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ความรูเกี่ยวกับ การไฟฟานครหลวง 
 

ประเทศไทยเร่ิมใชน้ํามันกาซตั้งแต พ.ศ. 2417 และ ใชน้ํามันเบนซินพรอมๆ กับ
ส่ังรถยนตเขามาในป 2447มีทอเล็ก ๆ ตอหมอน้ํามันบงมาที่ปลายทอ มีรูเล็ก ๆ เรียกวา นม
หนูเมื่อน้ํามันหยดลงมาตะเกียงก็จะสวางข้ึน นอก จากน้ียังมีตะเกียงลานที่ไขลานใหหมุน
ใบพัดเปาลมใหเปลวไฟตั้งตรงทําใหแสง ไฟไมวูบวาบเย็นตาและไมมีควัน สวนตะเกียงเจา
พายุก็มีการใชอยูทั่วไปไฟฟาในเมืองไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพล เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) ครั้งยังเปน จมื่นไวยวรนาถ เปนอุปฑูตไดเดินทางไปกับเจาพระยาภาสกร
วงศ และไดเห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สวางไสวไปดวยไฟฟา เมื่อกลับมา
เมืองไทยจึงคิดวา เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใชแบบเดียวกับอารยประเทศ และการนี้จะทําให
สําเร็จไดคงตองเริ่มภายในพระบรมมหาราชวัง และบานเจานายกอน จึงไดนําความข้ึนกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟาหลังคาตัดขาไม
เชื่อ” เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถ ก็ตระหนักวากอนที่จะเริ่มดําเนินการจําเปนตองหาวิธีจูง
ใจใหผูที่ไมเคย เห็นเคยใชไฟฟาเกิดความนิยม ข้ึนกอน จึงนําความไปกราบบังคม ทูลพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นเทววงศวโรปการ ขอใหชวยกราบทูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช
เทวีใหทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือ 14,400.00 บาท ปรากฏวาเปนผลสําเร็จ แลวให นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับ
ราชการเปนครูฝก ทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสองเครื่อง เพื่อจะไดผลัดเปล่ียน กันได และซ้ือ
สายเคเบิ้ลสําหรับฝงสายใตดินจากโรงทหารมา (ปจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟชนิดตาง ๆ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 
ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกันแพรหลาย ทั้งในราชสํานัก วังเจานาย และ
ชาวบานผูมีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดพระราชทาน เงินที่ใชจาย ในการ
ติดตั้งไฟฟาคืนใหจมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชน
ในกรุงเทพฯไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ สงครามตองไปปราบฮออยูเปนเวลานานเร่ืองเลย
ระงับไวอยางไรก็ตามไฟฟาก็ เปนที่นิยมกันแพรหลาย 
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นอกจากจะใชเพื่อแสงสวางแลวยังมีการนําไปใชดานพลังงานดวยนั่นคือ มี การจัดตั้ง
บริษัทรถราง ข้ึน เพื่อชวยเหลือใหการสัญจรในกรุงเทพฯ และหัวเมือง บางแหงเปนไปอยาง
สะดวก ถึงแมราคาคาไฟหลวงใชจะถูกกวาชาวบานก็จริง แตการใชไฟในสมัยรัชกาลท่ี 5ก็
ตองประหยัดตามถนนบางสายก็ไมมีไฟฟา เพราะปรากฎวาไมคอยมีคนสัญจร บางสายก็
ตองติดหาง ๆ กัน เพราะภาษีบํารุงทองที่ในสมัยนั้นยังไมมี เรื่องการติดตั้งไฟฟาตามถนนนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมากเพราะ
พระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหมคนไทยเรายังไมคอยเขาใจ ปดเปดสวิทซก็ยังไมเปนบาง
ทีเปดไฟท้ิงไวตลอดคืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไปโดยเปลาประโยชน การติดไฟ
ตามถนนจึงตองดูวาถนนไหน คนเดินมากเดินนอย 

