




...สารจากบรรณาธิการ...

 วารสารส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้เป็นเล่มแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ซึ่งจะขอน�าเสนอบทความข่าวสารสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมไปยังหน่วยงานรับตรวจ 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในเล่มนี้จะน�าเสนอแผนการตรวจราชการ 

กระทรวงยุติธรรม การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 

(e-inspection) รวมทั้งแนะน�าผู้ตรวจราชการใหม่จ�านวน 2 ท่าน คือ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายศักยา ชูใหม่ 

และที่ส�าคัญ ในฉบับนี้จะน�าเสนอการวิเคราะห์ทางบัญชีมาจับคู่กรณี ตอนที่ 2 ซึ่งหัวข้อนี้ ส�านักผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงยุติธรรม จะมีรางวัลเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

 ส�าหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ส�านักผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ยังคงมีความมุ่งม่ันท่ีจะ 

ด�าเนินการจัดท�าวารสารให้มีคุณภาพและเข้มข้นยิ่งขึ้นและยินดีเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยรับตรวจ

ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ และพร้อมน้อมรับค�าติชมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพยิ่งขึ้น

สํารวม บุญเสริม
บรรณาธิการ
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ประชุมหารอืแนวทาง
การตรวจราชการ กระทรวงยุตธิรรม 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กับคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

และคณะผู้ตรวจราชการกรมพนิจิฯ
ในวันที่ 6 และ 17 สงิหาคม 2558
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ประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุตธิรรม

วันที่ 11 พฤศจกิายน 2558

ประชุมหารอืแนวทาง
การตรวจราชการ กระทรวงยุตธิรรม 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กับคณะผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
และคณะผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี

วันที่ 24 สงิหาคม 2558
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โครงการ KM กับ สผต.
➜ พรบ.อ�านวยความสะดวก
 วันที่ 4 มถิุนายน 2558

➜ สวัสดกิารและประโยชน์เกื้อกูล
 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

➜ การแต่งกายที่ถูกระเบยีบ 
 วันที่ 31 สงิหาคม 2558
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หลักการและเหตุผล

	 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	 ประกอบด้วย	 
การลดความเหล่ือมล�้าของสังคม	 และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม	 ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ก�าหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมไว้	6	ด้าน	ประกอบด้วย
	 ด้านที่	1	การอ�านวยความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า
	 ด้านที่	2	การสร้างความปลอดภัยในสังคม
	 ด้านที่	3	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
	 ด้านที่	4	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ด้านที่	5	การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
	 ด้านที่	6	การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 

วัตถุประสงค์

	 >	 เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการตรวจราชการและการก�ากับ
ติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	และผู้ตรวจราชการกรม
	 >	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในเชิงบริหารให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

แผนการตรวจราชการ
  กระทรวงยุติธรรม  2559
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งานที่จะตรวจ

	 1.	 การตรวจราชการกรณีปกติ	ได้แก่
	 	 >	 การตรวจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	
		 	 	 ยุติธรรม	6	ด้าน
	 	 >	 การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
	 	 >	 การตรวจติดตามค�ารับรองการปฏิบัติงานตาม
	 	 	 ตัวชี้วัด	
	 2.	 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ ่งผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล	ประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ตามที่
ส�านักนายกรัฐมนตรีก�าหนด
	 3.	 เรือ่งร้องเรยีน	ร้องทกุข์	และขอความเป็นธรรม	ทีเ่กีย่ว
กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไข
ความทุกข์ยาก	เดือดร้อน
	 4.	 เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์	 หรือเหตุการณ์ส�าคัญ	 หรือ
สาธารณภัย	 อันจ�าเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดต้องเข้าไป	
ด�าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันการณ์
	 5.	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ระยะเวลาด�าเนินการ

	 วันที่	1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559
 รอบการตรวจราชการ
	 รอบที่	1	ระหว่างเดือนตุลาคม	2558	-	มีนาคม	2559
	 รอบที่	2	ระหว่างเดือนเมษายน	2559	–	กันยายน	2559
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นายวีระยุทธ สุขเจริญ
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ส�านักงานกิจการยุติธรรม
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 13	จังหวัดยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	อุบลราชธานี
 เขตตรวจราชการที่ 15	จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	ล�าพูน

พันโทเอนก ยมจินดา
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมบังคับคดี	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	และ	
หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งหน่วยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 14	จังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์
 เขตตรวจราชการที่ 16	จังหวัดน่าน	พะเยา	เชียงราย	แพร่	

พันตํารวจโทพงษธร ธัญญสิริ
รองหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	และหน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้	

 เขตตรวจราชการที่ 17	จังหวัดตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	อุตรดิตถ์
 เขตตรวจราชการที่ 18	จังหวัดก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี

การแบงเขตตรวจราชการ
                   2559
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พันตํารวจเอกสุชาติ วงศอนันตชัย 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	และหน่วยงานในสังกัด
ดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ในเขต
จังหวัด	ดังต่อไปนี้

