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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียง
ข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
 

http://www.thebestcenter.com/
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

ความรู้เกีย่วกบักรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประวตัิความเป็นมา ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรมท่ีจดัตั้งใหม่ภายหลงัจากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้าง
กระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2545 โครงสร้างใหม่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดใหมี้การจดักลุ่มภารกิจ(Cluster) ในการสนบัสนุน
หน่วยบริการสุขภาพในทุกระดบัใหมี้ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันาระบบบริหารจดัการ ระบบบริการสุขภาพ และ ระบบคุม้ครองประชาชนดา้นบริการสุขภาพ ท าใหป้ระชาชน
มีสุขภาพท่ีดีสามารถพิทกัษสิ์ทธิ และเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข 

ภารกจิ และหน้าที่รับผดิชอบของหน่วยงาน 

 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดอยูใ่นกลุ่มภารกิจดา้น บริการสุขภาพ เป็นกรมซ่ึงเกิดจากการรวม
ภารกิจท่ีเก่ียวกบั การส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนบัสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน ซ่ึงเป็นงานลกัษณะ
ปฏิบติัการและงานสนบัสนุน บริการท่ีส านกังานปลดักระทรวงรับผดิชอบอยูเ่ดิม รวม 7 กอง คือ กองโรงพยาบาล
ภูมิภาค กองสาธารณสุขภูมิภาค กองการประกอบโรคศิลปะ กองสุขศึกษา กองช่างบ ารุง กองแบบแผน และ 
ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน มารวมเป็นกรมใหม่ เพื่อใหส้ านกังานปลดักระทรวง สามารถด าเนิน
ภารกิจหลกัดา้นอ านวย การและนโยบายได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพยงัจดัตั้งเพื่อรองรับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 82 ท่ีบญัญติัใหรั้ฐตอ้งจดัและส่งเสริมการสาธารณสุขให ้
ประชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ 

 1. ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการพฒันาระบบบริการ สุขภาพ 

 3. พฒันาระบบและกลไก เพื่อใหมี้การด าเนินการบงัคบัใช ้ตามกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบใหเ้กิดผล
ส าเร็จแก่ ราชการและประชาชน 

 4. ส่งเสริม พฒันา และสนบัสนุนการด าเนินสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน 

 5. ด าเนินการเก่ียวกบังานดา้นความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกบัหน่วยงาน หรือ
องคก์ารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 6. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองค ์ความรู้และเทคโนโลยดีา้ระบบบริการสุขภาพแก่องคก์ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบ หมาย 

วสัิยทัศน์ กรมสนับสนุนบริการบริการสุขภาพ 

 "เป็นองคก์รหลกัในการบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมี้คุณภาพ
เพือ่การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพท่ีย ัง่ยนืแบบมีส่วนร่วม" 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

นโยบายก ากบัองค์การทีด่ี 
1. ดา้นรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 สร้างระบบการมีส่วนของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพ โดยมุ่งเนน้ การหาฉนัทามติท่ีเกิดประโยชน์ต่อ 

สังคมไทย 

2. ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 2.1 มุ่งมัน่สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งเสมอภาค 

 2.2 พฒันาระบบการเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการและความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อสามารถตอบสนองไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม 

 2.3 ใหค้วามส าคญักบักระบวนการจดัการขอ้รองเรียน ขอ้เสนอแนะค าชมเชยเก่ียวกบับริการ ของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. ดา้นองคก์าร 

 3.1 มุ่งมัน่ในการด าเนินงานตามภารกิจขององคก์ารใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดย
ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุม้ค่า 
 3.2 สร้างและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทีมบุคลากรเพื่อใหอ้งคก์ารมีความเขม้แขง็ สามารถผลิตผลงาน
ท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 3.3 ส่งเสริมใหเ้กิดระบบสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัภารกิจของบุคลากร โดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล 

4. ดา้นผูป้ฏิบติังาน 

 4.1 มุ่งมัน่ส่งเสริมใหบุ้คลากร มีสมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ โดยใหก้ระบวนการบริหารการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม 

 4.2 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององคก์ร เพื่อเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

นายแพทยธ์เรศ กรัษนยัรววิงค ์

อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
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------------------------- 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
_______________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ เสียใหม่ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
  ข้อ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นตน้ไป 
  ข้อ ๓ ใหย้กเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ๓.๒ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  ๓.๓ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
  ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน เวน้แต่กรณีท่ีกล่าวในขอ้ ๕ 
  ข้อ ๔ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการ 
  ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติังานสารบรรณนอกเหนือไปจากท่ีไดก้ าหนดไว ้
ในระเบียบน้ีใหข้อท าความตกลงกบัผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  ข้อ ๕๒ ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ หรือระเบียบวา่ดว้ย
การรักษาความลบัของทางราชการ ก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานสารบรรณไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 
  ข้อ ๖ ในระเบียบน้ี 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา่ งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยมื จนถึงการท าลาย 
  “หนงัสือ” หมายความวา่ หนงัสือราชการ 
  “อิเล็กทรอนิกส์”๓ หมายความวา่ การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง  
______________ 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษท่ี ๙๙ ง/หนา้ ๑/๒๓ กนัยายน ๒๕๔๘ 
๒ ขอ้ ๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓ ขอ้ ๖ นิยามค าวา่ “อิเล็กทรอนิกส์” เพ่ิมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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วธีิการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ธีิต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 
  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”๔ หมายความวา่ การรับส่งขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือผา่น
ระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  “ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม ส านกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินหรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหป้ฏิบติังานใน
เร่ืองใด ๆ และใหห้มายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะ
เดียวกนั 
  ข้อ ๗ ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไวท้า้ยระเบียบ ใหถื้อวา่เป็นส่วนประกอบท่ีใชใ้นงานสารบรรณและให้
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
  ข้อ ๘ ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยั
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกและจดัท าค าอธิบาย กบัใหมี้หนา้ท่ี
ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 
  การตีความ การวนิิจฉยัปัญหา และการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรคหน่ึง ปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันาระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได ้

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 
____________ 

  ข้อ ๙๕ หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 
  ๙.๑ หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
  ๙.๒ หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
  ๙.๓ หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 
ส่วนราชการ 
  ๙.๔ เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
  ๙.๕ เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
  ๙.๖ ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
_________ 
๔ ขอ้ ๖ นิยามค าวา่ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ิมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ ขอ้ ๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ข้อ ๑๐ หนงัสือ มี ๖ ชนิด คือ๑๐.๑ หนงัสือภายนอก 
  ๑๐.๒ หนงัสือภายใน 
  ๑๐.๓ หนงัสือประทบัตรา 
  ๑๐.๔ หนงัสือสั่งการ 
  ๑๐.๕ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
  ๑๐ ๖ หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึน หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 

ส่วนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
_____________ 

  ข้อ ๑๑ หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น
หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๑.๑ ท่ีใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ส าหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้ าหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความ
จ าเป็น 
  ๑๑.๒ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการหรือคณะกรรมการซ่ึง
เป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และโดยปกติใหล้งท่ีตั้งไวด้ว้ย 
  ๑๑.๓ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
หนงัสือ 
  ๑๑.๔ เร่ือง ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็นหนงัสือต่อเน่ือง 
โดยปกติใหล้งเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 
  ๑๑.๕ ค าข้ึนตน้ ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวั
บุคคลไม่เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ๑๑.๖ อา้งถึง (ถา้มี) ใหอ้า้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัเฉพาะหนงัสือท่ีส่วนราชการผูรั้บหนงัสือ
ไดรั้บมาก่อนแลว้ จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของหนงัสือการอา้งถึง ใหอ้า้งถึง
หนงัสือฉบบัสุดทา้ยท่ีติดต่อกนัเพียงฉบบัเดียว เวน้แต่มีเร่ืองอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญัตอ้งน ามาพิจารณา จึงอา้งถึง
หนงัสือฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นโดยเฉพาะใหท้ราบดว้ย 
  ๑๑.๗ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (ถา้มี) ใหล้งช่ือส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนั้น 
ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกนัได ้ใหแ้จง้ดว้ยวา่ส่งไปโดยทางใด 
  ๑๑.๘ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงคห์ลาย
ประการใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ 
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  ๑๑.๙ ค าลงทา้ย ใหใ้ชค้  าลงทา้ยตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ 
  ๑๑.๑๐ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๓ 
  ๑๑.๑๑ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือ 
  ๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ 
ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักระทรวง หรือทบวง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองทั้งระดบักรมและ
กอง ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมลงมา ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองเพียงระดบักองหรือ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
  ๑๑.๑๓ โทร ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ
และหมายเลขภายในตูส้าขา (ถา้มี) ไวด้ว้ย 
  ๑๑.๑๔ ส าเนาส่ง (ถา้มี) ในกรณีท่ีผูส่้งจดัท าส าเนาส่งไปใหส่้วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ และ
ประสงคจ์ะใหผู้รั้บทราบวา่ไดมี้ส าเนาส่งไปใหผู้ใ้ดแลว้ ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ หรือช่ือยอ่ของส่วนราชการหรือช่ือบุคคลท่ี
ส่งส าเนาไปให ้เพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ ถา้หากมีรายช่ือท่ีส่งมากใหพ้ิมพว์า่ส่งไปตามรายช่ือท่ีแนบ 
และแนบรายช่ือไปดว้ย 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือภายใน 
____________ 

  ข้อ ๑๒ หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 
๒ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๒.๑ ส่วนราชการ ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร โดยปกติถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมข้ึนไปให้ลงช่ือส่วนราชการเจา้ของ
เร่ืองทั้งระดบักรมและกอง ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่กรมลงมาใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของ
เร่ืองเพียงระดบักอง หรือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองพร้อมทั้งหมายเลขโทรศพัท ์(ถา้มี) 
  ๑๒.๒ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ส าหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้ าหนดรหสัตวัพยญัชนะเพิ่มข้ึนไดต้ามความ
จ าเป็น 
  ๑๒.๓ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 
  ๑๒.๔ เร่ือง ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็นหนงัสือ
ต่อเน่ือง โดยปกติใหล้งเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 
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  ๑๒.๕ ค าข้ึนตน้ ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม 
และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวั
บุคคลไม่เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ๑๒.๖ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงคห์ลาย
ประการใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ ในกรณีท่ีมีการอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใหร้ะบุไวใ้นขอ้น้ี 
  ๑๒.๗ ลงช่ือและต าแหน่ง ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๑๑.๑๐ และขอ้ ๑๑.๑๑โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัใดประสงคจ์ะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้
ตามความเหมาะสมก็ใหก้ระท าได ้

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

___________ 
  ข้อ ๑๓ หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบักรมข้ึนไป โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักอง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม
ข้ึนไป เป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่ก ากบัตรา 
  หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหวา่งส่วนราชการกบั
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั ไดแ้ก่ 
  ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑๓.๒ การส่งส าเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  ๑๓.๓ การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญั หรือการเงิน 
  ๑๓.๔ การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
  ๑๓.๕ การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง 
  ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ใหใ้ชห้นงัสือ
ประทบัตรา 
  ข้อ ๑๔ หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๓ทา้ยระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๔.๑ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑ 
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
  ๑๔.๒ ถึง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีหนงัสือนั้นมีถึง 
  ๑๔.๓ ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
  ๑๔.๔ ช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก 
  ๑๔.๕ ตราช่ือส่วนราชการ ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ ๗๒ ดว้ยหมึกแดง และให้
ผูรั้บผดิชอบลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
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  ๑๔.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือนและตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
หนงัสือ 
  ๑๔.๗ ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ 
  ๑๔.๘ โทร หรือท่ีตั้ง ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องส่วนราชการเจา้ของเร่ืองและมายเลขภายใน
ตูส้าขา (ถา้มี) ดว้ย ในกรณีท่ีไม่มีโทรศพัท ์ใหล้งท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองโดยใหล้งต าบลท่ีอยูต่ามความ
จ าเป็น และแขวงไปรษณีย ์(ถา้มี) 

ส่วนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
___________ 

  ข้อ ๑๕ หนงัสือสั่งการ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบ
ไวโ้ดยเฉพาะ 
  หนงัสือสั่งการมี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
  ข้อ ๑๖ ค าสั่ง คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมายใช้
กระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๔ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๖.๑ ค าสั่ง ใหล้งช่ือส่วนราชการ หรือต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๒ ท่ี ใหล้งเลขท่ีท่ีออกค าสั่ง โดยเร่ิมฉบบัแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นล าดบัไปจนส้ินปีปฏิทินทบั
เลขปีพุทธศกัราชท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๓ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๔ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีใหอ้อกค าสั่ง(ถา้มี) ไวด้ว้ย แลว้จึงลง
ขอ้ความท่ีสั่ง และวนัใชบ้งัคบั 
  ๑๖.๕ สั่ง ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกค าสั่ง 
  ๑๖.๖ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกค าสั่ง และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๑๖.๗ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกค าสั่ง 
  ข้อ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได ้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ า ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๕ ทา้ยระเบียบ 
โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๗.๑ ระเบียบ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ 
  ๑๗.๒ วา่ดว้ย ใหล้งช่ือของระเบียบ 
  ๑๗.๓ ฉบบัท่ี ถา้เป็นระเบียบท่ีกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ตอ้งลงวา่เป็นฉบบัท่ีเท่าใด แต่
ถา้เป็นระเบียบเร่ืองเดียวกนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหล้งเป็น ฉบบัท่ี ๒ และท่ีถดั ๆ ไปตามล าดบั 
  ๑๗.๔ พ.ศ. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกระเบียบ 
  ๑๗.๕ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบ และอา้งถึง
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจออกระเบียบ (ถา้มี) 
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  ๑๗.๖ ขอ้ ใหเ้รียงขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นระเบียบเป็นขอ้ ๆ โดยใหข้อ้ ๑เป็นช่ือระเบียบ ขอ้ ๒ เป็นวนั
ใชบ้งัคบัก าหนดวา่ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด และขอ้สุดทา้ย เป็นขอ้ผูรั้กษาการ ระเบียบใดถา้มีมากขอ้หรือหลาย
เร่ือง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได ้โดยใหย้า้ยขอ้ผูรั้กษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ยก่อนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
  ๑๗.๗ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ี
ออกระเบียบ 
  ๑๗.๘ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกระเบียบ และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๑๗.๙ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกระเบียบ 
  ข้อ ๑๘ ขอ้บงัคบั คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๖ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑๘.๑ ขอ้บงัคบั ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๒ วา่ดว้ย ใหล้งช่ือของขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๓ ฉบบัท่ี ถา้เป็นขอ้บงัคบัท่ีกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองนั้น ไม่ตอ้งลงวา่เป็นฉบบัท่ีเท่าใด แต่
ถา้เป็นขอ้บงัคบัเร่ืองเดียวกนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหล้งเป็นฉบบัท่ี ๒ และท่ีถดั ๆ ไปตามล าดบั 
  ๑๘.๔ พ.ศ. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๕ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกขอ้บงัคบั และอา้งถึง
กฎหมายท่ีใหอ้ านาจออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๖ ขอ้ ใหเ้รียงขอ้ความท่ีจะใชบ้งัคบัเป็นขอ้ ๆ โดยให ้ขอ้ ๑ เป็นช่ือขอ้บงัคบั ขอ้ ๒ เป็นวนัใช้
บงัคบัก าหนดวา่ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด และขอ้สุดทา้ยเป็นขอ้ผูรั้กษาการ ขอ้บงัคบัใดถา้มีมากขอ้หรือหลายเร่ือง
จะแบ่งเป็นหมวดก็ได ้โดยใหย้า้ยขอ้ผูรั้กษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ยก่อนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ 
  ๑๘.๗ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราช ท่ี
ออกขอ้บงัคบั 
  ๑๘.๘ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกขอ้บงัคบั และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือ
ช่ือ 
  ๑๘.๙ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกขอ้บงัคบั 

ส่วนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพนัธ์ 

______________ 
  ข้อ ๑๙ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะหนงัสือประชาสัมพนัธ์มี ๓ ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
  ข้อ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบหรือแนะแนวทาง
ปฏิบติั ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๗ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๐.๑ ประกาศ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ 
  ๒๐.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 
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  ๒๐.๓ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 
  ๒๐.๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ี
ออกประกาศ 
  ๒๐.๕ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือผูอ้อกประกาศ และพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๒๐.๖ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกประกาศ 
  ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจง้ความ ใหเ้ปล่ียนค าวา่ประกาศ เป็น แจง้ความ 
  ข้อ ๒๑ แถลงการณ์ คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั ใชก้ระดาษตราครุฑและใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๘ 
ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๑.๑ แถลงการณ์ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์ 
  ๒๑.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีออกแถลงการณ์ 
  ๒๑.๓ ฉบบัท่ี ใชใ้นกรณีท่ีจะตอ้งออกแถลงการณ์หลายฉบบัในเร่ืองเดียวท่ีต่อเน่ืองกนั ใหล้งฉบบั
ท่ีเรียงตามล าดบัไวด้ว้ย 
  ๒๑.๔ ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกแถลงการณ์และขอ้ความท่ีแถลงการณ์ 
  ๒๑.๕ ส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกแถลงการณ์ 
  ๒๑.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
แถลงการณ์ 
  ข้อ ๒๒ ข่าว คือ บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๙ 
ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๒.๑ ข่าว ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกข่าว 
  ๒๒.๒ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีออกข่าว 
  ๒๒.๓ ฉบบัท่ี ใชใ้นกรณีท่ีจะตอ้งออกข่าวหลายฉบบัในเร่ืองเดียวท่ีต่อเน่ืองกนั ใหล้งฉบบัท่ีเรียง
ตามล าดบัไวด้ว้ย 
  ๒๒.๔ ขอ้ความ ใหล้งรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองของข่าว 
  ๒๒.๕ ส่วนราชการท่ีออกข่าว ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกข่าว 
  ๒๒.๖ วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกข่าว 

ส่วนที่ ๖ 
หนังสือทีเ่จ้าหน้าที่ท าขึน้หรือรับไว้เป็นหลกัฐานในราชการ 

_______________ 
  ข้อ ๒๓ หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนงัสือท่ีทางราชการท า
ข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือหนงัสือรับรอง รายงานการประชุม 
บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 
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  ข้อ ๒๔ หนงัสือรับรอง คือ หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษตราครุฑ 
และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑๐ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๔.๑ เลขท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือรับรองโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงส้ิน
ปีปฏิทิน ทบัเลขปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือรับรอง หรือลงเลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่ง
หน่ึงอยา่งใด 
  ๒๔.๒ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ใหล้งช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และจะ
ลงสถานท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือดว้ยก็ได ้
  ๒๔.๓ ขอ้ความ ใหล้งขอ้ความข้ึนตน้วา่ หนงัสือฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อรับรองวา่แลว้ต่อดว้ยช่ือบุคคล 
นิติบุคคล หรือหน่วยงานท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลใหพ้ิมพช่ื์อเตม็โดยมีค าน าหนา้นาม ช่ือ นามสกุล 
ต าแหน่งหนา้ท่ี และสังกดัหน่วยงานท่ีผูน้ั้นท างานอยูอ่ยา่งชดัแจง้แลว้จึงลงขอ้ความท่ีรับรอง 
  ๒๔.๔ ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออก
หนงัสือรับรอง 
  ๒๔.๕ ลงช่ือ ใหล้งลายมือช่ือหวัหนา้ส่วนราชการผูอ้อกหนงัสือ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายและ
พิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
  ๒๔.๖ ต าแหน่ง ใหล้งต าแหน่งของผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือ 
  ๒๔.๗ รูปถ่ายและลายมือช่ือผูไ้ดรั้บการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีออกใหแ้ก่
บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด ๔ X ๖ เซนติเมตร หนา้ตรงไม่สวมหมวกประทบัตราช่ือส่วน
ราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผน่กระดาษ และใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ป
ถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือดว้ย 
  ข้อ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติ
ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑๑ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหล้งช่ือคณะท่ีประชุม หรือช่ือการประชุมนั้น 
  ๒๕.๒ คร้ังท่ี ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 
  ๒๕.๓ เม่ือ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีประชุม 
  ๒๕.๔ ณ ใหล้งสถานท่ีท่ีประชุม 
  ๒๕.๕ ผูม้าประชุม ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึงมาประชุม 
ในกรณีท่ีมีผูม้าประชุมแทนใหล้งช่ือผูม้าประชุมแทน และลงวา่มาประชุมแทนผูใ้ดหรือต าแหน่งใด 
  ๒๕.๖ ผูไ้ม่มาประชุม ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุม ซ่ึงมิ
ไดม้าประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถา้มี) 
  ๒๕.๗ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูท่ี้มิไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุม 
ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้มี) 
  ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหล้งเวลาท่ีเร่ิมประชุม 
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  ๒๕.๙ ขอ้ความ ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุม โดยปกติใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิดประชุม 
และเร่ืองท่ีประชุม กบัมติ หรือขอ้สรุปของท่ีประชุมในแต่ละเร่ืองตามล าดบั 
  ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหล้งเวลาท่ีเลิกประชุม 
  ๒๕.๑๑ ผูจ้ดรายงานการประชุม ใหล้งช่ือผูจ้ดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
  ข้อ ๒๖ บนัทึก คือ ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการ
ปฏิบติัราชการ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหมี้หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  ๒๖.๑ ช่ือหรือต าแหน่งท่ีบนัทึกถึง โดยใชค้  าข้ึนตน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ 
  ๒๖.๒ สาระส าคญัของเร่ือง ใหล้งใจความของเร่ืองท่ีบนัทึก ถา้มีเอกสารประกอบ ก็ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
  ๒๖.๓ ช่ือและต าแหน่ง ใหล้งลายมือช่ือและต าแหน่งของผูบ้นัทึก และในกรณีท่ีไม่ใชก้ระดาษ
บนัทึกขอ้ความ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีบนัทึกไวด้ว้ยการบนัทึกต่อเน่ือง โดยปกติใหผู้บ้นัทึกระบุค าข้ึนตน้ ใจความ
บนัทึก และลงช่ือเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ และใหล้งวนั เดือน ปีก ากบัใตล้ายมือช่ือผูบ้นัทึก หากไม่มี
ความเห็นใดเพิ่มเติมใหล้งช่ือและวนั เดือน ปี ก ากบัเท่านั้น 
  ข้อ ๒๗๖ หนงัสืออ่ืน คือ หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพและส่ือกลางบนัทึก
ขอ้มูลดว้ย หรือหนงัสือของบุคคลภายนอก ท่ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเขา้ทะเบียนรับหนงัสือของทาง
ราชการแลว้ มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดข้ึนใชต้ามความเหมาะสม เวน้แต่มีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองใหท้ าตามแบบ เช่น โฉนด แผนท่ี แบบแผนผงั สัญญา หลกัฐาน การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง 
เป็นตน้ 
  ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึง หมายความถึง ส่ือใด ๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผน่บนัทึกขอ้มูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผน่ซีดี – อ่านอยา่งเดียว หรือแผน่ดิจิทลั
อเนกประสงค ์เป็นตน้ 

ส่วนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตลด็ 

____________ 
  ข้อ ๒๘ หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการ 
ทางสารบรรณดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๒๘.๑ ด่วนท่ีสุด ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 
  ๒๘.๒ ด่วนมาก ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 
____________ 
๖ ขอ้ ๒๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรับมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ๒๘.๓ ด่วน ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าไดใ้หร้ะบุชั้นความเร็วดว้ยตวัอกัษรสีแดง
ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง ๓๒ พอยท ์ใหเ้ห็นไดช้ดับนหนงัสือและบนซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบท่ี ๑ แบบท่ี 
๒ แบบท่ี ๓ และแบบท่ี ๑๕ ทา้ยระเบียบโดยให้ระบุค าวา่ ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก หรือด่วน ส าหรับหนงัสือตามขอ้ 
๒๘.๑ ขอ้ ๒๘.๒ และขอ้ ๒๘.๓ แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้นงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ใหร้ะบุ
ค าวา่ ด่วนภายใน แลว้ลงวนัเดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึงผูรั้บ
ซ่ึงระบุบนหนา้ซองภายในเวลาท่ีก าหนด 
  ข้อ ๒๙๗ การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนงัสือท่ีเป็นเอกสารสามารถด าเนินการ
ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได ้
  ในกรณีท่ีติดต่อราชการดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใหผู้ส่้งตรวจสอบผลการส่งทุกคร้ัง
และใหผู้รั้บแจง้ตอบรับ เพื่อยนืยนัวา่หนงัสือไดจ้ดัส่งไปยงัผูรั้บเรียบร้อยแลว้ และส่วนราชการผูส่้งไม่ตอ้งจดัส่ง
หนงัสือเป็นเอกสาร เวน้แต่กรณีเป็นเร่ืองส าคญัจ าเป็นตอ้งยนืยนัเป็นเอกสารใหท้ าเอกสาร ยนืยนัตามไปทนัที 
  การส่งขอ้ความทางเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น โทรเลข วทิยโุทรเลข โทรพิมพ ์โทรศพัทว์ทิยส่ืุอสาร
วทิยกุระจายเสียง หรือวทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ ใหผู้รั้บปฏิบติัเช่นเดียวกบัไดรั้บหนงัสือในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งยนืยนั
เป็นหนงัสือใหท้ าหนงัสือยนืยนัตามไปทนัที 
  การส่งขอ้ความทางเคร่ืองมือส่ือสารซ่ึงไม่มีหลกัฐานปรากฏชดัแจง้ เช่นทางโทรศพัท ์วทิยส่ืุอสาร 
วทิยกุระจายเสียง หรือวทิยโุทรทศัน์ เป็นตน้ ใหผู้ส่้งและผูรั้บบนัทึกขอ้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  ข้อ ๓๐ หนงัสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติใหมี้ส าเนาคู่ฉบบัเก็บไวท่ี้ตน้เร่ือง ๑ ฉบบั และใหมี้ส าเนาเก็บ
ไวท่ี้หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบบัส าเนาคู่ฉบบัใหผู้ล้งช่ือลงลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือยอ่ และใหผู้ร่้าง ผูพ้ิมพ ์
และผูต้รวจลงลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือยอ่ไวท่ี้ขา้งทา้ยขอบล่างดา้นขวาของหนงัสือ 
  ข้อ ๓๑ หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บทราบดว้ยโดยปกติ
ใหส่้งส าเนาไปใหท้ราบโดยท าเป็นหนงัสือประทบัตราส าเนาหนงัสือน้ีใหมี้ค ารับรองวา่ ส าเนาถูกตอ้ง โดยให้
เจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ระดบั ๒ หรือเทียบเท่าข้ึนไปซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ืองลงลายมือช่ือรับรองพร้อมทั้งลงช่ือตวับรรจง และ
ต าแหน่งท่ีขอบล่างของหนงัสือ 
  ข้อ ๓๒ หนงัสือเวยีน คือ หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั ใหเ้พิ่มรหสั
ตวัพยญัชนะ ว หนา้เลขทะเบียนหนงัสือส่ง ซ่ึงก าหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวยีนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็น
ล าดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือใชเ้ลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือเวยีนแลว้เห็นวา่เร่ืองนั้นจะตอ้งให้หน่วยงาน หรือบุคคลในบงัคบับญัชาใน
ระดบัต่าง ๆ ไดรั้บทราบดว้ย ก็ใหมี้หนา้ท่ีจดัท าส าเนา หรือจดัส่งใหห้น่วยงาน หรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 
  ข้อ ๓๓ สรรพนามท่ีใชใ้นหนงัสือ ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและ
ผูรั้บหนงัสือตามภาคผนวก ๒ 
_______________ 
๗ ขอ้ ๒๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ข้อ ๓๔ หนงัสือภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชก้ระดาษตราครุฑหนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษ ใหท้ าตาม
แบบท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๔ส าหรับหนงัสือท่ีเป็นภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่ภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม 

