดานประมงอยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม (2) ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สํานักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  

มาตรา 6  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา 
เกษตรกรจังหวัดครบทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดมายัง เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตาม
มาตรา 5 (2) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง
เลขาธิการไมครบทุกจังหวัด แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ
แลวไมนอยกวารอยละเกาสิบของจํานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดท้ังหมด ใหถือวา 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 
3. ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง 
 ก. เกษตรกรรม    ข. เกษตรกร 
 ข. องคกรเกษตรกร    ง. สภาเกษตรกร 

ตอบ ข. เกษตรกร 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และกิจการ

อื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ได ข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ผูมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แหงชาติในสวนใด 
 ก. อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ข. อํานาจหนาที่ใน “สกช.” 
 ค. รักษาการทั้งฉบับ 
 ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ตอบ ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
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ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล 
 
6.ภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ
ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 

ตอบ ง. 60 วัน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ

ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิก 
 
7. ขอใดเปนคุณสมบัติของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ก. อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
 ข. ไมเปนขาราชการการเมือง 

ค. ไมเปนบุคคลซึ่งเอกชนเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(3) เปนเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา 5 (2) 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
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12.สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในกี่วันนับแตวันสิ้นป
บัญชี 
 ก. สามสิบวัน     ข. ส่ีสิบหาวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เกาสิบวัน 

ตอบ . เกาสิบวัน 
ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน

นับแตวันส้ินปบัญชี 
 
13. หนวยงานใดเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ก. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. กรมบัญชีกลาง    ง. หนวยงานเอกชน 

ตอบ ก. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานและใหทําการตรวจสอบ 

รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานรวมทั้งประเมินผลการใชจายเงิน และ
ทรัพยสินของสํานักงาน โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 
ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา  
 
14.สภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้ง จํานวนกี่คน 
 ก. หาคน     ข. สิบคน 
 ค. สิบหกคน     ง. ย่ีสิบคน 

ตอบ ค. สิบหกคน 
สมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้ง จํานวนสิบหกคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอ

มากกวาสิบหกอําเภอ ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของ
อําเภอ 
 
15. สมาชิกผูทรงคุณวุฒิในสภาเกษตรกรจังหวัด มีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน     ข. สิบคน 
 ค. สิบหกคน     ง. ย่ีสิบคน 
 ตอบ ก. หาคน 
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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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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 ้

 
บริษัท   ABC การคา   จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  25xx 

รายได  : 
ขาย 200,000 

รายจาย  : 
ตนทุนขาย 100,000 
เงินเดือน   30,000 
คาเชา     5,000 
คาน้ํา-คาไฟ     5,000 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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ตัวอยางการบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภทของรานABCซักรีด 
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  
     

3. ซื้ออุปกรณซักรีดเปนเงนิเช่ือ  14,000  บาท 
บัญชีที่เกีย่วของ  คือ อุปกรณสํานักงาน  (สินทรัพย) Dr.  เพิ่ม  + 14,000   บาท  และ 

เจาหนี้   (หนี้สิน) Cr.  เพิ่ม  + 14,000   บาท 
Dr. บัญชีอุปกรณสํานักงาน Cr. Dr. บัญชีเจาหนี ้ Cr. 

(3)         14,000    (3)         14,000 
     

4. รับเงินสดเปนคาซักรีด   6,200  บาท 
บัญชีที่เกีย่วของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Dr.  เพิ่ม  + 6,200    บาท  และ 

รายไดคาซักรีด Cr.  เพิ่ม  + 6,200    บาท 
Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. รายไดคาซักรีด Cr. 

(1)         25,000 (2)           3,000   (4)          6,200 
(4)           6,200     

5. จายเงินเดือน  คาเชา  คาน้าํ-คาไฟ  รวม  3,780   บาท 
บัญชีที่เกีย่วของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Cr.  ลด    –  3,780   บาท 

บัญชีเงินเดือน คาเชา คาน้ํา–คาไฟ Dr.  เพิ่ม   + 3,780 
Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีเงินเดือน Cr. 