               เขตตรวจราชการที่ 1	จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 สระบุรี	
               เขตตรวจราชการที่ 2	จังหวัดชัยนาท	ลพบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	
               เขตตรวจราชการที่ 9	จังหวัดจันทบุรี	ชลบุรี	ตราด	ระยอง

นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมราชทัณฑ์	และหน่วยงานในสังกัดดังกล่าวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 6	จังหวัดนครศรีธรรมราช	พัทลุง	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี
 เขตตรวจราชการที่ 7	จังหวัดกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	ตรัง
               เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	
																																																				นราธิวาส	

นางฉลอง อติกนิษฐ 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา	นครนายก	ปราจีนบุรี	สมุทรปราการ	สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	
                            สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร

นายศักยา ชูใหม 
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบตรวจราชการ	 กรมคุมประพฤติ	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด	 และหน่วยงานในสังกัดดังกล่าวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 รวมทั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัด	ดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 10	จังหวัดเลย	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	บึงกาฬ
 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม	มุกดาหาร	สกลนคร
 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์
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นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

Ms. Pitikan Sithidej

ประวัติการศึกษา 
 >	 สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 > Master of International Human Rights Law, Lund University, Sweden

 > Diploma, Human Rights and Humanitarian Law, Lund University, Sweden

 

ประวัติการอบรม
 >	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	6

 >	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	13	

	 	 ส�านักงานศาลยุติธรรม

 >	 การสร้างเสริมสังคมสันติสุข	รุ่นที่	3	สถาบันพระปกเกล้า

 >	 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.	2)	

 >	 หลักสูตร	Ethnics,	Governance	and	Anti	Corruption	

	 	 (สาธารณรัฐเกาหลี)

 >	 หลักสูตร	Dispute	Resolution	System	(สิงคโปร์)

 

ประวัติการท�างาน
 >	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	

	 	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

 >	 ผู้อ�านวยการส�านักงานช่วยเหลือทางการเงิน

	 	 แก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	

	 	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 >	 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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ประวัติการศึกษา 
 >	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 >	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 >	 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
 >	 รองจ่าศาลแพ่ง

 >	 จ่าศาลจังหวัดแม่สอด

 >	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	ศาลฎีกา

 >	 หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง	กองการเจ้าหน้าที่	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 >	 หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี	กระทรวงยุติธรรม

 >	 รองผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายศักยา ชูใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

Mr. Sakkaya Choomai
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e-Inspection
 ÃÐººµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

 จากการเปิดใช้งานระบบ e-inspection โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมภายใต้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
และมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการรายงานข้อมูลและติดตามผล
การด�าเนินงานของหน่วยรับตรวจและลดการรายงานที่เป็นเอกสาร ปัจจุบันมีหน่วยงาน
ที่มีการเข้าแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแล้ว จ�านวน 357 หน่วยงาน และมีหน่วยงาน
ที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในระบบให้เป็นปัจจุบันอีก 180 หน่วยงาน

 ปัจจุบัน ในระบบ e-inspection ได้มีระบบรายงานรายละเอียดข้อมูล
พื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอผู้บริหารและผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ และขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท�าประเด็นค�าถาม
เฉพาะหน่วยงาน หากเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 ในส่วนของหน่วยงานใดที่ไม่สามารถลงข้อมูลได้หรือมีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ
สามารถติดต่อได้ที่ 0 2141 5420
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 มาตรา 82 (10) บัญญัติว่า “ต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย” อันถือเปนการกระผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 มาตรา 85 (4) บัญญัติว่า “กระท�าการอันได้ชื่อว่าเปนผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”อันถือเปนการกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ส�าหรับความผิดของทั้งสองมาตราดังกล่าวข้างต้น	มีองค์ประกอบดังนี้	
	 1.	 เป็นการกระท�าที่ท�าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการ
	 2.	 เป็นการกระท�าที่สังคมรู้สึกรังเกียจ
	 3.	 เป็นการกระท�าโดยเจตนาชั่ว
	 ดงัน้ัน	ข้าราชการพลเรอืนทีเ่ล่นการพนนัจงึอาจมคีวามผดิวนิยัตามมาตราดงักล่าวข้างต้นได้	ทัง้นี	้จะผดิวนิยัอย่างร้ายแรง
หรือไม่	 เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง	 ๆ	 ไป	 ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าวมีความร้ายแรงมากถึงขนาดท�าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง	ก็จะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน	
	 ในอดีตที่ผ่านมารัฐพยายามกวดขันไม่ให้ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา	 จึงมีการออกมติคณะรัฐมนตรี	 เพื่อวางแนวทาง
การลงโทษส�าหรับข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราเพื่อวางแนวทางการลงโทษส�าหรับข้าราชการที่กระท�าผิดวินัยกรณีเล่น
การพนันไว้	โดยมติ	ครม.	ฉบับนี้	แบ่งออกเป็น	2	เรื่องใหญ่	ๆ	คือ	ในส่วนของการเล่นการพนัน	และในส่วนของการเสพสุรา	ดังนี้