หมวด ๒ 
การรับและส่งหนังสือ 

_______________ 
ส่วนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
_________________ 

  ข้อ ๓๕๘ หนงัสือรับ คือ หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณ
กลางปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
  การรับหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูรั้บผา่นระบบการรักษาความ
ปลอดภยั โดยให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
  ข้อ ๓๖ จดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือเพื่อด าเนินการก่อนหลงัและใหผู้เ้ปิด
ซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกตอ้งให้ติดต่อส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเพื่อด าเนินการให้
ถูกตอ้ง หรือบนัทึกขอ้บกพร่องไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้จึงด าเนินการเร่ืองนั้นต่อไป 
  ข้อ ๓๗ ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ โดย
กรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๓๗.๑ เลขรับ ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 
  ๓๗.๒ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีรับหนงัสือ 
  ๓๗.๓ เวลา ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ 
  ข้อ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนงัสือในทะเบียนหนงัสือรับตามแบบท่ี ๑๓ ทา้ยระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 
  ๓๘.๑ ทะเบียนหนงัสือรับ วนัท่ี เดือน พ.ศ. ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีลงทะเบียน 
  ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขล าดบัของทะเบียนหนงัสือรับเรียงล าดบัติดต่อกนัไปตลอดปี
ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนงัสือรับจะตอ้งตรงกบัเลขท่ีในตรารับหนงัสือ 
  ๓๘.๓ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือท่ีรับเขา้มา 
  ๓๘.๔ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือท่ีรับเขา้มา 
  ๓๘.๕ จาก ใหล้งต าแหน่งเจา้ของหนงัสือ หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มี
ต าแหน่ง 
____________ 
๘ ขอ้ ๓๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ๓๘.๖ ถึง ใหล้งต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคล ในกรณีท่ีไม่
มีต าแหน่ง 
  ๓๘.๗ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๓๘.๘ การปฏิบติั ใหบ้นัทึกการปฏิบติัเก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น 
  ๓๘.๙ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ข้อ ๓๙ จดัแยกหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้ส่งใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการโดยใหล้งช่ือ
หน่วยงานท่ีรับหนงัสือนั้นในช่อง การปฏิบติั ถา้มีช่ือบุคคล หรือต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับหนงัสือใหล้งช่ือ
หรือต าแหน่งไวด้ว้ย 
  การส่งหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้ไปใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามวรรคหน่ึงจะส่ง
โดยใชส้มุดส่งหนงัสือตามขอ้ ๔๘ หรือใหผู้รั้บหนงัสือลงช่ือและวนั เดือน ปีท่ีรับหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐานใน
ทะเบียนรับหนงัสือก็ได ้
  การด าเนินการตามขั้นตอนน้ี จะเสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดหรือไม่ ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้ส่วน
ราชการก าหนด 
  ถา้หนงัสือรับนั้นจะตอ้งด าเนินเร่ืองในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดต้อบหนงัสือไปแลว้ให้
ลงทะเบียนวา่ไดส่้งออกไปโดยหนงัสือท่ีเท่าใด วนั เดือน ปีใด 
  ข้อ ๔๐ การรับหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือจากหน่วยงานสารบรรณ
กลางแลว้ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการท่ีกล่าวขา้งตน้โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
การส่งหนังสือ 

_______________ 
  ข้อ ๔๑๙ หนงัสือส่ง คือ หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
  การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษาความ
ปลอดภยั โดยให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
  ข้อ ๔๒ ใหเ้จา้ของเร่ืองตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้นแลว้
ส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
  ข้อ ๔๓ เม่ือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางไดรั้บเร่ืองแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ๔๓.๑ ลงทะเบียนส่งหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่งตามแบบท่ี ๑๔ทา้ยระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 
  ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนงัสือส่ง วนัท่ี เดือน พ.ศ. ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีลงทะเบียน 
  ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนส่ง ใหล้งเลขล าดบัของทะเบียนหนงัสือส่งเรียงล าดบัติดต่อกนัไปตลอดปี
ปฏิทิน 
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  ๔๓.๑.๓ ท่ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะ และเลขประจ า ของส่วนราชการเจา้ของเร่ืองในหนงัสือท่ีจะ
ส่งออก ถา้ไม่มีท่ีดงักล่าว ช่องน้ีจะวา่ง 
  ๔๓.๑.๔ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจะส่งหนงัสือนั้นออก 
  ๔๓.๑.๕ จาก ใหล้งต าแหน่งเจา้ของหนงัสือ หรือช่ือส่วนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มี
ต าแหน่ง 
  ๔๓.๑.๖ ถึง ใหล้งต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ี
ไม่มีต าแหน่ง 
  ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๔๓.๑.๘ การปฏิบติั ใหบ้นัทึกการปฏิบติัเก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น 
  ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ๔๓.๒ ลงเลขท่ี และวนั เดือน ปีในหนงัสือท่ีจะส่งออกทั้งในตน้ฉบบั และส าเนาคู่ฉบบัใหต้รงกบั
เลขทะเบียนส่ง และวนั เดือน ปีในทะเบียนหนงัสือส่งตามขอ้ ๔๓.๑.๒ และขอ้ ๔๓.๑.๔ 
  ข้อ ๔๔ ก่อนบรรจุซอง ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อยของ
หนงัสือตลอดจนส่ิงท่ีส่งไปดว้ยอีกคร้ังหน่ึง แลว้ปิดผนึก 
  หนงัสือท่ีไม่มีความส าคญัมากนกั อาจส่งไปโดยวธีิพบัยดึติดดว้ยแถบกาว กาว เยบ็ดว้ยลวดหรือ
วธีิอ่ืนแทนการบรรจุซอง 
  ข้อ ๔๕ การจ่าหนา้ซอง ใหป้ฏิบติัตามแบบท่ี ๑๕ ทา้ยระเบียบส าหรับหนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็ว
กวา่ปกติ ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๒๘ ในกรณีไม่ใชส้มุดส่งหนงัสือ ใหมี้ใบรับหนงัสือตามขอ้ ๔๙แนบติดซองไปดว้ย 
  ข้อ ๔๖ การส่งหนงัสือโดยทางไปรษณีย ์ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ หรือวธีิการท่ี
การส่ือสารแห่งประเทศไทยก าหนด 
  การส่งหนงัสือซ่ึงมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย ์เม่ือส่งหนงัสือใหผู้รั้บแลว้ ผูส่้งตอ้งใหผู้รั้บลง
ช่ือรับในสมุดส่งหนงัสือ หรือใบรับ แลว้แต่กรณี ถา้เป็นใบรับใหน้ าใบรับนั้นมาผนึกติดไวท่ี้ส าเนาคู่ฉบบั 
  ข้อ ๔๗ หนงัสือท่ีไดล้งทะเบียนส่ง ในกรณีท่ีเป็นการตอบหนงัสือซ่ึงรับเขา้มาใหล้งทะเบียนวา่
หนงัสือนั้นไดต้อบตามหนงัสือรับท่ีเท่าใด วนั เดือน ปีใด 
  ข้อ ๔๘ สมุดส่งหนงัสือ ใหจ้ดัท า ตามแบบท่ี ๑๖ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหล้งเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
  ๔๘.๒ จาก ใหล้งต าแหน่ง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหนงัสือ 
  ๔๘.๓ ถึง ใหล้งต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคล ในกรณีท่ีไม่
มีต าแหน่ง 
  ๔๘.๔ หน่วยรับ ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีรับหนงัสือ 
  ๔๘.๕ ผูรั้บ ใหผู้รั้บหนงัสือลงช่ือท่ีสามารถอ่านออกได ้
  ๔๘.๖ วนัและเวลา ใหผู้รั้บหนงัสือลงวนั เดือน ปี และเวลาท่ีรับหนงัสือ 
  ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
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  ข้อ ๔๙ ใบรับหนงัสือ ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑๗ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๔๙.๑ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือฉบบันั้น 
  ๔๙.๒ ถึง ใหล้งต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคล ในกรณีท่ีไม่
มีต าแหน่ง 
  ๔๙.๓ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๔๙.๔ รับวนัท่ี ใหผู้รั้บหนงัสือลงวนั เดือน ปีท่ีรับหนงัสือ 
  ๔๙.๕ เวลา ใหผู้รั้บหนงัสือลงเวลาท่ีรับหนงัสือ 
  ๔๙.๖ ผูรั้บ ใหผู้รั้บหนงัสือลงช่ือท่ีสามารถอ่านออกได ้

ส่วนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตลด็ 

_______________ 
  ข้อ ๕๐ เพื่อใหก้ารรับและส่งหนงัสือด าเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนราชการจะ
ก าหนดหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัตลอดจนแนวทางปฏิบติันั้นไวด้ว้ยก็ได ้ทั้งน้ี ใหมี้การส ารวจทะเบียนหนงัสือรับเป็น
ประจ าวา่หนงัสือตามทะเบียนรับนั้นไดมี้การปฏิบติัไปแลว้เพียงใด และใหมี้การติดตามเร่ืองดว้ย ในการน้ีส่วน
ราชการใดเห็นสมควรจะจดัใหมี้บตัรตรวจคน้ส าหรับหนงัสือรับและหนงัสือส่งเพื่อความสะดวกในการคน้หาก็ได้
ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๕๑ บตัรตรวจคน้ ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๑๘ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๕๑.๑ เร่ือง รหสั ใหล้งเร่ืองและรหสัตามหมวดหมู่ของหนงัสือ 
  ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนงัสือรับ 
  ๕๑.๓ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือ 
  ๕๑.๔ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปี ของหนงัสือ 
  ๕๑.๕ รายการ ใหล้งเร่ืองยอ่ของหนงัสือเพื่อใหท้ราบวา่ หนงัสือนั้นมาจากท่ีใด เร่ืองอะไร 
  ๕๑.๖ การปฏิบติั ใหบ้นัทึกการปฏิบติัเก่ียวกบัหนงัสือนั้นเพื่อใหท้ราบวา่ส่งไปท่ีใด เม่ือใด 

หมวด ๓ 
การเกบ็รักษา ยมื และท าลายหนังสือ 

________________ 
ส่วนที่ ๑ 

การเกบ็รักษา 
_________________ 

  ข้อ ๕๒ การเก็บหนงัสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหวา่งปฏิบติั การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้ และการ
เก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ 
  ข้อ ๕๓ การเก็บระหวา่งปฏิบติั คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จให้อยูใ่นความรับผดิชอบ
ของเจา้ของเร่ืองโดยใหก้ าหนดวธีิการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
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  ข้อ ๕๔ การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้ คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้และไม่มีอะไร
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อไปอีก ใหเ้จา้หนา้ท่ีของเจา้ของเร่ืองปฏิบติัดงัน้ี 
  ๕๔.๑ จดัท าบญัชีหนงัสือส่งเก็บตามแบบท่ี ๑๙ ทา้ยระเบียบ อยา่งนอ้ยใหมี้ตน้ฉบบัและ 
ส าเนาคู่ฉบบัส าหรับเจา้ของเร่ืองและหน่วยเก็บ เก็บไวอ้ยา่งละฉบบั โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๕๔.๑.๑ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีเก็บ 
  ๕๔.๑.๒ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๔.๑.๓ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๔.๑.๔ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๕๔.๑.๕ อายกุารเก็บหนงัสือ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจะเก็บถึง ในกรณีใหเ้ก็บไวต้ลอดไป ใหล้งค าวา่ 
หา้มท าลาย 
  ๕๔.๑.๖ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ๕๔.๒ ส่งหนงัสือและเร่ืองปฏิบติัทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือนั้นพร้อมทั้งบญัชีหนงัสือส่งเก็บ
ไปใหห้น่วยเก็บท่ีส่วนราชการนั้น ๆ ก าหนด 
  ข้อ ๕๕ เม่ือไดรั้บเร่ืองจากเจา้ของเร่ืองตามขอ้ ๕๔ แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเก็บ
หนงัสือปฏิบติัดงัน้ี 
  ๕๕.๑ ประทบัตราก าหนดเก็บหนงัสือตามขอ้ ๗๓ ไวท่ี้มุมล่างดา้นขวาของกระดาษแผน่แรกของ
หนงัสือฉบบันั้น และลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
  ๕๕.๑.๑ หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวต้ลอดไป ใหป้ระทบัตราค าวา่หา้มท าลาย ดว้ยหมึกสีแดง 
  ๕๕.๑.๒ หนงัสือท่ีเก็บโดยมีก าหนดเวลา ใหป้ระทบัตราค าวา่เก็บถึง พ.ศ. ... ดว้ยหมึกสีน ้าเงิน 
และลงเลขของปีพุทธศกัราชท่ีใหเ้ก็บถึง 
  ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนงัสือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี ๒๐ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดงัน้ี 
  ๕๕.๒.๑ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีเก็บ 
  ๕๕.๒.๒ วนัเก็บ ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีน าหนงัสือนั้นเขา้ทะเบียนเก็บ 
  ๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๕.๒.๔ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๕.๒.๕ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๕๕.๒.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขล าดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 
  ๕๕.๒.๗ ก าหนดเวลาเก็บ ใหล้งระยะเวลาการเก็บตามท่ีก าหนดในตราก าหนดเก็บหนงัสือตามขอ้ 
๕๕.๑ 
  ๕๕.๒.๘ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ข้อ ๕๖ การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่
จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยงัหน่วยเก็บของส่วนราชการตามขอ้ ๕๔ 
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ใหเ้จา้ของเร่ืองเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีข้ึนรับผดิชอบก็ไดเ้ม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นการ
ตรวจสอบแลว้ ใหจ้ดัส่งหนงัสือนั้นไปยงัหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ ๕๔ และขอ้ ๕๕ โดย
อนุโลม 
  ขอ้ ๕๗๑๐ อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี เวน้แต่หนงัสือดงัต่อไปน้ี 
  ๕๗.๑ หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบั ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
วา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
  ๕๗.๒ หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนกังานสอบสวนหรือ 
หนงัสืออ่ืนใดท่ีไดมี้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไวเ้ป็นพิเศษแลว้การเก็บ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนวา่ดว้ยการนั้น 
  ๕๗.๓ หนงัสือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทุกสาขาวชิา และมีคุณค่าต่อการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ให้
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามท่ีส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ก าหนด 
  ๕๗.๔ หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนใหเ้ก็บ
ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 
  ๕๗.๕ หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญั และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าเม่ือ
ด าเนินการแลว้เสร็จใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 
  ๕๗.๖ หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีไม่
เป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนงัสือหรือเอกสาร
เก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีหมดความจ าเป็นในการใชเ้ป็นหลกัฐานแห่งการ
ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน เพราะไดมี้หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนท่ีสามารถน ามาใช้
อา้งอิงหรือทดแทนหนงัสือหรือเอกสารดงักล่าวแลว้ เม่ือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา 
และไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปีหนงัสือ
เก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี 
แลว้แต่กรณี ใหท้  าความตกลงกบักระทรวงการคลงั 
  ข้อ ๕๘๑๑ ทุกปีปฏิทินใหส่้วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายคุรบ ๒๐ ปี นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ท่ี
เก็บไว ้ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ใหส้ านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวนัท่ี ๓๑ มกราคม ของปีถดัไป เวน้แต่หนงัสือดงัต่อไปน้ี 
  ๕๘.๑ หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความ
ปลอดภยัแห่งชาติ หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
_____________ 
๑๐ ขอ้ ๕๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๑ ขอ้ ๕๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ๕๘.๒ หนงัสือท่ีมีกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบท่ีออกใชเ้ป็นการทัว่ไปก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  ๕๘.๓ หนงัสือท่ีส่วนราชการมีความจ าเป็นตอ้งเก็บไวท่ี้ส่วนราชการนั้นให้จดัท าบญัชีหนงัสือ 
ครบ ๒๐ ปีท่ีขอเก็บเอง ส่งมอบใหส้ านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
  ข้อ ๕๙๑๒ บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี และบญัชีหนงัสือครบ ๒๐ ปีท่ีขอเก็บเอง อยา่งนอ้ยให้
มีตน้ฉบบัและส าเนาคู่ฉบบั เพื่อใหส่้วนราชการผูม้อบและส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ผูรั้บมอบ
ยดึถือไวเ้ป็นหลกัฐานฝ่ายละฉบบั 
  ๕๙.๑ บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ใหจ้ดัท า ตามแบบท่ี ๒๑ทา้ยระเบียบ โดยกรอก  
รายละเอียดดงัน้ี 
  ๕๙.๑.๑ ช่ือบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี ประจ าปี ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัท าบญัชี 
  ๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีจดัท าบญัชี 
  ๕๙.๑.๓ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัท าบญัชี 
  ๕๙.๑.๔ แผน่ท่ี ใหล้งเลขล าดบัของแผน่บญัชี 
  ๕๙.๑.๕ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีส่งมอบ 
  ๕๙.๑.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขล าดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 
  ๕๙.๑.๗ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๙.๑ ๘ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๙.๑ ๙ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๙.๑.๑๐ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ๕๙.๑.๑๒ ลงช่ือผูม้อบ ใหผู้ม้อบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อมทั้ง
ลงต าแหน่งของผูม้อบ 
  ๕๙.๑.๑๓ ลงช่ือผูรั้บมอบ ใหผู้รั้บมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจง
พร้อมทั้งลงต าแหน่งของผูรั้บมอบ 
  ๕๙.๒ บญัชีหนงัสือครบ ๒๐ ปี ท่ีขอเก็บเอง ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๒๒ทา้ยระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดงัน้ี 
  ๕๙.๒.๑ ช่ือบญัชีหนงัสือครบ ๒๐ ปีท่ีขอเก็บเองประจ าปี ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัท า
บญัชี 
  ๕๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีจดัท าบญัชี 
  ๕๙.๒.๓ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัท าบญัชี 
  ๕๙.๒.๔ แผน่ท่ี ใหล้งเลขล าดบัของแผน่บญัชี 
  ๕๙.๒.๕ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือท่ีขอเก็บเอง 
_____________ 
๑๒ ขอ้ ๕๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  ๕๙.๒.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขล าดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 
  ๕๙.๒.๗ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๙.๒ ๘ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๕๙.๒.๙ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ข้อ ๖๐ หนงัสือท่ียงัไม่ถึงก าหนดท าลาย ซ่ึงส่วนราชการเห็นวา่เป็นหนงัสือท่ีมีความส าคญั และ
ประสงคจ์ะฝากใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ๖๐.๑ จดัท าบญัชีฝากหนงัสือตามแบบท่ี ๒๓ ทา้ยระเบียบ อยา่งนอ้ยใหมี้ตน้ฉบบัและส าเนาคู่
ฉบบั โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๖๐.๑.๑ ช่ือบญัชีฝากหนงัสือ ประจ า ปี ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๐.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๐.๑.๓ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๐.๑.๔ แผน่ท่ี ใหล้งเลขล าดบัของแผน่บญัชี 
  ๖๐.๑.๕ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือ 
  ๖๐.๑.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขล าดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 
  ๖๐.๑.๗ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๐.๑.๘ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๐.๑.๑๐ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ือง ใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ๖๐.๑.๑๒ ลงช่ือผูฝ้าก ใหผู้ฝ้ากลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อมทั้งลง
ต าแหน่งของผูฝ้าก 
  ๖๐.๑.๑๓ ลงช่ือผูรั้บฝาก ใหผู้รั้บฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อม
ทั้งลงต าแหน่งของผูรั้บฝาก 
  ๖๐.๒ ส่งตน้ฉบบัและส าเนาคู่ฉบบับญัชีฝากหนงัสือพร้อมกบัหนงัสือท่ีจะ 
ฝากใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
  ๖๐.๓ เม่ือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนงัสือและรับฝากหนงัสือแลว้ใหล้งนาม
ในบญัชีฝากหนงัสือ แลว้คืนตน้ฉบบัใหส่้วนราชการผูฝ้ากเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  หนงัสือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ใหถื้อวา่เป็นหนงัสือของส่วน
ราชการผูฝ้าก หากส่วนราชการผูฝ้ากตอ้งการใชห้นงัสือหรือขอคืน ใหท้  าไดโ้ดยจดัท าหลกัฐานต่อกนัไวใ้หช้ดัแจง้
เม่ือถึงก าหนดการท าลายแลว้ ใหส่้วนราชการผูฝ้ากด าเนินการตามขอ้ ๖๖ 
  ข้อ ๖๑ การรักษาหนงัสือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีระมดัระวงัรักษาหนงัสือให้อยูใ่นสภาพใชร้าชการไดทุ้ก
โอกาส หากช ารุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชร้าชการไดเ้หมือนเดิม หากสูญหายตอ้งหาส าเนามาแทน ถา้ช ารุด
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เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบและใหห้มายเหตุไวใ้นทะเบียน
เก็บดว้ย 
  ถา้หนงัสือท่ีสูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนงัสือส าคญัท่ีเป็นการแสดงเอกสารสิทธิ 
ก็ใหด้ าเนินการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน 

ส่วนที่ ๒ 
การยมื 

_____________ 
  ข้อ ๖๒ การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ๖๒.๑ ผูย้มืจะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะน าไปใชใ้นราชการใด 
  ๖๒.๒ ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ แลว้ลงช่ือรับเร่ืองท่ียมืไวใ้นบตัรยมื
หนงัสือและใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยมื เรียงล าดบัวนั เดือน ปีไวเ้พื่อติดตามทวงถาม ส่วนบตัรยมื
หนงัสือนั้นใหเ้ก็บไวแ้ทนท่ีหนงัสือท่ีถูกยมืไป 
  ๖๒.๓ การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการ ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ
ระดบักองข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
  ๖๒.๔ การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วน
ราชการระดบัแผนกข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
  ข้อ ๖๓ บตัรยมืหนงัสือ ใหจ้ดัท า ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๖๓.๑ รายการ ใหล้งช่ือเร่ืองหนงัสือท่ีขอยมืไปพร้อมดว้ยรหสัของหนงัสือนั้น 
  ๖๓.๒ ผูย้มื ใหล้งช่ือบุคคล ต าแหน่ง หรือส่วนราชการท่ียมืหนงัสือนั้น 
  ๖๓.๓ ผูรั้บ ใหผู้รั้บหนงัสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บช่ือก า กบัพร้อมดว้ยต าแหน่งในบรรทดั
ถดัไป 
  ๖๓.๔ วนัยมื ใหล้งวนั เดือน ปีท่ียมืหนงัสือนั้น 
  ๖๓.๕ ก าหนดส่งคืน ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจะส่งหนงัสือนั้นคืน 
  ๖๓.๖ ผูส่้งคืน ใหผู้ส่้งคืนลงลายมือช่ือ 
  ๖๓.๗ วนัส่งคืน ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีส่งหนงัสือคืน 
  ข้อ ๖๔ การยมืหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จหรือหนงัสือท่ีเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ ใหถื้อ
ปฏิบติัตามขอ้ ๖๒ โดยอนุโลม 
  ข้อ ๖๕ การใหบุ้คคลภายนอกยมืหนงัสือจะกระท ามิได้ เวน้แต่จะให้ดูหรือคดัลอกหนงัสือ ทั้งน้ี 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน 
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ส่วนที่ ๓ 
การท าลาย 

_____________ 
  ข้อ ๖๖ ภายใน ๖๐ วนัหลงัจากวนัส้ินปีปฏิทิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเก็บหนงัสือส ารวจ
หนงัสือท่ีครบก าหนดอายกุารเก็บในปีนั้น ไม่วา่จะเป็นหนงัสือท่ีเก็บไวเ้องหรือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แลว้จดัท าบญัชีหนงัสือขอท าลายเสนอหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนงัสือบญัชีหนงัสือขอท าลาย ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี ๒๕ ทา้ยระเบียบ อยา่งนอ้ยใหมี้ตน้ฉบบั
และส าเนาคู่ฉบบั โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
  ๖๖.๑ ช่ือบญัชีหนงัสือขอท าลาย ประจ าปี ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๖.๓ วนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีท่ีจดัท าบญัชี 
  ๖๖.๔ แผน่ท่ี ใหล้งเลขล าดบัของแผน่บญัชี 
  ๖๖.๕ ล าดบัท่ี ใหล้งเลขล าดบัเร่ืองของหนงัสือ 
  ๖๖.๖ รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขล าดบัหมู่ของการจดัแฟ้มเก็บหนงัสือ 
  ๖๖.๗ ท่ี ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๖.๘ ลงวนัท่ี ใหล้งวนั เดือน ปีของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรับของหนงัสือแต่ละฉบบั 
  ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 
  ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหค้ณะกรรมการท าลายหนงัสือเป็นผูก้รอก 
  ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 
  ข้อ ๖๗ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคน โดยปกติใหแ้ต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๓ หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป 
  ถา้ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
ท าหนา้ท่ีประธาน 
  มติของคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้กรรมการผูใ้ดไม่เห็นดว้ยใหท้  าบนัทึกความเห็น 
แยง้ไว ้
  ข้อ ๖๘ คณะกรรมการท าลายหนงัสือ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  ๖๘.๑ พิจารณาหนงัสือท่ีจะขอท าลายตามบญัชีหนงัสือขอท าลาย 
  ๖๘.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หนงัสือฉบบัใดไม่ควรท าลายและควรจะขยายเวลา
การเก็บไว ้ใหล้งความเห็นวา่จะขยายเวลาการเก็บไวถึ้งเม่ือใด ในช่องการพิจารณาตามขอ้ ๖๖.๑๑ ของบญัชีหนงัสือ
ขอท าลาย แลว้ใหแ้กไ้ขอายกุารเก็บหนงัสือในตราก าหนดเก็บหนงัสือโดยใหป้ระธานกรรมการท าลายหนงัสือลง
ลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   28 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  ๖๘.๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หนงัสือเร่ืองใดควรใหท้ าลายใหก้รอกเคร่ืองหมาย
กากบาท (X) ลงในช่อง การพิจารณา ตามขอ้ ๖๖.๑๑ ของบญัชีหนงัสือขอท าลาย 
  ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบนัทึกความเห็นแยง้ของคณะกรรมการ (ถา้มี) ต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ้ ๖๙ 
  ๖๘.๕ ควบคุมการท าลายหนงัสือซ่ึงผูมี้อ านาจอนุมติัใหท้  าลายไดแ้ลว้ โดยการเผาหรือวธีิอ่ืนใดท่ี
จะไม่ใหห้นงัสือนั้นอ่านเป็นเร่ืองได ้และเม่ือท าลายเรียบร้อยแลว้ใหท้  าบนัทึกลงนามร่วมกนัเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั
ทราบ 
  ข้อ ๖๙ เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมไดรั้บรายงานตามขอ้ ๖๘.๔ แลว้ใหพ้ิจารณาสั่งการดงัน้ี 
  ๖๙.๑ ถา้เห็นวา่หนงัสือเร่ืองใดยงัไม่ควรท าลาย ใหส้ั่งการใหเ้ก็บหนงัสือนั้นไวจ้นถึงเวลาการ
ท าลายงวดต่อไป 
  ๖๙.๒ ถา้เห็นวา่หนงัสือเร่ืองใดควรท าลาย ใหส่้งบญัชีหนงัสือขอท าลายใหก้องจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เวน้แต่หนงัสือประเภทท่ีส่วนราชการนั้นไดข้อท าความตกลงกบักรมศิลปากร
แลว้ ไม่ตอ้งส่งไปใหพ้ิจารณา 
  ข้อ ๗๐ ใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบญัชีหนงัสือขอท าลายแลว้
แจง้ใหส่้วนราชการท่ีส่งบญัชีหนงัสือท าลายทราบดงัน้ี 
  ๗๐.๑ ถา้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดว้ย ใหแ้จง้ใหส่้วนราชการนั้น
ด าเนินการท าลายหนงัสือต่อไปได ้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจง้ใหท้ราบอยา่งใดภายใน
ก าหนดเวลา ๖๐ วนั นบัแต่วนัท่ีส่วนราชการนั้นไดส่้งเร่ืองใหก้องจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ใหถื้อวา่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และใหส่้วนราชการท าลายหนงัสือได ้
  ๗๐.๒ ถา้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นวา่หนงัสือฉบบัใดควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไวอ้ยา่งใดหรือใหเ้ก็บไวต้ลอดไป ใหแ้จง้ใหส่้วนราชการนั้นทราบ และใหส่้วนราชการนั้น ๆ ท าการแกไ้ขตามท่ี
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจง้มา หากหนงัสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นควรให้
ส่งไปเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ก็ใหส่้วนราชการนั้น ๆ ปฏิบติัตาม 
  เพื่อประโยชน์ในการน้ี กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจา้หนา้ท่ีมาร่วมตรวจสอบ
หนงัสือของส่วนราชการนั้นก็ได ้

