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    ชุดคู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
กรมการขนส่งทางบก  ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบนัไดเ้รียบ
เรียงข้ึน เพ่ือใหผู้ส้มคัรสอบใชส้าํหรับเตรียมตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ในคร้ังน้ี 
 
   ทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัทาํหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มเป็นมี พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ พระราชบญัญติั  
และความรู้ท่ีกาํหนดในการสอบแข่งขนั พร้อมเจาะแนวขอ้สอบท่ีน่าสนใจพร้อมคาํเฉลยอธิบาย  
มาจดัทาํเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้สอบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการทาํ 
ขอ้สอบ  
 
  ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้ห้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทาํตน้ฉบบัน้ี ทาํให้หนงัสือเล่มน้ีสามารถสําเร็จข้ึนมาเป็น
เล่มได ้พร้อมกันน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยินดีรับฟังความ
คิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

 
 
 
 

ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวชิาการ 

สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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พระราชบัญญตัิ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 
----------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2551 

เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบนั 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ 

วา่ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนพระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับาง 
ประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43  

และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง 
กฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติ 

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” 

  มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

  มาตรา 3 ใหย้กเลิก 

  (1) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

  (2) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 

  (3) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2538 

 (4) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2544 

 มิใหน้าํคาํสั่งหวัหนา้คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ท่ี 38/2519 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519 มาใช้
บงัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือน 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “ขา้ราชการพลเรือน” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีใหรั้บ 

ราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 

 “ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการอ่ืนในกระทรวงกรมฝ่าย 
พลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น 

  “กระทรวง” หมายความรวมถึงสาํนกันายกรัฐมนตรีและทบวง 
  “รัฐมนตรีเจา้สงักดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีวา่การทบวง และหมายความ 

รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสาํนกันายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีใน 

ฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวง 
  “ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวง 
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ภาครัฐสอดคลอ้งกบัทิศทางการบริหารราชการสมควรปรับปรุงกฎหมายดงักล่าว โดยปรับบทบาท
ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน จากเดิมท่ีเป็นทั้งผูจ้ดัการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ผูพ้ิทกัษ์
ระบบคุณธรรม และผูจ้ดัโครงสร้างส่วนราชการ ใหเ้ป็นเพียงผูจ้ดัการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร 
โดยมิให้ซํ้ าซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการส่วนบทบาทในการพิทกัษ์
ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของสํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจากเดิมท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน ใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
และคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม และมิใหซ้ํ้ าซอ้นกบับทบาทของสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการปรับปรุงระบบตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนสามญัให้จาํแนกตามกลุ่ม
ลกัษณะงาน ตลอดจนกระจายอาํนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจา้สังกดั
ดาํเนินการมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 
..................... 

 
 

 
 
1.  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฉบบัปัจจุบนั ถือใชเ้ม่ือปีใด 

 ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2535 

 ค. พ.ศ.2533     ง. พ.ศ. 2537 

ตอบ ก 

2.  ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฉบบัปัจจุบนั 

 ก. เลขาธิการ ก.พ.    ข. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง 
3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย

ไดรั้บ 

 เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกวา่ 
 ก. ขา้ราชการพลเรือน    ข. ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

 ค. ขา้ราชการพลเรือนวิสามญั   ง. ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
 ตอบ ก 

4.  บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุแต่งตั้งตามกฎหมายให้รับราชการโดยรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวด
เงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน เรียกวา่ 

 ก. ขา้ราชการพลเรือน    ข. ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
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เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธีิการบริหารกจิการ 
บ้านเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 

---------------- 
 
1.  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 ออกในสมัยใด 
  ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา                                ข. พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร  
  ค. นายอานนัท ์ปัญญารชุน        ง. นายชวน หลีกภยั  
  จ. พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  
  ตอบ ข้อ ข. 
 อธิบายเพิม่เติม : พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง             ท่ี พ.ศ.
2546 ไดป้ระกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2546 โดย พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีเป็น
ผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยเหตุผลในการประกาศใช ้พ.ร.ฎ.ฉบบัน้ีคือตอ้งการใหก้ารปฏิบติังาน
ของส่วนราชการใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีเกินความจาํเป็น และประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการ รวมทั้ง
มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 2.  การปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ให้
 เป็นไปตามข้อใด 

