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ความรูเกีย่วกับ การรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ประวัติ 
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งในป 

พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเชี่ยวชาญมา
ทําการศึกษา สํารวจ และวางแผนแมบทสําหรับการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไดเสนอแนะใหมีระบบรถขนสงมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแกไข
ปญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงไดมี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” 
ข้ึน เพื่อจัดสราง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบดวย 

* ระบบทางดวน (Express Way) 
* ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System) 
* การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ตอมารัฐบาลพิจารณาเห็นวา การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก 

สมควรเรงรัดการดําเนินการในสวนของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหประชาชนสามารถเดินทางไดโดยไมจําเปนตองใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไดมีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟา
มหานคร พ.ศ. 2535”(ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496  

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่ไม
เพียงพอตอการจัดทํา จัดการและการใหบริการขนสงมวลชนดวยระบบรถไฟฟา รวมทั้งการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทําใหองคการรถไฟฟามหานครมีขอจํากัดในการใช
อํานาจตามกฎหมายและไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนสง
มวลชนโดยระบบรถไฟฟาไดทวีความจําเปนย่ิงข้ึนมาก  

จึงไดมีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2543” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่
ขององคการรถไฟฟามหานครใหสามารถดําเนินกิจการรถไฟฟาใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงอํานาจหนาที่ในการคุมครองความปลอดภัยของ



~ 5 ~ 
 

กิจการรถไฟฟาและคนโดยสารรถไฟฟา มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดอื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 

ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสวนราชการและไดโอน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนของการกํากับดูแลการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย มาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบ
วงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" 
 
พันธกิจ 

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได
กําหนดวัตถุประสงคขององคกรไว 3 ประการ ดังนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดอื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) สามารถใชการบริหาร
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายการดําเนินงาน สรางมูลคาเพิ่ม
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และความมั่นคงเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียและสอดคลองตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ไวดังนี้ 

1. มุงเนนการบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและนโยบายของ รฟม. 
รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณของ รฟม.  

2. จัดการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยูในระดับที่สามารถยอมรับ
ได  

3. ผูบริหารตองรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติและ
ติดตามการนําไปใชอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคนตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและคูมือการบริหารความเสี่ยง 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานท่ัวทั้งองคกรไดรับรูและปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนทั้งหมด  

5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนไป ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  

6. สงเสริมใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสูการ
สรางสรรคมูลคาใหแกองคกร 

7. ใหส่ือสารเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนรบัรูและเขาใจถึงความสําคัญของ
รถไฟฟาขนสงมวลชน การดําเนินงานขององคกร และใหการสนับสนุนองคกร  

8. ใหพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งใหมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจาก
ผูรับเหมาและที่ปรึกษาอยางเปนรูปธรรม 

9. ใหพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจท้ังในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อสราง
ความเปนธรรมและสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน 
 
ภารกิจ 

จากวิสัยทัศนที่ตั้งไว รฟม. ไดทําการวิเคราะหและกําหนดภารกิจหลักท่ีจะดําเนินการ
ในชวงปงบประมาณ 2555-2559 จํานวน 9 ภารกิจ ไดแก  

1. ดําเนินการใหมีโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชนตามแผน 
2. ดําเนินการใหมีบริการรถไฟฟาฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
3. ดําเนินการใหมีระบบเชื่อมตอการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ 
4. ดําเนินการใหมีโครงสรางคาโดยสารท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเส่ียงระดับองคกรของ รฟม. ดําเนินการตามแนวทางระบบการ

บริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองคประกอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) คือ แนวทางและ
นโยบายภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. สภาพแวดลอมภายในองคกรเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

2. การกําหนดเปาหมาย (Objective Setting) การกําหนดเปาหมายสําหรับการ
บริหารความเสี่ยงของ รฟม. จะกําหนดจากเปาหมายการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผน
วิสาหกิจ และเปาหมายอื่นๆ ตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจดานการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง/คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงองคกรที่กําหนดเพิ่มเติม  