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพมิพ์ และซอง 

_____________ 
  ข้อ ๗๑ ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ ์ใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๖ ทา้ยระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ 
  ๗๑.๑ ขนาดตวัครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
  ๗๑.๒ ขนาดตวัครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
  ข้อ ๗๒ ตราช่ือส่วนราชการใหใ้ชต้ามแบบท่ี ๒๗ ทา้ยระเบียบ มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมสองวง
ซอ้นกนัเส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอ้มครุฑตามขอ้ ๗๑.๑ ระหวา่งวงนอก



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   29 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

และวงในมีอกัษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือจงัหวดัอยู่
ขอบล่างของตรา 
  ส่วนราชการใดท่ีมีการติดต่อกบัต่างประเทศ จะใหมี้ช่ือภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนดว้ยก็ได ้โดยให้
อกัษรไทยอยูข่อบบนและอกัษรโรมนัอยูข่อบล่างของตรา 
  ข้อ ๗๓ ตราก าหนดเก็บหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือเก็บ เพื่อใหท้ราบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บหนงัสือนั้นมีค าวา่ เก็บถึง พ.ศ. ... หรือค าวา่ หา้มท าลาย ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์๒๔ พอยท ์
  ข้อ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
  ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว น ้าหนกั ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๓ 
ขนาด คือ 
  ๗๔.๑.๑ ขนาดเอ ๔ หมายความวา่ ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร X๒๙๗ มิลลิเมตร 
  ๗๔.๑.๒ ขนาดเอ ๕ หมายความวา่ ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร X๒๑๐ มิลลิเมตร 
  ๗๔.๑.๓ ขนาดเอ ๘ หมายความวา่ ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร X ๗๔มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒ มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีน ้าตาล น ้าหนกั๘๐ กรัมต่อตารางเมตร 
เวน้แต่ซองขนาดซี ๔ ใหใ้ชก้ระดาษน ้าหนกั ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๔ขนาด คือ 
  ๗๔.๒.๑ ขนาดซี ๔ หมายความวา่ ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร X๓๒๔ มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒.๒ ขนาดซี ๕ หมายความวา่ ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร X๒๒๙ มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒.๓ ขนาดซี ๖ หมายความวา่ ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร X๑๖๒ มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒.๔ ขนาดดีแอล หมายความวา่ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร X๒๒๐ มิลลิเมตร 
  ข้อ ๗๕ กระดาษตราครุฑ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ พิมพค์รุฑตามขอ้ ๗๑.๑ดว้ยหมึกสีด า หรือท า
เป็นครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ ตามแบบท่ี ๒๘ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๗๖ กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหใ้ชก้ระดาษขนาดเอ ๔ หรือขนาดเอ ๕พิมพค์รุฑ ตามขอ้ 
๗๑.๒ ดว้ยหมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ย ตามแบบท่ี ๒๙ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๗๗ ซองหนงัสือ ใหพ้ิมพค์รุฑ ตามขอ้ ๗๑.๒ ดว้ยหมึกสีด าท่ีมุมบนดา้นซา้ยของซอง๗๗.๑ 
ขนาดซี ๔ ใหส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ตอ้งพบัมีชนิดธรรมดาและขยายขา้ง 
  ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๒ 
  ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๔ 
  ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั ๓ส่วนราชการใดมีความ
จ าเป็นตอ้งใชซ้องส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศโดยเฉพาะอาจใชซ้องพิเศษส าหรับส่งทางไปรษณียอ์ากาศและ
พิมพต์ราครุฑตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยอนุโลม 
  ข้อ ๗๘ ตรารับหนงัสือ คือ ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือ เพื่อลงเลขทะเบียน 
รับหนงัสือ ตามแบบท่ี ๑๒ ทา้ยระเบียบ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ 
เซนติเมตรมีช่ือส่วนราชการอยูต่อนบน 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   30 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  ข้อ ๗๙ ทะเบียนหนงัสือรับ ใชส้ าหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้เป็นประจ าวนัโดยเรียงล าดบั
ลงมาตามเวลาท่ีไดรั้บหนงัสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี 
๑๓ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๐ ทะเบียนหนงัสือส่ง ใชส้ าหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดส่้งออกเป็นประจ าวนัโดยเรียงล าดบั
ลงมาตามเวลาท่ีไดส่้งหนงัสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ตามแบบท่ี 
๑๔ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๑ สมุดส่งหนงัสือและใบรับหนงัสือ ใชส้ าหรับลงรายการละเอียดเก่ียวกบัการส่งหนงัสือโดย
ใหผู้น้  าส่งถือก ากบัไปกบัหนงัสือเพื่อใหผู้รั้บเซ็นรับแลว้รับกลบัคืนมา 
  ๘๑.๑ สมุดส่งหนงัสือ เป็นสมุดส าหรับใชล้งรายการส่งหนงัสือ มีขนาดเอ ๕พิมพส์องหนา้ ตาม
แบบท่ี ๑๖ ทา้ยระเบียบ 
  ๘๑.๒ ใบรับหนงัสือ ใชส้ าหรับก ากบัไปกบัหนงัสือท่ีน าส่งโดยใหผู้รั้บเซ็นช่ือรับ แลว้รับกลบัคืน
มา มีขนาดเอ ๘ พิมพห์นา้เดียว ตามแบบท่ี ๑๗ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๒ บตัรตรวจคน้ เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อใหท้ราบวา่หนงัสือนั้น ๆ ไดมี้การ
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนอยา่งใด จนกระทัง่เสร็จส้ิน บตัรน้ีเก็บเรียงล าดบักนัเป็นชุดในท่ีเก็บ โดยมีกระดาษติด
เป็นบตัรดรรชนี ซ่ึงแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อสะดวกแก่การตรวจคน้มีขนาดเอ ๕ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๑๘ ทา้ย
ระเบียบ 
  ข้อ ๘๓ บญัชีหนงัสือส่งเก็บ ใชส้ าหรับลงรายการหนงัสือท่ีจะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔พิมพห์นา้เดียว
ตามแบบท่ี ๑๙ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๔ ทะเบียนหนงัสือเก็บ เป็นทะเบียนท่ีใชล้งรายการหนงัสือเก็บ มีขนาดเอ ๔พิมพส์องหนา้ มี
สองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผน่ ตามแบบท่ี ๒๐ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๕ บญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๕ ปี เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีมีอายคุรบ ๒๕ ปี ส่ง
มอบเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๒๑ 
ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๖ บญัชีหนงัสือครบ ๒๕ ปี ท่ีขอเก็บเอง เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีมีอายคุรบ  
๒๕ ปี ซ่ึงส่วนราชการนั้นมีความประสงคจ์ะเก็บไวเ้อง มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี  
๒๒ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๗ บญัชีฝากหนงัสือ เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีส่วนราชการน าฝากไวก้บักอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๒๓ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๘ บตัรยมืหนงัสือ ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีใหย้มืไป มีขนาด เอ ๔พิมพห์นา้
เดียว ตามแบบท่ี ๒๔ ทา้ยระเบียบ 
  ข้อ ๘๙ บญัชีหนงัสือขอท าลาย เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีครบก าหนดเวลาการเก็บ มี
ลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ ๔ พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี ๒๕ ทา้ยระเบียบ 
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บทเฉพาะกาล 
______________ 

  ข้อ ๙๐ แบบพิมพ ์และซอง ซ่ึงมีอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะหมด 
 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 

 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
_____________ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖เพื่อระบุต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดบัต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือน และพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดบัต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นรวมทั้งก าหนดใหพ้นกังานราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนมีหนา้ท่ีท าส าเนาหนงัสือและรับรองส าเนาหนงัสือ
นั้นไดด้ว้ย 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินพ.ศ. 
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  ข้อ ๓ ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ ๓๑ แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
  “ส าเนาหนงัสือตามวรรคหน่ึงใหมี้ค ารับรองวา่ ส าเนาถูกตอ้ง โดยใหข้า้ราชการพลเรือนหรือ 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน ข้ึนไปหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเท่า หรือพนกังานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ืองท่ีท าส าเนาหนงัสือนั้นลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้ง
ลงช่ือตวับรรจง ต าแหน่ง และวนั เดือน ปีท่ีรับรอง ไวท่ี้ขอบล่างของหนงัสือ” 
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  ข้อ ๔ ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ ๖๗ แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
  “ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือ ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน ข้ึนไป หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืน 
ท่ีเทียบเท่า” 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. 

ขอ้ 1. โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 เสียใหม่ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน ...........จึงวางระเบียบไว ้
 ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี ข.  คณะรัฐมนตรี 
 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ง.  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 2. ระเบียบงานสารบรรณน้ีเรียกวา่ 
 ก.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 ข.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 
 ค.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
 ง. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 3. ระเบียบงานสารบรรณฯ ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดรั้บการปรับปรุงจากระเบียบงานสารบรรณ ฉบบัใด 

 ก.  พ.ศ. 2505 ข.  พ.ศ. 2506 
 ค.  พ.ศ. 2507 ง.  พ.ศ. 2548 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 4. ระเบียบงานสารบรรณฯ ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ไดมี้การแกไ้ขถึงฉบบัท่ีเท่าใด 

 ก.  ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2548 ข.  ฉบบัท่ี 3  พ.ศ. 2560 
 ค.  ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2561 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 5. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือใด 

 ก.  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2526 เป็นตน้ไป ข.  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม2526 เป็นตน้ไป 

 ค.  ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 2526 เป็นตน้ไป ง.  ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 6. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ออกบงัคบัใชแ้ลว้ ใหย้กเลิก 
ฉบบัใด 
 ก.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 
 ข.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ พ.ศ. 2507 
 ค.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลงช่ือในหนงัสือราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2516 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   34 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้ 7. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ส่วนใด 

 ก.  ส่วนราชการ ข. ส่วนเอกชน 

 ค.  ส่วนรัฐวสิาหกิจ ง.  ไดทุ้กส่วน 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 8. ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติังานสารบรรณนอกเหนือไปจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี จะ
สามารถกระท าไดห้รือไม่ 
 ก.  กระท าได ้  

 ข.  ตอ้งท าความตกลงกบัผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ค.  กระท ามิได ้ ง.  ขอ้ ก และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 9. ในกรณีท่ีกฎหมาย หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ ก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานสาร
บรรณไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 

 ข.  ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบงานสารบรรณ น้ี 

 ค.  ใหถื้อปฏิบติัตามผูรั้กษาการเห็นชอบ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 10.“งานสารบรรณ”   งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่ขอ้ใดท่ีจดัล าดบัไดถู้กตอ้ง 
 ก.  การรับ  การจดัท า  การส่ง  การคืน การยมื  การเก็บรักษา  
 ข.  การจดัท า  การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยมื การท าลาย 
 ค.  การรับ  การจดัท า การส่ง การยมื การเก็บรักษา  การท าลาย 
 ง.  การจดัท า  การรับ  การเก็บรักษา การส่ง การยมื การโยกยา้ย  
ตอบข้อ ข.   จ  านะคะ  ท า  รับ ส่ง เก็บ ยมื ท าลาย  เป็น 6 ขั้นตอนค่ะ 

ขอ้ 11.งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยมื จนถึงการ
ท าลาย  เรียกวา่ 
 ก.  งานธุรการ ข.  งานสารบรรณ 
 ค.  งานเลขานุการ ง.  งานอ านวยการ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 12.ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  “อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความวา่   
 ก.  การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า 
  ข.  การประยกุตใ์ชว้ธีิการคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั 

 ค.  การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง  วธีิการทางแม่เหล็ก  
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 13.ในระเบียบฯ น้ี ค  าวา่ “ส่วนราชการ” หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  กระทรวง ทบวง กรม ส านกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ  
 ข.  ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือในต่างประเทศ 
 ค.  คณะกรรมการ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 14.ในระเบียบฯ น้ี ค  าวา่ “คณะกรรมการ” หมายความวา่   
 ก.  คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบติังานในเร่ืองใด ๆ 
 ข.  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน 
 ค.  คณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั  
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 15.ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไวท้า้ยระเบียบ ใหถื้อวา่ 
 ก.  เป็นส่วนประกอบท่ีใชง้านสารบรรณ 
 ข.  ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 ค.  เป็นส่วนประกอบท่ีใชง้านสารบรรณ ตามค าสั่งของผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 ง.  ถูกขอ้ ก. และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 16.ใครรักษาการตามระเบียบงานสารบรรณฯ น้ี   
 ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี ข.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 ค.  นายกรัฐมนตรี ง.  คณะรัฐมนตรี 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 17. ขอ้ใดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ก.  ตีความและวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

 ข.  แกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกและจดัท าค าอธิบาย 
 ค.  ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 18.เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือภายนอก ข.  หนงัสือราชการ 
 ค.  หนงัสือประทบัตรา ง.  หนงัสือสั่งการ 
ตอบข้อ ข. 
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ขอ้ 19.ขอ้ใดคือหนงัสือราชการ 
 ก.  หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
 ข.  หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
 ค.  หนงัสือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 20.หนงัสือราชการ  มีก่ีประเภท 

 ก.  4  ประเภท ข.  5  ประเภท 

 ค. 6  ประเภท ง.  7  ประเภท 

ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 21.ขอ้ใดคือหนงัสือราชการ 
 ก.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
 ข.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
 ค.  ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 22.ตามระเบียบงานสารบรรณฯ น้ี  หนงัสือมีก่ีชนิด 
 ก.  5  ชนิด ข.  6 ชนิด  
 ค.  7 ชนิด ง.  8 ชนิด 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 23.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือ ตามระเบียบฯ น้ี 
 ก.  หนงัสือราชการ, หนงัสือภายนอก, หนงัสือภายใน, หนงัสือตราสาร, หนงัสือตีประทบั 
 ข. หนงัสือราชการ, หนงัสือภายนอก, หนงัสือภายใน, หนงัสือตราสาร, หนงัสือตีประทบั , หนงัสือท่ีเขา้
หนา้ท่ีท าข้ึน หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 ค.  หนงัสือภายนอก, หนงัสือภายใน, หนงัสือตราสาร, หนงัสือตีประทบั, หนงัสือประชาสัมพนัธ์,  
หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึน  หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
 ง.  หนงัสือภายนอก, หนงัสือภายใน, หนงัสือประทบัตรา, หนงัสือสั่งการ, หนงัสือประชาสัมพนัธ์, 
หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึน  หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 24. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เรียกวา่อะไร 
 ก.   หนงัสือภายนอก 
 ข.  หนงัสือภายใน 
 ค.  หนงัสือสั่งการ 
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 ง.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึน  หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 25.ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือภายนอก 
 ก.  เป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ   
 ข.  เป็นหนงัสือท่ีส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ   
 ค.  เป็นหนงัสือท่ีส่วนราชการท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
 ง.  เป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจงัหวดัเดียวกนั 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 26.หนงัสือภายนอกใชก้ระดาษอะไรในการติดต่อ 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษเอส่ี ง.  กระดาษปอนด์ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 27.ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งในการกรอกรายละเอียดหนงัสือภายนอก 
 ก.  ท่ี  ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก ๑  
ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ข.  วนั เดือน ปี  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือยอ่ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราช 
ท่ีออกหนงัสือ 
 ค. ค าข้ึนตน้  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือ 
 ง.  ต าแหน่ง  ใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 28.ในส่วนไหนของหนงัสือภายนอกท่ีมีหรือไม่มีก็ได ้
 ก.  ต าแหน่งและส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ข.  ค  าข้ึนตน้และค าลงทา้ย 
 ค. อา้งถึงและส าเนาส่ง ง.  อา้งถึงและเร่ือง 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 29.ขอ้ใดถูกตอ้งใน “วนั เดือน ปี”  ของหนงัสือภายนอก 
 ก.  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี  ข.  ช่ือเตม็ของเดือน  
 ค.  ตวัเลขของปีพุทธศกัราช ท่ีออกหนงัสือ ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 30.ในหนงัสือภายนอก ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักระทรวงหรือทบวง  
ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองอยา่งไร 
 ก.  ทั้งระดบักรมและกอง ข.  ทั้งระดบักรมและแผนก 
 ค.  เพียงระดบักรม ง.  เพียงระดบักรมหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
ตอบข้อ ก. 
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ขอ้ 31.ในหนงัสือภายนอก ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง  ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมลงมาใหล้งช่ือ
ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง 
 ก.  ทั้งระดบักรมและกอง ข.  ทั้งระดบักรมและแผนก 
 ค.  เพียงระดบักรม ง.  เพียงระดบักรมหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 32.ใน “ค าข้ึนตน้” ของหนงัสือภายนอก ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้สรรพนาม และค าลงทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้น
ภาคผนวก  2 แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง 
 ข.  หา้มใชช่ื้อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวับุคคลไม่เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
 ค.  ใชค้  าข้ึนตน้เหมาะสมกบัต าแหน่ง และไม่ตอ้งมีค าลงทา้ย 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 33.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการลงวนัท่ีในหนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
 ก.  ๑๐/๑๒/๒๕๖๑ ข.  วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม พุทธศกัราช  ๒๕๖๑ 
 ค.  ๑๐  ธนัวาคม ๒๕๖๑ ง.  ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 34.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบั “ขอ้ความ” ในหนงัสือภายนอก 
 ก.  ใหล้งรายละเอียดของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 ข.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 ค.  หากมีความประสงคห์ลายประการใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ 
 ง.  ถูกขอ้ ข. และ ค. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 35.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือภายใน 
 ก.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีมากกวา่หนงัสือภายนอก  
 ข.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก  
 ค.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีเท่ากบัหนงัสือภายนอก 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 36.ขอ้ใดแสดงถึงความแตกต่างระหวา่งหนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก 
 ก.  หนงัสือภายในเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก  
 ข.  หนงัสือภายในเป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจงัหวดัเดียวกนั 
 ค.  หนงัสือภายในใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ  แต่หนงัสือภายนอกใชก้ระดาษตราครุฑ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 37.หนงัสือภายในใชก้ระดาษอะไร 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษปอนด ์เอส่ี ง.  กระดาษขาว 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 38.ขอ้ใดถูกตอ้งในส่วนราชการ ของหนงัสือภายใน  
 ก.  ใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ือง หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ  
 ข.  ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมข้ึนไปใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองทั้งระดบักรมและกอง 
 ค.  ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่กรมลงมาใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองเพียงระดบักอง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 39.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือภายในและหนงัสือภายนอก 
 ก.  หนงัสือภายในอาจไม่มีค  าลงทา้ย 
 ข.  หนงัสือภายในในกรณีท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจงัหวดัใดประสงคจ์ะก าหนดแบบการเขียน
โดยเฉพาะ   เพื่อใชต้ามความเหมาะสมก็ใหก้ระท าได ้
 ค.   หนงัสือภายนอกเป็นพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายใน 
 ง.  ถูกขอ้ ก. และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 40.หนงัสือประทบัตรา คือ 
 ก.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป 
 ข.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป 
 ค.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบัส่วนข้ึนไป 
 ง.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงข้ึนไป 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 41.ใครเป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่ก ากบัตรา ในหนงัสือประทบัตรา 
 ก.   หวัหนา้ส่วนราชการระดบักอง 
 ข.  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป 
 ค.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบัช านาญการพิเศษ 
 ง.  ถูกขอ้ ก. และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 42. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือประทบัตรา 
 ก.  ใชไ้ดร้ะหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ 
 ข.  ใชไ้ดร้ะหวา่งส่วนราชการกบับุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั 
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 ค.  ใชไ้ดร้ะหวา่งส่วนราชการเท่านั้น 
 ง.  ถูกขอ้ ก. และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 43.หนงัสือประทบัตราไม่สามารถใชไ้ดใ้นกรณีใด 
 ก.  การส่งส าเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
 ข.  การตอบรับทราบท่ีเก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน 
 ค.  การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
 ง.  การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 44.รายละเอียด ท่ี ถึง ขอ้ความ ช่ือส่วนราชการท่ีส่งหนงัสือออก ตราช่ือส่วนราชการ วนัเดือนปี ส่วนราชการ
เจา้ของเร่ือง โทร. หรือท่ีตั้ง เป็นรายละเอียดของอะไร 
 ก. หนงัสือภายใน ข. หนงัสือภายนอก 
 ค.  หนงัสือประทบัตรา ง.  หนงัสือสั่งการ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 45.ค าวา่ “ถึง” ในหนงัสือประทบัตรา ใหส่้วนไหนลงช่ือ 
 ก.  ส่วนราชการท่ีหนงัสือนั้นมีถึง ข.  หน่วยงานท่ีหนงัสือนั้นมีถึง 
 ค.  บุคคลท่ีหนงัสือนั้นมีถึง ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 46.ตราช่ือส่วนราชการในหนงัสือประทบัตรา ใหป้ระทบัตราอยา่งไร 
 ก.  ประทบัตราดว้ยหมึกสีด า ข.  ประทบัตราดว้ยหมึกสีแดง 
 ค.  ประทบัตราดว้ยหมึกสีน ้าเงิน ง.  ประทบัตราดว้ยหมึกสีเขียว 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 47.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือประทบัตรา 
 ก.  หนงัสือประทบัตราไม่มีค  าวา่ “ถึง” ข.  หนงัสือประทบัตรามีค าลงทา้ย 
 ค.  หนงัสือประทบัตราใชก้ระดาษตราครุฑ ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 48.หนงัสือสั่งการมีก่ีชนิด 
 ก.  1  ชนิด ข.  2  ชนิด   
 ค.  3  ชนิด ง. 4 ชนิด 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 49.ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของหนงัสือสั่งการ 
 ก.  ค  าสั่ง ข.  ประกาศ 
 ค.  ระเบียบ ง.  ขอ้บงัคบั 
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ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 50.ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั เป็นหนงัสือประเภทใด 
 ก.  หนงัสือภายใน ข.  หนงัสือภายนอก 
 ค.  หนงัสือสั่งการ ง.  หนงัสือประทบัตรา 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 51.ตามระเบียบงานสารบรรณฯ น้ี “ค าสั่ง” คือ 
 ก.  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาออกค าสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ข.  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการให้ปฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ค.  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้อยูเ่หนือต าแหน่งระดบักองข้ึนไปสั่งการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ง.  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาออกจดหมายสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 52.ขอ้ใดไม่ใช่รายละเอียดท่ีอยูใ่น “ค าสั่ง” 
 ก.  ค  าสั่ง ท่ี เร่ือง ข.  ขอ้ความ สั่ง ณ วนัท่ี 
 ค.  ลงช่ือ ต าแหน่ง ง.  โทร. หรือท่ีตั้ง 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 53.ค าสั่ง ใชก้ระดาษอะไร 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษ A4 ง.  กระดาษขาวเหลือง 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 54.บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้ โดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได ้ เพื่อถือเป็นหลกั
ปฏิบติังานเป็นการประจ า  คือ 
 ก.  ค  าสั่ง ข.  ระเบียบ 
 ค.  ขอ้บงัคบั ง.  ประกาศ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 55.  ระเบียบ ใชก้ระดาษอะไร 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษ A4 ง.  กระดาษขาวเหลือง 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 56.ส่ิงท่ีอยูเ่ป็นอนัดบัแรกในระเบียบ มีรายละเอียดวา่อยา่งไร 
 ก.  ใหล้งช่ือของระเบียบ ข.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ 
 ค.  ใหล้งตวัเลขวนัท่ี เดือน และปี ง.  ใหล้งวา่เป็นฉบบัท่ีเท่าใด 
ตอบข้อ ข. 
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ขอ้ 57.บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดให้ใชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายท่ีบญัญติัให้กระท าได ้คือ 
 ก.  ค  าสั่ง ข.  ประกาศ 
 ค.  ระเบียบ ง.  ขอ้บงัคบั 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 58. ขอ้ใดไม่มีในส่วนประกอบของขอ้บงัคบั 

 ก.  วา่ดว้ย  ข.  ฉบบัท่ี 

 ค.  สั่ง  ณ วนัท่ี ง.  ลงช่ือ ต าแหน่ง 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 59.หนงัสือประชาสัมพนัธ์ มีก่ีชนิด ไดแ้ก่ 
 ก.  2 ชนิด ไดแ้ก่  ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ 
 ข.  3  ชนิด ไดแ้ก่  ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ค.  3  ชนิด ไดแ้ก่ ค  าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 60.ตามระเบียบฯ ค าวา่ “ประกาศ” คือ 
 ก.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 
 ข.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ 
 ค.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 61.บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์  หรือกรณีใด ๆ ให้
ทราบชดัเจนโดยทัว่กนั  เป็นความหมายของ 
 ก.  ประกาศ ข.  แถลงการณ์ 
 ค.  ข่าว ง.  เฉพาะกิจ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 62.ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ในประกาศ แถลงการณ์ ใชก้ระดาษตราครุฑ 
 ข.  ในรายละเอียดของข่าว หรือแถลงการณ์จะตอ้งมีลงช่ือส่วนราชการท่ีออกข่าวหรือแถลงการณ์ 
 ค.  ในรายละเอียดของประกาศจะไม่มีการลงช่ือและต าแหน่ง 
 ง.  ทั้งในประกาศ แถลงการณ์ และข่าว จะมีค าวา่ “เร่ือง” เหมือนกนั 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 63.ขอ้ใดไม่ใช่รายละเอียดท่ีอยูใ่นแถลงการณ์ 
 ก.  แถลงการณ์ เร่ือง ข.  ฉบบัท่ี ขอ้ความ 
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 ค.  ส่วนราชการท่ีแถลงการณ์ ง.  ลงช่ือ ต าแหน่ง 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 64.หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการมีก่ีชนิดคือ 
 ก.  3  ชนิด คือ หนงัสือรับรองรายงานการประชุม และบนัทึก  
 ข.  4  ชนิด คือ หนงัสือรับรองรายงานการประชุม บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 
 ค.  5  ชนิด คือ หนงัสือรับรองรายงานการประชุม บนัทึก แถลงการณ์ และหนงัสืออ่ืน 
 ง.  5  ชนิดคือ หนงัสือรับรอง หนงัสือเวยีน รายงานการประชุม บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 65.หนงัสือรับรองรายงานการประชุม บนัทึก และหนงัสืออ่ืน อยูใ่นหนงัสือประเภทใด 
 ก.  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ ข.  หนงัสือสั่งการ 
 ค.  หนงัสือประทบัตรา 
 ง.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 66.หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่  บุคคล  นิติบุคคล หรือหน่วยงาน   เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง
อยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง  เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือเวยีน ข.  หนงัสือรับรอง 
 ค.  บนัทึก ง.  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
ตอบ  ข. 
ขอ้ 67.การลงเลขท่ีของหนงัสือรับรองโดยเฉพาะ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  เร่ิมตั้งแต่เลข  ๑  เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน 
 ข.  ทบัเลขปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือรับรอง 
 ค.  ลงเลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 68.หนงัสือรับรอง คือ หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองใคร 
 ก.  บุคคล ข.  นิติบุคคล 
 ค.  หน่วยงาน ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 69.ในการออกหนงัสือรับรอง   ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีออกให้แก่บุคคล ตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง  ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร  หนา้ตรง ไม่สวมหมวก 
 ข.  ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผน่กระดาษ 
 ค.  ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเต็มของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือดว้ย 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 70.การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน คือ 
 ก.  บนัทึกการประชุม ข.  รายงานการประชุม 
 ค.  การลงมติการประชุม ง.  หนงัสือบนัทึกการประชุม 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 71.ขอ้ใดเป็นรายละเอียดท่ีตอ้งด าเนินการในรายงานการประชุม 
 ก.  ลงช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุม 
 ข.  คร้ังท่ี เม่ือ ณ  ผูม้าประชุม ผูไ้ม่มาประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ค.  เร่ิมประชุมเวลา ขอ้ความ เลิกประชุมเวลา ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 72.ตามระเบียบฯ น้ี “บนัทึก” คือ 
 ก.  ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคับบญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 ข.  ผูบ้งัคบับญัชาสั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ค.  ขอ้ความท่ีเจา้หน้าท่ี   หรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการปฏิบติั
ราชการ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 73.โดยปกติ บนัทึก ใชก้ระดาษอะไร 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษปอนด ์A4 ง.  กระดาษราชการ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 74.หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือภายใน ข.  หนงัสืออ่ืน 
 ค.  หนงัสือราชการ ง.  บนัทึก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 75.ภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ  จดัเป็นอะไร 
 ก.  บนัทึก ข.  หนงัสืออ่ืน 
 ค.  ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูล ง.  หนงัสือรับรอง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 76.ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูล เช่น  แผน่บนัทึกขอ้มูล  เทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก  แผน่ซีดี - อ่านอยา่งเดียว  หรือ
แผน่ดิจิทลัอเนกประสงค ์ จดัเป็นอะไร 
 ก.  หนงัสืออ่ืน ข.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 ค. หนงัสือภายใน ง.  หนงัสือรับรอง 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 77.หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสารบรรณ 
ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นก่ีประเภท คืออะไรบา้ง 
 ก.  2  ประเภท คือ ด่วนท่ีสุด และด่วนมาก 
 ข.  3 ประเภท คือ ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก และด่วน 
 ค.  3. ประเภท คือ ด่วนท่ีสุด ด่วนลบัเฉพาะ และด่วน 
 ง.   2  ประเภท คือ ด่วนท่ีสุด และด่วนลบัเฉพาะ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 78.หนงัสือท่ีใหใ้หเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้จดัเป็นประเภท 
 ก.  ด่วน ข.  ด่วนท่ีสุด 
 ค.  ด่วนมาก ง.  ด่วนลบัเฉพาะ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 79.หนงัสือท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว จดัเป็นประเภท 
 ก.  ด่วน ข.  ด่วนท่ีสุด 
 ค.  ด่วนมาก ง.  ด่วนลบัเฉพาะ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 80.หนงัสือท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น จดัเป็นประเภท 
 ก.  ด่วน ข.  ด่วนท่ีสุด 
 ค.  ด่วนมาก ง.  ด่วนลบัเฉพาะ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 81. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ใหร้ะบุชั้นความเร็วดว้ยอะไร 
 ก. ตวัอกัษรสีด า ข. ตวัอกัษรสีแดง 
 ค. ตวัอกัษรสีน ้าเงิน ง.  ตวัอกัษรสีเขียว 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 82. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ ตวัอกัษรขนาดก าหนดอยา่งไร 
 ก.  ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง   30  พอยท ์ ข.  ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง   31  พอยท ์
 ค.  ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง   32  พอยท ์ ง.  ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง   33  พอยท ์
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 83.การระบุชั้นความเร็ว จะตอ้งระบุใหเ้ห็นไดช้ดัตรงไหน 
 ก.  บนหนงัสือ ข.  บนซอง 
 ค.  บนหนงัสือและบนซอง ง.  แลว้แต่ความสะดวก 
ตอบข้อ ค. 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   46 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้ 84.ในกรณีท่ีตอ้งการให้หนงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ระบุค าวา่อะไร 
 ก.  ด่วนพิเศษ ข.  ด่วนภายใน 
 ค.  ด่วนมาก ง.  ด่วนท่ีสุด 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 85.นอกจากท่ีก าหนดในขอ้ขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ลงวนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ 
 ข.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึงระบุบนหนา้ซองภายในเวลาท่ีก าหนด  
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข. 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 86.การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนงัสือท่ีเป็นเอกสารสามารถด าเนินการดว้ยทางใด 
 ก.  ทางโทรเลข วทิยุโทรเลข  
 ข.  ทางโทรพิมพ ์วทิยส่ืุอสาร วทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ 
 ค.  ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 87.ในกรณีท่ีติดต่อราชการดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ใหผู้ส่้งตรวจสอบผลการส่งทุกคร้ัง 
 ข.  ใหผู้รั้บแจง้ตอบรับ เพื่อยืนยนัวา่หนงัสือไดจ้ดัส่งไปยงัผูรั้บเรียบร้อยแลว้ 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 88.การส่งขอ้ความทางเคร่ืองมือส่ือสารซ่ึงไม่มีหลกัฐานปรากฏชดัแจง้ เช่น ทางโทรศพัท ์วทิยส่ืุอสาร 
วทิยกุระจายเสียง หรือวทิยโุทรทศัน์ ตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ใหผู้ส่้งและผูรั้บท าขอ้ตกลง 
 ข.  ใหผู้ส่้งและผูรั้บบนัทึกขอ้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ค.  ใหผู้ส่้งและผูรั้บยนืยนัการส่งและรับ 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 89.หนังสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบบัเก็บไวท่ี้ตน้เร่ืองก่ีฉบบั 
 ก.  1 ฉบบั ข.  2 ฉบบั   
 ค.  3 ฉบบั ง.  4 ฉบบั 
ตอบข้อ ก. 
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ขอ้ 90.หนังสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติให้มีส าเนาเก็บไวก่ี้ฉบบั 
 ก.  1 ฉบบั ข.  2 ฉบบั   
 ค.  3 ฉบบั ง.  4 ฉบบั 
ตอบข้อ ก. 
 