เร่ืองเก่ียวกับไฟฟา นี้ทรงมีพระราชหัตถเลขามีถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน ครั้งยัง
เปนเจาหมื่นเสมอใจฉบับแรกไดตรัสถึงการติดไฟฟามีขอความ ตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควรจะมี
แตเพียงตะพานเทเวศรไปตะพานกิมเซงหลี ถนนดวงตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวง
เดือนนอก ถนนดาวขาง สวนถนน คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ไดแตจะตองรอดูสัก
หนอยกอนพอใหมีเคาคนเดิน เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา รอไวตั้งแตครึ่งปก็
ได ” 

อีกฉบับหนึ่งไดทรงกลาวถึงคาไฟฟาและการใช “ เรื่องไฟฟานั้นจะตองวินิจฉัยตอ
ภายหลัง เวลานี้ทําอะไรไมเปลืองแตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจัก เปดรูจักปดจะไปเลนกับไฟฟา 
คิดเปนยูนิตมันก็ฉิบหายอยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววาจัดคนไวใหคอยเปดคอยปดอะไร
เปลาทั้งนั้น ส่ังมัน ๆ ก็รับแต วามันไมไดทําไฟติดอยูยังค่ํา ๆ ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ 
รายไปกวาที่จุดตามเรือนซึ่งคงไมปดเหมือนกันสักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปดได 
ปดก็ตองปดท้ังหมด ถาจะใหเจาของเรือนทั้งปวงรูสึกเสียดายแลวจะจายเปนเงินพระราชทาน 
สําหรับคาไฟฟาเสียวันละเทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยวา กันเปนเรือนดีกวาเหลือเงิน
ไปมากนอยเทาใด เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเองเจาตั้งบิลไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตอง
ติดท่ีที่ดับไวใหเขาผอนใชไดมาก บางนอย บางตามสมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้น
จะตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไรยูนิต ถาเขาคิดราคามาเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตองใหใช
เจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟน สุขาภิบาลทั้ง 2 กรม 
เห็นจะทําใหเงินแผนดินตองเสียเปลามากโดยไมเอื้อเฟอ” 

คาไฟฟาสําหรับใชตามถนนและในพระราชวังในสมัยนั้นคงจะสิ้นพระราชทรัพยป
หนึ่งๆ ไมใชนอย ย่ิงเมื่อสรางสวนดุสิตคือ พระราชวังดุสิตกับ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม
ตลอดจนโครงการประปา ความจําเปนที่จะตองใชไฟฟาก็ทวีมากข้ึนอีกหลายเทาตัว จะไปซื้อ
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ไฟฟาบริษัทอยูก็ไมไหวและทางบริษัท เองก็ไมสามารถบริการไดทางกระทรวงนครบาลจึงได
กราบบังคมทูลซึ่งในที่สุดก็ ไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดทําไฟฟาเอง 

 
องคกรที่ดําเนินกิจการไฟฟาในระยะแรก มี 2 แหง การไฟฟากรุงเทพ เมื่อป พ.ศ.

2430 รัฐบาลไดใหสัมปทานการเดินรถรางแก นายจอหน ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ 
ริเชอเลียว เนื่องจากยังไมมีไฟฟาจึงตองใชมาลาก เปดดําเนินการอยูพักหนึ่งแตขาดทุนจึง
ตองโอนกิจการใหบริษัทเดนมารก เมื่อป พ.ศ. 2435 บริษัทเดนมารกเปล่ียนมาใชรถราง
ไฟฟา ในป พ.ศ.2437 ขณะนั้นประเทศสวนใหญในยุโรปยังไมมีรถรางไฟฟา แมแต
กรุงโตเกียว ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน กวาจะมีรถรางไฟฟาใชก็หลังเมืองไทยรวม
สิบปในปพ.ศ. 2443 บริษัทเดนมารกขายกิจการใหแก บริษัท บางกอกอีเล็คตริคซิตี้ ไลท 
ซินดิเคท แตกิจการไมเจริญเทาที่ควร จึงไดโอนกิจการใหบริษัทไฟฟาสยาม จํากัด มีชาว
เดนมารกชื่อ นายออก เวสเตนโฮลส เปนผูดําเนินการ ตั้งสํานักงานอยูที่วัดเลียบจนกระทั่งป 
พ.ศ.2482 จึงไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัทไฟฟาไทยคอรปอเรชั่น จํากัด ในป พ.ศ. 2493 เมื่อ
หมดสัมปทานรัฐบาลจึงเขาดําเนินงานแทนและเปลี่ยนชื่อมาเปนการไฟฟา กรุงเทพ เปน
หนวยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่ผลิตและ จําหนายกระแสไฟฟาแก
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณตอนใตของคลองบางกอกนอย และคลองบางลําภู กองไฟฟา
หลวงสามเสน เดิมชื่อ กองไฟฟาสามเสน กําเนิดข้ึนจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของพลังไฟฟาและสายพระเนตรอันยาว
ไกลของพระองค วาตอไปบานเมืองจะเจริญข้ึนไปทางดานเหนือของพระนคร จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหสรางพระราชวังดุสิตเปนที่ประทับโดยที่พระท่ี นั่งอนันตสมาคม เปน
ทองพระโรง เพื่อใหไดกําลังไฟฟาราคาถูก และสะดวกในการเดินเครื่องสูบน้ําของการประปา
ดวยทรงโปรดเกลาฯ ให เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล และ
ผูบังคับบัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น ดําเนินการสรางโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
จําหนายแกประชาชน โดยใหมีการ จัดการเชนการคาขายทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน 
 