 ก. ค.ร.ม. กาํหนด                       ข. ร.ม.ต. กาํหนด            ค. ก.พ.ร. กาํหนด 

  ง. ก.พ.ร.โดยความเห็นชอบ ค.ร.ม.    จ. สาํนกังบประมาณ และ ก.พ. เห็นชอบ   
  ตอบ ข้อ ค.   
 อธิบายเพิ่มเติม : ก.พ.ร.คือคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีตั้ งข้ึนตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545 เป็นส่วนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอาํนาจหนา้ท่ีเสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่ ค.ร.ม.เก่ียวกบัการพฒันา
ระบบราชการ โครงสร้าง งบประมาณ บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบติั
ราชการอ่ืนใหเ้ป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบั
ท่ี 5 พ.ศ.2545 ซ่ึงการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือการจดัสรรเงินรางวลัให้แก่ขา้ราชการใน
สงักดักเ็ป็นหนา้ท่ีของ ก.พ.ร. เช่นกนั 
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44.  การส่ังการของผู้บังคับบัญชาโดยปกติให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามี
ความจําเป็นทีไ่ม่อาจส่ังเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ในขณะน้ันจะต้องทาํอย่างไร 
 ก. สัง่การดว้ยวาจากไ็ด ้โดยผูรั้บคาํสัง่บนัทึกคาํสัง่ดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยอา้งคาํสัง่ดว้ยวาจา 
 ข. ใหส้ัง่การดว้ยวาจา โดยใหผู้รั้บคาํสัง่นั้นบนัทึกคาํสัง่ดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ เม่ือไดป้ฏิบติั
ราชการตามคาํสัง่ดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

 ค. สัง่ราชการดว้ยวาจากไ็ด ้แต่ใหผู้รั้บคาํสัง่นั้นบนัทึกคาํสัง่ดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือได้
ปฏิบติัราชการตามคาํสัง่ดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ โดยใหอ้า้งอิงรายละเอียดตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาส่ังการดว้ยวาจาไวด้ว้ย 
 ง. สัง่ราชการดว้ยวาจากไ็ด ้แต่ใหผู้รั้บคาํสัง่นั้นบนัทึกคาํสัง่ดว้ยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือได้
ปฏิบติัราชการตามคาํสัง่ดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึกรายงานใหผู้ส้ัง่ราชการทราบ ในบนัทึกใหอ้า้งอิงคาํสัง่ดว้ยวาจา
ไวด้ว้ย 
 จ. สัง่การดว้ยวาจากไ็ด ้แต่เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บคาํสัง่ดว้ยวาจานั้นตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่ และเม่ือปฏิบติั
แลว้ใหผู้รั้บคาํสัง่บนัทึกรายงานผล พร้อมอา้งอิงคาํสัง่ดว้ยวาจาของผูบ้งัคบับญัชา  
 ตอบ ข้อ ง. 
 อธิบายเพิม่เติม : การสั่งราชการโดยปกติใหก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มีความจาํเป็นท่ีไม่อาจสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสัง่ราชการดว้ยวาจากไ็ด ้แต่ใหผู้รั้บคาํสัง่นั้นบนัทึก
คาํสัง่ดว้ยวาจาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือไดป้ฏิบติัราชการตามคาํสั่งดงักล่าวแลว้ ใหบ้นัทึกรายงานใหผู้ส้ั่ง
ราชการทราบ ในบนัทึกใหอ้า้งอิงคาํสัง่ดว้ยวาจาไวด้ว้ย 
45. ข้อใดคอืรายละเอยีดของศูนย์บริการร่วม  
 ก. ส่วนราชการภายในกระทรวงท่ีรับผิดชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจดัตั้ง
ศูนยบ์ริการร่วมเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบขอ้มูล ขออนุญาต หรือขออนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีเป็นอาํนาจหนา้ท่ี
ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยบ์ริการร่วมเพียงแห่งเดียว 
 ข.  ส่วนราชการภายในกรมเดียวกนั  ท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชน ร่วมกนัจดัตั้ง
ศูนยบ์ริการร่วมเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย                 
 ค. ส่วนราชการภายในกระทรวง ทบวง กรมเดียวกันท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับการ บริการ
ประชาชนร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน   ในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ 