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) คือ การพิจารณาเหตุการณที่นําไปสู
ความเสียหาย โดยการระบุความเสี่ยงจะตองพิจารณาปจจัยทัง้จากภายในและภายนอก
องคกร การระบุความเสีย่งสามารถทําไดหลายแนวทาง ไดแก การสัมภาษณ (Interviews) 
การใชดุลยพินิจจากประสบการณทาํงาน การระดมความคิดจากสวนงานตางๆ 
(Brainstorming) การประชุมเชิงปฏบิัติการ (Workshop) การจัดตั้งคณะทํางานที่
ประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ การวิเคราะหจากขอมูลในอดีต 
เปนตน 
ในการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ไดมีการแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้ 

o ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดกลยุทธและการตัดสินใจดานกลยุทธ ซึ่งรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน และสภาพแวดลอม อัน
สงผลกระทบตอองคกร 

o ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดจากการปฏิบัติงานท้ังในสวนของการบริหารงานบุคลากร และเทคโนโลยีที่ใชในการ
ทํางาน 

o ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
นโยบายและข้ันตอนการบริหารจัดการดานการเงินและการลงทุน 
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พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 

เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 
(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 

ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว 

“ระบบรถไฟฟา” หมายความวา รถไฟฟา ทางรถไฟฟา สถานีรถไฟฟา 
ระบบพลังงาน ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และศูนยซอม
บํารุง 
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“รถไฟฟา” หมายความวา รถที่ใชขนสงคนโดยสารเปนขบวนขับเคล่ือนดวย
พลังงานไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่นไปตามทางรถไฟฟาที่ดําเนินการโดยการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงมวลชน 

“ทางรถไฟฟา” หมายความวา รางหรือทางสําหรับรถไฟฟาแลนโดยเฉพาะ
ไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือหรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือผานไปในอาคารหรือส่ิง
ปลูกสรางใด ๆ และใหหมายความรวมถึงเขตทาง ไหลทาง ทางเทา ทางออกฉุกเฉิน อุโมงค 
สะพาน เข่ือนกั้นน้ํา ทอหรือทางระบายนํ้า ทอหรือทางระบายอากาศ กําแพงกันดิน รั้วเขต 
หลักระยะ หรือส่ิงอื่นใดที่จัดไวเพื่ออํานวยความสะดวกหรือความปลอดภัยในการเดิน
รถไฟฟาดวย 

“สถานีรถไฟฟา” หมายความวา อาคารและสถานท่ีซึ่งใชเปนที่จอดรถไฟฟา
เพื่อรับและสงคนโดยสาร และใหหมายความรวมถึงอาณาบริเวณ ตลอดจนอุปกรณที่ใชใน
การใหบริการ อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในกิจการรถไฟฟาดวย 

“ระบบพลังงาน” หมายความวา สถานีไฟฟายอย สถานีปรับแรงดันไฟฟา 
เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา สาย ราง หรืออุปกรณสําหรับสงถายพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน
อยางอื่นไปยังรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ระบบควบคุมการเดินรถ” หมายความวา ศูนยควบคุมการเดินรถไฟฟา 
ระบบสัญญาณควบคุม และเคร่ืองหมายสัญญาณที่ติดตั้งหรือจัดใหมีข้ึน เพื่อประโยชนและ
ความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบ
ดังกลาวดวย 

“ระบบสื่อสาร” หมายความวา การติดตอทางดานเสียง ภาพ และขอมูล เพื่อ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟาและคนโดยสาร และให
หมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ศูนยซอมบํารุง” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบรถไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟา หรือสถานที่ที่จัดไวสําหรับ
จอดพักหรือเก็บรักษารถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องหรือ
มีข้ึนเพื่อกิจการดังกลาวดวย 

“เขตระบบรถไฟฟา” หมายความวา เขตท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนิน
กิจการรถไฟฟา 
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แนวขอสอบพระราชบัญญตัิวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530 