วินัย...กับ...การพนัน
ระเบียบนารู ตอน…

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ฉบับปัจจุบันในหมวดเก่ียวกับ
วินัยนั้น ไม ่มีกฎหมายมาตราใดที่บัญญัติ
โดยตรงว่าข้าราชการพลเรอืนผู้ใดเล่นการพนนั 
ผู้นั้นถือว่ากระท�าผิดวินัย อย่างไรก็ตาม แม้
ไม่มีบัญญัติไว้โดยตรงแต่เป็นท่ีทราบกันดีว่า 
ข้าราชการผู้ใดที่เข้าร่วมเล่นการพนันก็จะถูก
ลงโทษทางวินัยได้

 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. 208/2496 ลงวันที่ 
3 กันยายน 2496 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและ
เสพสุรา บัญชี ก	ได้แก่	หวย	ก.ข.	โปปัน	โปก�า	ถั่ว	แปดเก้า	จับยี่กี	ต่อแต้ม	
เบ้ียโบก	หรอืคูค่ี	่หรอือีโจ้ง	ไพ่สามใบ	ไม้สามอนั	ช้างงา	หรือปอก	ไม้ด�า	ไม้แดง	
หรือปลาด�าปลาแดง	หรืออีด�าอีแดง	อีโปงครอบ	ก�าตัด	ไม้หมุน	หรือล้อหมุน
ทุก	 ๆ	 อย่าง	 หัวโตหรือทายภาพ	 การเล่นซ่ึงมีการทรมานสัตว์	 เช่น	 เอามีด
หรือหนามผูก	วางยาเบื่อยาเมาให้สัตว์ชน	หรือต่อสู้กัน	หรือสุมไฟบนหลังเต่า
ให้วิ่งแข่งกัน	หรือการเล่นอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันมีลักษณะคล้ายกับ
ที่ว่ามานี้	 บิลเลียดรู	 ตีผี	 โยนจิ่ม	 ส่ีเหงาลัก	 ขลุกขลิก	 น�้าเต้าทุก	 ๆ	 อย่าง	
ไฮโลว์	อีก้อย	ปันแปะ	อีโปงซัด	บาการา	สล๊อทแมชีน
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 บัญชี ข	ได้แก่	การเล่นต่าง	ๆ	ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน	เช่น	ชนไก่	ชนโค	กัดปลา	แข่งม้า	ฯลฯ	นอกจากที่อยู่ในบัญชี	ก	 
วิ่งวัวคน	ชกมวย	มวยปล�้า	แข่งเรือพุ่ง	แข่งเรือล้อ	ชี้รูป	โยนห่วง	โยนสตางค์หรือวัตถุใด	ๆ	ลงในภาชนะต่าง	ๆ	ตกเบ็ด	จับสลาก 
โดยวิธี	 ใด	ๆ	ยิงเป้า	ปาหน้าคน	ปาสัตว์	หรือสิ่งใด	ๆ	เต๋าข้ามด่าน	หมากแถว	หมากหัวแดง	บิงโก	สลากกินแบ่ง	สลากกินรวบ	 
หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน	 หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ้เล่นคนใดคนหนึ่ง	 โตแตไลเซเตอร์	 ส�าหรับการเล่น 
อย่างใดอย่างหนึ่ง	สวีป	บุ๊กเมกิง	ขายสลากกินแบ่ง	สลากกินรวบ	หรือสวีป	ซึ่งไม่ใช่ออกในประเทศไทย	แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น	ไพ่นกกระจอก	ไพ่ต่อแต้ม	ไพ่ต่าง	ๆ	ดวด	บิลเลียด	ข้องอ้อย	สะบ้าทอย	สะบ้าชุด	ฟุตบอลโต๊ะ	
เครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกล	หรือสปริง	ดีด	ยิงหรือโยนวัตถุใด	ๆ	ในภาชนะ	โดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด	ๆ

กรณีการพนันประเภทบัญชี ก	 ถือเป็นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามจัดให้มีและห้ามเล่นโดยเด็ดขาด	 ดังนั้น	 ถ้าข้าราชการ 
ผู้ใดเล่นการพนันประเภทนี้ก็ควรลงโทษถึงให้ออก	ปลดออก	หรือไล่ออกจากราชการ
กรณีการพนันประเภทบัญชี ข	การพนันประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่เคร่งครัดมากนัก	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายบัญญัติ	ว่าจะเล่นได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการแล้วเท่านั้น	ดังนั้น	
	 1.	 หากมีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
	 	 1.1 ข้าราชการผู้ใดเล่นการพนันประเภทนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น	 ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี	 นั่นหมายความว่า	
สามารถลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการผู้นั้นได้	ทั้งนี้	จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง	ๆ	ไป
	 	 1.2	 ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเร่ืองการพนัน
โดยตรง	 หรือมีอาชีพเป็นครู	 หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
วัฒนธรรม	 หรือพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง	 ทบวง	
กรม	 วางเรื่องการห้ามเล่นการพนันไว้เป็นพิเศษ	หากข้าราชการ 
ผู้นั้นเล่นการพนันประเภทนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต	 ก็ควรลงโทษถึง
ปลดออก	หรือไล่ออกจากราชการ	