ขอ้ 91.หนังสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติให้มีส าเนาเก็บไวท่ี้หน่วยงานไหน 
 ก.  หน่วยงานสารบรรณ ข.  หน่วยงานสารบรรณกลาง 
 ค.  หน่วยงานกองคลงั ง.  หน่วยงานธุรการกลาง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 92.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัส าเนาคู่ฉบบั 
 ก.  ใหผู้ล้งช่ือลงลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือยอ่ 
 ข.  ใหผู้ร่้าง ผูพ้ิมพ ์และผูต้รวจลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ่ 
 ค.  ผูร่้าง ผูพ้ิมพ ์และผูต้รวจลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ่ไวท่ี้ขา้งทา้ยขอบล่างดา้นขวาของหนงัสือ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 93.หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บทราบดว้ย โดยปกติใหส่้งส าเนาไปให้
ทราบโดยท าเป็นหนงัสืออะไร 
 ก.  หนงัสือประทบัตรา ข.  หนงัสือสั่งการ 
 ค.  หนงัสืออ่ืน ง.  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 94.ส าเนาหนงัสือน้ีตามวรรคหน่ึงขอ้ 31 ในระเบียบงานสารบรรณฯ ใหมี้ค ารับรองวา่ ส าเนาถูกตอ้ง 
และใหใ้ครลงลายมือช่ือ 
 ก.  ขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ 
 ข.  ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน ข้ึนไปหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 ค.  พนกังานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ืองท่ีท าส าเนาหนงัสือนั้น 
 ง.  ถูกทุกขอ้  
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 95. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการลงลายมือช่ือรับรองส าเนาหนงัสือตามวรรคหน่ึงขอ้ 31 
 ก. ลงรายมือช่ือรับรองพร้อมทั้งลงช่ือตวับรรจง  ข. ต าแหน่ง และวนั เดือน ปีท่ีรับรอง  
 ค. ไวท่ี้ขอบล่างของหนงัสือ ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 96. หนงัสือเวยีน หมายถึง 
 ก.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั 
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 ข.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก มีใจความต่างกนั 
 ค.  หนงัสือท่ีมีถึงหลายหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  มีใจความเดียวกนั 
 ง.  หนงัสือท่ีมีถึงหลายหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  มีใจความต่างกนั 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 97. หนงัสือเวยีน ใหเ้พิ่มรหสัตวัพยญัชนะ ว ไวท่ี้ใด 
 ก.  หน้าเลขทะเบียนหนงัสือส่ง ข.  หลงัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ค.  หลงัเคร่ืองหมาย / ง.  ไม่ไดก้  าหนด 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 98. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัหนงัสือเวยีน 
 ก.  ก าหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข 1เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน 
 ข.  ใช้เลขท่ีของหนังสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอย่างหน่ึงอยา่งใด 
 ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค 
ขอ้ 99.เม่ือผูรั้บได้รับหนงัสือเวียนแลว้จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  มีหนา้ท่ีจดัท าส าเนาหรือจดัส่งให้หน่วยงาน  หรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 
 ข.  มีหนา้ท่ีจดัส่งใหห้น่วยงาน  หรือบุคคลเหล่านั้นโดยทนัที 
 ค.  มีหนา้ท่ีจดัท าส าเนาและแจง้เร่ืองใหท้ราบโดยด่วน 
 ง.  มีหนา้ท่ีจดัท าส าเนาหรือจดัส่งให้หน่วยงาน  หรือบุคคลเหล่านั้นภายใน 7 วนั 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 100.  สรรพนามท่ีใชใ้นหนงัสือ จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัตบับญัชาตามภาคผนวก 3 
 ข.  ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและผูรั้บหนงัสือตามภาคผนวก 2 
 ค.  ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและผูรั้บหนงัสือตามภาคผนวก 3 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
ตอบข้อ 2. 
ขอ้ 101.หนงัสือภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชก้ระดาษอะไร 
 ก.  กระดาษตราครุฑ ข.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ค.  กระดาษเฉพาะหน่วยงาน ง.  กระดาษปอนด ์เอส่ี 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 102.หนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษ ให้ใชต้ามแบบใด 
 ก.  แบบท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 ข.  แบบท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 4 
 ค.  แบบท่ีเป็นไปตามประเพณีนิยม ง.  แบบท่ีเห็นตามความเหมาะสม 
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ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 103. ส าหรับหนงัสือท่ีเป็นภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใช่ภาษาองักฤษ ใหใ้ชแ้บบใด 
 ก.  แบบท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 ข.  แบบท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 4 
 ค.  แบบท่ีเป็นไปตามประเพณีนิยม ง.  แบบท่ีเห็นตามความเหมาะสม 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 104.หนงัสือรับ หมายถึง 
 ก.  หนงัสือราชการท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ข.  หนงัสือทุกประเภทท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก 
 ค.  หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ง.  หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาท่ีหน่วยงานทุกประเภท 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 105.การรับหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั  ในชั้นลบัหรือลบัมาก  ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ใหผู้ใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั  เป็นผูรั้บผา่นระบบการรักษาความปลอดภยั โดยให้
เป็นไปตาม 
 ก.  ระเบียบงานสารบรรณ 
 ข.  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  
 ค.  ระเบียบวา่ดว้ยการรับหนงัสือผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ง.  ระเบียบวา่ดว้ยการละเมิด 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 106.การรับหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบติัขั้นตอนไหนเป็น
อนัดบัแรก 
 ก.  ปิดซองตรวจเอกสาร ข.  ประทบัตรารับหนงัสือ 
 ค.  จดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วน ง.  ติดต่อส่วนราชการเจา้ของเร่ือง 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 107.  การประทบัตราหนงัสือ ใหป้ระทบัตรงไหน 
 ก.  มุมบนดา้นซา้ยของหนงัสือ ข.  มุมบนดา้นขวาของหนงัสือ 
 ค.  มุมล่างดา้นขวาของหนงัสือ ง.  ตรงบริเวณท่ีวา่ง 
ตอบข้อ ข. 
 
ขอ้ 108.การประทบัตรารับหนงัสือ ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 ก.  เลขรับ ผูรั้บ วนัท่ี ข.  เลขรับ วนัท่ี  ผูรั้บ เวลา 
 ค.  เลขรับ  วนัท่ี เวลา ง.  ผูรั้บ วนัท่ี เวลา เลขรับ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 109.  ขอ้ใดเป็นรายละเอียดในการลงทะเบียนรับหนงัสือในทะเบียนหนงัสือรับ 
 ก.  ทะเบียนหนงัสือรับ  วนัท่ี เดือน พ.ศ ข.  เลขทะเบียนรับ ท่ี ลงวนัท่ี 
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 ค.  จาก ถึง เร่ือง การปฏิบติั หมายเหตุ ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 110. หนงัสือส่ง หมายถึง 
 ก.  หนงัสือส่งตามพสัดุไปรษณีย ์ ข.   หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก  
 ค.  หนงัสือท่ีส่งออกไปยงัหน่วยงานราชการ ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก  
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 111.  การลงเลขท่ี และวนั เดือน ปีในหนงัสือท่ีจะส่งออกทั้งในตน้ฉบบั และส าเนาคู่ฉบบั  
ใหต้รงกบัเลขทะเบียนส่ง และวนั เดือน ปีในทะเบียนเป็นหนงัสือประเภทใด 
 ก.  หนงัสือรับ ข.  หนงัสือส่ง 
 ค.   หนงัสือภายใน ง.  หนงัสือภายนอก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 112.  ก่อนบรรจุซอง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ ข.  ตรวจส่ิงท่ีส่งไปดว้ย 
 ค.  ปิดผนึก ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 113.การส่งหนงัสือโดยทางไปรษณีย ์ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ หรือวธีิการท่ีใครก าหนด 
 ก.  การส่ือสารแห่งประเทศไทย ข.  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 ค. ส านกันายกรัฐมนตรี ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 114.ใบรับหนงัสือ ตอ้งมีรายละเอียดใด 
 ก.  ท่ี  ถึง  เร่ือง  รับวนัท่ี เวลา ผูรั้บ 
 ข.  จาก ถึง  เร่ือง  รับวนัท่ี เวลา ผูรั้บ 
 ค.  ท่ี จาก ถึง เร่ือง รับวนัท่ี ผูรั้บ หมายเหตุ 
 ง.  จาก ถึง เร่ือง รับวนัท่ี ผูรั้บ หมายเหตุ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 115.ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจดัใหมี้..............ส าหรับหนงัสือรับและหนงัสือส่งเพื่อความสะดวกในการ
คน้หาก็ไดต้ามความเหมาะสม 
 ก.  บตัรหนงัสือรับส่ง ข.  บตัรตรวจคน้ 
 ค.  บตัรตรวจสอบ ง.  บตัรทะเบียนหนงัสือรับส่ง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 116.บตัรตรวจคน้ มีรายละเอียดใดท่ีถูกตอ้ง 
 ก.  เร่ือง วนัท่ี เลขทะเบียนรับ รายการ  การปฏิบติั 
 ข.  ท่ี เร่ือง เลขทะเบียนรับ หมายเหตุ  รายการ 
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 ค.  ลงวนัท่ี เร่ือง รายการ การปฏิบติั  เลขทะเบียนรับ 
 ง.  เร่ือง เลขทะเบียนรับ ท่ี ลงวนัท่ี รายการ การปฏิบติั  
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 117.  การเก็บหนงัสือแบ่งออกเป็นก่ีประเภท ไดแ้ก่อะไร 
 ก.  2 ประเภท คือ การเก็บระหวา่งปฏิบติั  และการเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้   
 ข.  3 ประเภท คือ การเก็บระหวา่งปฏิบติั การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  และการเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบ 
 ค.   3 ประเภท คือ การเก็บระหวา่งปฏิบติั การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  และการเก็บไวเ้พื่อน าไปท าลาย 
 ง.   4 ประเภท คือ การเก็บระหวา่งปฏิบติั การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ  
และการเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 118.การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จให้อยูใ่นความรับผดิชอบของเจา้ของเร่ืองโดยใหก้ าหนดวธีิการเก็บให้
เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบติังาน  เรียกวา่ 
 ก.  การเก็บระหวา่งปฏิบติั ข.  การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้ 
 ค.  การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ ง.  ไมมีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 119.การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้ และไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อไปอีก เรียกวา่ 
 ก.  การเก็บระหวา่งปฏิบติั ข.  การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้ 
 ค.  การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ ง.  ไมมีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 120.ขอ้กล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัจดัท าบญัชีหนงัสือส่งเก็บ 
 ก.  จดัท าบญัชีหนงัสือส่งเก็บอยา่งนอ้ยใหมี้ตน้ฉบบั และส าเนาคู่ฉบบัส าหรับเจา้ของเร่ืองและหน่วยเก็บ  
เก็บไวอ้ยา่งละฉบบั 
 ข    การจดัท าบญัชีหนงัสือส่งเก็บตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี ล าดบัท่ี ท่ี ลงวนัท่ี เร่ือง อายุการเก็บหนงัสือ หมาย
เหตุ 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข. 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 121.อายกุารเก็บหนงัสือ  ใหล้งวนั  เดือน  ปีท่ีจะเก็บถึง ในกรณีใหเ้ก็บไวต้ลอดไป  ใหล้งค าวา่ 
 ก.  หา้มเปิด ข.  หา้มท าลาย 
 ค.  หา้มเปิดผนึก ง.  ลบัเฉพาะ 
ตอบข้อ ข. 
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ขอ้ 122.เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเกบ็หนงัสือ ประทบัตราก าหนดเก็บหนงัสือไวท่ี้ใด 
 ก.  มุมล่างดา้นซา้ยของกระดาษแผน่แรกของหนงัสือฉบบันั้น 
 ข.  มุมล่างดา้นซา้ยหรือขวาของกระดาษแผน่แรกของหนงัสือฉบบันั้น 
 ค.  มุมล่างดา้นขวาของกระดาษแผน่แรกของหนงัสือฉบบันั้น 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 123. หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวต้ลอดไป ใหป้ระทบัตราค าวา่ 
 ก.  หา้มท าลาย ดว้ยหมึกสีด า ข.  หา้มท าลาย ดว้ยหมึกสีแดง 
 ค.  หา้มเปิดผนึก ดว้ยหมึกสีแดง ง.  หา้มเปิดผนึก ดว้ยหมึกสีด า 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 124.หนงัสือท่ีเก็บโดยมีก าหนดเวลา ใหป้ระทบัตราค าวา่ 
 ก.  เก็บถึง พ.ศ. …. ดว้ยหมึกสีน ้าเงิน และลงเลขของปีพุทธศกัราชท่ีใหเ้ก็บถึง 
 ข.  เก็บถึง วนัท่ี เดือน ปี พ.ศ. …. ดว้ยหมึกสีแดง 
 ค.  เก็บถึง วนัท่ี เดือน ปี พ.ศ. …. ดว้ยหมึกสีน ้าเงิน  
 ง.  เก็บถึง ปี พ.ศ. …. ดว้ยหมึกสีแดง และลงเลขของปีพุทธศกัราชท่ีใหเ้ก็บถึง 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 125.ขอ้ใดเป็นรายละเอียดท่ีเรียงล าดบัไดถู้กตอ้งในการลงทะเบียนหนงัสือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ก.  ท่ี เร่ือง วนัเก็บ ล าดบัท่ี เลขทะเบียนรับ รหสัแฟ้ม ก าหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ 
 ข.  ท่ี เร่ือง ล าดบัท่ี วนัเก็บ รหสัแฟ้ม  เลขทะเบียนรับ ก าหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ 
 ค.  ล าดบัท่ี วนัเก็บ เลขทะเบียนรับ ท่ี เร่ือง รหสัแฟ้ม ก าหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ 
 ง.  เร่ือง ท่ี วนัเก็บ เลขทะเบียนรับ ล าดบัท่ี  รหสัแฟ้ม ก าหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 126.การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบแต่จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบเป็นประจ าไม่สะดวกในการส่งไปเก็บ
ยงัหน่วยเก็บของส่วนราชการตามขอ้ 54 จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ใหห้น่วยเก็บลงบนัทึกเลขรับไว ้ ข.  ให้เจา้ของเร่ือเก็บเป็นเอกเทศ 
 ค.  ใหผู้รั้บผิดชอบเก็บไว ้ ง.  ใหเ้จา้ของเร่ืองเก็บไวใ้นหน่วยงานของตน 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 127.อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ี ปี 
 ก.  10 ปี ข.  15 ปี  
 ค.  20 ปี ง.  25 ปี 
ตอบข้อ ก. 
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ขอ้ 128.การเก็บหนงัสือ อาจจะเก็บไวไ้ม่ถึง 10 ปี ไดแ้ก่หนงัสือประเภทใด 
 ก.  หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ 
 ข.  หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญั 
 ค.  หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงิน 
ท่ีไม่เป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน  หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 129.หนงัสือประเภทใดท่ีให้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติตลอดไป 
 ก.  หนงัสือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทุกสาขาวชิา ข.  หนงัสือท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา  
 ค.  หนงัสือท่ีมีคุณค่าต่อการคน้ควา้วจิยั ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 130.หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบั  ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายใด 
 ก.  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
 ข.  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
 ค.  ระเบียบวา่การปฏิบติัราชการทางปกครอง 
 ง.  ถูกขอ้ ก. และ ข. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 131.หนงัสือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทุกสาขาวชิาและมีคุณค่าต่อการศึกษา คน้ควา้วจิยั   
ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งไร 
 ก.  เป็นหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติตลอดไป 
 ข.  เก็บตามท่ีส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ก าหนด 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข. 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 132.หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญัและเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จ
ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ี ปี 
 ก.  1  ปี ข.  3  ปี   
 ค.  5   ปี ง. 10 ปี 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 133.หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงิน ท่ีไม่เป็นหลกัฐานแห่ง
การก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน  หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน เม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการ
ตรวจสอบใด ๆ ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 
 ก.  3  ปี ข.  5   ปี   
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 ค.  10 ปี ง.  15 ปี 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 134.จากขอ้ 133 ตอ้งใหห้น่วยงานไหนตรวจสอบก่อน 
 ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี ข.  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
 ค.  กระทรวงการคลงั ง.  กรมศิลปากร 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 135.หนงัสือเก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงเห็นวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แลว้แต่กรณี  ใหท้  าความตกลงกบักบั
ใคร 
 ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี ข.  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
 ค.  กระทรวงการคลงั ง.  กรมศิลปากร 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 136.ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปี   นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ท่ีเก็บไว ้ณ  ส่วน
ราชการใด  พร้อมทั้งบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ ๒๐ ปี  ใหก้บัใคร 
 ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี ข.  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
 ค.  กระทรวงการคลงั ง.  กรมศิลปากร 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 137.การจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปีพร้อมทั้งบญัชีส่งมอบหนงัสือใหก้บัใครเม่ือใด 
 ก.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม ของปีถดัไป 
 ข.  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีถดัไป 
 ค.  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ  ภายในวนัท่ี 31 มกราคม ของปีถดัไป 
 ง.  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ  ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีถดัไป 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 138.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการรักษาหนงัสือ 
 ก.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีระมดัระวงัรักษาหนงัสือใหอ้ยูใ่นสภาพใชร้าชการไดทุ้กโอกาส 
 ข.  หากช ารุดเสียหาย ตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชร้าชการไดเ้หมือนเดิม 
 ค.  หากสูญหายตอ้งหาส าเนามาแทน 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 139.ถา้หนงัสือท่ีสูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนงัสือส าคญัท่ีเป็นการแสดงเอกสารสิทธิ  
ก็ใหด้ าเนินการอยา่งไร 
 ก.  ตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ข.  แจง้ความต่อพนกังานสอบสวน 
 ค.  ท าจดหมายแจง้ไปท่ีหอสมุดแห่งชาติ ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   55 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้ 140.การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการ  ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นระดบัใด 
 ก.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบัแผนกข้ึนไป  ข.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป 
 ค.  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ง.  ถูกทั้ง ข. และ ค. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 141.การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั  ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นระดบัใด 
 ก.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบัแผนกข้ึนไป  ข.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป 
 ค.  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ง.  ถูกทั้ง ก. และ ค. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 142.บตัรยมืหนงัสือ  ใหจ้ดัท าตามแบบท่ีใดในทา้ยระเบียบ 
 ก.    แบบท่ี 20 ข.    แบบท่ี 22 
 ค.    แบบท่ี 23 ง.    แบบท่ี 24 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 143.ภายใน ก่ีวนัหลงัจากวนัส้ินปีปฏิทิน    ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเก็บหนงัสือส ารวจหนงัสือ 
ท่ีครบก าหนดอายกุารเก็บในปีนั้น    ไม่วา่จะเป็นหนงัสือท่ีเก็บไวเ้องหรือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร   แลว้จดัท าบญัชีหนงัสือขอท าลาย 
 ก.  20 วนั ข.  30 วนั  
 ค.  50 วนั ง. 60 วนั 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 144.ในการจดัท าบญัชีหนงัสือขอท าลายตอ้งเสนอใครเพื่อพิจารณา 
 ก.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม ข.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักอง 
 ค.  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ง.  หอสมุดแห่งชาติ 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 145.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือซ่ึงประกอบด้วย 
 ก.  ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
 ข.  ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคน 
 ค.  ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสามคน 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 146.ตราครุฑส าหรับแบบพิมพมี์ก่ีขนาด ไดแ้ก่ 
 ก.   ขนาดเดียวคือ ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
 ข.  2  ขนาดคือ ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตรและ ขนาดตวัครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
 ค.  2  ขนาดคือ ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตรและ ขนาดตวัครุฑสูง 2.5 เซนติเมตร 
 ง.  2  ขนาดคือ ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตรและ ขนาดตวัครุฑสูง 3.5 เซนติเมตร 
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ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 147.ตราช่ือส่วนราชการ มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  เป็นรูปวงกลมสองวงซอ้นกนัเส้นผา่ศูนยก์ลางวงนอก 4.5  เซนติเมตร วงใน3.5 เซนติเมตร 
 ข.  ลอ้มครุฑตามขอ้71.1 ระหวา่งวงนอกและวงใน 
 ค.  มีอกัษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม หรือจงัหวดั
อยูข่อบล่างของตรา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 148.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัตราก าหนดเก็บหนงัสือ  
 ก.  ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือเก็บ เพื่อใหท้ราบก าหนดระยะเวลาการเก็บหนงัสือนั้น 
 ข.  มีค  าวา่ เก็บถึง พ.ศ. …. หรือค าวา่ หา้มท าลาย 
 ค.  ขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพ ์ 24 พอยท ์
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 149.มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนด์ขาว น ้าหนกั ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร มีก่ีขนาดไดแ้ก่ 
 ก.  3 ขนาด  คือ ขนาด เอ 4 , เอ 5 , และ เอ 8 ข.  3 ขนาด  คือ ขนาด เอ 4 , เอ 5 , และ เอ 6 
 ค.  3 ขนาด  คือ ขนาด เอ 3 , เอ 4 , และ เอ 5 ง.  3 ขนาด  คือ ขนาด เอ 2 , เอ 4 , และ เอ 8 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 150.ขนาดเอ 4  หมายความวา่ ขนาดเท่าใด 
 ก.  ขนาด 148  มิลลิเมตร × 210  มิลลิเมตร ข.  ขนาด  52   มิลลิเมตร ×  74  มิลลิเมตร 
 ค.  ขนาด 210  มิลลิเมตร × 297  มิลลิเมตร ง.  ขนาด 229  มิลลิเมตร × 324  มิลลิเมตร 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 151. มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน ้าตาล น ้ าหนัก ๘๐ กรัม ต่อตารางเมตร  
มีก่ีขนาด 
 ก.  2 ขนาด ข.  3  ขนาด   
 ค.  4  ขนาด ง.  5  ขนาด 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 152.  ซองขนาด ซี ๔ ใหใ้ชก้ระดาษน ้าหนกัเท่าใด 
 ก.  กระดาษน ้าหนกั 100  กรัมต่อตารางเมตร ข.  กระดาษน ้าหนกั 120 กรัมต่อตารางเมตร 
 ค.  กระดาษน ้าหนกั 80 กรัมต่อตารางเมตร ง.  กระดาษน ้าหนกั 60  กรัมต่อตารางเมตร 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 153.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบักระดาษตราครุฑ 
 ก.  ใชก้ระดาษขนาด เอ 4 หรือ ขนาด เอ 5 ข.  พิมพด์ว้ยหมึกสีด า หรือท าเป็นครุฑดุน 
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 ค.  อยูก่ึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 154.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบักระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 ก.  ใชก้ระดาษขนาด เอ 4 หรือ ขนาด เอ 5 ข.   พิมพค์รุฑหมึกสีด า 
 ค.  อยูท่ี่มุมบนดา้นซา้ย ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 155.ซองหนงัสือ  ใหพ้ิมพค์รุฑดว้ยหมึกสีอะไร และอยูท่ี่ไหน 
 ก.  สีด าอยูท่ี่มุมบนดา้นขวาของซอง ข.  สีน ้าเงินยูท่ี่มุมบนดา้นขวาของซอง 
 ค.  สีด าอยูท่ี่มุมบนดา้นซา้ยของซอง ง.  สีน ้าเงินอยูท่ี่มุมบนดา้นขวาของซอง 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 156.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัซองหนงัสือ ขนาดซี 4 ท่ีใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑ 
 ก.  ตอ้งพบั 2 ข.  ตอ้งพบั 4 
 ค. ไม่ตอ้งพบั มีชนิดธรรมดาและขยายขา้ง ง.  ไม่ตอ้งพบั มีชนิดธรรมดา 
ตอบข้อ ค. 
 
