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การประปานครหลวง 
 

วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 
วิสัยทัศน  
"เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการท่ีดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับ

แนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" 
พันธกิจ  
"ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐานคุณภาพ 

และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ" 
คานิยม  
"มุงมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริการสังคม  ดวยความโปรงใส" 

 

การจัดการองคกร 
ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 

             ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) และแนวทางบรหิารจัดการสรางมูลคาเชงิเศรษฐศาสตร (EVM) ดังนี้  
      1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
            ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนไดสวน
เสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจ ที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 
      2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
            สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต
อยางย่ังยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
               3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
            ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถงึ เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับ
การยอมรับในระดับสากล 
               4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
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            ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
     5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic)  
            ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
               6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
            ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย การ
มีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) 
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปชั่น (Anti – 
Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานบริหาร
จัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน 
 

สัญลักษณ 

 
 

พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง 
  
      พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา 
        อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปล้ืมใจวาไดทําการ
อันประโยชนแลกุศลอยางย่ิงเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณ
แลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ
มนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชชทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
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ส่ิงไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเคร่ืองชําระลาง ใน
ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบส่ิงชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ
ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่
ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรม
ศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองคบันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ํา
บําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมาจากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ 
ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
สมความประสงคของเราแลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้
สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหล่ังไหลจากประปานี้ จงเปนเคร่ืองประหารสรรพโรครายที่จะ
เบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆ
ไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุข
สวัสด์ิผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป  
       ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา  
(หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จงึมีบางคําทีผิ่ดจากที่ใชในปจจบุัน) 
 

การบริหารจัดการภาพลักษณ 
วิสัยทัศนของแบรนด  
การประปานครหลวงเปนองคกรทีมุ่งมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคณุภาพชวีิตที่ดี

ข้ึน 
การวางตําแหนงแบรนด 
เหนือกวา องคกรท่ีใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ

ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี 
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม 
รวมทั้งมีบริการท่ีรวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ อีกท้ังยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่ลูกคา
ไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

บุคลิกภาพของแบรนด     
• มีความเปนมืออาชีพ (ซือ่สัตย เปดเผย เปนผูนํา) 
• มีแนวคิดเชงิรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) 
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• สรางสรรค (มีพลังสรางสรรค ชางคดิ/เปนแหลงความรู) 
• โอบออมอาร ี(มีมติรไมตรี ชอบชวยเหลือผูคน เขาถึงงาย) (มีจิตสํานึกในการบริการ) 
• ทันสมัย (เทห/สวยงามเขากับยุคสมัย ดูสมารท) 
• นาเชื่อถอื (วางใจได พึง่พาได) 

จึงไดจัดทําตราสัญลักษณการประปานครหลวงโฉมใหม โดยมีความหมายดังนี้  
• ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 

ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา  
• สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ

หมายถึงธุรกิจประปา  
• เสน น้ํา ที่เริม่จากสีเขียวธรรมชาติมาสูสีฟาใส มีความหมายถึงการนําน้ําจากแหลง

ธรรมชาติมาบําบัดใหสะอาดสูประชาชนในนครหลวง อันเปนภารกิจหลักของ กปน. และตอก
ยํ้าความสะอาดของน้ํา (น้ําประปาด่ืมได) อีกท้ังสะทอนถึงวสัิยทัศนของแบรนด กปน. ในการ
เสริมสรางคณุภาพชวีิตที่ดีข้ึนใหประชาชนในนครหลวง  

• ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 

 

ตราสัญลักษณประจําองคกร 

            

         
หมายเหตุ : สามารถเลือกใชได 2 แบบ ตามความเหมาะสม และไมควรดัดแปลง/แกไข
ตราสัญลักษณประจําองคกร 
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สีประจําองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ/ภาระหนาที่ 
พระผูกอตั้งกิจการประปา  
วัน ที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได

ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศุขาภิบาลจัดการท่ีจะนําน้ํา
มาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแก ภูมิประเทศการท่ีจะตองจัดทํานั้นคือ  

• ใหตั้งทําที่น้ําขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พนเขตน้ําเค็มข้ึน
ถึงทุกฤดู  

• ใหขุดคลองแยกจากท่ียังน้ํานั้นเปนทางน้ําลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือ ตาม
แนวทางรถไฟ  