 “ดังนั้น ข้าราชการพลเรือนที่เล่นการ
พนันจงึอาจมคีวามผิดวนัิยตามมาตราดงักล่าว
ข้างต้นได้ ทัง้นี ้จะผิดวนิยัอย่างร้ายแรงหรอืไม่  
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็น
เรื่อง ๆ ไป ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าวมีความ 
ร้ายแรงมากถงึขนาดท�าให้เส่ือมเสยีเกยีรติศกัดิ์
ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะ
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้
เช่นกัน” 
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	 2.	 หากมีการเล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว
	 	 2.1	 ข้าราชการผู ้ใดเล่นการพนันประเภทนี ้
โดยได้รับอนุญาตให้เล่นแล้ว	ก็จะไม่ถือเป็นความผิด	 เว้นแต ่
จะมีพฤติกรรมที่แสดงว่าหมกมุ่นกับการเล่นการพนันนั้น 
จนเป็นเหตุให้เส่ือมเสียแก่ราชการ	 เช่นนี้ก็อาจได้รับโทษ 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง	 หรือไม่ร้ายแรงตามที่พิจารณาได้จาก
ข้อเท็จจริงนั้น	ๆ
	 	 2.2	 ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามเรื่องการ
พนันโดยตรงหรือมีอาชีพเป็นครู	 หรือเป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
การวัฒนธรรม	หรือพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง	
ทบวง	 กรม	 วางเรื่องการห้ามเล่นการพนันไว้เป็นพิเศษ 
หากข้าราชการผู ้นั้นเล่นการพนันประเภทนี้แม้จะได้รับ
อนุญาตแล้วก็ตาม	 ก็อาจลงโทษปลดออก	 หรือไล่ออกจาก
ราชการ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในกรณีนั้น	ๆ	
	 ป ัจจุบันได ้มีการแก ้ไขโทษตามหนังสือส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว123 ลงวันที่  
9 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ 
และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการลงโทษ
ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา	 ที่ให้ปรับปรุงถ้อยค�า
จากกรณีการพนันประเภทบัญชี	 ก	 “การพนันประเภทที่
กฎหมายห้ามจัดให้มีและห้ามเล่นโดยเด็ดขาด	
	 	ถ้าข้าราชการผูใ้ดเล่น	“ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก 
หรอืไล่ออกจากราชการ”	เป็น	“การพนนัประเภททีก่ฎหมาย
ห้ามจัดให้มีและห้ามเล่นโดยเด็ดขาด	 ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น
ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ” 

 “จากกรณดีงักล่าวข้างต้นถอืเป็นเนือ้หาท่ีมติ
คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแนวทางการลงโทษส�าหรับ
ผู้ที่เล่นการพนันไว้ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาเก่ียวกับข้าราชการพลเรือนท่ีเล่นการพนัน 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็จะถูกน�ามาใช้เพื่อเป็น
แนวทางส�าหรับผู้พิจารณาในการด�าเนินการลงโทษ
กับข้าราชการผู้นั้น อย่างไรก็ตาม แม้มติคณะรัฐมนตรี 
จะก�าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท ชนดิการพนนั  
แนวทางการลงโทษผูท่ี้เล่นการพนันประเภทต่าง ๆ  ไว้
แล้วก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วการพิจารณาเพื่อลงโทษ
ผู้ที่เข้าเล่นการพนัน ก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
เป็นหลัก หากพฤติกรรมของผู้เล่นนั้นมีลักษณะ
หมกมุ่นต่อการพนันจนท�าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของความเป็นราชการ หรือเสียหายต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีความผิดวินัย
อยู่ดี”

ติดการพนัน
ผิดวินัย!!
เสียหาย!!
เสียงาน!!

บทความ : สุมลมาล โยปัททุม
ส�านักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
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	 นางอารีรัตน์	 เทียมทอง	 ผู้อ�านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม	่ 
ได้เล็งเห็นว่าอาคารสถานที่ท�าการใหม่มีพ้ืนที่ใช้สอยกว้างขวางเป็นสัดส่วน	
กอปรกับต้องการพัฒนางานฝึกอบรมวิชาชีพทอผ้าไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น	 จึงริเริ่มขับเคลื่อนการพัฒนางาน 
ทอผ้าไทย/ผ้าไหม	 และเพ่ือเป็นการสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 
และยังเป็นการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของสหประชาชาติ	 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า 
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง	 ดังนั้น	 เจ้าพนักงานเรือนจ�าควรจัดโปรแกรมและให้บริการ 
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการท่ีเป็นพิเศษดังกล่าว	 โดยมีการปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ�านวยการริเริ่มการฝึกอบรมวิชาชีพทอผ้าไหมให้แก่ผู้ต้องขังขึ้น	 โดยการเดินทางเข้าพบ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	 และประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอสันก�าแพง	 เพื่อขอค�าปรึกษาแนะน�า 
การด�าเนินโครงการฯ	 อีกท้ังยังได้ประสานอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมด�าเนินโครงการฯ	 เช่น	 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง	
สภาวัฒนธรรมอ�าเภอสันก�าแพง	 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	 