ขอ้ 157.ตรารับหนงัสือ  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 ก.  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ข.  เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
 ค.  เป็นรูปสามเหล่ียม ง.  เป็นรูปทรงกลม 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 158.ตรารับหนงัสือมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดเท่าใด 
 ก.  ขนาด 2.5  เซนติเมตร × 5  เซนติเมตร ข.  ขนาด 2.5  เซนติเมตร × 10  เซนติเมตร 
 ค.  ขนาด 3  เซนติเมตร × ๕ เซนติเมตร ง.  ขนาด 4  เซนติเมตร × 10 เซนติเมตร 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 178.ขอ้ใดเป็นลกัษณะของทะเบียนหนงัสือรับและทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ก.  ใชส้ าหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้เป็นประจ าวนั 
 ข.  โดยเรียงล าดบัลงมาตามเวลาท่ีไดรั้บหนงัสือ 
 ค.  มีขนาดเอ 4 พิมพส์องหนา้ มีสองชนิด  คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผน่ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 159.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัสมุดส่งหนงัสือและใบรับหนังสือ 
 ก.  ใช้ส าหรับลงรายการละเอียดเก่ียวกบัการส่งหนังสือโดยใหผู้น้  าส่งถือก ากบัไปกบัหนงัสือเพื่อใหผู้รั้บ
เซ็นรับแลว้รับกลบัคืนมา 
 ข.  สมุดส่งหนงัสือ เป็นสมุดส าหรับใชล้งรายการส่งหนงัสือ มีขนาดเอ 5 พิมพส์องหนา้  
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 ค.  ใบรับหนงัสือ ใชส้ าหรับก ากบัไปกบัหนงัสือท่ีน าส่งโดยใหผู้รั้บเซ็นช่ือรับแลว้รับกลบัคืนมา มีขนาดเอ 8 
พิมพห์นา้เดียว 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 160.บตัรตรวจคน้  มีขนาดเท่าใด 
 ก.  มีขนาดเอ 4 พิมพห์นา้เดียว ข.  มีขนาดเอ 5 พิมพส์องหนา้ 
 ค.  มีขนาดเอ 4 พิมพส์องหนา้ ง.  มีขนาดเอ 5 พิมพห์นา้เดียว 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 161.ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบั บญัชีฝากหนงัสือ 
 ก.  เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีส่วนราชการน าฝากไวก้บักองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 ข.  มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ 4 พิมพส์องหนา้  
 ค.  ตามแบบท่ี23 ทา้ยระเบียบ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 162.ใครเป็นผูล้งนามทา้ยในระเบียบงานสารบรรณฯ 
 ก.  พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ ข.  พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 
 ค.  นายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ง.  นายบรรหาร ศิลปะอาชา 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 163.เหตุผลอะไรในการแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2560 ในระเบียบงานสารบรรณน้ี 
 ก.  เพื่อใหเ้ขา้กบัความทนัสมยัของปัจจุบนั 
 ข.  เพื่อระบุต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดบัต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือน และพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดบัต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนและพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
 ค.  ใหพ้นกังานราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนมีหนา้ท่ีท าส าเนาหนงัสือและรับรองส าเนาหนงัสือนั้นได้
ดว้ย 
 ง.  ถูกขอ้ ข. และ ค. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 164.ขอ้ใดเป็นรหสัพยญัชนะท่ีถูกตอ้งของส านกันายกรัฐมนตรีและส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
 ก.  นร  และ สว ข.  นย  และ ลว 
 ค.  นต  และ สส ง.  สม  และ ลส 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 165. การก าหนดเลขท่ีหนงัสือออก  รหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าตวัเจา้ของเร่ืองประกอบดว้ยอะไร 
 ก.  รหสัตวัพยญัชนะ 2 ตวั แลว้ต่อดว้ยเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง 
 ข.  รหสัตวัพยญัชนะ 3 ตวั แลว้ต่อดว้ยเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง 
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 ค.  รหสัตวัพยญัชนะ 4 ตวั แลว้ต่อดว้ยเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 166.เลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ประกอบดว้ยตวัเลข 4 ตวั ส าหรับราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ยอะไร 
 ก.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั กรม  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  กอง 
 ข.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั กอง  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  กรม 
 ค.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั อ าเภอ  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  แผนก 
 ง.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั กระทรวง  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  กอง 
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 167.เลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ประกอบดว้ยตวัเลข 4 ตวั ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 
 ก.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั กรม  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  กอง 
 ข.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั กอง  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  กรม 
 ค.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  แผนก
งานต่าง ๆ ของจงัหวดั 
 ง.  ตวัเลขสองตวัแรก หมายถึง ส่วนราชการระดบั แผนกงานส่วน ๆ ของจงัหวดั  ส่วนสองตวัหลงั หมายถึง  
อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 168.ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งเลขท่ีหนงัสือออกของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
นครนายก ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  นค ๑๑๓๒ ข.  นย ๑๑๓๒ 
 ค.  นก ๑๑๒๓ ง.  นก ๑๑๒๓ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 169.ค าข้ึนตน้วา่ “กราบเรียน” ใชก้บัใครเป็นผูรั้บหนงัสือ 
 ก.  รองนายกรัฐมนตรี ข.  ประธานศาลฎีกา 
 ค.  นายกรัฐมนตรี ง.  ถูก ข. และ ค. 
ตอบข้อ ง. 
ขอ้ 170.ค าข้ึนตน้วา่ “ขอประทานกราบทูล” ใชก้บัใคร 
 ก.  สมเด็จพระสังฆราชเจา้ ข.  สมเด็จพระสังฆราช 
 ค.  พระราชาคณะ ง.  พระภิกษุสงฆ ์
ตอบข้อ ก. 
ขอ้ 171.ขอ้ใดถูกตอ้งกบัค าข้ึนตน้ สรรพนาม และคงลงทา้ย ถา้ผูรั้บเป็นบุคคลธรรมดา 
 ก.  กราบเรียน  ขา้พเจา้  ขอแสดงความนบัถือ 
 ข.  เรียน  ขา้พเจา้  ขอแสดงความนบัถือ 
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 ค.  กราบเรียน  กระผม-ผม-ดิฉนั  ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
 ง.  เรียน  กระผม-ผม-ดิฉนั  ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
ตอบข้อ  ข 
ขอ้ 172.ขอ้ใดถูกตอ้งกบัค าข้ึนตน้ท่ีใชก้บั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ก.  เรียน  ข.  กราบเรียน 
 ค.  ขอกราบเรียน ง.  ถึง  
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 173.หนงัสือราชการภาษาองักฤษ แบ่งออกไดเ้ป็นก่ีประเภท ไดแ้ก่ 
 ก.  2 ประเภท คือ หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี  และหนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี 
 ข.  2  ประเภท คือ หนงัสือท่ีลงช่ือ และหนงัสือท่ีมิตอ้งลงช่ือ 
 ค.  2  ประเภท คือ หนงัสือกลาง และ บนัทึกช่วยจ า 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 174.หนงัสือราชการภาษาองักฤษ ท่ีลงช่ือมีก่ีประเภท 
 ก.  2  ประเภท ข.  3  ประเภท   
 ค.  4  ประเภท ง.  5  ประเภท 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 175.บนัทึกช่วยจ า และบนัทึก เป็นหนงัสือราชการภาษาองักฤษประเภทใด 
 ก.  หนงัสือท่ีลงช่ือ ข.  หนงัสือท่ีมิตอ้งลงช่ือ 
 ค.  หนงัสือกลาง ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 176. การใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ แบบท่ีใชใ้นการติดต่อทางการทูตระหวา่งส่วนราชการไทยกบัส่วน
ราชการต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ และแบบท่ีใชใ้นการติดต่อระหวา่งส่วนราชการไทยกบั
หน่วยงานทัว่ไป เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี ข.  หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
 ค.  หนงัสือกลาง ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 177.การใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ โดยส่วนราชการไทยมีไปถึงส่วนราชการต่างประเทศ หรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศ และส่วนราชการไทยมีไปถึงหน่วยงานเอกชน เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี ข.  หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
 ค.  หนงัสือกลาง ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ก. 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   61 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้ 178.การใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ โดยหนงัสือราชการท่ีใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3 และประทบัตราช่ือส่วน
ราชการ เป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่ระดบักองหรือผูท่ี้หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปมอบหมาย เป็น 
ผูรั้บผดิชอบลงช่ือก ากบัตรา เรียกวา่ 
 ก.  หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี ข.  หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธี 
 ค.  หนงัสือกลาง ง.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบข้อ ค. 
ขอ้ 179.การใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ หนงัสือท่ีใชส้ าหรับยนืยนัขอ้ความในเร่ืองท่ีไดส้นทนา เช่น ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง ขอร้องเร่ืองต่าง ๆ หรือประทว้งดว้ยวาจา เรียกวา่ 
 ก.  บนัทึก (Memorandum) ข.  บนัทึกช่วยจ า (Aide-Memoire) 
 ค.  หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี ง.  หนงัสือกลาง 
ตอบข้อ ข. 
ขอ้ 180.การใชห้นงัสือราชการภาษาองักฤษ หนงัสือท่ีใชส้ าหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงขอ้เทจ็จริง ให้
ความเห็นหรือโตแ้ยง้ หรือแสดงท่าที  โดยปกติใชย้ืน่ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงหรืออาจส่งไปโดยมีหนงัสือน าส่งก็ได ้
เรียกวา่ 
 ก.  บนัทึก (Memorandum) ข.  บนัทึกช่วยจ า (Aide-Memoire) 
 ค.  หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี ง.  หนงัสือกลาง 
ตอบข้อ ก. 
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. 

1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ”  ถูกแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 
2  ในปี พ.ศ.ใด 

 1.  พ.ศ. 2546  2.  พ.ศ. 2547  3.  พ.ศ. 2548  4.  พ.ศ. 2549 

ตอบ  3.   แนวคิด   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2548 

2. บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติของคณะรัฐมนตรี  และค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี 
หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี โดยหลกัแลว้ใหมี้ผลอยา่งไร 

 1.  ใหต้กเป็นโมฆะ    

 2.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 3.  ใหใ้ชร้ะเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติคณะรัฐมนตรีฯ นั้นๆ 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 3.  วรรคสอง   บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน เวน้แต่กรณีท่ีกล่าวในขอ้ 5. 

3. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ  (ฉบบัท่ี 2)  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด  
 1.  ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   
 2.  ตั้งแต่เกา้สิบวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   
 3.  ตั้งแต่ร้อยยีสิ่บวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   
 4.  ตั้งแต่ร้อยแปดสิบวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   
ตอบ  1.   แนวคิด    ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2548  ใหใ้ชบ้งัคบั  ตั้งแต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นตน้ไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ   99 ง   
4. ตามขอ้ 3.   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยงานสารบรรณ ฉบบัท่ี 2   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวนัท่ีเท่าใด   
 1.  วนัท่ี 23 กนัยายน 2548    2.  วนัท่ี 24 กนัยายน 2548 

 3.  วนัท่ี 25 กนัยายน 2548    4.  วนัท่ี 26 กนัยายน 2548 

ตอบ  1.   แนวคิด    ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนั
ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง   วนัท่ี   
23 กนัยายน 2548   

5. ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ  หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบั
ของทางราชการ  ก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานสารบรรณไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ใหถื้อปฏิบติัอยา่งไร 

 1.  ใหเ้ป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ไดเ้ลย 
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 2.  ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบดงักล่าวเป็นบางส่วนเท่าท่ีไม่ขดักบัระเบียบงานสารบรรณน้ี 

 3.  ใหถื้อปฏิบติัตาม กฎหมาย หรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

 4.  ตกเป็นโมฆะ 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ หรือระเบียบวา่ดว้ย 
การรักษาความลบัของทางราชการ ก าหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบังานสารบรรณไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัตาม 
กฎหมาย หรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

 หมายเหตุ  ขอ้ 5. ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 3 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2548  

6. ในระเบียบน้ี   “งานสารบรรณ”  มีหมายความตามขอ้ใด 

 1.  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารทุกกรณี  

 2.  งานท่ีเก่ียวกบัการการจดัท าเอกสารทุกกรณี 

 3.  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับการส่ง การเก็บรักษา การยมื จนถึงการ
ท าลาย 

 4.  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยมื การท าลาย   
และการเก็บรักษาความลบัของทางราชการในหน่วยงานต่างๆของประเทศ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 6.  วรรคแรก  ในระเบียบน้ี  
“งานสารบรรณ”  หมายความวา่  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่การจดัท า การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยมื จนถึงการท าลาย 

7. ในระเบียบน้ี “หนงัสือ”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือทุกชนิด    2.  หนงัสือราชการ 

 3.  หนงัสือเอกชน     4.  หนงัสือราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอบ 2.   แนวคิด   ขอ้  6.  ในระเบียบน้ี “หนงัสือ” หมายความวา่ หนงัสือราชการ 

8. ในระเบียบน้ี  “อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความตามขอ้ใด 

 1.  การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั 

 2. การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วธีิการทาง แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชต่้างๆ เช่น
วา่นั้น  
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ  2. 

 4.  การประยกุตใ์ชว้ธีิกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบงานสารบรรณ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 6.  ในระเบียบน้ี   “อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความวา่ การประยกุตใ์ชว้ธีิการทาง 

อิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายความรวมถึงการ 

ประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วิธีการทาง แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชต่้างๆ เช่นวา่นั้น 

 หมายเหตุ   บทนิยามน้ีเพิ่มเติม โดยขอ้ 4  แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2548 
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9. ในระเบียบน้ี  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความตามขอ้ใด 

 1.  การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.  การรับส่งขอ้มูลหนงัสือ ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.  ถูกทั้งขอ้  1.  และ  2. 

 4.  การจดัการขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือ ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 6.  ในระเบียบน้ี   “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความวา่  การรับส่งขอ้มูล
ข่าวสารหรือหนงัสือ ผา่นระบบส่ือสารดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หมายเหตุ   บทนิยามน้ีเพิ่มเติมโดยขอ้ 4 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2548 

10. ในระเบียบน้ี  “ส่วนราชการ”  หมายความตามขอ้ใด 

 1.  กระทรวง ทบวง กรม 

 2. ส านกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ในราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
 3.  ส านกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐในต่างประเทศ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.    แนวคิด ขอ้ 6.  ในระเบียบน้ี   “ส่วนราชการ”  หมายความวา่  กระทรวง ทบวง กรม ส านกังาน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งใน ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
หรือในต่างประเทศ และ ใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 

11. ในระเบียบน้ี  “คณะกรรมการ”  หมายความตามขอ้ใด 

 1.  คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการ ใหป้ฏิบติังานในเร่ืองใดๆ 

 2.  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 

 3.  ถูกทั้งขอ้  1.  และ  2.   

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 6.  ในระเบียบน้ี  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทาง
ราชการใหป้ฏิบติังานในเร่ือง ใดๆ  และใหห้มายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน  หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ี
ปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 

12. “ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไวท้า้ยระเบียบ”   ใหถื้อวา่มีผลอยา่งไร 

 1.  เป็นส่วนประกอบท่ีใชง้านสารบรรณ  

 2.  ใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 3.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ  2. 

 4.  ไม่มีผลอยา่งใดเลยเป็นเพียงค าอธิบายเพื่อใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 

ตอบ   3.  แนวคิด   ขอ้  7.  ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไวท้า้ยระเบียบใหถื้อวา่เป็นส่วนประกอบท่ีใชง้านสารบรรณและให ้
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
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13. ใหผู้ใ้ดรักษาการตามระเบียบน้ี 

 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4.  ก.พ. 
ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 8.  ให ้ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  รักษาการตามระเบียบน้ี 

14. ผูรั้กษาการตามขอ้  13.  มีอ านาจตามขอ้ใด 

 1.  ตีความและวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  
 2.  แกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก  และจดัท าค าอธิบายเก่ียวกบังานสารบรรณ 

 3.  ใหมี้หนา้ท่ีด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.   แนวคิด   ขอ้ 8.  ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  และ ใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยั 
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวกและจดัท าค าอธิบาย กบัใหมี้ หนา้ท่ี
ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสารบรรณ 

15. การตีความ การวนิิจฉยัปัญหา และการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามขอ้ 14.   ปลดั ส านกั
นายกรัฐมนตรี จะขอความเห็นจากหน่วยงานใด  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได ้

 1.  ส านกังาน ก.พ. 
 2.  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันาระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 

 3.  คณะกรรมการพฒันางานสารบรรณ  

 4.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้ 8.  วรรคสอง  การตีความ การวินิจฉยัปัญหา  และการแกไ้ขเพิ่มเติมภาคผนวก  และ
ค าอธิบายตามวรรคหน่ึง ปลดั ส านกันายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได ้

16. หนงัสือราชการตามระเบียบน้ี คือ เอกสารท่ีมีวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 

 1.  เอกสารทุกชนิดของราชการ   

 2.  เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ 

 3.  เอกสารประจ าหน่วยงานราชการต่างๆ  

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  9. หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ 

 หมายเหตุ   ขอ้ 9 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 5 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2548 และ ใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน  
17. หนงัสือราชการตามระเบียบน้ี ไดแ้ก่ขอ้ใด 

 1.  หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 

 2. หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึง บุคคลภายนอก  
 3.  หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน ราชการ 
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 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   4.   แนวคิด  ขอ้ 9.  หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่  
 9.1  หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ  
 9.2 หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึง บุคคลภายนอก  
 9.3  หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน ราชการ 

หมายเหตุ  ขอ้ 9. ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 5 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 และ ใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
18. ขอ้ใด ไม่ใช่ หนงัสือราชการตามระเบียบน้ี 

 1.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ  
 2.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

 3.  หนงัสือของบุคคลภายนอกท่ีน ามาเก็บรักษาไวก้บัทางราชการ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 9. หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 

 9.4  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ  
 9.5  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั  
 9.6  ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ  ขอ้ 9.  ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 5  แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2548 และ ใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
19. “หนงัสือ” ตามระเบียบน้ี  มีก่ีชนิด 

 1.  4 ชนิด   2.  5 ชนิด  3.  6 ชนิด  4.  7 ชนิด 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 10. หนงัสือ มี 6 ชนิด  คือ  
  10.1   หนงัสือภายนอก 10.2   หนงัสือภายใน 10.3   หนงัสือประทบัตรา  
 10.4   หนงัสือสั่งการ 10.5   หนงัสือประชาสัมพนัธ์  
 10.6  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 

20. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือภายนอก”  หมายถึงหนงัสือตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ 

 2.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการมีถึง
หน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 

 3.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการท่ีมี
ถึงบุคคลภายนอก 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 11.  หนงัสือภายนอก  คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑ 
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เป็น หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือ ท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1 ทา้ยระเบียบ 

21. รายละเอียดของ “หนงัสือภายนอก”  ตามขอ้ 20.  ในส่วนของ  “ราชการเจา้ของหนงัสือ”.. ใหก้รอก
รายละเอียดส่ิงใดบา้ง 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการ     

 2.  ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการ 

 3.  ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการหรือคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น 

 4.  ใหล้งช่ือส่วนราชการ  สถานท่ีราชการหรือคณะกรรมการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และโดยปกติใหล้ง
ท่ีตั้งไวด้ว้ย 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 11.  หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น 
หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง 
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 11. 2   ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ   ใหล้งช่ือส่วนราชการ สถานท่ีราชการหรือ คณะกรรมการซ่ึงเป็น
เจา้ของหนงัสือนั้น และโดยปกติใหล้งท่ีตั้งไวด้ว้ย 

22. รายละเอียดของ“หนงัสือภายนอก”  ตามขอ้ 20. ในส่วนของ “วนั เดือน ปี”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งตวัอกัษรของวนัท่ี ช่ือยอ่ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 2.  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือยอ่ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 3.  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

 4.  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี ช่ือเตม็ของเดือน และตวัอกัษรของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

ตอบ  3.   แนวคิด  ขอ้ 11.   หนงัสือภายนอก  คือ  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น 
หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึง 
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 11. 3   วนั เดือน ปี  ใหล้งตวัเลขของวนัท่ี  ช่ือเตม็ของเดือน  และตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกหนงัสือ 

23. รายละเอียดของ“หนงัสือภายนอก”ตามขอ้ 20.  ในส่วนของ  “เร่ือง”.... ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความใหมี้รายละเอียดท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้น 

 2.  ใหล้งเร่ืองท่ีเป็นค าข้ึนตน้ของหนงัสือฉบบันั้น 

 3.  ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นๆ ของหนงัสือฉบบันั้น 

 4.  ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็น หนงัสือต่อเน่ืองโดยปกติใหล้ง
เร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 

ตอบ  4.   แนวคิด   หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น 

 หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึง 
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
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 11.4   เร่ือง   ใหล้งเร่ืองยอ่ท่ีเป็นใจความสั้นท่ีสุดของหนงัสือฉบบันั้นในกรณีท่ีเป็น หนงัสือต่อเน่ืองโดย
ปกติใหล้งเร่ืองของหนงัสือฉบบัเดิม 

24. รายละเอียดของ“หนงัสือภายนอก”ตามขอ้ 20. ในส่วนของ“ขอ้ความ”..ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจน  
 2.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจตามรูปแบบพิธี 

 3.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ 

 4. ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงคห์ลายประการใหแ้ยกเป็นยอ่หนา้
เพื่อใหเ้ขา้ใจในแต่ละบริบท 

ตอบ  3.  แนวคิด    ขอ้ 11.  หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็น 
หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง 
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 11. 8   ขอ้ความ  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงค ์หลายประการให้
แยกเป็นขอ้ๆ   
25. รายละเอียดของ“หนงัสือภายนอก”ตามขอ้ 20.  ในส่วนของ  “ลงช่ือ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือเท่านั้น 

 2.  ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือ ไวบ้นลายมือช่ือ 

 3.  ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือ ไวใ้ตล้ายมือช่ือ 

 4.  ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ ใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือ ไวใ้ตล้ายมือช่ือ  พร้อมกบัพิมพล์าย
น้ิมหวัแม่มือดา้นขา้งซา้ยของลายมือช่ือนั้น 

ตอบ  3.  แนวคิด   แนวคิด   ขอ้11.  หนงัสือภายนอก  คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตรา
ครุฑเป็น  หนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง 
บุคคลภายนอก ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 1  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 11.10   ลงช่ือ  ใหล้งลายมือช่ือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือ ไวใ้ตล้ายมือช่ือ 
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 

26. ตามระเบียบน้ี  “หนงัสือภายใน” หมายถึงความหมายตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีมากกวา่หนงัสือภายนอกเป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือจงัหวดัเดียวกนั 

 2.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอกเป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือจงัหวดัเดียวกนั 

 3.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีเท่ากบัหนงัสือภายนอกเป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวงทบวง  
กรม  หรือจงัหวดัเดียวกนั 

 4.  หนงัสือติดต่อราชการท่ีไม่จ  าตอ้งท าเป็นแบบพิธีเป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือ 
จงัหวดัเดียวกนั 
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ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 12.   หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น 
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจงัหวดัเดียวกนัใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตาม แบบท่ี 2 
ทา้ยระเบียบ   
27. รายละเอียดของ “หนงัสือภายใน”  ตามขอ้ 26.  ในส่วนของ  “ท่ี”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือเตม็ของหน่วยราชการนั้น ตามท่ีก าหนดไวใ้น ภาคผนวก 1 ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 

 2.  ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้น ภาคผนวก 1 ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 

 3.  ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง ตามท่ีก าหนดไวใ้น ภาคผนวก 1 ทบัเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง 

 4.  ใหเ้วน้วา่งไดไ้ม่ตอ้งลงแต่อยา่งใด ตามท่ีก าหนดไวใ้น ภาคผนวก 1 ทบัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้  12.  หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น 
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจงัหวดัเดียวกนัใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตาม แบบท่ี 2 
ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 12.2  ท่ี  ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง  ตามท่ีก าหนดไวใ้น ภาคผนวก 1 ทบัเลข
ทะเบียนหนงัสือส่ง  ส าหรับหนงัสือของคณะกรรมการใหก้ าหนดรหสัตวัพยญัชนะ เพิ่มข้ึนไดต้ามความจ าเป็น 

28. รายละเอียดของ “หนงัสือภายใน”  ตามขอ้ 26.  ในส่วนของ  “ค าข้ึนตน้”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1. ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้  สรรพนาม  และค าลงทา้ย ท่ีก าหนด
ไวใ้นภาคผนวก 2 น้ี 

 2.  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูส่้งหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้  สรรพนาม และค าลงทา้ย ท่ีก าหนด
ไวใ้นภาคผนวก 2 น้ี 

 3.  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูท้  าหนงัสือนั้น  ตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม และค าลงทา้ย ท่ี
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2 น้ี 

 4.  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูบ้งัคบับญัชา  ตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม และค าลงทา้ย ท่ี
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2 น้ี 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้  12.  หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น 
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตาม แบบท่ี 
2 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 12. 5  ค  าข้ึนตน้  ใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ตามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามตารางการใชค้  าข้ึนตน้ สรรพนาม และค าลง
ทา้ย ท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2  แลว้ลงต าแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง หรือช่ือ บุคคลในกรณีท่ีมีถึงตวับุคคลไม่
เก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 

29. รายละเอียดของ “หนงัสือภายใน”  ตามขอ้ 26.  ในส่วนของ  “ขอ้ความ”.. ใหล้งรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจตามรูปแบบทางการพิธี 

 2.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยกเป็นยอ่
หนา้ 
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 3.  ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยก
เป็นขอ้ๆ เท่านั้น 

 4.  ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยก
เป็นขอ้ๆ ในกรณีท่ีมีการอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ใหร้ะบุ ไวใ้นขอ้น้ี 

ตอบ  4.  แนวคิด  ขอ้  12  หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็น 
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ และใหจ้ดัท าตาม แบบท่ี 
2 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 12. 6   ขอ้ความ  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ให้
แยกเป็นขอ้ๆในกรณีท่ีมีการอา้งถึงหนงัสือท่ีเคยมีติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่งมาดว้ยใหร้ะบุไวใ้นขอ้น้ี 

30. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือประทบัตรา”  หมายความตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบัแผนกข้ึนไป 

 2.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบัหน่วยงานข้ึนไป 

 3.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบักรมข้ึนไป 

 4.  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบักระทรวงข้ึนไป 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 13.   หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป 

31. จากขอ้  30.  ผูใ้ดเป็นผูรั้บผดิชอบในการลงช่ือยอ่ก ากบัตรา 
 1.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักอง 

 2.  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบักรมข้ึนไป  
 3.  อธิบดีกรมฯ     

 4.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ 2.   