เจาพระยายมราช จึงกูเงินจากกระทรวงการคลังจํานวน 1,000,000 บาท โดยเสีย
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เพื่อเปนคาใชจายในการสรางโรงไฟฟาและ การดําเนินงานผลิต
จําหนายกระแสไฟฟา และขอโอน นายเอฟ บี ชอว นายชางไฟฟาชาวอังกฤษจากกรมโยธาธิ
การมาเปนผูควบคุมการกอสรางโรงไฟฟา ใชวิธีเรียกประกวดราคา และบริษัท อัลเกไมเน อี
เลคตริคซิตี้ เกเซ็ลซาฟท จํากัด (Allgameine Elektricitats Gesellsehaft) หรือที่รูจักกันดีใน 
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ปจจุบันนี้ในนามบริษัท AEG จากประเทศเยอรมันนีเปนผูประมูลได และทําการกอสราง 
จนกระทั่งวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2456 กองไฟฟาหลวงสามเสน จึงไดเริ่มทดลองเดิน
เครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟาเปนครั้งแรกและเริ่มจําหนาย ไฟฟาใหแกประชาชนอยางเปน
ทางการราวตนป พ.ศ. 2457 โดยมีเขตจําหนายอยูบริเวณตอนเหนือของคลองบางกอกนอย
และคลองบางลําภู 
 
"ตอมารัฐบาลสมัย พลเอกถนอม กิตติขจร ไดรวมองคการทั้งสองเขาดวยกันเปน 
การไฟฟานครหลวง" 

 
วิสัยทัศน 
 มุงสูองคกรสมรรถนะสูง  เปนผูนําดานระบบจําหนายพลังไฟฟา และบริการท่ีเปนเลิศ 
สรางความเขมแข็งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ภารกิจ 
1. ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาสูการเปนมหานครแหง
อาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN) 
1.1 ระบบจําหนายไฟฟามีคุณภาพชัน้นําในระดับอาเซียน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหทันสมัยรองรับการแขงขัน 
(Modernized Service) 
2.1 ธุรกิจจําหนายไฟฟามีประสิทธภิาพรองรบัการแขงขันในอนาคต (Retail Efficiency) 
2.2 มีระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ (Excellence Service) 
2.3 มีนวตักรรมงานบริการ (Innovation Service) 
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 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 สรางการเติบโต (Value Growth) 
3.1 การสรางการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth) 
3.2 การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) 
3.3 การบรหิารจัดการลงทุนเพื่อความย่ังยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สังคมยอมรับและใหความไววางใจ (CSR / Social Trust) 
5.1 เสริมสรางความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
คานิยม 
ระบบไฟฟามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม 
 
วัฒนธรรมองคกร 
เปนหนึ่งเชิงธุรกิจ 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ปฏิบัตงิานโดยคํานึงถึงความสมดุลของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และตนทุน เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ 

- สรางความไววางใจ ความนาเชื่อถอื ความนิยม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคาและบริการ ของ กฟน. อยางตอเนื่อง 

- แสวงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ระบบงาน และสรางนวัตกรรม เพื่อพฒันา
ความสามารถองคกรการบริการและสรางความย่ังยืน 
เปนมิตรกับประชาชน 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ตระหนักวาประชาชน คือศูนยกลางการดําเนินกิจการของ กฟน. และการเพิ่ม
คุณภาพชีวติทุกดานของผูใชไฟ เปนเปาหมายอันดับแรกในการปฏิบัตงิานของชาว กฟน. 