 
4. ขอใดเปนความจําเปนในการเวนคืนที่ดิน 
 ก. เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  ข. ความจําเปนในการปองกันประเทศ  

ค. เพื่อการปฏิรูปที่ดิน    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อ

การอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงใน
เรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
6. ในการกําหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืนในพระราชกฤษฎีกาจะตองระบุถึงส่ิงใด 

ก. ความประสงคของการเวนคืน 
ข. เจาหนาที่เวนคืน 
ค. กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 

(1) ความประสงคของการเวนคืน 
(2) เจาหนาที่เวนคืน 
(3) กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 

 
7. พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินมีผลบังคับใชไมเกินกี่ป 
 ก. หนึ่งป       ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ ง. สี่ป 
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 พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในพระ
ราชกฤษฎีกานั้น แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตอง
เวนคืนนั้น  
 
8. พระราชกฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนที่ดินที่มีผลบังคับใชแลว ตองปดประกาศไว ณ ที่
ใดเพื่อใหประชาชนรับทราบ 

ก. ที่ทําการของเจาหนาที่ 
ข. ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต  
ค. สํานักงานท่ีดินจังหวัด  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เมื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 ใชบังคับแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ปดประกาศสําเนาแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว พรอมทั้ง
แผนที่หรือแผนผังทายพระราชกฤษฎีกาไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 

(1) ที่ทําการของเจาหนาที่ 
(2) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และท่ีทําการแขวง หรือศาลา

กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบลและที่ทําการผูใหญบาน แลวแต
กรณี แหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยซึ่งจะตองเวนคืนนั้นตั้งอยู 

(3 )  สําน ักงานที ่ด ินจ ังหว ัด  และที ่ทํ าการที ่ด ินอํ า เภอ  แห งท องที ่ที่
อสังหาริมทรัพยซึ่งจะตองเวนคืนนั้นตั้งอยู  
 
9.  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อขายตามมาตรา 10 ไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
ดังนั้น ผูใดมีหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบถึงสิทธิในอสังหาริมทรัพย 
 ก. นายอําเภอ     ข. ปลัดอําเภอ 

ค. พนักงานท่ีดินอําเภอ    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อขาย ไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหเจาหนาท่ี

แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยูหรือผูแทน พนักงานที่ดินอําเภอ 
หรือพนักงานท่ีดินกิ่งอําเภอหรือผูแทน ผูใหญบานในทองที่ที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยู  
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แนวขอสอบพระราชบัญญตัิการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2543 

 
3. “ระบบรถไฟฟา” หมายความถงึขอใด 

ก. รถไฟฟา      ข. ทางรถไฟฟา  
ค. ระบบพลังงาน     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “ระบบรถไฟฟา” หมายความวา รถไฟฟา ทางรถไฟฟา สถานีรถไฟฟา ระบบ

พลังงาน ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และศูนยซอมบํารุง 
 
4. “กิจการรถไฟฟา” หมายความถึงขอใด 

ก.  การจัดสราง     ข. การเดินรถไฟฟา 
ค. การบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 
ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว 

 
5. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ 
 
6. “การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา  

ก. รฟท.     ข. รฟม. 
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ค. ร.ฟ.ท.     ง. ร.ฟ.ม. 
ตอบ ข. รฟม. 

 
7. MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND มีอักษรยอวา 
 ก. MRTA     ข. MROT 

ค.MTAT     ง. MAOT 
ตอบ ก. MRTA 
“การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” และ ใหใชชื่อ

เปนภาษาอังกฤษวา “MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดย
ยอวา “MRTA” และใหมีตราเครื่องหมายของ “รฟม.” 
 
8. คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีผูใดเปนคณะกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ค. ผูแทนกระทรวงคมนาคม  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร* ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรม
โยธาธิการและผังเมือง* ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม* ผูแทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งในจํานวน
นี้ตองแตงตั้งจากผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชนในดานการคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน และ
ผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
 
9. ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
หรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. โดย รฟม.
ใหมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิรับเงินคาเสียหายมารับเงินคาเสียหายจาก รฟม. ภายในระยะเวลา
กี่วันนับแตวันที่บุคคลนั้นเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
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 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน  
ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรา 32 กอใหเกิดความ

เสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหาย
จาก รฟม. ได และให รฟม. พิจารณาจายเงินคาเสียหายใหตามความเปนธรรม โดยใหมี
หนังสือแจงใหผูมีสิทธิรับเงินคาเสียหายมารับเงินคาเสียหายจาก รฟม. ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่บุคคลนั้นเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
 
10.ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคาเสียหายที่ รฟ
ม. กําหนดใหมานั้น ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาเสียหายที่ รฟม. ฝากไว ใหมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่ รฟม.ไดนําเงินคาเสียหายฝากไว 

ก.ภายใน 30 วัน    ข. ภายใน 60 วัน 
ค. ภายใน 120 วัน    ง. ภายในหนึ่งป 
ตอบ ง. ภายในหนึ่งป 
ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคาเสียหายที่ 

รฟม. กําหนด  ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาเสียหายที่ รฟม. ฝากไว ใหมีสิทธิฟอง
คดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่ รฟม. ไดนําเงินคาเสียหายฝากไว  
 
11.การกําหนดที่ตั้งหรือจุดข้ึนลงสถานีรถไฟฟา ให รฟม. คํานึงถึงส่ิงใด 

ก. ความเหมาะสมทางเทคนิค   ข. ความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา  
ค. คาใชจายในการกอสราง   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การกําหนดที่ตั้งหรือจุดข้ึนลงสถานีรถไฟฟา ให รฟม. คํานึงถึงความเหมาะสมทาง

เทคนิค ความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา ความสะดวกของคนโดยสาร และคาใชจายในการ
กอสราง 
 
12.ในทุกปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินของ รฟม. ใหแลวเสร็จภายในกี่วันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินนั้น  
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน  
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ความรูเกี่ยวกับการเงิน 
 

หนาที่ของเงิน 
   วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการบริหารการเงิน 
   โดยทั่วไปมักเขาใจวาวัตถุประสงคของการบริหารการเงิน คือ การแสวงหากําไร
สูงสุดหรือผลประโยชนตอบแทนสูงสุด (Profit Maximization) แตแทที่จริงแลววัตถุประสงคนี้
ไมใชวัตถุประสงคที่ดีเสมอไป เนื่องจากแสวงหากําไรสูงสุดนั้นไมไดคํานึงถึงความพยายามท่ี
ไดทําลงไปในรูปของการเพิ่มเงินลงทุนหรือเพิ่มจํานวนหุนสามัญ นั่นคือไมไดคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหาร 
   ดังนั้นเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการบริหารการเงินก็คือ การแสวงหากําไร
สูงสุดภายใตความมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความวา มีการใชความพยายามนอยที่สุด แต
ไดรับผลตอบแทนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกําไรและเงินลงทุนที่ธุรกิจไดรับ ซึ่งเรียกวากําไรตอ
ความพยายามสูงสุด โดยท่ีจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และ
ระยะเวลาของการไดรับผลตอบแทนดวย ซึ่งก็คือ เปาหมายในการแสวงหาความมั่งคั่ง
สูงสุด (Wealth Maximization หรือ Maximize Share Holder Wealth) คือ การแสวงหา
ความมั่งคั่งข้ันสูงสุดใหกับผูถือหุนสามัญ 
   สรุปแลวเปาหมายในการบริหารการเงิน คือ การแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด นั่นคือ 
การมีกําไรสูงสุดภายใตความมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงภัยทางธุรกิจที่ยอมรับ
ไดและภายในระยะเวลาของการไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมท่ีสุด 
   การแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด หมายถึง ความมั่งคั่งของผูถือหุนสามัญซึ่งเปน
เจาของกิจการท่ีแทจริง โดยวัดไดจากราคาตลาดของหุนสามัญที่สูงข้ึน ดังนั้นเปาหมายใน
การบริหารการเงินก็คือ การแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุนสามัญหรือการทําใหราคา
ตลาดของหุนสามัญมีราคาสูงที่สุดนั่นเอง 
 