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 13.  หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการ 
ระดบักรมข้ึนไป โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการ ระดบักรม
ข้ึนไป  เป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่ก ากบัตรา 
32. หนงัสือประทบัตรา  ตาม ขอ้  30.  ในระเบียบน้ี  ใหใ้ชไ้ดต้ามขอ้ใด 

 1.  ระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ  2.  ระหวา่งส่วนราชการกบั บุคคลภายนอก 

 3.  เฉพาะภายในส่วนราชการนั้นเท่านั้น  4.  ถูกเฉพาะขอ้ 1.  และ  2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 13.  วรรคสอง  หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้ง ระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และ
ระหวา่งส่วนราชการกบั บุคคลภายนอก 

33. หนงัสือประทบัตรา ตามขอ้  30.  ในระเบียบน้ี  ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญัตามขอ้ใด 

 1.  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม    

 2.  การส่งส าเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

 3. การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน 

 4.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ   4.   แนวคิด   ขอ้  13  วรรคสอง  หนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการ และ
ระหวา่งส่วนราชการกบั บุคคลภายนอก   เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั  ไดแ้ก่  
 13.1   การขอรายละเอียดเพิ่มเติม  
 13.2   การส่งส าเนาหนงัสือ  ส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร  
 13.3   การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน  
 13.4   การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  
 13.5   การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง  
 13.6   เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งใหใ้ช ้หนงัสือประทบัตรา 
34. หนงัสือประทบัตรา ตามขอ้  30.  ในระเบียบน้ี  ใชก้ระดาษอยา่งไร 

 1.  ใชก้ระดาษประทบัตราในหน่วยงานราชการ 2.  ใชก้ระดาษตราครุฑ 

 3.  ใชก้ระดาษตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  4.  ใชก้ระดาษเปล่า 
ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้ 14.   หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 3 ทา้ยระเบียบ 

35. รายละเอียดของ”หนงัสือประทบัตรา”ตามขอ้ 30. ในส่วนของ  “ขอ้ความ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจตามรูปแบบทางการพิธี 

 2.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยกเป็นยอ่
หนา้ 
 3.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ 
เท่านั้น 

 4.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  14.   หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 3 ทา้ยระเบียบ โดย 
กรอกรายละเอียดดงัน้ี  
 14.3  ขอ้ความ   ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

36. รายละเอียดของหนงัสือประทบัตรา   ตามขอ้ 30.  ในส่วนของ  “ตราช่ือส่วนราชการ”.. ใหป้ระทบัตราตาม
ขอ้ใด 

 1.  ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ 72  ดว้ยหมึกน ้าเงิน 

 2.  ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ 72  ดว้ยหมึกแดง 

 3.  ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ 72 ดว้ยหมึกน ้าเงิน  และใหผู้รั้บผดิชอบลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
 4.  ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ 72 ดว้ยหมึกแดง และใหผู้รั้บผดิชอบลงลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
ตอบ  4.   แนวคิด   ขอ้ 14.  หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 3 ทา้ยระเบียบ โดย 
กรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 14. 5  ตราช่ือส่วนราชการ ใหป้ระทบัตราช่ือส่วนราชการตามขอ้ 72 ดว้ยหมึกแดง และใหผู้รั้บผดิชอบลง
ลายมือช่ือยอ่ก ากบัตรา 
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37. หนงัสือสั่งการ ตามระเบียบน้ี  ใหใ้ชต้ามแบบในขอ้ใด 

 1.  ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  

 2.  ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

 3.  ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นมติคณะรัฐมนตรี  
 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 15.  หนงัสือสั่งการ ใหใ้ชต้ามแบบ ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนด
แบบไวโ้ดยเฉพาะ 

38. หนงัสือสั่งการ ตามระเบียบน้ี   มีก่ีชนิด 

 1.  2  ชนิด  2.  3  ชนิด  3.  4  ชนิด  4.  5  ชนิด 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้ 15  วรรคสอง  หนงัสือสั่งการ มี 3 ชนิด  ไดแ้ก่ ค  าสั่ง ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

39. “ค าสั่ง”  ซ่ึงเป็นหนงัสือสั่งการชนิดหน่ึงในระเบียบน้ี   ใชก้ระดาษตามขอ้ใด 

 1.  ใช ้กระดาษตราของกระทรวง  ทบวง  กรมตามท่ีออก และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4 ทา้ยระเบียบ 

 2.  ใช ้กระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4  ทา้ยระเบียบ 

 3.  ใช ้กระดาษของหน่วยงานราชการนั้น และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4 ทา้ยระเบียบ 

 4.  จะใชก้ระดาษหรือสั่งการเป็นวาจาก็ยอ่มได ้

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้  16.  ค าสั่ง คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใช ้
กระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4 ทา้ยระเบียบ 

40. รายละเอียดของ “ค าสั่ง”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ค าสั่ง”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการและต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 

 2.  ใหล้งช่ือส่วนราชการหรือต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 

 3.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกค าสั่ง 

 4.  ใหล้งต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  16.  ค าสั่ง  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใช ้
กระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 16.1  ค  าสั่ง   ใหล้งช่ือส่วนราชการหรือต าแหน่งของผูมี้อ  านาจท่ีออกค าสั่ง 

41. รายละเอียดของ “ค าสั่ง”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ขอ้ความ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่งและขอ้ความต่างๆ 

 2.  ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีให้ออกค าสั่ง (ถา้มี) ไวด้ว้ย 

 3.  ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีให้ออกค าสั่ง (ถา้มี) ไวด้ว้ย และจึงลงขอ้ความท่ีสั่ง และวนัใช้
บงัคบั 

 4.  ใหอ้า้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีให้ออกค าสั่ง (ถา้มี) ไวด้ว้ย และจึงลงขอ้ความท่ีสั่ง และวนัใช้
บงัคบั  ทั้งจะตอ้งอา้งช่ือผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆดว้ย 
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ตอบ  3.  แนวคิด  ขอ้  16.  ค าสั่ง  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใช ้
กระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 4 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 16.4   ขอ้ความ   ให้อา้งเหตุท่ีออกค าสั่ง และอา้งถึงอ านาจท่ีใหอ้อกค าสั่ง (ถา้มี) ไวด้ว้ย   และจึงลงขอ้ความ
ท่ีสั่ง   และวนัใชบ้งัคบั 

42. ค าวา่  “ระเบียบ”  ซ่ึงเป็นหนงัสือสั่งการอยา่งหน่ึง ตามท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบน้ี  คือความหมายตามขอ้ใด 

 1. บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวโ้ดยจะตอ้งอาศยัอ านาจของกฎหมายเท่านั้น  เพื่อถือเป็นหลกั
ปฏิบติังานเป็นการประจ า  
 2. บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวโ้ดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได ้ เพื่อถือเป็นหลกั
ปฏิบติังานเป็นการประจ า 
 3.  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวโ้ดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมาย หรือไม่ก็ได ้ เพื่อถือเป็นหลกั
ปฏิบติังานเป็นการชัว่คราว 

 4.  ถูกทั้งขอ้ 2.  และ 3. 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้  17.  ระเบียบ  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้  โดยจะอาศยัอ านาจของ
กฎหมาย หรือไม่ก็ได ้ เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ า  ใชก้ระดาษตราครุฑและใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 5  
ทา้ยระเบียบ 

43. รายละเอียดของ” ระเบียบ”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ วา่ดว้ย ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ  2.  ใหล้งช่ือของระเบียบ 

 3.  ใหล้งตวัเลขพ.ศ.ท่ีออกระเบียบ   4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้  17.  ระเบียบ คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้  โดยจะอาศยัอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได ้ เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ าใชก้ระดาษตราครุฑและใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 5 ทา้ย
ระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 17. 2 วา่ดว้ย   ใหล้งช่ือของระเบียบ 

44. รายละเอียดของ “ระเบียบ”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ ขอ้ความ ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจตามรูปแบบทางการพิธี 

 2.  ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบและ อา้งถึงกฎหมายท่ีใหอ้ านาจออก
ระเบียบ (ถา้มี) 
 3.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ 
เท่านั้น 

 4.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้ 17. ระเบียบ คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้  โดยจะอาศยัอ านาจของ
กฎหมาย หรือไม่ก็ได ้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ าใชก้ระดาษตราครุฑและใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 5 ทา้ย 
ระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 
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 17. 5   ขอ้ความ   ให้อา้งเหตุผลโดยยอ่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบและ อา้งถึงกฎหมายท่ี
ใหอ้ านาจออกระเบียบ (ถา้มี) 
45. ค าวา่  “ขอ้บงัคบั”  ซ่ึงเป็นหนงัสือสั่งการอยา่งหน่ึง ตามท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบน้ี คือความหมายตามขอ้ใด 

 1.   บรรดาระเบียบท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้

 2.  บรรดาค าสั่งท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้

 3.  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   3.   แนวคิด   ขอ้   18.  ขอ้บงัคบั  คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของ 
กฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี  6 ทา้ยระเบียบ  

46. รายละเอียดของ “ขอ้บงัคบั”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ ขอ้บงัคบั ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกขอ้บงัคบั  2.  ใหล้งช่ือของขอ้บงัคบั  
 3. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกขอ้บงัคบั 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   1.   แนวคิด   แนวคิด   ขอ้   18.  ขอ้บงัคบั  คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยั
อ านาจของ  กฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าไดใ้ชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี  6 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอก
รายละเอียด  ดงัน้ี 

 18. 1  ขอ้บงัคบั  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกขอ้บงัคบั   
47. รายละเอียดของ “ขอ้บงัคบั”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ วา่ดว้ย ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกขอ้บงัคบั  2.  ใหล้งช่ือของขอ้บงัคบั  
 3.  ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชท่ีออกขอ้บงัคบั 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   2.   แนวคิด   แนวคิด   ขอ้   18.  ขอ้บงัคบั  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยั 

อ านาจของ กฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี  6 ทา้ยระเบียบ 

  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี 

 18. 2  วา่ดว้ย   ใหล้งช่ือของขอ้บงัคบั 

48. รายละเอียดของ “ขอ้บงัคบั”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ ขอ้ความ ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

  1.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจตามรูปแบบทางการพิธี 

 2.  ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบและ อา้งถึงกฎหมายท่ีใหอ้ านาจออก
ระเบียบ (ถา้มี) 
 3.  ขอ้ความ ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยก
เป็นขอ้ๆ เท่านั้น 

 4.  ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกขอ้บงัคบัและ อา้งถึงกฎหมายท่ีใหอ้ านาจออก
ขอ้บงัคบั 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   75 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอบ   4.   แนวคิด   แนวคิด   ขอ้   18.  ขอ้บงัคบั  คือ บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยั
อ านาจของ กฎหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี  6 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอก
รายละเอียด  ดงัน้ี 

 18. 5   ขอ้ความ   ให้อา้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกขอ้บงัคบัและ อา้งถึงกฎหมายท่ี
ใหอ้ านาจออกขอ้บงัคบั 

49. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ตามระเบียบน้ี   ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ใด 

 1.  กฎกระทรวง     2.  ค าสั่งปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 3.  ระเบียบน้ี     4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้  19.   หนงัสือประชาสัมพนัธ์  ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย 
ก าหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะ 

 

50. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ตามระเบียบน้ี  มีก่ีชนิด 

 1.  2  ชนิด  2.  3  ชนิด  3.  4  ชนิด  4.  5  ชนิด 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  19  วรรคสอง  หนงัสือประชาสัมพนัธ์มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

51. “ประกาศ”  ซ่ึงเป็นหนงัสือชนิดหน่ึง  ในหนงัสือประชาสัมพนัธ์  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  บรรดาค าสั่งท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั 

 2.  บรรดาขอ้บงัคบัท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั 

 3.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั  
 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 20.  ประกาศ คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะ
แนวทาง ปฏิบติั  ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 7 ทา้ยระเบียบ 

52. รายละเอียดของ “ประกาศ”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ ประกาศ ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ  

 2.  ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 

 3.  ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 

 4.  ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกประกาศ 

ตอบ    1.  ขอ้ 20.  ประกาศ คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั  
ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 7 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 20.1  ประกาศ   ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ 

53. รายละเอียดของ “ประกาศ”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ เร่ือง ”.. ใหล้งรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือส่วนราชการท่ีออกประกาศ  

 2.  ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 

 3.  ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 
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 4.  ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกประกาศ 

ตอบ    2.  ขอ้ 20.  ประกาศ คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั  
ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 7 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 20.2  เร่ือง   ใหล้งช่ือเร่ืองท่ีประกาศ 

54. รายละเอียดของ “ประกาศ”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ ขอ้ความ ”.. ใหล้งรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหอ้า้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 

 2.  ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกระเบียบและ อา้งถึงกฎหมายท่ีใหอ้ านาจออก
ประกาศ (ถา้มี) 
 3.  ใหล้งสาระส าคญัของเร่ืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  หากมีความประสงค ์หลายประการ ใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ 
เท่านั้น 

 4.  ใหอ้า้งเหตุผลโดยยอ่เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายท่ีตอ้งออกขอ้บงัคบัและ อา้งถึงกฎหมายท่ีใหอ้ านาจออก
ขอ้บงัคบั 

ตอบ    1.  ขอ้ 20.  ประกาศ คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทาง ปฏิบติั  
ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 7 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 20.3  ขอ้ความ   ให้อา้งเหตุผลท่ีตอ้งออกประกาศและขอ้ความท่ีประกาศ 

55. ในระเบียบน้ี  หากในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหท้ าเป็นแจง้ความจะตอ้งเปล่ียนค าวา่ประกาศ เป็นค าใด 

 1.  แจง้ความ  2.  ค าร้อง  3.  ขอ้ก าหนด  4.  แจง้เพื่อทราบ 

ตอบ   1.  แนวคิด   ขอ้ 20.  วรรคสอง    ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหท้ าเป็นแจง้ความ ใหเ้ปล่ียนค าวา่ประกาศ เป็น 
แจง้ความ 

56. “แถลงการณ์”  ซ่ึงเป็นหนงัสือชนิดหน่ึง ในหนงัสือประชาสัมพนัธ์  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  บรรดาระเบียบท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณี
ใดๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั 

 2.  บรรดากฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั 

 3.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณี
ใดๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั 

 4.  บรรดาประกาศท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทาง ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณี
ใดๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 21.   แถลงการณ์  คือ บรรดาขอ้ความ ท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของ
ทาง ราชการ  หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ใหท้ราบขดัเจนโดยทัว่กนั ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบ ท่ี 
8 ทา้ยระเบียบ 

57. “ข่าว”  ซ่ึงเป็นหนงัสือชนิดหน่ึง ในหนงัสือประชาสัมพนัธ์  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  บรรดากฎระเบียบท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
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 2.  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 

 3.  บรรดากฎระเบียบท่ีเอกชนเผยแพร่ใหท้ราบ 

 4.  บรรดาขอ้ความท่ีเอกชนเผยแพร่ใหท้ราบ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  22.  ข่าว   คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ ใหจ้ดัท าตามแบบ
ท่ี 9 ทา้ยระเบียบ 

58. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ”  มีความหมายตามขอ้ใด  
 1.  หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่  บุคคลนิติบุคคล หรือ  หน่วยงาน 

 2.  หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการ
รับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ 

 3.  ถูกทั้งขอ้  1.  และ  2.    4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ    2.   แนวคิด   ขอ้ 23.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ  คือ  หนงัสือท่ีทางราชการท า
ข้ึน นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง 
ส่วนราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ  มี  4  ชนิด คือ หนงัสือรับรองรายงานการ  
ประชุม  บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 

59. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ”  มีก่ีชนิด 

 1.  3  ชนิด  2.  4  ชนิด  3.  5  ชนิด  4.  6  ชนิด 

ตอบ  2.   แนวคิด  ขอ้  23.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนงัสือท่ีทางราชการท าข้ึน 
นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง ส่วน
ราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี  4  ชนิด คือ หนงัสือรับรองรายงานการ  ประชุม  
บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 

60. “หนงัสือรับรอง”  ตามระเบียบน้ี  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่  บุคคลนิติบุคคล หรือ หน่วยงาน  เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่ง
หน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง 

 2. หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่นิติบุคคล  เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง
อยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพราะเจาะจง   
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1. และขอ้ 2. 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  1.   แนวคิด   ขอ้ 24.  หนงัสือรับรอง  คือ  หนงัสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่  บุคคลนิติบุคคล หรือ 
หน่วยงาน  เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษ ตราครุฑ 
และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 10 ทา้ยระเบียบ 

61. รายละเอียดของ  “หนงัสือรับรอง”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ ”.. ใหก้รอก
รายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ลงช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น 
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 2.  สถานท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ 

 3.  ใหล้งช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้นและจะลงสถานท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ
ดว้ยก็ได ้

 4.  ใหล้งช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้นและจะลงสถานท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ  
รวมทั้งช่ือของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆ  
ตอบ   3.  แนวคิด   ขอ้ 24.   หนงัสือรับรอง  คือ หนงัสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือ 
หน่วยงาน เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแกบุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษ ตราครุฑ 
และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 10 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

 24.2   ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ   ใหล้งช่ือของส่วนราชการซ่ึงเป็นเจา้ของหนงัสือนั้น และจะลงสถาน
ท่ีตั้งของส่วนราชการเจา้ของหนงัสือดว้ยก็ได ้

62. รายละเอียดของ  “หนงัสือรับรอง”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ รูปถ่ายและลายมือช่ือผูไ้ดรั้บการรับรอง 
”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ี ออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด 3x6 
เซนติเมตร  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบ
ต่อลงบนแผน่กระดาษ  และ ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือดว้ย 

 2.  ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ี ออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด 4X6 
เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบ
ต่อลงบนแผน่กระดาษ และ ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือดว้ย 

 3.  ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ี  ออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด 5X6 
เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก  ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบ
ต่อลงบนแผน่กระดาษ และ ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือดว้ย 

 4.  ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ี  ออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด 6X6 
เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบ
ต่อลงบนแผน่กระดาษ และ ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ต้
ลายมือช่ือดว้ย 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้  24.  หนงัสือรับรอง คือ หนงัสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือ 
หน่วยงาน เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแกบุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพราะเจาะจง ใชก้ระดาษ ตรา
ครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 10 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

24.7 รูปถ่ายและลายมือช่ือผูไ้ดรั้บการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ี ออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่าย
ของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง ขนาด 4X6 เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ประทบัตราช่ือส่วนราชการท่ีออกหนงัสือ
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บนขอบล่างดา้นขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผน่กระดาษ และ ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้ตรู้ปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช่ื์อ
เตม็ของเจา้ของลายมือช่ือไวใ้ตล้ายมือช่ือดว้ย 

63. ในระเบียบน้ี  “รายงานการประชุม”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม  2.  การบนัทึกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 3.  การบนัทึกมติของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 4.  ถูกทุกขอ้  
ตอบ  4.  แนวคิด  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติ ของท่ี
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 11 ทา้ยระเบียบ 

64. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “รายงานการประชุม”.. ใหก้รอก
รายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 2.  ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 

 3.  ให ้ลง วนั เดือน ปี ท่ีประชุม   4.  ใหล้งสถานท่ีท่ีประชุม 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ
มติ   ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี   11  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.1 รายงานการประชุม  ให้ลงช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น     
65. รายละเอียดของ “รายงานการประชุม” ในระเบียบน้ี ในส่วนของ “คร้ังท่ี”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 2.  ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 

 3.  ให ้ลง วนั เดือน ปี ท่ีประชุม   4.  ใหล้งสถานท่ีท่ีประชุม 

ตอบ 2.   แนวคิด   แนวคิด   ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม  และมติ   ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ให้จดัท าตามแบบท่ี   11  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.2  คร้ังท่ี   ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 

66. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “เม่ือ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 2.  ใหล้งคร้ังท่ีประชุม 

 3.  ให ้ลง วนั เดือน ปี ท่ีประชุม   4.  ใหล้งสถานท่ีท่ีประชุม 

ตอบ 3.   แนวคิด   ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ
มติ ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 11 ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.3  เม่ือ   ใหล้งวนัเดือนปีท่ีประชุม 

67. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ผูม้าประชุม”.. ใหก้รอกรายละเอียดตาม
ขอ้ใด 

 1.  ใหล้งเฉพาะช่ือผูม้าประชุม 

 2.   ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึง  มาประชุม  หา้มตั้งผูใ้ดมาประชุม
แทน 

 3.  ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึง  มาประชุมในกรณีท่ีมีผูม้าประชุม
แทนใหล้งช่ือผูม้าประชุมแทน   และลงวา่มาประชุมแทนผูใ้ดหรือต าแหน่งใด 
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 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ   3.   แนวคิด   ขอ้ 25.  รายงานการประชุม  คือ  การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
และมติ   ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี   11  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.5  ผูม้าประชุม  ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึง  มาประชุมในกรณีท่ีมี
ผูม้าประชุมแทนใหล้งช่ือผูม้าประชุมแทน  และลงวา่มาประชุมแทนผูใ้ดหรือต าแหน่งใด 

68. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ผูไ้ม่มาประชุม”.. ใหก้รอกรายละเอียด
ตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งเฉพาะช่ือผูไ้ม่มาประชุม 

 2.   ใหล้งช่ือและต าแหน่งของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุมซ่ึง ไม่มาประชุม   
 3.  ผูไ้ม่มาประชุม ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะท่ี ประชุมซ่ึงมิไดม้าประชุม
พร้อมทั้งเหตุผล (ถา้มี) 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ   3.   แนวคิด   ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ
มติ   ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี   11  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.5  ผูไ้ม่มาประชุม  ใหล้งช่ือและหรือต าแหน่งของผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะท่ี ประชุมซ่ึงมิไดม้า
ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถา้มี) 
69. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ขอ้ความ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตาม
ขอ้ใด 

 1.  ใหล้งเร่ืองท่ีประชุมกนัโดยง่ายและชดัเจน  

 2.  ใหล้งเฉพาะเร่ืองท่ีตกลงเจรจากนัเท่านั้น 

 3.  ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุม โดยปกติใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิด ประชุมและเร่ืองท่ีประชุม 

 4.  ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุม โดยปกติใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิด ประชุมและเร่ืองท่ีประชุม กบัมติ
หรือขอ้สรุปของท่ีประชุมในแต่ละเร่ืองตามล าดบั 

ตอบ  4.   แนวคิด  ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ
มติ   ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี   11  ทา้ยระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
 25.9  ขอ้ความ   ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุม   โดยปกติใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยประธานกล่าวเปิด ประชุมและเร่ืองท่ี
ประชุม กบัมติหรือขอ้สรุปของท่ีประชุมในแต่ละเร่ืองตามล าดบั 

70. รายละเอียดของ  “รายงานการประชุม”  ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “ผูจ้ดรายงานการประชุม”.. ใหก้รอก
รายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งช่ือประธานการประชุมคร้ังนั้น   2.  ใหล้งช่ือผูจ้ดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

 3.  ใหล้งช่ือกรรมการการประชุม   4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  2.   แนวคิด  ขอ้ 25.  รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และ
มติ ของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 11 ทา้ยระเบียบโดยกรอกรายละเอียด  ดงัน้ี  
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25.11  ผูจ้ดรายงานการประชุม  ใหล้งช่ือผูจ้ดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 

71. ในระเบียบน้ี  “บนัทึก”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 2.  ขอ้ความซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาสั่งการ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 3.  ขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัใน การปฏิบติัราชการ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  26.  บนัทึก  คือ  ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่ง
การ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัใน 
การปฏิบติัราชการ 

72. “บนัทึก” ตามขอ้ 71.  โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษ ตามขอ้ใด 

 1.  กระดาษท่ีมีตราครุฑ    

 2.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ 

 3.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ ท่ีมีตราครุฑเป็นแบบเฉพาะ 

 4.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ  ท่ีมีตราหรือสัญลกัษณ์ของหน่วยงานนั้นๆ 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้  26.  บนัทึก คือ ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่ง
การ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัใน 
การปฏิบติัราชการ   โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 

73. รายละเอียดของ  “บนัทึก” ในระเบียบน้ี  ในส่วนของ  “สาระส าคญัของเร่ือง”.. ใหล้งรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ค าข้ึนตน้ตามท่ีก าหนดไวภ้าคผนวก 2   

 2.  ใหล้งเฉพาะใจความของเร่ืองท่ีบนัทึกเท่านั้น 

 3. ใหล้งใจความของเร่ืองท่ีบนัทึก ถา้มีเอกสารประกอบก็ให ้ระบุไวด้ว้ย 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้  26.  บนัทึก คือ ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่ง
การ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัใน 
การปฏิบติัราชการ   โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ  และใหมี้หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 26. 2  สาระส าคญัของเร่ือง   ใหล้งใจความของเร่ืองท่ีบนัทึก ถา้มีเอกสารประกอบก็ให ้ระบุไวด้ว้ย 

74. รายละเอียดของ  “บนัทึก”  ในระเบียบน้ี ในส่วนของ  “ช่ือและต าแหน่ง”.. ใหล้งรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งลายมือช่ือและต าแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆ 

 2. ใหล้งลายมือช่ือและต าแหน่งของผูบ้นัทึกและผูบ้งัคบับญัชา 
 3.  ใหล้งลายมือช่ือและต าแหน่งของผูบ้นัทึก และในกรณีท่ีไม่ใช ้กระดาษบนัทึกขอ้ความ ใหล้งวนัเดือนปีท่ี
บนัทึกไวด้ว้ย 

 4.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ    3.  แนวคิด  ขอ้  26.  บนัทึก คือ ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่ง
การ แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัใน 
การปฏิบติัราชการ   โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ  และใหมี้หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 26. 3  ช่ือและต าแหน่ง   ใหล้งลายมือช่ือและต าแหน่งของผูบ้นัทึก และในกรณีท่ีไม่ใช ้กระดาษบนัทึก
ขอ้ความ ใหล้งวนัเดือนปีท่ีบนัทึกไวด้ว้ย 

75. ในระเบียบน้ี  “หนงัสืออ่ืน”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 

 2.  ภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ และส่ือกลางบนัทึก ขอ้มูลดว้ยท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 

 3.  หนงัสือของบุคคลภายนอก ท่ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเขา้ทะเบียนรับหนงัสือ ของทาง
ราชการแลว้ 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้ 27.  หนงัสืออ่ืน  คือ  หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 

 หมายเหตุ  ขอ้ 27  ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ้ 6 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
76. ขอ้ใดเป็นความหมายของ “ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูล” ซ่ึงเป็นชนิด ของ “หนงัสืออ่ืน”.  ในระเบียบน้ี   
 1.  ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยเอกสารต่างๆ 

 2.  ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.  ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยการถ่ายภาพ หรือจ าลองงาน 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้ 27 วรรคสอง  ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึง หมายความถึง ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึก
ขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

77. ขอ้ใด  เป็นตวัอยา่งของส่ือกลางบนัทึกขอ้มูล  ตามขอ้ 76. 