ของฝากยตุธิรรม
โครงการฝึกอบรม

วิชาชีพการทอผ้าไหม
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	 1	 เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 และ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น	 เป็นต้น	 จากความร่วมมือดังกล่าว	 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	 ได้จัดท�าโครงการ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าไหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ด�าเนินโครงการฯ	 จากกรมหม่อนไหม	 ซึ่งกรมหม่อนไหม	 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการฝึกอบรม	 
และให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฯ	 ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี	 และปฏิบัติในการฝึกอบรม 
โดยเน้นการฟอกย้อมเส้นไหม	 การกรอไหม	 การทอผ้าพื้นเมือง	 ซึ่งผลการด�าเนินงานตามโครงการฯ	 มีความ 
คืบหน้าเป็นอย่างมาก	 โดยผู้ต้องขังได้รับความรู้และมีทักษะในการทอผ้าไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม	ผู้ต้องขัง 
ได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการทอผ้าอย่างละเอียด	 เทคนิคการแก้ปัญหาการทอ	การคัดลาย	การเก็บตะกอ	 
การทอผ้ายกดอกและผ้าพื้น	 เช่น	 ลายขอบกนก	 ลายสมเด็จ	 ลายพิกุล	 ลายนางพญา	 ลายพานพุ่มใหญ่	 
ลายพานพุ่มเล็ก	 ลายซิ่นก่าน	 ลายดาวล้อมเดือน	 และลายต่าง	 ๆ	 อีกมากมาย	 และได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 
โดยท่านทูตอดิศักดิ์	 ภานุพงศ์	 เป็นผู ้น�าข้ึนทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 ท�าให้ผู ้ต้องขังทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก	 และจะน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพทอผ้าไทยไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ภายหลังพ้นโทษ
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 Preposition หรือค�าบุพบท คือค�าท่ีใช้บอกต�าแหน่ง บอกสถานที่ บอกทิศทาง 
แสดงการเคลือ่นไหว หรอืแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค�านาม หรอืสรรพนามกับค�าอืน่ ๆ  ในประโยค ทัง้นีค้�าบพุบท 
ในภาษาอังกฤษมีมากมายเลยล่ะค่ะ แต่ก็มีอยู่บางกลุ่มที่เรามักใช้ผิดอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ in, on, at ที่ใช้
ในการแสดงเวลา และสถานท่ี นั่นเองค่ะ ดังนั้น วันนี้ขออนุญาตน�าเทคนิคการใช้งานค�าบุพบททั้ง 3 ค�านี้ 
มาฝากกันนะคะ

 ใช้กับ ป เดือน ทศวรรษ ศตวรรษ ฤดูกาล เช่น 

  > She always reads newspapers in the morning.
  > In the summer, we have a rainy season for three weeks 
  > The new semester will start in March.
 

 ใช้กับวันในสัปดาห์ วันที่ หรือวันส�าคัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น 

  > The garbage truck comes on Wednesdays.
  > I was born on the 14th day of June in 1988.

 ใช้บอกเวลา เช่น 

  > I will meet you at 12 p.m.
  > The bus will stop here at 5:45 p.m.
 

    นอกจากนี้ยังใช้กับส�านวนดังต่อไปนี้ at noon, at night, at midday, 
    at midnight, at lunchtime, at sunrise, at sunset, at dawn, 
    at dusk, at bed time, at present, at the moment, at the same time 
 

    >>>ข้อควรระวังในการใช้ค�าบุพบทบอกเวลาคือ ค�าแสดงเวลาบางค�า
    ไม่ต้องการบุพบท เช่น today, tomorrow, yesterday และค�าบอกเวลา
    ที่ขึ้นต้นด้วย last, next, every, this เป็นต้น

    at midnight, at lunchtime, at sunrise, at sunset, at dawn,     at midnight, at lunchtime, at sunrise, at sunset, at dawn, 
        

    
    ไม่ต้องการบุพบท เช่น 
    ที่ขึ้นต้นด้วย 

  > She always reads newspapers In

? ? ?