• ตั้ง โรงสูบข้ึน ณ ที่ตําบลนั้น สูบน้ําข้ึนยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากส่ิงซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายน้ําไปในที่ตางๆตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร  
กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะใหเปนคํา
สั้นวา "การประปา" 
  
ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในการเปด
กิจการประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457  
" ขอประปาจงเปนผลสําเร็จสมความพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
ความประสงคของเราแลความประสงคของ ทานทั้งหลาย บรรดาท่ีไดชวยทําการอันนี้สําเร็จ 
ขอน้ําใสอันจะหล่ังจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียนใหรายแก
ประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ที่ไดรับพรแลวโดยพระสงฆไดสวดมนต และ 

 

 
สีน้ําเงิน  
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C 

 
สีเขียวน้ําทะเล  
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C 

 
สีฟาใส  
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C 
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ธรรมภิบาล (Good Govermance) 
 นโยบายกํากับดูแลกิจการของการประปานครหลวง (กปน.) 

เพื่อให กปน. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดสามารถดําเนินกิจการไดตามวัตถุประสงคที่มุงใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง เพียงพอกับความตองการและเปนองคกรในระดับแนวหนาเทียบเคียงไดกับ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวน ไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการ 
กปน. ไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติหนาที่ความสํานึกในหนาที่  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  
ความโปรงใส  วิสัยทัศน และจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มากําหนดเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวะของ กปน.เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กปน. ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดี 
มีพัฒนาการอยางสรางสรรค และมีจิตสํานึกในการใหบริการ ซึ่งนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ของ กปน. ในสถานะท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 

 
1. โครงสรางของคณะกรรมการ กปน. 

1. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเปนไปตามพระราชบญัญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 
2510 ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 9 คนแตไมเกนิ 13 
คน และผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรณีที่
กรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนง ใหแตงตั้งผูดํารงตาํแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

2. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระจาํนวนหนึ่ง ไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 
• คาํจํากัดความของความเปนอิสระ หมายถึง 

1. มีความเปนอิสระในเรื่องความคดิ การใชดุลยพินิจ การตัดสินใจ การพูดและ 
การกระทําทีเ่ปนอิสระ พรอมทีจ่ะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝายบริหาร
ในกรณีที่ตนมีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปล่ียนหรือยับย้ังการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดอยางแทจริง 
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2. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน หรือ 
ความสัมพันธอื่นใด ไมวาจะเปนฝายบริหาร รัฐวิสาหกิจ หรือกระทรวงเจาสังกัด รวมทั้งไมมี
ผลประโยชนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม 
 
• แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการที่เปนอิสระ 

1. กรรมการที่เปนอิสระจะตองปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจใด ๆ หรือความ
คาดหวังผลประโยชน หรือความสัมพันธอืน่ใด ที่อาจมอีิทธพิลตอความเปนอิสระของตน 

2. มีการประชุมกันเองเปนครั้งคราว อยางนอย 6 เดือนตอครัง้ โดยไมมีกรรมการ 
โดยตําแหนง หรือกรรมการที่มาจากกระทรวงที่กํากับดูแลเขารวมประชุมดวย 

      3. จัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรบัแตงตั้ง และเปนประจําทุกป 
4. เปดเผยรายชื่อกรรมการที่เปนอสิระไวในรายงานประจําป 
5. กรรมการที่เปนอิสระไดเขาประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนประจํา

ทุกครั้ง และใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนอิสระและเกิดประโยชนตอการดําเนินงาน 
6. เพื่อใหการกํากับดูแลมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล กรรมการที่เปนอิสระสามารถ

มีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อใหคําปรึกษาได ดวยคาใชจายของ กปน. 
7. ในกรณีที่กรรมการที่เปนอิสระมีความเห็นแยงกับกรรมการอื่น จะมีการบันทึก 