- เนนความสัมพันธระยะยาวและเตบิโตรวมกันระหวาง กฟน. และลูกคาทุกประเภท 
- ยึดถือพันธะกรณ ีในการรักษาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง  
  

1.พระราชบญัญัติการไฟฟานครหลวง ฉบบัที่ใชในปจจุบันเปนฉบับพ.ศ.ใด 
ก. พ.ศ.2500      ข. พ.ศ.2501 
ค. พ.ศ.2502      ง. พ.ศ.2505 
ตอบ ข. พ.ศ.2501 

 
2. พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ง. 15 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ   ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
3. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ขอใดเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งการไฟฟานครหลวง 

ก.ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน  
ข. จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา  
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ค. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน
แกการไฟฟานครหลวง 

ง. ถูกทําขอ 
ตอบ ง. ถูกทําขอ 
การจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟานครหลวง” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน 
(2) จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา และ 
(3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน

แกการไฟฟานครหลวง 
 
5.  “คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงคือผูใด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ข.  ผูวาการ 
ใหมีคณะกรรมการของการไฟฟานครหลวงคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการ

ไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง  
 

6.กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีกรรมการจํานวนเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาสองคนแตไมเกินหาคน 
 ข. ไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหาคน 
 ค. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
 ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 

ตอบ ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 
 
7. ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงเกินจํานวน
ผูใดเปนผูเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ค. รัฐมนตรี 
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ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินจํานวน ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมประธานกรรมการตองไมเกินสิบ
หาคน 
8. ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง เกินจํานวน 
นั้น ตองไมเกินกวากี่คน 

ก. สิบคน     ข. สิบสองคน 
ค. สิบหาคน     ง. ย่ีสิบคน 
ตอบ ค. สิบหาคน 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินจํานวน ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมประธานกรรมการตองไมเกินสิบ
หาคน 
 
9. กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีวาระดํารงตําแหนงอยางไร 
 ก. วาระละ 3 ป    ข. วาระละ 4 ป 
 ค. วาระละ 6 ป  
 ง. กรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธี
จับสลาก 

ตอบ ง. กรรมการในวาระเริ่มแรกเม่ือครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนง
ก่ึงหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

ใหประธานกรรมการและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงหกป แตสําหรับ
กรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับ
สลาก 
 
10. การดําเนินกิจการของการไฟฟานครหลวงใหคํานึงถึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. ประโยชนของรัฐและประชาชน  ข. ความปลอดภัย 
ค. ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ในการดําเนินกิจการของการไฟฟานครหลวงใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

ประชาชนและความปลอดภัย 
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ความรูเก่ียวกับบัญชีเบือ้งตน 
 

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
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เพิ่มข้ึนตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทําใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  
ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือทนุ 
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 
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กระดาษทําการ 
กระดาษทําการ  (Work Sheet) 

กระดาษทําการ  คือ  กระดาษที่นักบัญชีใชเพื่อชวยในการปรับปรุงรายการ
ตอนสิ้นงวดบัญชี  ซึ่งมีขอมูลและรายการคามากอันอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย 

การจัดทํากระดาษทําการ  จะทําข้ึนภายหลังที่ไดบันทึกรายการคาตาง ๆ  
ของกิจการในบัญชีครบถวนแลว  แตยังไมไดบันทึกรายการปรับปรุงและปดบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไป  รวมทั้งยังไมไดจัดทํารายงานงบกําไรขาดทุน  และงบดุล  การจัดทํากระดาษ
ทําการจะชวยใหการบันทึกรายการปรับปรุงและปดบัญชีเปนไปอยางถูกตองและเชื่อถือได 

ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีรายการบัญชีไมมากนักอาจไมตองจัดทํากระดาษทําการ 
กระดาษทําการเหมาะสําหรับธุรกิจ  ที่มีรายการบัญชีและรายการปรับปรุงเปน

จํานวนมาก  อยางไรก็ตามกระดาษทําการมิไดเปนสวนหนึ่งของการบันทึกบัญชี 
กระดาษทําการแบงออกเปนชนิด  8  ชอง  หรือ  10  ชองก็ได  ดังนี้ 

คูที่  1             คูที่  2 คูที่  3 คูที่  4 คูที่  5 
ชื่อบัญชี งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองที่ปรับปรุงแลว งบกําไรขาดทนุ งบดุล 

Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. 
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วิธีการจัดทํากระดาษทําการ 
1. เขียนชื่อกิจการ  และขอความวา  กระดาษทําการ  สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดเมื่อใด   
2. ลอกงบทดลองที่จัดทําแลว  ใสในชองจํานวนเงินคูที่  1  รวมยอดดานเด

บิตและเครดิตใหเทากัน 
3. บันทึกรายการปรับปรุงไวในชองจํานวนเงินคูที ่2  เพื่อเดบิตหรือเครดิต

บัญชีที่เกี่ยวของ  ถาบัญชีที่ปรับปรุงยังไมมีในงบทดลอง  ใหบันทึก
เพิ่มเติมในตอทายงบทดลอง 

4. ออกยอดงบทดลองที่ปรับปรุงแลวในชองจํานวนเงินคูที่  3  โดยนําจวนเงิน
ที่อยูในชองงบทดลองรวมกับจํานวนเงินในชองรายการปรับปรุงในกรณทีี่
อยูดานเดียวกัน  และหักลบกันในกรณีที่อยูคนละดาน  คือ  ชองเดบิตใน
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งบทดลอง  รวมกบัชองเดบิตในรายการปรับปรงุ  หรือชองเดบิตในงบ
ทดลอง  หักกับชองเครดิตในรายการปรับปรุง  เพื่อออกยอดในงบทดลอง
ที่ปรับปรุงแลว  สวนชองเครดิตก็ปฏิบัติเหมือนกัน  จากนั้น  ใหรวมยอด
ชองเดบติและเครดิตใหเทากัน 

5. รายการในงบทดลองที่ปรับปรุงแลว  ถาเปนรายไดและคาใชจายที่จะ
ปรากฏในงบกําไรขาดทุน  ใหออกยอดในชองจํานวนเงินคูที่  4  ถาเปน
สินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของที่จะปรากฏในงบดุล  ใหออกยอด
ในชองจํานวนเงินคูที่  5 

6. รวมยอดเดบิตและเครดิตในชองงบกําไรขาดทุน  ถายอมรวมชองเครดิต  
สูงกวา  ยอดรวมชองเดบิต  ผลตางคือ  กําไรสุทธิ  ใหนําผลตางบันทึกไว
ในชองเดบิต  งบกําไรขาดทุน  และ  ชองเครดิต  งบดุล  แลวรวมยอดชอง
เดบิตและเครดิตในงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
ถายอดรวมชองเดบติ  สูงกวา  ยอดรวมชองเครดิต  ผลตางคือ  ขาดทุน
สุทธิ  ใหนําผลตางบันทกึไวในชองเครดิต  งบกาํไรขาดทุน  และ  ชองเด
บิต  งบดุล  แลวรวมยอดชองเดบิตและเครดิตในงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
 

ตัวอยางการจัดทํากระดาษทําการ 

บริษัท  ABCการคา  จาํกัด  งบทดลองสําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  ดังนี้ 
เงินสด     1,700 
ลูกหนี้   70,000 
ตั๋วเงินรบั   50,000 
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา   36,000 
สินคาคงเหลือ   42,000 
เครื่องใชสํานักงาน   14,000 
เครื่องตกแตง   30,000 
เจาหนี้   63,000 
คาเชารับลวงหนา   12,000 
ทุนเรือนหุน   50,000 
กําไรสะสม   20,200 
ขาย 720,000 
ซื้อ 460,000 
เงินเดือน 110,000 
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แนวขอสอบ  บัญช ี
 
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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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 
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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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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 
 

 