 ง. ส่วนราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั และอาํเภอเดียวกนัร่วมกนัจดัตั้ง ศูนยบ์ริการร่วม
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 จ. ส่วนราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั และอาํเภอเดียวกนัร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติั ตามระเบียบกฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดขั้นตอน
การใหบ้ริการประชาชน  
 ตอบ ข้อ ก. 
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ส่วนที ่๒  

การส่งหนังสือ  

------------------  
 ข้อ ๔๑๑๐ หนงัสือส่ง คือ หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก ใหป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี  

การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ใหผู้ใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษาความปลอดภยั โดย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  
 (๑๐ ขอ้ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ ๙ แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใ้ช้
ความท่ีพิมพไ์วแ้ทน ) 
 
 ข้อ ๔๒ ใหเ้จา้ของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้น แลว้ส่ง
เร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพ่ือส่งออก  

  ข้อ ๔๓ เม่ือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางไดรั้บเร่ืองแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

  ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่งตามแบบท่ี ๑๔ ทา้ยระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี  

   ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนงัสือส่ง วนัท่ี เดือน พ.ศ. ใหล้งวนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน  

   ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนส่ง ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือลงเรียงลาํดบัติดต่อกนัไปตลอด
ปีปฏิทิน  

   ๔๓.๑.๓ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจาํของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองในหนงัสือท่ี
จะส่งออก ถา้ไม่มีท่ีดงักล่าวช่องน้ีจะวา่ง  
   ๔๓.๑.๔ ลงวนัท่ี ใหล้งวนัเดือนปีท่ีจะส่งหนงัสือนั้นออก  

   ๔๓.๑.๕ จาก ใหล้งตาํแหน่งเจา้ของหนงัสือหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มี
ตาํแหน่ง  
   ๔๓.๑.๖ ถึง ใหล้งตาํแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึงหรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณี
ท่ีไม่มีตาํแหน่ง  
   ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่  

  ๔๓.๑.๘ การปฏิบติั ใหบ้นัทึกการปฏิบติัเก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น  

   ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี)  

 ๔๓.๒ ลงเลขท่ีและวนัเดือนปีในหนงัสือท่ีจะส่งออกทั้งในตน้ฉบบั และสาํเนาคู่ฉบบั ใหต้รงกบัเลข
ทะเบียนส่งและวนัเดือนปีในทะเบียนหนงัสือส่งตามขอ้ ๔๓.๑.๒ และขอ้ ๔๓.๑.๔  

 ข้อ ๔๔ ก่อนบรรจุซองใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ 

ตลอดจนส่ิงท่ีส่งไปดว้ยอีกคร้ังหน่ึง แลว้ปิดผนึก  

หนงัสือท่ีไม่มีความสาํคญัมากนกั อาจส่งไปโดยวิธีพบัยดึติดดว้ยแถบกาว กาว เยบ็ดว้ยลวด หรือวิธีอ่ืนแทนการ
บรรจุซอง  
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1.  ข้อใดคอืความหมายของงานสารบรรณทีถู่กต้องทีสุ่ด 

 ก. งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร 
 ข. การจดัทาํเอกสาร 
 ค. การรับ การส่งเอกสาร การเกบ็รักษา การยมื และการทาํลายเอกสาร 
 ง. ถูกขอ้ ข. และขอ้ ค. 
 จ. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ ข้อ จ. 
 อธิบายเพิม่เติม : งานสารบรรณหมายความวา่งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร   เร่ิมตั้งแต่การ
จดัทาํ การรับ  การส่ง การเกบ็รักษา การยมื และการทาํลายเอกสาร  
 2. ข้อใดมิใช่ส่วนราชการตามคาํนิยามของเร่ืองนี ้