ความเห็นไวในรายงานการประชมุ 
 

2. หลักการแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร 
1. ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
คณะกรรมการ (มาตรา 20) ผูบริหาร (มาตรา 31) 
• วางนโยบาย 
• ควบคมุดูแล 
• บริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมายและ 
• นโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 
2. ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการ ผูบริหาร 
• ชี้แนะแนวทาง 
• กํากับดูแล 
• ควบคมุ 
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งบการเงิน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยงานตาง ๆ  สามารถดําเนินไปได  เพราะใช
ขอมูลทางบญัชีเพือ่การตัดสินใจของฝายบริหาร  ไมวาจะเปนการจัดหาเงินทุนจากผูลงทุน  
การใชเงินทุนเพื่อการผลิต  หรือซือ้สินคา  และการจําหนายสินคาหรือบริการ  ฯลฯ 

นอกจากนีบ้คุคลภายนอกก็ใชขอมูลทางการบัญชี  เพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจตาง ๆ  ขอมูลทางการบัญชขีองหนวยงานตาง ๆ  จงึเปนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
และสิทธิเรียกรองซึ่งกจิการมีอยู 

การจัดทํารายงานทางบัญชี  ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการจะถูกจัดทําในรูป
ของงบการเงิน  ซึ่งประกอบดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสม  และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน 

 
งบดุล  (Balance Sheet) 

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

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

งบดุลทั้ง  2  แบบจะแสดงใหทราบถึงขอมูล  ดังนี ้
1. สินทรพัยตาง ๆ  ที่กิจการเปนเจาของหรือมอียู  เปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
2. หนี้สินตาง ๆ  คือ  ภาระผูกพันตอบคุคลภายนอกมีเปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
3. ทุนหรือสวนของเจาของ  ของกิจการมีเปนจํานวนเทาใด  

ประกอบดวยอะไรบาง 
 

ตัวอยาง  งบดุล  แสดงในรูปของบัญชี 
บริษัท  ABCการคา  จํากัด 

งบดุล 
ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  25xx 

สินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ 
บาท บาท 
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การคลัง 
 

การบริหารการคลัง 
 ในการศึกษาการบริหารการคลัง มีแนวทางการศึกษาที่เนนในดานตางๆ อยู 3 
แนวทาง คือ 
   1.แนวเศรษฐศาสตรการคลัง  เปนแนวที่สนใจในเรื่องการกําหนด
นโยบายและแผนการคลังตัวแปรตาง ๆ ทางดานการคลัง ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัว
แปรดังกลาวในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมักใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
   2.แนวการบริหารรัฐกิจ  เปนแนวที่สนใจในดานการบริหารซึ่ง
เกี่ยวของกับเรื่องรูปแบบข้ันตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งปญหาในการบริหารการ
คลัง ซึ่งมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปทัฏฐานนิยม" 
   3.แนวนโยบายสาธารณะและรัฐศาสตร เปนแนวที่สนใจในเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการบริหารการคลัง ความสัมพันธระหวาง
การเมืองกับการบริหารงานคลังของภาครัฐบาลตลอดจนผลกระทบของนโยบายการคลัง ตอ
ระบบเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม ซึ่งมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
  การศึกษาการบริหารการคลังในแนวของการบริหารรัฐกิจ สามารถแบงออกได
เปน 2 ระดับ คือ 
          1.การบริหารการคลังระดับมหภาค เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังโดยภาพรวม จะไมมีการแยกศึกษาเฉพาะงานคลังในดานใดดานหนึ่ง การศึกษาการ
บริหารการคลังในระดับมหภาคนี้ ไดแก การศึกษา "การศึกษานโยบายการคลัง" 
   2.การบริหารการคลังระดับจุลภาค  เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังในแตละดาน ไดแก 
   - การบริหารการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่น ๆ 
   - การบริหารงบประมาณแผนดิน 
   - การบริหารหนี้สาธารณะ 
   - การบริหารเงินคงคลัง 
   - การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
   - การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ 
   - การบริหารทรัพยสินแผนดิน 
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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ฉบับปจจุบันที่ใช
อยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ข. ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ค. 7 วนัหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ง. 30 วนัหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
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 
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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 

 
11. ส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
รายงานใหผูใดทราบ 

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

 
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป 
 ก. ระดับสอง     ข. ระดับสาม 
 ค. ระดับส่ี     ง. ระดับหา 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ. 2502  
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

 
1. พรบ.วิธีการงบประมาณ ฉบับที่ใชในปจจุบัน แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับใด 

ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2539   ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 
ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543   ง. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2549 
ตอบ ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543 