  > The garbage truck comes ON
 ใช้บอกเวลา เช่น 

  > I will meet you 
  > The bus will stop here 
AT

Preposition
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 …สืบเนื่องจากบทความการวิเคราะห์ทางบัญชีการเงิน

เพื่อการสืบสวนสอบสวน ที่ผู ้เขียนได้ให้แนวทางแก่ผู ้อ่านหรือ

ผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.  2542 ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 37 คือ 

เป็นคนต่างด้าว แล้วมาประกอบธุรกิจ ฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 7 

หรือ มาตรา 8 โดยการประกอบธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับการบัญชี 

ฉบับนี้ผู ้เขียนจึงเขียนการบัญชีแบบง่าย ๆ ถ้าผู ้อ่านท่านใด

อ่านจบแล้ว อยากจะร่วมสนุกกับผู้เขียน เพียงแค่ท่านท�าตามกติกา 

ดังต่อไปนี้

 1. ตอบค�าถามลงในช่องว่างหน้า 20

 2. ถ่ายรูปแล้วส่งค�าตอบของคุณมาที่อีเมล์

  oij.moj@gmail.com 

...ส�าหรับท่านที่ตอบค�าถาม 5 ท่านแรก 

จะได้รับของที่ระลึกสวย ๆ ทันที!!!!

หมดเขตส่งค�าถามภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

อ่าน´ ีæ ...มีรางวัÅ...
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ตอบคําถามแลว
อยาลืมสงมารวมสนุกกัน

นะคราบบบ....

ล�าดับ รายการ
ตัวละคร
(เพิ่ม)

ตัวละคร
(ลด)

เดบิต
(Dr)

เครดิต
(Cr)

1 นายสมชาย	มุ่งค้า	น�าเงินสดมา
ลงเป็นทุนเปดร้านสบายมุมกาแฟ	
เป็นเงินสด	500,000	บาท

2 ซื้ออาคาร	1	หลังจากนางสมสวย	
ทรัพย์ทวี	ราคาพร้อมโอน	
200,000	บาท	เป็นเงินสด

3 ซื้อเมล็ดกาแฟ
จากร้านนิวไลท์	20	กิโลกรัม	
เป็นเงินเชื่อ	40,000	บาท

4 นายสมชายฯ	
กู้เงินสดจากนายสิทธิ	
จ�านวน	200,000	บาท

5 มีรายได้จากการขายกาแฟ
เป็นเงินสด	50,000	บาท	
เป็นเงินเชื่อ	10,000	บาท

6 นายสมชายฯ	เจ้าของ
สบายมุมกาแฟ	ถอนเงินสด
คืนทุน	70,000	บาท

µอบคíา¶ามã¹ª‹องÇ‹าง
â´ยÈÖกÉา¨ากหัวข้อ Best Practice
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ถ้าท่านผู ้อ ่านติดตามบทความครั้งก ่อนที่ผู ้ เขียนพูด
เรื่อง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 จะเห็นว่าองค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 37 
จะเก่ียวข้องกับรายได้ซึ่งเป็นข้อมูลทางบัญชีที่คนส่วนใหญ่
บอกว ่าเป ็นเรื่องยาก น ่าปวดหัว แต ่ ผู ้ เขียนกลับ
บอกว่า “บัญชีไม่ใช่เรื่องยากส์อย่างที่คิด” ถ้าท่าน
ผู้อ่านไม่เช่ือลองติดตามผู้เขียนจะพูดเรื่องบัญชีแบบ
ง่าย ๆ โดยก่อนอื่นต้องมาท�าความรู ้จักเครื่องมือที่ใช้
ในการบันทึกบัญชีที่ได้ยินกันบ่อย ๆ มี 2 ตัว คือ เดบิต 
(Debit) ตัวย่อ Dr และ เครดิต (Credit) ตัวย่อ Cr 
ซึ่งนักบัญชีหรือผู ้ใช ้ข ้อมูลทางบัญชีจะต้องจ�าอย่าง
ไม่มีเหตุผลว่า “เดบิท (Dr) อยู่ทางด้านซ้ายมือ และ 
เครดิต (Cr) อยู่ทางด้านขวามือ” เสมอ

การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
à¾×èอการÊ×บÊÇ¹ÊอบÊÇ¹ ตอนทีè 2
การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
à¾×èอการÊ×บÊÇ¹ÊอบÊÇ¹ 
การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
à¾×èอการÊ×บÊÇ¹ÊอบÊÇ¹ 
การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
à¾×èอการÊ×บÊÇ¹ÊอบÊÇ¹ 
การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
à¾×èอการÊ×บÊÇ¹ÊอบÊÇ¹ 
การÇÔàคราÐË�·างบÑÞªÕ การàงÔ¹
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ตวัละครทีอ่าศัยอยู่ในบ้านชือ่	งบดลุ	ทัง้	3	ตวั	
อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวมีลักษณะ	ดังนี้

สินทรัพย์	 อยู่ห้องนอนที่	1	 ซ้ายมือ	
	 	 ด้านเดบิต	(Dr)
หนี้สิน	 อยู่ห้องนอนที่	2	 ขวามือ	
	 	 ด้านเครดิต	(Cr)	
ทุน	 อยู่ห้องนอนที่	3	 ขวามือ	
	 	 ด้านเครดิต	(Cr)	