หนาที่ทางการเงิน 
   เพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายในการบรหิารการเงิน คือ มีความมั่งคั่งสูงสุด จะตองมี
การจัดการที่ดีในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเงิน การผลิต การตลาด การบัญชี บุคลากร 
และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งหนาที่หนึ่งที่มีความสําคัญคือหนาที่ทางการเงินนั่นเอง 
   หนาที่ทางการเงิน (Financial Function) ประกอบดวยหนาที่หลัก ๆ คือ 
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1. หนาที่ในการจัดหาเงินทุน 
2. หนาที่ในการจัดสรรเงินทุน 
3. การตัดสินใจในนโยบายเงินปนผล 

   การจัดหาเงินทุน 
   ผูจัดการทางการเงินมีหนาที่ตองตัดสินใจวา ควรจะจัดหาเงินทุนมาจากแหลงใด
และจะจัดหาดวยสัดสวนเทาใด จึงจะทําใหคาใชจายหรือตนทุนทางการเงิน (Financial Cost) 
ต่ําที่สุด ในขณะเดียวกันก็จะตองไมเกิดความเสี่ยงภัยทางการเงิน (Financial Risk) มาก
จนเกินไป 
   การจัดหาเงินสามารถจัดหาไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ 
    1. แหลงเจาหนี้หรือหนี้สิน ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

1) หนี้สินระยะส้ัน ไดแก การซื้อเชื่อ การเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงินจาย รายได
รับลวงหนา คาใชจายคางจาย เปนตน 

2) หนี้ระยะปานกลาง ไดแก การเชาทรัพยสิน การซื้อผอนชําระ เปนตน 
3) หนี้สินระยะยาว ไดแก การกูยืมระยะยาว การออกจําหนายหุนกูหรือ

พันธบัตร เปนตน 
     ในการจัดหาเงินจากแหลงหนี้สินนี้จะมี Financial Risk สูง แตมี Financial 
Cost ต่ํา (มีความเสี่ยงทางการเงินสูงแตมีตนทุนทางการเงินต่ํา) 
    2. แหลงเจาของกิจการ ไดแก การออกจําหนายหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ 
และกําไรสะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนจากแหลงเจาของกิจการจะเสียตนทุนทางการเงิน 
(Financial Cost) สูง แตจะมีความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ต่ํา 
   สวนการพิจารณาสัดสวนการจัดหาเงินทุนวาควรจะจัดหาจากแหลงตาง ๆ ใน
สัดสวนเทาใด เพื่อใหการจัดหาเงินทุนเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งก็ข้ึนอยูกับการชอบความ
เส่ียง (Risk Preference) ของผูบริหารทางการเงินแตละคนวาชอบความเสี่ยงมากหรือนอย 
ถาหากชอบความเส่ียงมากโครงสรางเงินทุนก็จะประกอบไปดวยสัดสวนของหนี้สินมากกวา
สวนของเจาของ แตถาไมชอบความเส่ียงโครงสรางเงินทุนก็จะประกอบไปดวยสัดสวนของ
สวนของเจาของมากกวาหนี้สิน 
   การตัดสินใจจัดหาเงินทุนจึงเปนตัวกําหนดตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) 
และความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หรือความเส่ียงที่อาจจะไมสามารถชําระหนี้ได
เมื่อถึงกําหนดชําระ 
   ซึ่งแหลงเงินทุนแตละแหลงจะมีคุณลักษณะแตกตางกันดังนี้ 
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    - แหลงเงินทุนระยะสั้น โดยปกติจะเสีย ตนทุนของการจัดหาเงินต่ํา 
เนื่องจากเจาหนี้รับภาระความเสี่ยงในระยะเวลาไมนานนัก จึงสามารถรับอัตราผลตอบแทนที่
ต่ําได แตความเสี่ยงภัยในการหาเงินจะสูง เนื่องจากผูจัดหาเงินมีเวลาสั้นในการหาเงินมา
ชําระหนี้ 
    - แหลงเงินทุนระยะยาว โดยปกติจะเสีย ตนทุนของการจัดหาเงินสูง 
เนื่องจากมีระยะเวลานาน เจาหนี้จะรับภาระความเสี่ยงเพิ่มข้ึน จึงตองเรียกรองดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึน เพื่อใหคุมกับความเสี่ยงที่เจาหนี้ไดรับ แตความเสี่ยงภัยในการหาเงินต่ํา 
เนื่องจากผูจัดหาเงินมีเวลานานในการหาเงินมาชําระหนี้ 
   ในการเปรียบเทียบแหลงของการจัดหาเงินทุนโดยละเอียดวาแหลงใดมีความเสี่ยง
ภัยสูงหรือต่ํากวา และตนทุนการจัดหาสูงหรือต่ํากวา ก็อาจเปรียบเทียบจากการเรียงลําดับ
การจัดหาเงินทุนจากงบดุลทางดานขวาหรือดานหนี้สินและทุน ซึ่งโดยปกติจะเรียงลําดับจาก
แหลงเงินทุนที่มีระยะสั้นที่สุดไปหาแหลงที่มีระยะยาวที่สุด หรือเรียงจากความเสี่ยงสูงที่สุด
ไปหาความเสี่ยงต่ําที่สุดดังนี้ 
 
งบดุล 
 หนี้สินและสวนของเจาของ 
  Financial 

Cost 
Financial 
Risk 

 เจาหนี้ 
เงินกูระยะยาว 
เจาของ 

ต่ําสุด 
สูงข้ึน 
สูงสุด 

สูงสุด 
ต่ําลง 
ต่ําสุด 

 
   ผูจัดการทางการเงินที่เลือกจัดหาเงินทุนจากแหลงระยะส้ันในสัดสวนที่มากกวาจะ
เสียตนทุนในการจัดหาเงินทุนที่ต่ําแตมีความเสี่ยงภัยสูง ตรงขามกับผูจัดการทางการเงินที่
จัดหาเงินทุนจากแหลงระยะยาวในสัดสวนที่มากกวาจะเสียตนทุนในการจัดหาเงินทุนสูงแต
ความเสี่ยงภัยจะลดลง 
   การจัดสรรเงินทุน 
   ผูจัดการทางการเงินจะตองตัดสินใจวาควรจะนําเงินทุนที่ไดมาไปลงทุนสินทรัพย
อะไรบางและในสัดสวนเทาไร ซึ่งถาหากเปนการลงทุนในเงินสดก็จะไมกอใหเกิดรายได แต
จะกอใหเกิดความคลองตัวในการชําระหนี้ แตถาหากเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรก็จะ  
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ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

    
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ดานการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(Government Fiscal Management Information System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กําหนดระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังไว ดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551” 

ขอ  2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

ขอ  3  ใหยกเลิก 
(1)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 
(2)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2525 
(3)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2526 
(4)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2531 
(5)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2536 
(6)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2538 
(7)  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2548 
(8)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 
(9)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2531 
(10)  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
บรรดาระเบยีบหรือขอบงัคับอืน่ใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
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ขอ  4  ในระเบียบนี ้
“หนวยงานผูเบิก” หมายความถึง สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หนวยงานขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตองไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
“ผูวาราชการจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอในทองที่ซึ่งมีสํานักงานคลัง

จังหวัด ณ อําเภอ ตั้งอยูดวย 
“สํานักงานคลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึงสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอดวย 
“คลังจังหวัด” ใหหมายความรวมถึง คลังจังหวัด (อําเภอ) ดวย 
“คลัง” หมายความวา บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
“กองคลัง” ใหหมายความรวมถึง ฝายการเงิน หรือหนวยงานผูเบิกอื่นใด ซึ่ง

ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“ผูอํานวยการกองคลัง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผูดํารงตําแหนง

อื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่ง

ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ี
รับจายเงินของสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคดวย 

“งบรายจาย” หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับ

หรือเจาหนี้ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว 
“เงินยืม” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจาก
งบประมาณรายจายหรือเงินนอกงบประมาณ 
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“ตูนิรภัย” หมายความวา กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บ
รักษาเงินของทางราชการ 

“เงินรายไดแผนดิน” หมายความวา เงินทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไว
เปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายวา
ดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณบัญญัติไมใหสวนราชการนั้นนําไปใช
จายหรือหักไวเพื่อการใด ๆ 

“เงินเบิกเกินสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการเบิกจาก
คลังไปแลว แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และไดนําสงคลัง
กอนสิ้นปงบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหล่ือมป 

“เงินเหลือจายปเกาสงคืน” หมายความวา เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการ
เบิกจากคลังไปแลว แตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวแตถูกเรียกคืน และได
นําสงคลังภายหลังส้ินปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไวเบิกเหล่ือมป 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงิน
เหลือจายปเกาสงคืน 

“ระบบ” หมายความวา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ง
ปฏิบัติโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
กอนนําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

“ขอมูลหลักผูขาย” หมายความวา ขอมูลของหนวยงานผูเบิกหรือเจาหนี้หรือผูมี
สิทธิรับเงิน เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี ชื่อและเลขที่
บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชําระเงิน หรือขอมูลอื่นใดที่จําเปนแลวแตกรณี เพื่อ
ใชสําหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง 

ขอ  5  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้
หมวด 1 ความทั่วไป 

ขอ  6  บรรดาแบบพิมพ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใชในการเบิกเงินจากคลัง 
การรับ - จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง ตลอดจนวิธีใชใหเปนไปตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 
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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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ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554 

 
3. งบประมาณรายจายที่กลุมจังหวัดไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
หมายถึงขอใด 
 ก. งบประมาณจังหวัด  ข. งบประมาณกลุมจังหวัด 
 ค. งบประมาณรายจาย   ง. งบประมาณกลุมรายจาย 
 ตอบ ข. งบประมาณกลุมจังหวัด 

 “งบประมาณจังหวัด” หมายความวา งบประมาณรายจายที่จังหวัดไดรับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

 “งบประมาณกลุมจังหวัด”  หมายความวา งบประมาณรายจายที่กลุมจังหวัดไดรับ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
4. สํานักเบิกสวนกลาง หมายความถึงหนวยงานใด 
 ก. กรมบัญชีกลาง    ข. กระทรวงการคลัง 
 ค. สํานักงานคลังจังหวัด   ง. สํานักงบประมาณ 

ตอบ ก. กรมบัญชีกลาง 
“สํานักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง 

 
5. สํานักเบิกสวนภูมิภาค หมายความถึงหนวยงานใด 
 ก. กรมบัญชีกลาง    ข. กระทรวงการคลัง 
 ค. สํานักงานคลังจังหวัด   ง. สํานักงบประมาณ 

ตอบ ค. สํานักงานคลังจังหวัด 
 “สํานักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานคลังจังหวัด  

 
6. อักษรยอของ การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ คือ 
 ก. ก.น.จ.     ข. ก.บ.จ. 
 ค. ก.บ.ง.     ง. ก.จ.บ. 
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ตอบ ก. ก.น.จ. 
  
 

7. รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ 
วิสาหกิจ ตองนําสงสํานักงบประมาณภายในกี่วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 

ค. ส่ีสิบหาวัน     ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ 

วิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสง สํานัก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 
 
8. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน  
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ข. สิบหาวัน 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวาสิบ
หาวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
 
9. กรณีรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไม
เกินรอยละเทาใดของวงเงินรายการนั้น 
 ก. รอยละสอง     ข. รอยละหา 
 ค. รอยละเจ็ด     ง. รอยละสิบ 
 ตอบ ง. รอยละสิบ 

กรณีรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่ม
ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใช  

 