 
2. “ปงบประมาณ” หมายความถึงระยะเวลาตั้งแตเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันที่ 1 มถิุนายนของปหนึ่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของปถัดไป 
 ข. ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคมของปหนึง่ถึงวันที ่30 มิถุนายนของปถัดไป 
 ค. ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปถัดไป 
 ง. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถงึวันที่ 30 กนัยายนของปถัดไป 
 ตอบ ง. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวนัที่ 30 กันยายนของปถัดไป 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 
30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
 
3. รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเปนหุนสวนอยูนั้น จะตองมีทุนรวมอยูดวยเกินกวาเทาใด 
 ก. รอยละ 49     ข. รอยละ 50 
 ค. รอยละ 51     ง. รอยละ 52 
 ตอบ ค. รอยละ 51 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุน
รวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
 
4. งบประมาณประจําปที่รัฐวิสาหกิจจะตองนําเสนอตอรัฐสภานั้น ตองประกอบไปดวยสิ่งใด 
 ก. คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะ 
 ข. รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 ค. คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
 ง. ถูกทุกขอ 
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 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติใหประกอบดวย 
(1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
(2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบันและปที่ขอตั้ง

งบประมาณรายจาย 
(3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
(5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(6) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอขอกูเพิ่มเติม 
(7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ 
(8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 
5. ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แตกรณี
จะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกินกวารอยละเทาใดของ
จํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 ก. รอยละหา     ข. รอยละสิบ 
 ค. รอยละสิบหา    ง. รอยละย่ีสิบ 

ตอบ ง. รอยละยี่สิบ 
ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แต

กรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน รอยละย่ีสิบของ
จํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวมา แลวแตกรณี  
 
6. การกูเงินจากขอขางตน ใชวิธีใด 
 ก. ตั๋วเงินคลัง     ข. พันธบัตร 
 ค. สัญญากู     ง. ถูกทุกขอ 

การกูเงิน จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทําสัญญากูก็ได 
 
 



~ 18 ~ 
 

แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสด ุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
54. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบดวยผูใดบาง 

ก. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน 
ข. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสามคน 
ค. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยส่ีคน 
ง. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน 
ตอบ ง. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน 
ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน โดยใหแตงตั้งจาก
ขาราชการจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดย
คํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และในจํานวนนี้
ตองมีผูชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อหรือจัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน 
 
55. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ใหแตงตั้งข้ึนจาก 
 ก. ขาราชการ หรือ พนักงานราชการ  

ข. พนักงานมหาวิทยาลัย  
ค. พนักงานของรัฐ  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
56. การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ตองคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. ลักษณะหนาที่    ข. ความรับผิดชอบ 
 ค. ประโยชนสูงสุด    ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน โดยใหแตงตั้งจาก
ขาราชการจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดย
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คํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และในจํานวนนี้
ตองมีผูชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อหรือจัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน 
 
57.สวนราชการจะตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปแลวอยาง
นอยทุกรอบกี่ป 

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

 
58. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ตองจัดทําเมื่อไหร 
 ก. เดือนแรกของปงบประมาณ 
 ข. เดือนสองของปงบประมาณ 
 ค. เดือนสามของปงบประมาณ 
 ง. เดือนสี่ของปงบประมาณ 

ตอบ ก. เดือนแรกของปงบประมาณ 
 
59. การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน เมื่อทบทวนแลวใหสงให กวพ.ทราบโดยเร็ว
ไมนานเกินกวากี่วัน 
 ก. 3 วัน     ข. 7 วัน 
 ค. 15 วัน     ง. 30 วัน 

ตอบ ง. 30 วัน 
ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ

ซื้อหรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปแลวอยาง
นอยทุกรอบ 3 ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเมื่อไดทบทวน
แลวใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปล่ียนแปลงใหมให 
กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา 30 วัน นับแตวันที่ไดมีการเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑดังกลาว 
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60.ผูมีคุณสมบัติสําหรับการซื้อหรือการจางที่ไดข้ึนบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอเล่ือนชั้น 
มีสิทธิย่ืนคําขอเล่ือนชั้น สวนราชการเมื่อไดรับเรื่องแลวจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกี่
วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 90 วัน 