สินทรัพย์	หนี้สิน	ทุน	3	ตัวละครนี้จะบอกให้เรารู้ถึงสถานะ
ทางการเงิน	เกิดสมการที่ส�าคัญทางบัญชี	คือ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

๏ บ้านหลังที่สอง ชื่อว่า “งบก�าไรขาดทุน” มี 2 ห้องนอน 
โดยมตีวัละครชือ่รายจ่าย และ รายได้อาศยัอยูใ่นบ้านหลัง
ที่สอง มีลักษณะ ดังนี้

ตัวละครที่อาศัยอยู่ในบ้านชื่อ	 งบก�าไรขาดทุน	 ทั้ง	 2	 ตัว	
อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวมีลักษณะ	ดังนี้
	 รายจ่าย	อยู่ห้องนอนที่	4	 ซ้ายมือ	 ด้านเดบิต	(Dr)
	 รายได้	 อยู่ห้องนอนที่	5	 ขวามือ	 ด้านเครดิต	(Cr)
รายจ่าย	รายได้	2	ตัวละครนีจ้ะบอกให้รูถ้งึผลการด�าเนนิการ	
และประสิทธิภาพของผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงาน
 
ดังนั้น	 เมื่อเรามาท�าความรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก
บัญชี	 และองค์ประกอบของเหตุการณ์ทางบัญชีข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว	 ถ้ามีเหตุการณ์หรือรายการทางบัญชีเกิดขึ้น	
ก่อนการบันทึกรายการทางบัญชีหรือบันทึกประวัติศาสตร์
ทางการเงิน	ต้องทราบก่อนว่าการบันทึกบัญชี มี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1	 การจดบนัทกึ	บนัทกึในสมดุบัญชท่ัีวไป	
อยู่ในรูป	เดบิต	(Dr)	เครดิต	(Cr)	
 ขั้นตอนที่ 2	 การจัดหมวดหมู่	 บันทึกในสมุดบัญชี
แยกประเภทอยู่ในรูป	ตัว“T”	
 ขั้นตอนที่ 3	การสรุปผลรายงาน	 งบการเงิน	

(งบดุล	กับ	งบก�าไรขาดทุน)

การจดบันทึก
ประวัติศาสตร์ทางการเงิน เมื่อมีเหตุการณ์
หรือรายการทางบัญชีเกิดขึ้นให้พิจารณา 
ดังนี้
1.	 วิ เคราะห์เหตุการณ์หรือรายการ
ที่เกิดขึ้นว่า	มีตัวละครใดใน	5	ตัว	ข้างต้น	
(สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ทุน	 รายจ่าย	 รายได้)	

แสดงอยู่ในเหตุการณ์นั้น	ๆ	บ้าง	และตัวละคร
ดังกล่าวเกิดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากเดิม	 เช่น	 ซ้ือรถยนต์	
เป็นเงินเชื่อ	 100,000	 บาท	 จะเห็นว่า	 ได้รถยนต์	 ซึ่งเป็น
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น	และมีเจ้าหนี้ ซึ่งคือหนี้สินเพิ่มขึ้น
	 2.	 ถ ้าตัวละครใดเกิดเพิ่มขึ้นจากเดิม	 ก็จัดให ้
ตัวละครนั้นเข้าไปอยู ่ห้องนอนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	
แต่ถ้าตัวละครใดลดลงจากเดิม	 ก็ไล่ตัวละครนั้นย้ายไปอยู่
ฝังตรงข้ามในบ้านนั้น	ๆ	
ตัวอย่าง	สมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น	 เช่น	วันที่	 6	มิถุนายน	
พ.ศ.	 2558	 นายสายฟ้า	 นางสาวฝน	 ตกลงประกอบธุรกิจ
การค้าร่วมกันช่ือ	 “บริษัท	 สายฟ้า	 จ�ากัด”	 โดยนายสายฟ้า
ลงทุน	 500,000	 บาท	 นางสาวฝน	 ลงทุน	 300,000	 บาท	
รวม	800,	000	บาท	ซึ่งทุกคนน�าเงินสดมาลงเป็นทุน

Dr  งบก�าไรขาดทุน  Cr

	 ∆	ห้องนอนที่	4	 	 ∆	ห้องนอนที่	5
 (รายจ่าย)  (รายได้)

องค์ประกอบของเหตุการณ์หรือรายการทางบัญชี	
มี	2	ประเภท	ดังนี้
	 1.	 ตัวละครทางบัญชี	 เมื่อมีเหตุการณ์หรือรายการ
ทางบัญชีเกิดขึ้นจะมีเพียง	 5	 ตัวละครเท่านั้น	 ที่ออกมา
ร่วมแสดงอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว	 คือ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	
ทุน	รายจ่าย	และรายได้
	 2.	 บ้านทางบัญชี มีลักษณะบ้านเป็นรูปตัวทีใหญ่	
“T”	มี	 2	หลัง	 รวม	5	ห้องนอน	ซึ่งเป็นที่อยู่ของแต่ละตัว
ละครทางบัญชี	ดังนี้