 ก. กระทรวง ทบวง กรม 

 ข. สาํนกังาน 

 ค. หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือในต่างประเทศ 
 ง. คณะกรรมการ 
 จ. ไม่มีขอ้ถูก 

 ตอบ ข้อ จ. 
 อธิบายเพิม่เติม : ส่วนราชการหมายความว่ากระทรวง ทบวง กรม สาํนกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 
3.  คณะกรรมการหมายความว่าอย่างไร 
 ก. บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหป้ฏิบติังานในเร่ืองใดๆ 

 ข. บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหป้ฏิบติังานในเร่ืองเอกสาร 
 ค. บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบติังานในเร่ืองงานบริหารเอกสาร รวมถึง
คณะอนุกรรมการ  คณะทาํงานหรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 
 ง. บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบติังานในเร่ืองเอกสาร รวมถึงคณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงานหรือ   คณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 

 จ. คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหป้ฏิบติังานในเร่ืองเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอบ ข้อ ก. 

แนวข้อสอบ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

(และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2548) 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2538   แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2539 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2541  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่6) พ.ศ.2545  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่7) พ.ศ.2552 

........................... 
    โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2521 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการซ้ือ การจา้ง และการจา้งท่ีปรึกษา ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ พ.ศ.2527 และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ ใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั เพื่อสะดวกในการปฏิบติั
ยิง่ข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535" 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหกสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น 

ตน้ไป 
 ข้อ 3 ใหย้กเลิก 
 (1) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2521 
 (2) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2523 
 (3) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2526 
 (4) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2527 
 (5) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2528 
 (6) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2528 
 (7) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2529 
 (8) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2531 
   (9) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการซ้ือ การจา้ง และการจา้งท่ีปรึกษา ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการ
ดว้ยเงินกูจ้ากต่างประเทศ พ.ศ. 2527 
   (10) ระเบียบวา่ดว้ยการจา้งออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 
 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และคาํสัง่อ่ืนใด ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั
หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ข้อ 4 ใหป้ลดักระทรวงการคลงั เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  (ความในขอ้ 4 แกไ้ขเพิม่เติมโดยขอ้ 3 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.
2545) 
  ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 
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ราชการเห็นวา่ การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้าํเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ 23 (8) 
หรือขอ้ 24 (6) แลว้แต่กรณีกไ็ด ้
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพิม่เติมโดยขอ้ 16 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2541) 
 ข้อ 53 หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้าํสญัญาหรือตกลงซ้ือหรือจา้งกบัผูเ้สนอราคารายใด 
ถา้มีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุใหต้อ้งเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัในรายการละเอียด หรือ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ่ึงทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูเ้ขา้เสนอราคาดว้ยกนั 
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
  ข้อ 54 การซ้ือหรือการจา้งท่ีมีลกัษณะจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุและหรือขอ้กาํหนด
คุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหมี้ปัญหาในการพิจารณา
ตดัสิน และเพือ่ขจดัปัญหาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใหมี้การปรับปรุงขอ้เสนอใหค้รบถว้นและเป็นไปตามความ
ตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา หรือการซ้ือหรือการจา้งแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ท่ี
คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหด้าํเนินการได ้ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัการประกวดราคาทัว่ไป เวน้แต่การกาํหนดให้
ผูเ้ขา้เสนอราคายืน่ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 
   (1) ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออ่ืนๆ 
   (2) ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
  (3) ซองขอ้เสนอทางการเงินตามขอ้ 56 (ถา้มี) 
 ทั้งน้ี ใหก้าํหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา
ดว้ย 
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพิม่เติมโดยขอ้ 17 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2541) 
  ข้อ 55 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 54 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาํหนา้ท่ีเปิดซอง
ขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ 49 (5) และ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ 54 โดยถือปฏิบติัตามขอ้ 50 ในส่วนท่ีไม่ขดักบัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (1) พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค และขอ้เสนออ่ืนของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกราย และคดัเลือก
เฉพาะรายท่ีเสนอไดต้รงหรือใกลเ้คียงตามมาตรฐานความตอ้งการของส่วนราชการมากท่ีสุด ในกรณีจาํเป็นจะ
เรียกผูเ้สนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดขอ้เสนอเป็นการเพิ่มเติมขอ้หน่ึงขอ้ใดกไ็ด ้
   (2) เปิดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผ้า่นการพจิารณาคดัเลือกตาม (1) แลว้ สาํหรับรายท่ีไม่ผา่นการ
พิจารณา ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคา และซองขอ้เสนอทางการเงิน (ถา้มี) โดยไม่เปิดซอง 
ในการพจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค และขอ้เสนอทางการเงิน ในกรณีน้ี ใหส่้วนราชการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคนิค และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือการจา้งอยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คน เขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหน่ึงดว้ย 
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ส่วนที ่7 
สัญญาและหลกัประกนั 