ตอบ ง. 90 วัน 
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการ

จางไวเปนการประจําใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดข้ึนบัญชีไว
แลวและประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อ
ข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิย่ืนคําขอเล่ือนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณา
คัดเลือกไดตลอดเวลา โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือก และโดยปกติจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ครบถวนแลว ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะตองชี้แจง
เหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผูย่ืนคําขอทราบดวย 
 
61.คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย 
 ก. ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสองคน 
 ข. ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสามคน 
 ค. ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยส่ีคน 
 ง. ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยหาคน 

ตอบ ก. ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสองคน 
 
62. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเปดซองสอบราคาไมนอยกวากี่สําหรับการสอบ
ราคาในประเทศ 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ง. 45 วัน 
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83. การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอย
กวารอยละเทาใด 

ก. รอยละสามสิบ    ข. รอยละสี่สิบเกา 
ค. รอยละหาสิบ    ง. รอยละหาสิบเอ็ด 
ตอบ ค. รอยละหาสิบ 

 
84. การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ สาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจาง
บุคลากรไทยไดใหขออนุมัติตอหนวยงานใดกอน 

ก. กตร.     ข. กว. 
ค. กวพ.     ง. กพ. 
ตอบ ค. กวพ. 
 การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางที่ปรึกษาท่ี

ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น 
จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man-
months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดให
ขออนุมัติ ตอ กวพ. 
 
85. การจางที่ปรึกษากระทําไดกี่วิธี  
 ก. 1 วิธี     ข. 2 วิธี    
 ค. 3 วิธี     ง. 4 วิธี 

ตอบ ข. 2 วิธี 
การจางที่ปรึกษากระทําได 2 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลง 
(2) วิธีคัดเลือก 

 
86.กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ซึ่ง
ตองมีรายละเอียดดังขอใด 

ก. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
ข. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
ค. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 
 
1.พรบ.เงินคงคลังที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2491     ข. พ.ศ. 2539 
 ค. พ.ศ. 2545     ง. พ.ศ. 2549 

ตอบ ก. พ.ศ.2491 
 
2. เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของผูฝากตามขอบังคับและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง เรียกวา 
 ก. เงินฝาก     ข. เงินขายบิล 
 ค. ทุนหมุนเวียน    ง. เงินรับ 

ตอบ ก. เงินฝาก 
“เงินฝาก” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอ

ของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง 
 
3. เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่งเพื่อโอนไปจาย ณ ที่อีกแหงหนึ่งตามขอบังคับ
และระเบียบของกระทรวงการคลัง เรียกวา 
 ก. เงินฝาก     ข. เงินขายบิล 
 ค. ทุนหมุนเวียน    ง. เงินรับ 
 ตอบ ข. เงินขายบิล 

“เงินขายบิล” หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่งเพื่อโอนไป
จาย ณ ที่อีกแหงหนึ่งตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง 
 
4.การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหกระทําไดในกรณีใด 

ก. โอนเงินไปเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เทานั้น 
ข. ตามงบประมาณที่ตั้งไว 
ค. จายตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ง. จายตามพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
ตอบ ก. โอนเงินไปเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 เทานั้น 
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การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหกระทําไดแตเพื่อโอนเงินไปเขาบัญชี
เงินคงคลังบัญชีที่ 2 เทานั้น 
 
5. เงินใดใหส่ังจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ได  

ก. เงินยืมทดรองราชการ   ข.เงินฝาก 
ค. เงินขายบิล     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 เงินตอไปนี้ ใหส่ังจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ

ได คือ 
(1) เงินยืมทดรองราชการ 
(2) เงินฝาก 
(3) เงินขายบิล 
(4) เงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว เพราะเปนเงินอันไมพึง

ตองชําระใหแกรัฐบาล 
 
6. การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหเปนหนาที่ของผูใด 
 ก. รัฐมนตรี  

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง  
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ง. ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  

 ตอบ ก. รัฐมนตรี 
การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหเปนหนาที่รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี

มอบหมายใหเปนผูส่ังจายได 
 
7. การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ใหเปนหนาที่ของผูใด 
 ก. อธิบดีกรมธนารักษ 

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง  
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ง. ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
ตอบ ก. อธิบดีกรมธนารักษ 
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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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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 
 

 