(1)         25,000 (2)           3,000  (5)           1,500  
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสด ุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
22.ขอใดหมายถึงพัสดุ 
 ก. วัสดุ     ข. ครุภัณฑ 
 ค. ที่ดิน     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

"พัสดุ"  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่กําหนดไวในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ  
 
23.ขอใดหมายถึง "เงินงบประมาณ" 
 ก. งบประมาณรายจายประจําป  
 ข. งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 ค. เงินสวนราชการที่รับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

"เงินงบประมาณ" หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่ม เติม  และเงินซึ่ งสวนราชการไดรับไว โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู 
และเงินชวยเหลือ   
 
24.โรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ตองไดรับรองจากหนวยงานใด 
 ก. มอก. 9001     ข. มอก. 9002 
 ค. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001  หรือ มอก. 9002  ในกิจการและขอบขายที่
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ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน  

 
25.การกําหนดใหสวนราชการระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจ 

ดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามผูใดกําหนด 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. หัวหนาสวนราชการ 
 ตอบ ข. กระทรวงกลาโหม 

สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกําหนดใหสวนราชการระดับใด 
ผูบังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหนงใด  มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด   
 
26.บทลงโทษ  ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 
 ข. ลงโทษอยางต่ําตัดเงินเดือน 
 ค. ลงโทษอยางต่ําวากลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
 ง. ลงโทษอยางต่ําภาคทัณฑ 
 ตอบ ค. ลงโทษอยางต่ําวากลาวตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 

บทลงโทษ ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือ
วากลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร   
 
27."กวพ."  เปนชื่อยอของอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ข. กรรมการวาดวยการพัสดุ 
 ค. คณะกรรมการพัสดุ   ง. กรรมการพัสดุ 
 ตอบ ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา "กวพ."  
 
28."กวพ." มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน 
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 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน 

กรรมการ   
 
29.ผูใดไมใชคณะกรรมการใน กวพ. 
 ก. ผูแทนสํานักงบประมาณ    

ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 
 ค. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ง. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ตอบ ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการ ใน กวพ. ประกอบดวย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ป. ผูแทน
กรมวิเทศสหการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม   

 
30. กรรมการใน "กวพ." คือขอใด 

ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม  
ค. ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
31. ผูทรงคุณวุฒิใน กวพ. ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินกี่คน 

ก. ไมเกินสามคน    ข. ไมเกินหาคน 
ค. ไมเกินเจ็ดคน     ง. ไมเกินเกาคน 
ตอบ ข. ไมเกินหาคน 
 
32.ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใน กวพ.  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป  
 ก. สองป     ข. สามป 
 ค. ส่ีป      ง. หาป 

ตอบ ก. สองป   
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70. สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) 
ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 

 ตอบ ง. รอยละ 80 
การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียา

หลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให
ใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 
 
71.การซ้ือยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเกินกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
 ตอบ ค. รอยละ 3 

การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก 
วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิต
ออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้
ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลาง
ของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3 
 
72.หนวยงานใดมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดาน
ยากําหนด  

ก.องคการเภสัชกรรม    ข. กรมบัญชีกลาง 
ค. สํานักงบประมาณ    ง. กระทรวงสาธารณสุข 
ตอบ ง. กระทรวงสาธารณสุข 
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ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการ
แหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาให
สวนราชการตาง ๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
และเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือ มีจําหนายใหสวนราชการ ๆ ทราบ
ดวย 
73. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง หัวหนาสวนราชการ มีอํานาจส่ังซื้อไดภายในวงเงินเทาใด 
 ก. ไมเกิน 1,000,000 บาท 
 ข. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ค. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ง. เกิน 100,000,000 บาท 
ตอบ  ข. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

 
74. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง ปลัดกระทรวง มีอํานาจส่ังซื้อไดภายในวงเงินเทาใด 
 ก. ไมเกิน 1,000,000 บาท 
 ข. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ค. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ง. เกิน 100,000,000 บาท 
ตอบ ค. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 

 
75. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง รัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจส่ังซื้อไดภายในวงเงินเทาใด 
 ก. ไมเกิน 1,000,000 บาท 
 ข. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ค. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ง. เกิน 100,000,000 บาท 
ตอบ ง. เกิน 100,000,000 บาท 
การส่ังซื้อหรือส่ังจางคร้ังหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของ

ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท 
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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
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 
 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 หรือหางหุนสวนจนชิดคาํวา “หรือผูถือ”   
ง. ถูกทุกขอ 
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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 
 
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 
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16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับหา 
17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลังภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

ก. เจ็ดวันทําการนบัจากวันรับเงินจากคลัง 
ข. สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
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 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
20. เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนด 
เวลาใดนับจากวันที่ไดรับคืน 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 

 
21. เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจาย  ใหนําฝากคลังภายในกี่วันนับจากวันรับเงินจากคลัง 

ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป  ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ 
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ  ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ 
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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 
 

 