สัญญา 
............. 

  ข้อ 132 การลงนามในสญัญาในการจดัหาตามระเบียบน้ี เป็นอาํนาจของหวัหนา้ส่วนราชการ และใหท้าํ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนด 
  การทาํสญัญารายใดถา้จาํเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากตวัอยา่งสญัญาท่ี กวพ. กาํหนด 
โดยมีสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นตวัอยา่งสญัญาและไม่ทาํใหท้างราชการเสียเปรียบกใ็หก้ระทาํได ้เวน้แต่
หวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกมุพอ กใ็หส่้งร่างสญัญานั้นไปใหส้าํนกังาน
อยัการสูงสุดพจิารณาก่อน 
  ในกรณีท่ีไม่อาจทาํสญัญาตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนดได ้และจาํเป็นตอ้งร่างสญัญาข้ึนใหม่ตอ้งส่งร่าง
สญัญานั้นใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน เวน้แต่หวัหนา้ส่วนราชการเห็นสมควรทาํสญัญาตามแบบท่ี
เคยผา่นการพจิารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุดมาแลว้ กใ็หก้ระทาํได ้
สาํหรับการเช่าซ่ึงผูเ้ช่าจะตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่จะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกมุพอ ใหส่้งร่างสญัญาใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดหรืออยัการจงัหวดั แลว้แต่กรณี 
ตรวจพิจารณาก่อน 
  ในกรณีจาํเป็นตอ้งทาํสญัญาเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้าํเป็นภาษาองักฤษ แต่ตอ้งมีคาํแปลตวัสญัญา
และเอกสารแนบทา้ยสญัญาเฉพาะท่ีสาํคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย เวน้แต่เป็นการทาํสญัญาตามตวัอยา่งท่ี กวพ. 
กาํหนด ไม่ตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 
  การทาํสญัญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทาํสญัญาเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศท่ี
หน่วยงานนั้นตั้งอยู ่โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ กไ็ด ้
ขอ้ 133 การจดัหาในกรณีดงัต่อไปน้ี จะทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัโดยไม่ตอ้งทาํเป็นสญัญาตามขอ้ 132 ก็
ได ้โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ 
   (1) การซ้ือ การจา้ง หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลงท่ี
มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
   (2) การจดัหาท่ีคู่สญัญา สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัทาํการของทางราชการ 
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
  (3) การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ และการจดัหาจากส่วนราชการ 
   (4) การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามขอ้ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  (5) การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
   (6) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
 ในกรณีการจดัหาซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซ้ือหรือการจา้งซ่ึงใชว้ิธีดาํเนินการตาม
ขอ้ 39 วรรคสอง จะไม่ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนักไ็ด ้
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1.   ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ ฉบบัปัจจุบนัประกาศบงัคบัใชเ้ม่ือ 

 ก.  พ.ศ. 2535  ข.  พ.ศ. 2539  ค.  พ.ศ. 2540  ง.  พ.ศ.  2549 

 ตอบ ข้อ ก. 
 อธิบายเพิ่มเติม  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ ฉบบัปัจจุบนัประกาศใชบ้งัคบัเม่ือ พ.ศ. 
2535 

2.   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดก่ีวนั นบัแต่นบัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ก.  30  วนั  ข.  60 วนั  ข.  50 วนั  ง.  70  วนั 

 ตอบ ข้อ ข. 