๏ บ้านหลังแรก ชื่อว่า “งบดุล” มี 3 ห้องนอน โดยมี
ตัวละครชื่อ สินทรัพย์ หนี้สิน และ ทุน อาศัยอยู่ในบ้าน
หลังแรก มีลักษณะ ดังนี้

Dr  งบดุล  Cr

	 ∆	ห้องนอนที่	1	 	 ∆	ห้องนอนที่	2
 (ทรัพย์สิน)  (หนี้สิน)

	 	 	 ∆	ห้องนอนที่	3
   (ทุน)

(งบดุล	กับ	งบก�าไรขาดทุน)

แสดงอยู่ในเหตุการณ์นั้น	ๆ	บ้าง	และตัวละครแสดงอยู่ในเหตุการณ์นั้น	ๆ	บ้าง	และตัวละคร



มาถึงตรงนี้การท�าความเข้าใจองค์ประกอบของเหตุการณ ์
ทางบัญชี	 คือ	 บ้านกับตัวละครทางบัญชี	 รวมถึงต้องรู ้ว่า 
ตัวละครแต่ละตัวอาศัยอยู ่ ท่ีบ ้านหลังใด	 ห้องนอนไหน	 
ด้านซ้าย/ขวา	ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญของขั้นตอนการจดบันทึก
บัญชี	 ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านผู้อ่านพิจารณาตามที่
ผู้เขียนอธิบายไว้ข้างต้นเพื่อทราบว่าในเหตุการณ์มีอะไรเกิด
เพิ่มขึ้นมาหรือลดลงจากเดิม	 จากนั้นก็ดูว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงนั้นจัดอยู่ในประเภทตัวละครใดใน	 5	 ตัวละครข้างต้น 
ก็จะสามารถบันทึกบัญชีได้	 ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านลอง

ทดสอบตนเองจากแบบทดสอบ	6	 เหตุการณ์ดังกล่าว	 (หน้า	 20	 
มีของที่ระลึกมอบให้ด้วย)	ถ้าท่านวิเคราะห์ได้ถูกต้องเพียง	4	ข้อ 
แสดงว่าท่านเข้าใจขั้นตอนที่	1	การจดบันทึกบัญชีแล้ว	

 เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้อ่านรู้สึกได้หรือยังว่าเรื่อง
บัญชีเริ่มง่ายขึ้นบ้างแล้ว ขอให้ติดตามการเฉลยแบบ
ทดสอบข้างต้นเพื่อยืนยันความรู้สึกของท่านว่าเป็นจริง 
และติดตามการพูดเรื่องบัญชีแบบง่าย ๆ ขั้นตอนท่ี 2  
การจัดหมวดหมู ่ประเภทตัวละคร และขั้นตอนที่ 3  
การสรุปผลรายงานในรูปแบบงบการเงิน แล้วท่านจะ 
พบว่า บัญชีไม่ใช่เรื่องยากส์อย่างที่คิดจริง ๆ สวัสดี

การบันทึกเหตุการณ์หรือรายการทางบัญชีสามารถ 
พิจารณา ดังนี้
	 1.	 วิเคราะห์เหตุการณ์	พบว่า	บริษัท	สายฟ้า	จ�ากัด	 

มีตัวละครเกิดข้ึน	 2	 ตัว	 คือ	 เงินสด	 (สินทรัพย์)	 
และนายสายฟ้า	นางสาวฝน	(ทุน)	นั่นเอง

	 2.	 พบว่าตัวละครเพิ่มขึ้นทั้งเงินสด	(สินทรัพย์)	และ
นายสายฟ้า	นางสาวฝน	(ทุน)	ดังนั้นให้จัดตัวละคร
นั้นเข้าไปอยู่ห้องนอนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	
โดยบันทึกบัญชี	ดังนี้

 
สินทรัพย์ อยู่ห้องนอนที่ 1 ซ้ายมือ ด้านเดบิต (Dr) 
	 Dr	 สินทรัพย์	ชื่อ	เงินสด	 800,	000.-
ทุน อยู่ห้องนอนที่ 3 ขวามือ ด้านเครดิต (Cr) 
	 Cr	 ทุน–นายสายฟ้า	 500,000.-	
	 	 ทุน–นางสาวฝน	 300,000.-	

ดังนั้นตามผลการวิเคราะห์ตามตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า 
มีเงินสดซ่ึงเป็นตัวละครประเภทสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และ 
มีนายทุนชื่อนายสายฟ้า, น.ส.ฝนเป็นตัวละครประเภททุน
เพิ่มขึ้นเช่นกัน การบันทึกบัญชีสามารถบันทึกได้ ดังนี้

	 Dr	 เงินสด	 800,	000.-	
	 	 Cr	 ทุน–นายสายฟ้า	 	 500,000.-
	 	 	 ทุน–นางสาวฝน	 	 300,000.-

บทความโดย
นางสาวรัศมี สีตลวรางค์

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ




