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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ กรมบัญชีกลาง 
 
  ใน พ.ศ.2416 (จ.ศ.1235) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติ สําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน กําหนดให้มีเจ้าพนัก งานบาญชีกลางเพ่ือทําหน้าที่จัด
บัญชีอากรท้ังปวงบรรดาท่ีข้ึนอยู่ในหอรัษฎากร พิพัฒนให้เป็นหลักฐาน จะได้ทราบฐานะการเงิน
ของแผ่นดินได้แน่นอน โดยต้ังอยู่ในหอรัษฎาพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง    
        ต่อมาเมื่อวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2418  (จ.ศ. 1237)  ได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรม
พระคลังมหาสมบัติว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซ่ึงจะเบิกเงินส่งเงิน เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนมี
ว่า  การภาษีอากรซ่ึงเป็นเงินข้ึนสําหรับแผ่นดินได้จับจ่ายราชการ  ทนุบํารุงบ้านเมือง  และใช้จ่าย
เป็นเบ้ียหวัดเงินเดือนข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนน้ัน พระคลังมหาสมบัติยังไม่มีอย่างธรรม
เนียมรับธรรมเนียมจ่ายเงินให้เรียบร้อย เงินจึงได้ติดค้างเจ้าภาษีนายอากรเป็นอันมาก  ไม่พอ
จับจ่ายใช้ราชการทนุบํารุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งข้ึนได้ จึงทรงพระราชดําริปรึกษา
พร้อมด้วยท่านเสนาบดีและเคาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ต้ังเป็นพระราชบัญญัตินี้ข้ึน หลักการของ
พระราชบัญญัตินี้คือ การจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีอธิบดีเป็นประธาน 
และรองอธิบดีช่วยราชการท่านผู้เป็นอธิบดี มีเจ้าพนักงานใหญ่ 5 นาย คือ ปลัดอธิบดีนาย 1 เจ้า
พนักงานบาญชีกลางนาย 1 เจ้าพนักงานบาญชีรับเงินนาย 1 เจ้าพนักงานบาญชีจ่ายนาย 1    เจ้า
พนักงานเก็บเงินนาย 1 กับให้มีเจ้าพนักงานเป็นรองเจ้าพนักงานใหญ่อีกนายละ 1 คน พร้อมท้ัง
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของบรรดาเจ้าพนักงานข้ึนไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากน้ันยังกําหนดให้มีออดิตอเย
เนอราล เป็นเจ้าพนักงานสําหรับตรวจบัญชีและส่ิงของซ่ึงเป็นรายข้ึนในแผ่นดินทุกๆ ราย และจัด
วางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในกรมพระคลังมหาสมบัติ (กรมพระคลังมหาสมบัติ คือ 
กระทรวงการคลังในปัจจุบัน)  
         อย่างไรก็ดี การดําเนินงานของกรมพระคลังมหาสมบัติที่ต้ังข้ึนใหม่ ยังมีอุปสรรคและยังไม่
เหมาะสม เนื่องจากกิจการบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากข้ึนและกรมพระคลังมหาสมบัติได้ รับการ
ยกฐานะข้ึนเป็นกระทรวงแล้ว ดังนั้น ในปี 2433 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าท่ีราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติข้ึน เมื่อ
วันที่  7  ตุลาคม  ร.ศ.109  (พ.ศ.  2433)  กําหนดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่
สําหรับรับสําหรับจ่ายและรักษาเงินแผ่นดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุ ทั้งปวงกับถือบาญชีพระราช 
 



หน้า  5 
 

 

กรมบัญชีกลาง  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักบัญชี .......... 

แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“กํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” หมายถึง 
กรมฯ จะกํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส มีวินัย คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจะมีการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ภารกิจหลัก (Mission) 

กรมฯ จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจหลักโดยผ่าน 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังท่ีขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทย(Fiscal Stimulus) ประกอบด้วยงาน 7 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ด้านการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ 
ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง 
ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ด้านท่ี 4 ด้านกฎหมายการคลัง 
ด้านท่ี 5 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ด้านท่ี 6 ด้านบัญชีภาครัฐ 
ด้านท่ี 7 ด้านการตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปรับภาวการณ์คลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation) ประกอบด้วย
งาน 6 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านท่ี 2 ด้านการพัฒนาและบริหารระบบเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค 
ด้านท่ี 3 ด้านละเมิดและแพ่ง 
ด้านท่ี 4 ด้านเงินนอกงบประมาณ 
ด้านท่ี 5 ด้านลูกจ้าง 
ด้านท่ี 6 ด้านอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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.......  นักบัญชี .......... 

79.การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างในวงเงินเท่าใด 
 ก. ไม่เกิน 25,000,000 บาท 
 ข. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

ค. เกิน 25,000,0000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
ง.  ไม่จํากัดวงเงิน 
ตอบ ง.  ไม่จํากัดวงเงิน 
การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยไม่จํากัด

วงเงิน 
 

80. การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการนั้น  การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ซ่ึงจ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 
 ก. ร้อยละยี่สิบห้า    ข. ร้อยละสามสิบ 
 ค. ร้อยละห้าสิบ    ง. ร้อยละเจ็ดสิบห้า 
 ตอบ ค. ร้อยละห้าสิบ 

การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการทํา
สัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ คือการซ้ือหรือการจ้างจากส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 
ห้าสิบของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 
 
81.ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายในกี่วัน
นับแต่วันตรวจพบ 
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 

ตอบ ก. 3 วัน 



หน้า  7 
 

 

กรมบัญชีกลาง  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักบัญชี .......... 

ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน
ที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะ
ปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนท่ีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 
82.คณะกรรมการตรวจการจ้าง  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในกี่วันทําการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน  
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 

ตอบ ก. 3 วัน 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ 

นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จส้ินไป
โดยเร็วที่สุด 
 
83. การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละเท่าใด 

ก. ร้อยละสามสิบ    ข. ร้อยละส่ีสิบเก้า 
ค. ร้อยละห้าสิบ    ง. ร้อยละห้าสิบเอ็ด 
ตอบ ค. ร้อยละห้าสิบ 

 
84. การจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากร
ไทยได้ให้ขออนุมัติต่อหน่วยงานใดก่อน 

ก. กตร.     ข. กว. 
ค. กวพ.     ง. กพ. 
ตอบ ค. กวพ. 
 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาท่ีดําเนินการด้วย

เงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งท่ีกําหนดให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืน จะต้องมีบุคลากรไทย
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.......  นักบัญชี .......... 

ร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา
ทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติ ต่อ กวพ. 
 
85. การจ้างที่ปรึกษากระทําได้กี่วิธี  
 ก. 1 วิธี     ข. 2 วิธี    
 ค. 3 วิธี     ง. 4 วิธี 

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

 
86.ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงต้องมี
รายละเอียดดังข้อใด 

ก. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
ข. ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
ค. คุณสมบัติของที่ปรึกษาท่ีจะจ้าง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตาม

รายการดังต่อไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาท่ีจะจ้าง 
(4) วงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
(6) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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.......  นักบัญชี .......... 

87. คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วย  
ก. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสองคน  
ข. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสามคน  
ค. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยส่ีคน  
ง. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยห้าคน  
ตอบ ค. ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสี่คน  
คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ

อย่างน้อยส่ีคน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
ของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีที่
จําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของราชการ ให้แต่งต้ังผู้แทนจากส่วนราชการอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็น
ผู้ชํานาญการในงานที่จะจ้างท่ีปรึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และในกรณีจ้างท่ีปรึกษา
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะด้วยหน่ึงคน 

 
88. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใด  

ก. เป็นการจ้างท่ีมีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
ข. เป็นการจ้างเพ่ือทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 
ค. เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามท่ีต้องการมี

จํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 
2,000,000 บาท 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นการจ้างท่ีมีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
(2) เป็นการจ้างเพ่ือทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 
(3) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมี

จํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 
2,000,000 บาท 
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.......  นักบัญชี .......... 

แผนบริหารความตอ่เนื่องของกรมบัญชีกลาง 
แผนความต่อเน่ืองหรือท่ีต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ 

จัดทําข้ึนเพ่ือให้ “กรมบัญชีกลาง” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น 
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การชุมนุมของฝูงชน การก่อวินาศกรรม และระบบสารสนเทศล่ม 
เป็นต้น โดยภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้กรมบัญชีกลางต้องหยุดการดําเนินงาน 
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

การท่ีกรมบัญชีกลางไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จะ
ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งระบบ
สวัสดิการของบุคลากรของทางราชการ ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารความต่อเน่ืองของ
กรมบัญชีกลางจึงเป็นส่ิงสําคัญที่จะช่วยให้กรมบัญชีกลางสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่
คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการ
ได้อย่างปกติ หรือดําเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่กําหนดไว้ซ่ึงจะช่วยลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดข้ึนได้ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
2) เพ่ือให้สํานัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์/กลุ่มในกรมบัญชีกลางมีการเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ 
3) เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
4) เพ่ือสร้างความม่ันใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กรมบัญชีกลางว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล
กระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 

ขอบเขต 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การชุมนุมของฝูงชน การก่อวินาศกรรม และระบบสารสนเทศ
ล่ม กรณีเกิดเหตุบริเวณอาคารและพ้ืนที่กรมบัญชีกลาง โดยแนวทางดังกล่าวจะกําหนดข้ันตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการจัดการในลําดับเหตุการณ์ต่างๆ 
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.......  นักบัญชี .......... 

การส้ินสุดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินนั้นตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนและการฟ้ืนฟูภายหลัง
เกิดเหตุการณ์ 

คําจํากัดความ 
ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะอันอาจเป็นภัย หรือมีอันตรายแฝงสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางและผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงาน 
รวมทั้งทรัพย์สินและของมีค่าของส่วนราชการอีกด้วย 

ภัยพิบัติ หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยสงครามและภัยอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย ตลอดจนภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้
เกิดข้ึนซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือรัฐ 

อัคคีภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีเปลวไฟลุกติดส่ิงของต่างๆ ภายในสถานที่หนึ่งสถานท่ีใด 
จนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ําท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากปริมาณ
น้ําฝนมากจนทําให้มีปริมาณน้ําส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีด
ความสามารถการระบายนํ้าของแม่น้ํา ลาคลอง และยังมีเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์ โดยการ
ปิดกั้นการไหลของน้ําตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน และส่ิงแวดล้อม 

แผ่นดินไหว หมายถึง การส่ันสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคล่ือน
ตัวของเปลือกโลก การส่ันสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงข้ันตํ่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ 
แต่บางครั้งอาจมีระดับความรุนแรงในข้ันที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ได้ 

การชุมนุมของฝูงชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมาดําเนินการใดๆ เพ่ือให้บรรลุ 
ในส่ิงที่ต้องการการก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระทําใดๆ อันเป็นการมุ่งทาลายทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของ รัฐหรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหน่ียวระบบ
การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความป่ันปุวนทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
ของรัฐระบบสารสนเทศล่ม หมายถึง ภาวะท่ีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการติดต่อเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือ
การปฏิบัติงานมีความขัดข้องจนไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานเป็นปกติได้ 
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