 อธิบายเพิม่เติม ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหน 60 วนั นบัแต่นบัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
3.  ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ก.  สาํนกันายกรัฐมนตรี    ข.  ปลดักระทรวงการคลงั 
 ข.  ปลดักระทรวงมหาดไทย   ง.  นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ข้อ ข. 
 อธิบายเพิม่เติม  ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

4.   การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การ
เช่า การควบคุม การจาํหน่าย และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี เป็นความหมายของ 
 ก.  พสัดุ   ข.  การพสัดุ  ค.  การซ้ือ  ง.  การจา้ง 
 ตอบข้อ ข. 
 อธิบายเพิม่เติม  “การพสัดุ” หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้ง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจาํหน่าย และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี 

5.   การพสัดุหมายถึงขอ้ต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 

 ก. การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา 
 ข. การควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า 
 ค. การขายหรือจาํหน่าย 
 ง. การดาํเนินการอ่ืนๆท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

แนวข้อสอบ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 

พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึปัจจุบัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ  
พ.ศ. 2544 

............................................................................. 
   
 1. สาระสําคญัทัว่ไป / คาํนิยาม 

  1.1 ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544 ออกโดยอาศยัอาํนาจตามความ
ในมาตรา 16 และมาตรา 26 วรรค 5 แห่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อนัเป็น พ.ร.บ.ท่ีมี
บทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
ซ่ึงมาตรา 29 และมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจของ
กฎหมาย ค.ร.ม.จึงมีมติใหว้างระเบียบไว ้โดยนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

  1.2 คาํนิยามท่ีเก่ียวขอ้ง  
    1.2.1 ขอ้มูลข่าวสารลบัหมายความว่า ขอ้มูลข่าวสรตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ท่ีมี
คาํสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกบัเอกชนซ่ึงมีการกาํหนดใหมี้ชั้นความลบั เป็นชั้นลบั ลบัมาก หรือลบั
ท่ีสุด ตามระเบียบน้ีโดยคาํนึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกนั  
    1.2.2 ประโยชน์แห่งรัฐหมายความว่า การดาํเนินงานของรัฐท่ีเก่ียวกับประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความมัน่คงของรัฐท่ีเก่ียวกับการเมือง
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกนัประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีการพลงังาน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

   1.2.3 หวัหนา้หน่วยงานของรัฐหมายความวา่  
    ( 1 )  หัวหน้ า ส่ วนร าชการ ท่ี เ ป็น นิ ติ บุ คคลสํ าห รับใน ส่วนราชการสั งกัด
กระทรวงกลาโหม ให้หมายความถึงหัวหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ ์กองบญัชาการทหารสูงสุด กองทพับก กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ  
    (2) ผูว้า่ราชการจงัหวดั สาํหรับราชการส่วนภูมิภาค  
    (3) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาตาํบล ประธานกรรมการบริหารส่วนตาํบล นากเมืองพทัยา หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะทาํนองเดียวกนั แลว้แต่กรณี สําหรับราชการส่วนทอ้งถ่ิน (4) ผูบ้ริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สาํหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   1.2.4 การปรับชั้นความลบัหมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของขอ้มูล
ข่าวสารลบัและใหห้มายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลบัของขอ้มูลข่าวสารลบัดว้ย 
  2. องคก์ารรักษาความปลอดภยั องคก์ารรักษาความปลอดภยัตามระเบียบน้ีไดแ้ก่  

ตัว
อย
่าง



เจ้าพนักงานธุรการ   กรมการขนส่งทางบก  217 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ 
ข้อบังคบักรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 
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Microsoft  Word 
 
 
โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเหมาะกบั งานพิมพเ์อกสารหรือรายงานต่างๆ แทน

เคร่ืองพิมพดี์ดในสมยัก่อนท่ีเวลาแกไ้ขค่อนขา้งยาก ในขณะท่ีโปรแกรม Microsoft Word 

สามารถแก้ไข ลบตัวอักษร จัดรูปแบบตวัอักษรได้ง่ายกว่ามาก ดังนั้ น ในปัจจุบัน โปรแกรม 
Microsoft Word จึงเป็นโปรแกรมท่ีแทนเคร่ืองพิมพดี์ดในปัจจุบนั 

การเขา้สู่โปรแกรม Microsoft Word 

วิธีท่ี 1 : เปิดเมนู Start  

- คลิก Programs  

- คลิก Microsoft Word 

วิธีท่ี 2 : ดบัเบ้ิลคลิกท่ี icon ของ Microsoft Word บน desktop    (ถา้มี) 

ส่วนประกอบของ Microsoft Word 

 
 

 
 
Title bar  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเอกสารท่ีเปิดอยู ่โดยท่ีมุมขวาแสดงปุ่มการซ่อน ปิด และ ยอ่/           

ขยายหนา้ต่าง 
Menu bar  แสดงหวัขอ้เมนูการใชง้าน Word 

Menu Bar 

Standard ToolBar 

Formatting ToolBar 

Work Area

    Cursor  

Ruler Line 

Drawing ToolBar 

Status Bar 

Title Bar 

Vertical Scroll Bar 

ความรู้เกีย่วกบัการใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
(Microsoft office) 
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แบบทดสอบ Microsoft  Word 
 

จงเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุด 

1. โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) สามารถทาํงานต่าง ๆ เก่ียวขอ้งกบังานประมวลคาํ
อยา่งไร 
ก.  สามารถคน้หาและเปล่ียนแปลงขอ้ความท่ีพิมพผ์ดิ 

ข. สามารถพิมพแ์ละแกไ้ขเอกสาร 
ค.  สามารถจดัขอ้ความในเอกสารใหพ้ิมพชิ์ดซา้ย ชิดขวาและก่ึงกลางบรรทดั 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
2.  I   เป็นสญัลกัษณ์หมายถึงขอ้ใด 

ก. แถบเคร่ืองมือ  (Toolbar) 

ข. แถบเมนู  (Menu bar ) 

ค. สญัลกัษณ์แสดงตาํแหน่งตวัแทรกขอ้ความ (Insertion Point) 

ง. ตวัช้ีเมาส์  (Cursor) 

 
3.  แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) มีหนา้ท่ีอะไร 
ก.  เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟลท่ี์เปิดอยู ่
ข.  เป็นแถบท่ีใชเ้กบ็คาํสัง่ทั้งหมดในโปรแกรม 

ค.  เป็นแถบท่ีแสดงสถานการณ์ทาํงานในขณะนั้นๆ 

ง.  เป็นแถบท่ีใชเ้กบ็ปุ่มคาํสัง่ ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนคาํสัง่ท่ีถูกเรียกใชง้านบ่อยๆ 

 
4.  การแสดงแถบไมบ้รรทดั (Ruler) สามารถทาํไดต้ามขั้นตอนไดต้ามขอ้ใด 

ก.  View -> Ruler  
ข.  View -> Toolbars->คลิกเลือกประเภทของเคร่ืองมือท่ีตอ้งการ 
ค.  View-> Normal 

ง.  View-> Zoom… 

 
5.  จงเรียงลาํดบัขั้นตอนการลบขอ้ความใหถู้กตอ้ง 
1. กาํหนดพื้นท่ีทาํงานใหค้รอบคลุมขอ้ความท่ีตอ้งการจะลบ 

2. คลิกคาํสัง่ ตดั 

3. คลิกคาํสัง่ แกไ้ข 

ก.  1 - 2 – 3  ข.  3 - 2 – 1  ค.  2 - 3 -1  ง.  1 - 3 – 2 
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ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะแนวทาง การดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และบริหารประเทศใหด้าํเนินไปใน ทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน ์ช้ีแนะแนวทางการ
ดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสงัคมไทย 
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤติ เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของการ
พฒันา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และตอ้งประกอบไปดว้ยสองเง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไข
คุณธรรม  

 
 
 
 
 

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
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