 1.  แผน่บนัทึกขอ้มูล      2.  เทปแม่เหล็ก 

 3.  แผน่ซีดี-อ่านอยา่งเดียว    4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  27  วรรคสอง  ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึง หมายความถึง ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึก
ขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น แผน่บนัทึกขอ้มูล  เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผน่ซีดี-อ่านอยา่งเดียว  
หรือแผน่ดิจิทลัอเนกประสงค ์ เป็นตน้ 

78. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ  เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสารบรรณ ดว้ยความรวดเร็ว
เป็นพิเศษ  แบ่งเป็นก่ีประเภท 

 1.  2  ประเภท  2.  3  ประเภท  3.  4  ประเภท  4.  5  ประเภท 
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ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 28.   หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณ ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

79. จากขอ้ 78.  ประเภทหนงัสือท่ีกล่าวมา  ไดแ้ก่ขอ้ใด 

 1.  ด่วนท่ีสุด    2.  ด่วนมาก   3.  ด่วน  4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 28. หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณ ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3  ประเภท  ด่วนท่ีสุด  ด่วนมาก  ด่วน 

80. หนงัสือประเภท  “ด่วนท่ีสุด” หมายถึงขอ้ใด 

 1.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 2.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 3.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้ 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้ 28.  หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณ ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ   แบ่งเป็น  3  ประเภท   คือ  
 28.1   ด่วนท่ีสุด  ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  
 28.2   ด่วนมาก ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว  
 28.3   ด่วน ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้

81. หนงัสือประเภท  “ด่วนมาก” หมายถึงขอ้ใด 

 1.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 2.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 3.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้ 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 28.  หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณ ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ   แบ่งเป็น  3  ประเภท   คือ  
 28.1   ด่วนท่ีสุด ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  
 28.2   ด่วนมาก  ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว  
 28.3   ด่วน ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้

82. หนงัสือประเภท  “ด่วน” หมายถึงขอ้ใด 

 1.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 2.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 3.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้ 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 28.  หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณ ดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ   แบ่งเป็น  3  ประเภท   คือ  
 28.1   ด่วนท่ีสุด ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น  
 28.2   ด่วนมาก ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว  
 28.3   ด่วน   ให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้

83. ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้นงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ใหร้ะบุค าใดลงในหนงัสือท่ีส่งนั้น 

 1.  ด่วนมากท่ีสุด    

 2.  ด่วนภายในแลว้ลงวนั เดือน ปี 
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 3.  ด่วนภายในแลว้ลงวนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึง
ผูรั้บซ่ึงระบุบนหนา้ซอง ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 4.  ด่วนภายในแลว้ลงวนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีลงช่ือ
ของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆ  
ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้  28.  วรรคสาม  ในกรณีท่ีตอ้งการใหห้นงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ใหร้ะบุค าวา่ 
ด่วนภายในแลว้ลงวนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึง
ระบุบนหนา้ซอง ภายในเวลาท่ีก าหนด 

84. ขอ้ใดผดิ 

 1.  การติดต่อราชการจะตอ้งท าเป็นเอกสารเท่านั้น 

 2.  การติดต่อราชการนอกจากจะด าเนินการโดยหนงัสือท่ีเป็นเอกสารสามารถด าเนินการ ดว้ยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได ้

 3.  ในกรณีท่ีติดต่อราชการดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใหผู้ส่้งตรวจสอบผลการส่งทุกคร้ังและ ให้
ผูรั้บแจง้ตอบรับ เพื่อยนืยนัวา่หนงัสือไดจ้ดัส่งไปยงัผูรั้บเรียบร้อยแลว้ 

 4.  ไม่มีขอ้ใดผดิ 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้ 29.  การติดต่อราชการนอกจากจะด าเนินการโดยหนงัสือท่ีเป็นเอกสารสามารถด าเนินการ  
ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
ในกรณีท่ีติดต่อราชการดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ส่้งตรวจสอบผลการส่งทุกคร้ังและ ใหผู้รั้บแจง้
ตอบรับ  เพื่อยืนยนัวา่หนงัสือไดจ้ดัส่งไปยงัผูรั้บเรียบร้อยแลว้และส่วนราชการผูส่้งไม่ตอ้งจดัส่ง หนงัสือเป็น
เอกสาร เวน้แต่กรณีเป็นเร่ืองส าคญัจ าเป็นตอ้งยนืยนัเป็นเอกสารใหท้ าเอกสารยนืยนัตามไป ทนัที 

 หมายเหตุ    ขอ้ 29  ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 7 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
85. ในระเบียบน้ี  หนงัสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติใหมี้การปฏิบติัอยา่งไร 

 1.  ใหมี้ส าเนาคู่ฉบบัเก็บไวท่ี้ตน้เร่ือง 1 ฉบบั 

 2.  ใหมี้ส าเนาเก็บ ไวท่ี้หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบบั 

 3.  ใหมี้การรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลงช่ือผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ังท่ีออกหนงัสือนั้น 

 4.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ 2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  30  วรรคแรก  หนงัสือท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติใหมี้ส าเนาคู่ฉบบัเก็บไวท่ี้ตน้เร่ือง 1 ฉบบั และให้
มีส าเนาเก็บ ไวท่ี้หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบบั 

86. ในระเบียบน้ี  “ส าเนาคู่ฉบบั”  จะตอ้งมีรายละเอียดอยา่งไร 

 1.  ใหผู้ล้งช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ่ 

 2.  ใหผู้ร่้าง  ผูพ้ิมพ ์ และผูต้รวจลงลายมือช่ือ  หรือลายมือช่ือยอ่ไวท่ี้ขา้งทา้ยขอบล่างดา้นขวาของหนงัสือ 

 3.  ลงลายมือช่ือรับรองเอกสาร โดยผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้น 

 4.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ 2. 
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ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  30  วรรคสอง    ส าเนาคู่ฉบบัใหผู้ล้งช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ่ และใหผู้ร่้าง ผูพ้ิมพ ์
และผูต้รวจลงลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือยอ่ไวท่ี้ขา้งทา้ยขอบล่างดา้นขวาของหนงัสือ 

87. ในระเบียบน้ี    ถา้หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่  มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บทราบดว้ย โดย
ปกติใหป้ฏิบติัอยา่งไร 

 1.  ใหส่้งส าเนาไปใหท้ราบโดยท าเป็นหนงัสือ 

 2.  ใหส่้งส าเนาไปใหท้ราบโดยท าเป็นหนงัสือประทบัตรา 
 3.  ใหส่้งส าเนาไปใหท้ราบโดยท าเป็นหนงัสือประทบัตรา  และลงช่ือผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้น 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้ 31.  วรรคแรก    หนงัสือท่ีเจา้ของหนงัสือเห็นวา่มีส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควร 

ไดรั้บทราบดว้ย   โดยปกติ ใหส่้งส าเนาไปใหท้ราบโดยท าเป็นหนงัสือประทบัตรา 
88. ส าเนาหนงัสือ ตามขอ้  87. น้ี  จะตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหมี้ค ารับรองวา่ส าเนาถูกตอ้ง 

 2.  โดยใหข้า้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภท
ทัว่ไประดบัช านาญงาน ข้ึนไป 

 3.  เจา้ของเร่ืองท่ีท าส าเนาหนงัสือนั้นลงลายมือช่ือรับรอง 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้ 31 วรรคสอง  “ส าเนาหนงัสือตามวรรคหน่ึงใหมี้ค ารับรองวา่ ส าเนาถูกตอ้ง โดยให้
ขา้ราชการพลเรือนหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไป ระดบัช านาญ
งาน ข้ึนไป หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเท่า หรือพนกังานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ืองท่ีท าส าเนาหนงัสือนั้นลง
ลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งลงช่ือตวับรรจง ต าแหน่ง และวนั เดือน ปีท่ีรับรอง ไวท่ี้ขอบล่างของหนงัสือ” (แกไ้ข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2560) 
89. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือเวยีน”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนนอ้ย  มีใจความอยา่งเดียวกนั 

 2.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก  มีใจความท่ีแตกต่างกนั 

 3.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก  มีใจความอยา่งเดียวกนั 

 4.  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก  มีใจความอยา่งเดียวกนัและเป็นหนงัสือท่ีจะตอ้งส่งกลบัมายงัผูส่้งอีก
คร้ัง 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้  32.  หนงัสือเวยีน  คือ หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั 

 ใหเ้พิ่มรหสั ตวัพยญัชนะ ว หนา้เลขทะเบียนหนงัสือส่ง ซ่ึงก าหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวยีนโดยเฉพาะ 

 เร่ิมตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือใชเ้ลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่ง
หน่ึงอยา่ง ใด 

90. เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือเวยีนแลว้เห็นวา่  เร่ืองนั้นจะตอ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลในบงัคบับญัชาใน ระดบั
ต่างๆ ไดรั้บทราบดว้ย  ก็ใหมี้หนา้ท่ีปฏิบติัอยา่งไร 
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 1.  จดัท าส าเนาใหห้น่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

 2.  จดัส่งใหห้น่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

 3.   ถูกทั้งขอ้ 1.  และ  2.     

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้  32. วรรคสอง  เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือเวยีนแลว้เห็นวา่เร่ืองนั้นจะตอ้งใหห้น่วยงานหรือ
บุคคลในบงัคบับญัชาใน ระดบัต่างๆ ไดรั้บทราบดว้ย  ก็ใหมี้หนา้ท่ีจดัท าส าเนาหรือจดัส่งใหห้น่วยงานหรือบุคคล
เหล่านั้นโดยเร็ว 

91. ในระเบียบน้ี  สรรพนามท่ีใชใ้นหนงัสือ ใหใ้ชอ้ยา่งไร 

 1.  ใชอ้ยา่งไรก็ไดต้ามความเหมาะสม 

 2.  ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือ 

 3.  ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือและ ผูรั้บหนงัสือ 

 4.  ใหใ้ชต้ามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานนั้นๆ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 33.  สรรพนามท่ีใชใ้นหนงัสือ  ให้ใชต้ามฐานะแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของหนงัสือ
และ ผูรั้บหนงัสือตามภาคผนวก 2 

92. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือภาษาต่างประเทศ”  ใหใ้ชก้ระดาษอยา่งไร 

 1.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ    

 2.  กระดาษตราครุฑ 

 3.  กระดาษบนัทึกขอ้ความท่ีมีตราครุฑลกัษณะเฉพาะ   
 4.  ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้ 34.  หนงัสือภาษาต่างประเทศ ให้ใชก้ระดาษตราครุฑ 

93. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือภาษาอ่ืนๆซ่ึงมิใช่ภาษาองักฤษ” ใหใ้ชก้ระดาษอยา่งไร 

 1.  กระดาษบนัทึกขอ้ความ    

 2.  กระดาษตราครุฑ 

 3.  กระดาษบนัทึกขอ้ความท่ีมีตราครุฑลกัษณะเฉพาะ  
  4. ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม 

ตอบ  4.  แนวคิด  ส าหรับหนงัสือท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงมิใช่ภาษาองักฤษ  ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม 

94. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือรับ”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1. หนงัสือท่ีไดรั้บมาจากผูบ้งัคบับญัชา  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว้
ในส่วนน้ี  
 2.  หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณ กลางปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ส่วนน้ี    
 3. หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากหน่วยงานราชการกลาง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 
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 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ    2.  แนวคิด   ขอ้ 35.  หนงัสือรับ คือ หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก ให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสาร
บรรณ กลางปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

95. การรับหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมากดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   ให ้ผูใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูรั้บผา่นระบบการรักษา ความปลอดภยั   โดย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบใด 

 1.  ระเบียบวา่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลของทางราชการ 

 2.  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 3.  ระเบียบวา่ดว้ยการใชแ้ละรักษาขอ้มูลของทางราชการ 

 4.  ระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบัความลบัของทางราชการ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  35.  วรรคสอง  การรับหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให ้ผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูรั้บผา่นระบบ
การรักษา ความปลอดภยั   โดยใหเ้ป็นไปตาม  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 หมายเหตุ   ขอ้ 35 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 8  แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
96. กรณีการประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี 12  ทา้ยระเบียบ   ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ  ในส่วนท่ี
เก่ียวกบั “เลขรับ”    ใหก้รอกรายละเอียดอยา่งไร 

 1.  ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน  2.  ใหล้งวนัเดือนปีท่ีรับหนงัสือ 

 3.  ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ    4.  ใหล้ง เลขท่ีรับตามวนัเดือนปีนั้นๆ 

ตอบ   1.   แนวคิด   ขอ้  37.  ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี   12  ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ  
โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี  
 37.1   เลขรับ  ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 

97. กรณีการประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี  12 ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ  ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
“วนัท่ี”    ใหก้รอกรายละเอียดอยา่งไร 

 1.  ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน  2.  ใหล้งวนัเดือนปีท่ีรับหนงัสือ 

 3.  ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ    4.  ใหล้ง เลขท่ีรับตามวนัเดือนปีนั้นๆ 

ตอบ   2.   แนวคิด   ขอ้  37.  ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี   12  ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ  
โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี  
 37.2   วนัท่ี  ใหล้งวนัเดือนปีท่ีรับหนงัสือ 

98. กรณีการประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี 12 ทา้ยระเบียบ   ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ  ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
“เวลา”    ใหก้รอกรายละเอียดอยา่งไร 

 1.  ใหล้งเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน  2.  ใหล้งวนัเดือนปีท่ีรับหนงัสือ 

 3.  ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ    4.  ใหล้ง เลขท่ีรับตามวนัเดือนปีนั้นๆ 
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ตอบ   3.   แนวคิด   ขอ้  37.  ประทบัตรารับหนงัสือตามแบบท่ี   12 ทา้ยระเบียบ ท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ โดย 
กรอกรายละเอียดดงัน้ี  
 37.3  เวลา   ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ  
99. ในระเบียบน้ี  “หนงัสือส่ง”  หมายถึงขอ้ใด 

 1.  หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก  ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 2.  หนงัสือท่ีส่งเขา้มาจากหน่วยงานราชการ ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 3.  หนงัสือท่ีส่งออกไปยงัหน่วยงานราชการและบุคคลต่างๆ ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  1.  แนวคิด  ขอ้ 41.  หนงัสือส่ง  คือ หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอก ใหป้ฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี 

 หมายเหตุ  ขอ้ 41 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 9 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2548 และใหใ้ชค้วามท่ีพิมพไ์วแ้ทน   
100. การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก  ดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให ้ผูใ้ชง้านหรือ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษา ความปลอดภยั   โดย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบในขอ้ใด 

 1.  ระเบียบวา่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลของทางราชการ  

 2.  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 3.  ระเบียบวา่ดว้ยการใชแ้ละรักษาขอ้มูลของทางราชการ 

 4.  ระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานเก่ียวกบัความลบัของทางราชการ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  41.  วรรคสอง   การส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบั ในชั้นลบัหรือลบัมาก ดว้ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให ้ผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบั เป็นผูส่้งผา่นระบบ
การรักษา ความปลอดภยั   โดยใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  
101. ในการส่งหนงัสือตามระเบียบน้ี  ใหเ้จา้ของเร่ืองปฏิบติัตามขอ้ใด 

 1.  ตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือรวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้น 

 2.  ส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 

 3.  ติดต่อผูรั้บไม่วา่ทางใด  ก่อนท่ีจะส่งเร่ืองนั้นไปถึง 

 4.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ  2. 

ตอบ  4.  แนวคิด   ขอ้  42.   ใหเ้จา้ของเร่ือง  ตรวจความเรียบร้อยของหนงัสือ รวมทั้งส่ิงท่ีจะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้น 
แลว้ส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 

102. ในการส่งหนงัสือตามระเบียบน้ี  เม่ือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางไดรั้บเร่ืองแลว้  ใหป้ฏิบติัตาม
ขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก  
 1.  ลงทะเบียนหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่งตามแบบท่ี 14 ทา้ยระเบียบ 

 2.  บรรจุซองให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

 3.  จ่าหนา้ซองเร่ืองท่ีส่ง    
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 4.  ส่งหนงัสือโดยทางไปรษณีย ์

ตอบ   1.  แนวคิด   ขอ้ 43.   เม่ือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางไดรั้บเร่ืองแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
43.1   ลงทะเบียนหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่ง  ตามแบบท่ี 14 ทา้ยระเบียบ 

3. ในการส่งหนงัสือ  การลงทะเบียนหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่งตามแบบท่ี 14  ทา้ยระเบียบ  ในส่วนของ 
“ทะเบียนหนงัสือส่ง”  จะตอ้งมีการกรอกรายละเอียดตามขอ้ใด 

 1.  ใหล้งเลขล าดบัของทะเบียนหนงัสือลงเรียงล าดบั ติดต่อกนัไปตลอดปีปฏิทิน 

 2.  ใหล้งวนัเดือนปีท่ีจะส่งหนงัสือนั้นออก 

 3.  วนัท่ี เดือน พ.ศ. ใหล้งวนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้  43.  เม่ือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางไดรั้บเร่ืองแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
 43.1.1  ทะเบียนหนงัสือส่ง  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. ใหล้งวนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน 

103. รายละเอียดของ  “บตัรตรวจคน้”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “เลขทะเบียนรับ”.. ใหก้รอกรายละเอียดตาม
ขอ้ใด  
 1.  ใหล้งเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนงัสือรับ 

 2.  ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือ 

 3.  ใหล้งวนัเดือนปีของหนงัสือ   

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้ 51  บตัรตรวจคน้ ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี18 ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 51.2  เลขทะเบียนรับ   ใหล้งเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนงัสือรับ  
 

104. รายละเอียดของ  “บตัรตรวจคน้”  ในระเบียบน้ี   ในส่วนของ  “ท่ี”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด  
 1.  ใหล้งเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนงัสือรับ 

 2.  ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือ 

 3.  ใหล้งวนัเดือนปีของหนงัสือ  

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 51.บตัรตรวจคน้ ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 18 ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 51.3  ท่ี   ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือ 

105. รายละเอียดของ  “บตัรตรวจคน้” ในระเบียบน้ี ในส่วนของ  “ลงวนัท่ี”.. ใหก้รอกรายละเอียดตามขอ้ใด  
 1.  ใหล้งเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนงัสือรับ 

 2.  ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือ 

 3.  ใหล้งวนัเดือนปีของหนงัสือ   

 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 51 บตัรตรวจคน้ ใหจ้ดัท าตามแบบท่ี 18 ทา้ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 
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 51.4  ลงวนัท่ี   ใหล้งวนัเดือนปีของหนงัสือ 

106. ในระเบียบน้ี  อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติให้เก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 1.  10  ปี   2.  20  ปี  3.  30  ปี  4.  40  ปี 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้  57.  อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

107. ในระเบียบน้ี  หากเป็นหนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืน  
ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี   4.  6  ปี 

ตอบ   3.   แนวคิด   ขอ้  57.4 หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืน  
ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

108. ในระเบียบน้ี  หากเป็นหนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญั และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็น 
ประจ าเม่ือด าเนินการแลว้เสร็จใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ก่ีปี 

 1.  1  ปี   2.  2  ปี   3.  3  ปี   4.  4  ปี 

ตอบ  1.  แนวคิด   ขอ้  57.5  หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญั และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็น 
ประจ าเม่ือด าเนินการแลว้เสร็จใหเ้ก็บไว ้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

109. หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการเงินเม่ือ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา และไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการ ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ีปี 

 1.  3  ปี   2.  4  ปี   3.  5  ปี   4.  6  ปี 

ตอบ  3.  แนวคิด   57.6  หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการเงิน การจ่ายเงิน  หรือการก่อหน้ีผกูพนัทาง การเงินท่ี 

ไม่เป็นหลกัฐานแห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน  สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง หนงัสือหรือ
เอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน  หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีหมดความจ าเป็นใน การใชเ้ป็นหลกัฐาน
แห่งการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน  หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี้ หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนท่ี
สามารถน ามาใชอ้า้งอิง หรือทดแทนหนงัสือหรือเอกสารดงักล่าวแลว้ เม่ือ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
ตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา  และไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการ ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี 

110. ทุกปีปฏิทิน  ใหส่้วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายคุรบก่ีปี  นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัท าข้ึนท่ี เก็บไว ้ ณ ส่วน
ราชการใด ใหส้ านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร 

 1.  10  ปี   2.  15  ปี  3.  20  ปี  4.  25  ปี 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 58.  ทุกปีปฏิทินใหส่้วนราชการจดัส่งหนงัสือท่ีมีอายคุรบ  20 ปี นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ท่ี 
เก็บไว ้ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบญัชีส่งมอบหนงัสือครบ  20 ปี ใหส้ านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 

111. ผูใ้ดเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือ  ในระเบียบน้ี 

 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม 

 3.  คณะรัฐมนตรี     4.  อธิบดีกรมฯ 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้ 67.  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรม  แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือ 
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112. คณะกรรมการท าลายหนงัสือประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยา่งนอ้ยก่ีคน 

 1.  2  คน   2.  3  คน  3.  4  คน  4.  5  คน 

ตอบ  1.  แนวคิด  ขอ้ 67.  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยา่งนอ้ย  สองคน 

113. ถา้ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหป้ฏิบติัตามขอ้ใด 

 1.  ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท า หนา้ท่ีประธาน 

 2.  ใหร้องประธานท าหนา้ท่ีแทนประธาน 

 3.  ใหเ้ล่ือนการประชุมออกไปก่อน 

 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ   1.   แนวคิด  ขอ้ 67.  วรรคสอง   ถา้ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงท า หนา้ท่ีประธาน 

114. ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ ์ในระเบียบน้ี  มีก่ีขนาด 

 1.  1  ขนาด  2.  2  ขนาด  3.  3  ขนาด  4.  4  ขนาด 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  71.  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ ์ให้ใชต้ามแบบท่ี 26 ทา้ยระเบียบ  มี 2 ขนาด 

115. ระเบียบน้ี  “ตราครุฑ  แบบแรก”  มีขนาดตวัสูงก่ีเซนติเมตร 

 1.  1  เซนติเมตร  2.  2  เซนติเมตร  3.  3  เซนติเมตร  4.  4  เซนติเมตร 

ตอบ  3.   แนวคิด   ขอ้ 71.  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ ์ให้ใชต้ามแบบท่ี 26 ทา้ยระเบียบ มี 2 ขนาด คือ  
 71.1 ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

116. ในระเบียบน้ี  “ตราครุฑ  แบบท่ีสอง”  มีขนาดตวัสูงก่ีเซนติเมตร 

 1.  1.5  เซนติเมตร  2.  2.5  เซนติเมตร 3.  3.5  เซนติเมตร 4.  4.5  เซนติเมตร 

ตอบ  1.   แนวคิด   ขอ้ 71.  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ ์ให้ใชต้ามแบบท่ี 26 ทา้ยระเบียบ มี 2 ขนาด คือ  
 71.2  ขนาดตวัครุฑสูง  1.5 เซนติเมตร 

117. ในระเบียบน้ี  มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว น ้าหนกัก่ีกรัม ต่อตารางเมตร 

 1.  น ้าหนกั  40 กรัม  ต่อตารางเมตร   2.  น ้าหนกั  50 กรัม  ต่อตารางเมตร 

 3.  น ้าหนกั  60 กรัม  ต่อตารางเมตร   4.  น ้าหนกั  70 กรัม  ต่อตารางเมตร 

ตอบ  3.  แนวคิด   ขอ้ 74   มาตรฐานกระดาษและซอง  
 74.1   มาตรฐานกระดาษโดยปกติ  ใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว น ้าหนกั 60 กรัม  ต่อตารางเมตร 

118. ในระเบียบน้ี  จากขอ้ 92.  มาตรฐานกระดาษดงักล่าว  มีก่ีขนาด 

 1.  2  ขนาด  2.  3  ขนาด  3.  4  ขนาด  4.  5  ขนาด 

ตอบ  2.  แนวคิด   ขอ้  74.1  มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว น ้าหนกั 60 กรัม ต่อตาราง เมตร 
มี 3 ขนาด 

119. มาตรฐานกระดาษในระเบียบน้ี  “ขนาด เอ 4”  มีขนาดตามขอ้ใด 

 1.  210  มิลลิเมตร  X  297  มิลลิเมตร  2.  210  มิลลิเมตร  X  298  มิลลิเมตร 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   92 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.  210  มิลลิเมตร  X  299  มิลลิเมตร  4.  210  มิลลิเมตร  X  300  มิลลิเมตร 

ตอบ   1.   แนวคิด   ขอ้  74.1.1  ขนาดเอ 4   หมายความวา่   ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 

120. มาตรฐานกระดาษในระเบียบน้ี  “ขนาด เอ 5”  มีขนาดตามขอ้ใด 

 1.  หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 

 2.  หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร x 211 มิลลิเมตร 

 3.  หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร x 212 มิลลิเมตร 

 4.  หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร x 213 มิลลิเมตร 

ตอบ  1.   แนวคิด   ขอ้  74.1.2  ขนาดเอ  5  หมายความวา่   ขนาด 148  มิลลิเมตร x   210 มิลลิเมตร 

121. มาตรฐานกระดาษในระเบียบน้ี  “ขนาด เอ 8”  มีขนาดตามขอ้ใด 

 1.  หมายความวา่ ขนาด 52  มิลลิเมตร x 73 มิลลิเมตร 

 2.  หมายความวา่ ขนาด 52  มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 

 3.  หมายความวา่ ขนาด 52  มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร 

 4.  หมายความวา่ ขนาด 52  มิลลิเมตร x 76 มิลลิเมตร 

ตอบ  2.   แนวคิด   ขอ้ 74.1.3  ขนาดเอ  8 หมายความวา่   ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 

122. ในระเบียบน้ี  “ตรารับหนงัสือ”  มีวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 

 1.  ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนงัสือตามแบบท่ี 12 ทา้ยระเบียบ 

 2.  ใชส้ าหรับลงรายการหนงัสือท่ีไดรั้บเขา้เป็นประจ าวนัโดยเรียงล าดบั ลงมาตามเวลาท่ีไดรั้บหนงัสือ 

 3.  เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อใหท้ราบวา่หนงัสือนั้นๆ ไดมี้การ ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
อยา่งใด 

 4. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ   1.  แนวคิด   ขอ้  78.  ตรารับหนงัสือ  คือ  ตราท่ีใชป้ระทบับนหนงัสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนงัสือตาม
แบบท่ี 12  ทา้ยระเบียบ  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีช่ือส่วนราชการ อยู่
ตอนบน 

123. ในระเบียบน้ี   “บตัรตรวจคน้”  มีความหมายตามขอ้ใด 

 1.  เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อใหท้ราบวา่หนงัสือนั้นๆ ไดมี้การ ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน
อยา่งใด จนกระทัง่เสร็จส้ิน 

 2.  เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อใหส้ะดวกต่อการตรวจคน้ 

 3.  เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อสะดวกต่อการจดัเก็บรักษา 
 4.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ  1.   แนวคิด   ขอ้  82.   บตัรตรวจคน้   เป็นบตัรก ากบัหนงัสือแต่ละรายการเพื่อใหท้ราบวา่หนงัสือนั้นๆ ไดมี้
การด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนอยา่งใด จนกระทัง่เสร็จส้ิน  บตัรน้ีเก็บเรียงล าดบักนัเป็นชุดในท่ีเก็บโดยมี 
กระดาษติดเป็นบตัรดรรชนี ซ่ึงแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกแก่การตรวจคน้ มีขนาดเอ 5 พิมพส์องหนา้ ตาม
แบบท่ี 18 ทา้ยระเบียบ 
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124. ในระเบียบน้ี  “บญัชีฝากหนงัสือ”  เป็นบญัชีท่ีใชส้ าหรับส่ิงใด 

 1.  เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ี ส่วนราชการ น าฝากไวก้บักอง  จดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร มี
ลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ  4 พิมพส์องหนา้ 
 2.  เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ี บุคคลภายนอก น าฝากไวก้บักอง  จดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร 
มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ 4 พมิพส์องหนา้ 
 3.  เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ี ส่วนราชการ น าฝากไวก้บัหน่วยงานราชการอ่ืน  มีลกัษณะเป็นแผน่
ขนาดเอ 4 พิมพส์องหนา้ 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ   1.   แนวคิด   ขอ้  87.  บญัชีฝากหนงัสือ   เป็นบญัชีท่ีใชล้งรายการหนงัสือท่ีส่วนราชการน าฝากไวก้บักอง 
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลกัษณะเป็นแผน่ขนาดเอ 4 พิมพส์องหนา้ ตามแบบท่ี 23  ทา้ยระเบียบ 

125. ในระเบียบน้ี  “บตัรยมืหนงัสือ”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการใด 

 1.  ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีใหย้มืไป  มีขนาด เอ 4 พิมพห์นา้เดียว 

 2.  ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีรับไป  มีขนาด เอ 4 พิมพห์นา้เดียว 

 3.  ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ีส่งไป  มีขนาด เอ 4 พิมพห์นา้เดียว 

 4.  ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือท่ียมื  มีขนาด เอ 4 พิมพห์นา้เดียว 

ตอบ   1.  แนวคิด   ขอ้  88.   บตัรยมืหนงัสือ  ใชส้ าหรับเป็นหลกัฐานแทนหนงัสือ ท่ีให้ยมืไป   มีขนาดเอ 4 พิมพ์
หนา้เดียว  ตามแบบท่ี 24 ทา้ยระเบียบ   
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พระราชบัญญตัิ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
________ 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐”  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั
น้ี  

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุโดยการซ้ือ จา้ง เช่า 
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“พสัดุ” หมายความว่า สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินคา้” หมายความว่า วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการท่ี
รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าของสินคา้นั้น 

 “งานบริการ” หมายความว่า งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ 
จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจา้งท่ีปรึกษา งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้าง 
อ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยูใ่นงานก่อสร้างนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการ 
__________________ 
[๑]

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๒๔ ก/หนา้ ๑๓/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.htm#_ftnref1
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ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้เช่น อาคารท่ีท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึง
สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายน ้า หอถงัน ้า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือส่ิง
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท ์หรือเคร่ืองเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอนัเก่ียวกบัการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน ้า การขนส่งทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงด าเนินการในระดบั
พื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจา้งท่ีปรึกษา” หมายความว่า งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่นภารกิจ
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพสัดุ” หมายความว่า การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอ
ไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 

(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 

(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใชร้าคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใชร้าคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช ้

ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั เงินซ่ึง
หน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเกบ็
ตามกฎหมาย และใหห้มายความรวมถึงเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูมี้อ  านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ  านาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_________ 

มาตรา ๖  เพื่อใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต ใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติั
ตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เกิด
ความยดืหยุ่นและมีความคล่องตวั หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์
จะจดัใหมี้ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุข้ึนใชเ้องทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน กใ็หก้ระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตาม
แนวทางของพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ในต่างประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มี
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติั หรือจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ินของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัตามวรรคสอง จะก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัตามวรรคสองและวรรคสาม ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
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คณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗  พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 
(๒) การจดัซ้ือจดัจา้งยทุโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ

รัฐบาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศท่ีกฎหมายของประเทศนั้นก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(๓) การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการวิจยัและพฒันา เพื่อการใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
หรือการจา้งท่ีปรึกษา  ทั้งน้ี ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีได ้

(๔) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(๕) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน โดยใชเ้งินกูห้รือเงิน
ช่วยเหลือนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ ซ่ึงจ านวนเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือท่ีใชน้ั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐโดยใชเ้งินบริจาค
รวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ 

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไดรั้บยกเวน้มิให้น าพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดงักล่าวจะ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมติั
ใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด ้

การยกเวน้มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัแก่การจดัซ้ือจดัจา้งใดทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้กฎหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี โดยอยา่งน้อยตอ้งมีหลกัการตาม 

มาตรา ๘ วรรคหน่ึง 
การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ตอ้งด าเนินการตามวรรคส่ีแลว้ ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการ 
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  

มาตรา ๘  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) คุม้ค่า โดยพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตอ้งกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี 
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การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกนั มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยืน่ขอ้เสนอ มีหลกัฐานการด าเนินงานชดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ล่วงหนา้เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

(๔) ตรวจสอบได ้โดยมีการเกบ็ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ใหห้น่วยงานของรัฐใชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุ หากการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมี
นัยส าคญั หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืน การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป 

ใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉยั คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอนุโลม  

มาตรา ๙  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจา้งพสัดุนั้น และห้ามมิให้ก  าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดั
จา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่้อเดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด กใ็หร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้ 

มาตรา ๑๐  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๖ หา้มมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและเป็นขอ้มูลทางเทคนิคของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผู ้
ยืน่ขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้นหรือต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย  

มาตรา ๑๑  ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต่ 

(๑) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค)  
หรือ (ฉ) 

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความ
มัน่คงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึง และการ 
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เปล่ียนแปลงแผน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๒  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งและจดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูขอ้มูลเม่ือมีการร้องขอ 

การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และการร้อง
ขอเพื่อตรวจดูบนัทึกรายงานดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๓  ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัว่าผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
หรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้ง แต่
ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป 

 มาตรา ๑๔  เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไดท้  าการจดัซ้ือจดัจา้งขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดผดิพลาดหรือผดิหลง
เลก็นอ้ยและไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป  

มาตรา ๑๕  ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งพสัดุโดยวิธีใดตามพระราชบญัญติัน้ีจะเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๒ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนัการทุจริต 

___________ 

มาตรา ๑๖  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  

มาตรา ๑๗  ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดใหมี้การจดัท า
ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตามมาตรา ๑๘ กไ็ด ้ ทั้งน้ี การ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีตอ้งจดัท าขอ้ตกลงคุณธรรมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา โดยอยา่งนอ้ยใหค้  านึงถึงวงเงินของการจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรการป้องกนัการทุจริต การจดัซ้ือจดัจา้ง 
ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต และความคล่องตวัในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหน่ึงเพื่ออ  านวยความสะดวกใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐกไ็ด ้ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๘  ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ ใหจ้ดัท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและฝ่ายผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยืน่ขอ้เสนอตอ้งตกลงกนัว่าจะไม่กระท าการ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง และใหมี้ผูส้ังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ ท่ีจ าเป็นต่อโครงการ
จดัซ้ือจดัจา้งนั้น ๆ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการจดัซ้ือจดัจา้งตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
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ของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนส้ินสุดโครงการ โดยผูส้ังเกตการณ์ตอ้งมีความ
เป็นกลางและไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น แลว้ใหร้ายงานความเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดว้ย 

แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรม  การคดัเลือกผู ้
สังเกตการณ์ และการจดัท ารายงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๙  ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นประเภทหรือมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีคณะกรรมการ ค.
ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐในการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบญัญติัน้ี ตอ้งจดัใหมี้นโยบายในการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี
เหมาะสม 

มาตรฐานขั้นต ่าของนโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง
จดัใหมี้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
__________ 

มาตรา ๒๐  ใหมี้คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ประกอบดว้ย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัซ่ึง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ อยัการสูงสุด อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูว้่า 
การตรวจเงินแผน่ดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหน่ึงคน ใน
ส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลงั 
การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบาย 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหข้า้ราชการของกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดี
กรมบญัชีกลางมอบหมายจ านวนสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๑  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสามสิบหา้ปี 
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(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 

(๗) ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้โดยตรงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ  
มาตรา ๒๒  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบ
วนั ในระหว่างท่ียงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๒๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก เพราะหยอ่นความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 
ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน

ระหว่างท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้ง
ไวแ้ลว้นั้น  ทั้งน้ี ในกรณีการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง หากวาระท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่แต่งตั้ง 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจ่นกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคสอง  

มาตรา ๒๔  ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๓) ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) วินิจฉยัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้งตีความและวินิจฉัย
ปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ี 
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(๖) ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบติั แบบหรือตวัอย่าง เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบท่ีออกตามความ
ในพระราชบญัญติัน้ี 

(๗) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง 

(๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา
ได ้

ผลการด าเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณา หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงในระหว่างท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดงักล่าว ประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้นเม่ือไดช้ี้แจง
และตอบขอ้ซักถามแลว้จะตอ้งออกจากท่ีประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการทุกคน แลว้แต่กรณี ท่ีไม่ใช่ผูต้อ้งออกจากท่ีประชุมเพราะเหตุดงักล่าว  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้และให้
น าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
_________ 

มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกั
งบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และผูแ้ทนส านกังาน 
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั

แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลงั การบริหารจดัการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉยั 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๒) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยกเวน้หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี 

(๕) เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณาสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู ้
ท้ิงงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิ้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีในการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน 

(๖) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๗) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

การตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือตาม (๓) ถา้หน่วยงานของรัฐมีขอ้หารือตามมาตรา ๘ มาตรา 
๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉยัพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้หารือ และให้
คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ  านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนไดห้ากเห็นสมควร เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะไดล้ง
นามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยไดมี้ค  าวินิจฉยัตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ 
หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั ใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยมีอ  านาจสั่งยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง
นั้น เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้  

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ  านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉยัและ 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   104 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๑  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ  านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือ
ใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
__________ 

มาตรา ๓๒  ใหมี้คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 
(๑) อธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านกังบประมาณ 
ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมทางหลวง
ชนบท ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง และผูแ้ทนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละ
หน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในดา้นพสัดุหรือดา้นอ่ืนอนัเป็น
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๓  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔  ใหค้ณะกรรมการราคากลางมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๒) ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๕) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนด

ราคากลางตาม (๑) 
(๖) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการก าหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิ

เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของหน่วยงานขอ

รัฐ และการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่ง 
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นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ผลการด าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๕  คณะกรรมการราคากลางตอ้งพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
เม่ือไดท้บทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย  
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทน

ได ้ ทั้งน้ี ใหแ้ต่งตั้งตามความเช่ียวชาญในแต่ละประเภทของพสัดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภณัฑ ์หรือพสัดุท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

__________ 

มาตรา ๓๗  ใหมี้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังาน
อยัการสูงสุด ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากองคก์รเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการต่อตา้นการทุจริตหรือส่งเสริมดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม  ทั้งน้ี องคก์รเอกชนดงักล่าวตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับและไดด้ าเนินงาน
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๙  ใหค้ณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ 
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จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
(๒) ก าหนดแบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ 

(๓) คดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

(๔) คดัเลือกผูสั้งเกตการณ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดั
จ้างภาครัฐ 

(๕) ตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๖) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๗) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
วิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๘) จดัท ารายงานผลการประเมินโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

ผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตาม
วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๔๐  คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ  านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๕ 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

_________ 

มาตรา ๔๑  ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกั 

นายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทน
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ทนส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละ
หน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
การเงิน การคลงั การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
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ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๔๒  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 

(๒) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

การยืน่ขอ้ร้องเรียนและการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
ในกรณีท่ีพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) แลว้รับฟังไดว้่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนได ้เวน้แต่จะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท าการตามหนา้ท่ีโดยสุจริต ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองไม่
ตอ้งรับผดิทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทน
ได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๔๓ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการกระท าการตามหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมา
ช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

หมวด ๔ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
________ 

มาตรา ๔๖  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง เพื่อใหส้าธารณชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้
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มาตรา ๔๗  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีจดัท าฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ
ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

การก าหนดราคาอา้งอิงของพสัดุตอ้งค  านึงถึงราคาตลาดของพสัดุนั้น และการก าหนดราคาอา้งอิงของ
พสัดุอยา่งเดียวกนัจะไม่ใชร้าคาเดียวกนัทัว่ประเทศกไ็ด ้

กรมบญัชีกลางตอ้งปรับปรุงฐานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  
มาตรา ๔๘  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบติังานตาม

พระราชบญัญติัน้ี และจดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหห้น่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบติังานตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อกรมบญัชีกลาง ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

มาตรา ๔๙  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการก าหนดและจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพฒันาเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐตามหลกั
วิชาชีพและตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี กรมบญัชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนหรือ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกไ็ด ้

ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจัดจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพล
เรือนและในการก าหนดให้ไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ใหค้  านึงถึงภาระหนา้ท่ีและคุณภาพของงาน 
โดยเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 

(๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นสังกดัอยูแ่ละมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยการ
นั้น หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินอ่ืนท านองเดียวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจา้หน้าท่ีนั้นสังกดัอยู่ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในการก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือ
เงินอ่ืนท านองเดียวกนัใหเ้ปรียบเทียบกบัเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนัของ
หน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกนั  

มาตรา ๕๐  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีปฏิบติังานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาขอ้มูล 
และกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดงักล่าว  
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รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

หมวด ๕ 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
_________ 

มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาใหง้าน
ก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างท่ีผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐได ้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหง้านก่อสร้างในสาขาใดท่ี
ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งข้ึนทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางตามวรรคหน่ึง ตอ้งใชเ้งินงบประมาณใน
วงเงินเท่าใดหรือตอ้งใชผู้ป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดดว้ยกไ็ด ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนนอกเหนือจากผูป้ระกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางกไ็ด ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่ 

ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา 
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๓  ให้กรมบญัชีกลางประกาศรายช่ือผูป้ระกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ และ
ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตามมาตรา ๕๒ ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ
ใหป้รับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไดข้ึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างและผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตาม
วรรคหน่ึงไวแ้ลว้ หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการประเภทนั้นอีก และใหห้น่วยงานของ
รัฐก าหนดคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมการจดัซ้ือ
จดัจา้งของหน่วยงานของรัฐนั้นดว้ย 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบติั
และลกัษณะตอ้งหา้มหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน และอตัราค่าธรรมเนียมการขอข้ึน
ทะเบียน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไม่ข้ึนทะเบียนให้
ผูป้ระกอบการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

___________ 
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มาตรา ๕๔  บทบญัญติัในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ยกเวน้งานจา้งท่ีปรึกษา
และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

มาตรา ๕๕  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(๒) วิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ี
มีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง  

มาตรา ๕๖  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน เวน้
แต่ 

(๑) กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ใชว้ิธีคดัเลือก 
(ก) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ

คดัเลือก 

(ข) พสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้นหรือตอ้งผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูง 
และผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากดั 

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นอนัเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้
ซ่ึงหากใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ 

(ง) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็น
การเฉพาะ 

(จ) เป็นพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผา่นองคก์ารระหว่าง
ประเทศ 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ
หรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ 

(ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งถอดตรวจ ใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได ้เช่น งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่
ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
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(ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจดัซ้ือ 
จดัจา้งพสัดุจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก
อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(จ) พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดท้  าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 
และมีความจ าเป็นตอ้งท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใชพ้สัดุนั้น โดยมูลค่าของพสัดุ
ท่ีท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีไดท้  าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ใหเ้ป็นพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) กไ็ด ้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว้ เม่ือหน่วยงานของรัฐจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้นใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) 
(ซ) ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยใชว้ิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อนกไ็ด ้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติม
ไดต้ามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ  

มาตรา ๕๗  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุในหมวดน้ีดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๘  เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดอาจท าการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุใหก้บัหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ๆ กไ็ด ้ตามกรอบขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผูท้  าการจดัซ้ือจดัจา้ง
กบัคู่สัญญา 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งค  านึงถึงความคุม้ค่าและวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเป็น
ส าคญั  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๙  เพื่อประโยชน์ในการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพสัดุท่ีจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานของรัฐ
อาจจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่าง
เอกสารเชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนกไ็ด ้
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หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ 
พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อน าไปใชเ้ป็นเอกสารเชิญชวน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี 

รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๐  ก่อนด าเนินการจดัจา้งงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดั
ใหมี้แบบรูปรายการงานก่อสร้างซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจดัท าเอง หรือด าเนินการจดัจา้งตามหมวด ๘ งาน
จา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กไ็ด ้

ในกรณีท่ีตอ้งมีการจา้งออกแบบรวมก่อสร้างซ่ึงไม่อาจจดัใหมี้แบบรูปรายการงานก่อสร้างตามวรรค
หน่ึงได ้ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยกรณีใดท่ีจะจา้งออกแบบรวมก่อสร้างตอ้งพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการและวงเงินดว้ย  ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจา้งออกแบบรวมก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๑  ในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง
นั้น ซ่ึงจะกระท าโดยคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงก็ได ้

องคป์ระกอบและองคป์ระชุมซ่ึงกระท าโดยคณะกรรมการ และหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ 
จดัจา้งตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๖๒  การจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าประกาศและ
เอกสารเชิญชวนใหท้ราบเป็นการทัว่ไปว่าหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุใดวนั เวลา สถานท่ี
ยืน่ขอ้เสนอ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน
ดงักล่าวโดยวิธีการอ่ืนดว้ยกไ็ด ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจดัท าประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมทั้งระยะเวลาการ
ประกาศเชิญชวน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

การจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าหนงัสือเชิญชวน
ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอ  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๒ ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๖๔  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผูท่ี้จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอในการจดัซ้ือจดัจา้งของ
หน่วยงานของรัฐ อยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
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(๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 

(๕) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกแจง้เวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 

(๖) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

ใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผูท่ี้จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอตอ้ง
แสดงหลกัฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยูใ่นวนัยืน่ขอ้เสนอดว้ย  

มาตรา ๖๕  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) ใหห้น่วยงานของ
รัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวตัถุประสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญั โดยให้
ค  านึงถึงเกณฑร์าคาและพิจารณาเกณฑอ่ื์นประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตน้ทุนของพสัดุนั้นตลอดอายกุารใชง้าน 

(๒) มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 
(๓) บริการหลงัการขาย 
(๔) พสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

(๕) การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
(๖) ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน ในกรณีท่ีก าหนดใหมี้การยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือ

ขอ้เสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
พสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงอยา่ง

นอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือสนบัสนุนพสัดุท่ีสร้างนวตักรรมหรือพสัดุท่ีอนุรักษพ์ลงังานหรือส่ิงแวดลอ้ม 

ใหรั้ฐมนตรีออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึง ซ่ึง
อยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงหรือหลายเกณฑก์ไ็ด ้ประกอบกบัเกณฑร์าคา 
และตอ้งก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์หช้ดัเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบและ
จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียวในการพิจารณาคดัเลือก ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมดว้ยเหตุผลของการให้
คะแนนในแต่ละเกณฑ ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือก
ขอ้เสนอของพสัดุทุกประเภทได ้จะก าหนดกรณีตวัอยา่งของพสัดุประเภทหน่ึงประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของพสัดุอ่ืน ๆ กไ็ด ้

เม่ือพิจารณาขอ้เสนอประกอบกบัเกณฑท่ี์หน่วยงานของรัฐใชใ้นการพิจารณาแลว้ การพิจารณาเลือก
ขอ้เสนอใหจ้ดัเรียงล าดบัตามคะแนน ขอ้เสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายนั้นและใหบ้นัทึกผลการพิจารณาดงักล่าวดว้ย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกและน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไวใ้น
ประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวน แลว้แต่กรณี ดว้ย 

ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีลกัษณะท่ีจะตอ้งค านึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุ หรือคุณสมบติัของผู ้
ยืน่ขอ้เสนอ หรือกรณีอ่ืนท่ีท าใหมี้ปัญหาในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐอาจ
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ก าหนดใหมี้การยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้ ทั้งน้ี 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖  ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ 
เหตุผลสนบัสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งจะกระท าไดต่้อเม่ือล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผูใ้ด
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจง้จากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้ เว ้นแต่การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 
๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

มาตรา ๖๗  ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้  าเนินการไป
แลว้ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

(๓) การท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓)  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื่นขอ้เสนอใน

การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้น่วยงานของรัฐแจง้ใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอตั้งแต่สองรายข้ึนไป มิใหถื้อว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืนตาม (๒) 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวิธีการอ่ืนดว้ยกไ็ด ้ 

มาตรา ๖๘  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด ๗ 

งานจ้างที่ปรึกษา 
__________ 

มาตรา ๖๙  งานจา้งท่ีปรึกษาอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติั 

ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
(๒) วิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม 

เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามรายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา  

มาตรา ๗๐  งานจา้งท่ีปรึกษา ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงตามมาตรา ๖๙ ตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้ใช้กบังานท่ีไม่ซับซ้อน งานท่ีมีลกัษณะ
เป็นงานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนั้น
ไดเ้ป็นการทัว่ไป 

(๒) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก 

(ข) เป็นงานท่ีซบัซอ้น ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะท่ีจะด าเนินการโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

(ค) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั 

(ง) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่
ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(ข) งานจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้เน่ืองจากเหตุผลทาง

เทคนิค 
(ง) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน

วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(จ) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นเพียงรายเดียว 
(ฉ) เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หากล่าช้าจะ

เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมัน่คงของชาติ 
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(ช) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางก าหนด

กรณีตวัอยา่งของงานท่ีไม่ซบัซอ้นตาม (๑) หรืองานท่ีซบัซ้อน ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข) 
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติม

ไดต้ามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ  
มาตรา ๗๑  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับงานจา้งท่ีปรึกษาในหมวดน้ีดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๗๒  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๕๘ มาใชบ้งัคบักบังานจา้งท่ีปรึกษาตามหมวดน้ีโดย
อนุโลม  

มาตรา ๗๓  ท่ีปรึกษาท่ีจะเขา้ร่วมการเสนองานกบัหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นท่ีปรึกษาท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั เวน้แต่จะมีหนงัสือรับรองจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลงั ว่าไม่มีท่ีปรึกษาเป็นผูใ้หบ้ริการในงานท่ีจา้งนั้น หรือเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ 

วิธีการยืน่ขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม การเพิกถอนรายช่ือออกจาก
ทะเบียน และอตัราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ใน
กรณีท่ีศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลงัไม่ข้ึนทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  ทั้งน้ี ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มของท่ีปรึกษา ให้ค  านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพของท่ีปรึกษาดว้ย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์การข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืนก็ได ้ 

มาตรา ๗๔  ในการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จา้งท่ีปรึกษา เพื่อรับผดิชอบในการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษานั้น 

องคป์ระกอบ องคป์ระชุม และหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด  

มาตรา ๗๕  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความคุม้ค่า
และวตัถุประสงคข์องงานจา้งท่ีปรึกษาเป็นส าคญั โดยใหพ้ิจารณาเกณฑด์า้นคุณภาพ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบติังาน 

(๓) จ านวนบุคลากรท่ีร่วมงาน 

(๔) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

(๕) ขอ้เสนอทางดา้นการเงิน 

(๖) เกณฑอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๗๖  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจากให้
พิจารณาเกณฑด์า้นคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้าหนกั ดงัต่อไปน้ี
ดว้ย 

(๑) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยูแ่ลว้ 
หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ี
เสนอราคาต ่าสุด 

(๒) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซบัซอ้น ให้
หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมดา้น
คุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

(๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของงานจา้งท่ี
ปรึกษาประเภทใดหรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการ  

มาตรา ๗๗  การจดัท าประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาใหเ้ขา้ร่วมการยืน่ 

ขอ้เสนอ และการประกาศผลผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ 

 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๘ 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
___________ 

มาตรา ๗๙  งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

(๒) วิธีคดัเลือก 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ  

มาตรา ๘๐  วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมี
ลกัษณะไม่ซบัซอ้น  

มาตรา ๘๑  วิธีคดัเลือก เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูใ้ห้
บริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ใน
งานนั้นมีผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกว่าสามราย  ทั้งน้ี ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
(๒) เป็นงานจา้งท่ีมีลกัษณะซับซอ้นหรือซบัซอ้นมาก 

(๓) เป็นงานเก่ียวกบัการออกแบบหรือใชค้วามคิด เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มี
ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะก าหนดรายละเอียดเบ้ืองตน้ได ้

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๘๒  วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเลือก

จา้งผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดพ้ิจารณาเสนอแนะ  ทั้งน้ี ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(๒) ใหใ้ชก้บังานจา้งท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือความมัน่คงของชาติ 
(๔) เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้ผูใ้หบ้ริการรายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ เน่ืองจากเหตุผลทาง

เทคนิค 
(๕) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๘๓  วิธีประกวดแบบ เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญ

ชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ี
มีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๘๔  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการ 

มาตรา ๘๕  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างใน
หมวดน้ีดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๘๖  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๕๘ มาใชบ้งัคบักบังานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ตามหมวดน้ีโดยอนุโลม  

มาตรา ๘๗  ในการจ้างผูใ้ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผูใ้ห้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 

ผูใ้ห้บริการตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผูท่ี้ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
ดว้ย  

มาตรา ๘๘  ผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของ
รัฐตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
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มาตรา ๘๙  ในการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ  านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานจา้ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องคป์ระกอบ องคป์ระชุม และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๙๐  ในการพิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีแนวคิดของงานจา้งท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

อตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๙๑  การจดัท าประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ขา้ร่วมการยืน่ขอ้เสนอ และการประกาศผลผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ให้น าบทบญัญติั
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๒  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีไม่ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๙ 
การท าสัญญา 

_________ 

มาตรา ๙๓  หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความ 

เห็นชอบของส านกังานอยัการสูงสุด  ทั้งน้ี แบบสัญญานั้นใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย 
การท าสัญญารายใดถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง 

โดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัญญาและไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐเสียเปรียบ กใ็หก้ระท าได ้เวน้แต่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็หส่้งร่างสัญญานั้นไปใหส้ านกังานอยัการ
สูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

ในกรณีท่ีไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงได ้และจ าเป็นตอ้งร่างสัญญาข้ึนใหม่ ใหส่้ง
ร่างสัญญานั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน เวน้แต่การท าสัญญาตามแบบท่ีส านกังาน
อยัการสูงสุดไดเ้คยใหค้วามเห็นชอบมาแลว้ กใ็หก้ระท าได ้

ในกรณีจ าเป็นตอ้งท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้  าเป็นภาษาองักฤษและตอ้งจดัท าขอ้สรุป
สาระส าคญัแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เวน้
แต่การท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้  าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ไดส่้งร่างสัญญาให้
ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗ วรรคหน่ึง 
แลว้แต่กรณี ใหห้น่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในภายหลงัได ้เม่ือ
ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้หรือเม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ใหแ้กไ้ข
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สัญญา ถา้หน่วยงานของรัฐแกไ้ขสัญญานั้นใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุดแลว้ ใหถื้อว่าสัญญานั้น
มีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้  าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐไม่
แกไ้ขสัญญาตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยนิยอมใหแ้กไ้ขสัญญาตามความเห็น
ของส านกังานอยัการสูงสุด หากขอ้สัญญาท่ีแตกต่างจากแบบสัญญาหรือขอ้สัญญาท่ีไม่แกไ้ขตามความเห็นของ 
ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณีผดิพลาดอยา่งร้ายแรงตามมาตรา  

๑๐๔ ใหถื้อว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 
มาตรา ๙๔  การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะท าสัญญาเป็นภาษาองักฤษหรือ

ภาษาของประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู ่โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานของรัฐกไ็ด ้ 

มาตรา ๙๕  สัญญาท่ีท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจา้งช่วงให้
ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึง ไม่ว่าทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญาแลว้ ถา้คู่สัญญาไปจา้งช่วงโดยฝ่าฝืนขอ้ตกลงดงักล่าว ตอ้งก าหนดให้มีค่าปรับ
ส าหรับการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา  

มาตรา ๙๖  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตาม
มาตรา ๙๓ กไ็ด ้เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) 

(๒) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในห้าวนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
(๔) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือไวต่้อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดวงเงินเลก็นอ้ยใหแ้ตกต่างกนัตามขนาดหรือประเภท
ของหน่วยงานของรัฐกไ็ด ้ 

มาตรา ๙๗  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปน้ีให้อยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขได ้

(๑) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา ๙๓ วรรคหา้ 
(๒) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของ

รัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีการแกไ้ขสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็
ใหส่้งร่างสัญญาท่ีแกไ้ขนั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพร้อมกนัไป 

ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเดิม 

และวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหม่แลว้ หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลท าใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งเปล่ียนแปลงไป 
จะตอ้งด าเนินการใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงดว้ย 

ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อลดวงเงิน ใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตาม
วงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง 

มาตรา ๙๘  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดล้งนามแลว้ 
รวมทั้งการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๙๙  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท าสัญญาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

___________ 

มาตรา ๑๐๐  ในการด าเนินการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุเพื่อรับผดิชอบการบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลงและการตรวจรับพสัดุ 

องคป์ระกอบ องคป์ระชุม และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 

ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคล
ใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุนั้น โดยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุกไ็ด ้และใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลงและการตรวจรับพสัดุตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ซ่ึง
ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๑๐๑  งานจา้งก่อสร้างท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อนัจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม
งานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผูค้วบคุมงานซ่ึงแต่งตั้งโดย
ผูมี้อ  านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง คุณสมบติั และหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  
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มาตรา ๑๐๒  การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการของดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ี

จะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) เหตุอนัเช่ือไดว้่าผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(๓) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง 
(๔) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงาน
ของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับ แลว้แต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค  าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายกไ็ด ้ ในการน้ี 
หน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับค าขอให้ไวเ้ป็นหลกัฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชกัชา้ เม่ือหน่วยงานของรัฐมี
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สัญญายงัไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
เรียกให้ชดใชค่้าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาค าขอของหน่วยงาน
ของรัฐ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการก าหนดวงเงินค่าเสียหายท่ีตอ้งรายงานต่อกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

 มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีสัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเกิดจากกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ
มิไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ในส่วนท่ีไม่
เป็นสาระส าคญัหรือผดิพลาดไม่ร้ายแรง หาท าใหส้ัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นเป็นโมฆะไม่ 

ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
ก าหนดกรณีตวัอย่างท่ีถือว่าเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือท่ีไม่เป็น
สาระส าคญัหรือเป็นกรณีผดิพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง 
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ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง ใหคู่้สัญญาฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด  

มาตรา ๑๐๕  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุท่ีไม่ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

__________ 

มาตรา ๑๐๖  เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีจะเขา้มาเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรัฐ 

การประเมินผลการปฏิบติังานตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบติังานใหแ้ลว้
เสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส าคญั 

ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด จะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท า 
สัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสาม ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๐๗  ผลการประเมินการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดการประเมินผลการปฏิบติังาน
อ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญากไ็ด ้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัการประเมินผลการปฏิบติังานอ่ืนโดยอนุโลม 

หมวด ๑๒ 

การทิง้งาน 

___________ 

มาตรา ๑๐๙  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
ดงัต่อไปน้ี โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ถือว่าผูย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญานั้นกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการท้ิง
งาน 

(๑) เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบั
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ีก าหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผูรั้บจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตใหรั้บช่วงงาน
ได ้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผูย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 
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(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบติัตามสัญญาของท่ีปรึกษาหรือผูใ้ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอยา่งร้ายแรง 

(๕) เ ม่ือปรากฏว่าผู ้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือ
ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๘ 

(๖) การกระท าอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูมี้อ  านาจสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงาน และใหแ้จง้ 

เวียนรายช่ือผูท้ิ้งงานใหห้น่วยงานของรัฐทราบกบัแจง้เวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง รวมทั้ง 
แจง้ใหผู้ท้ิ้งงานทราบดว้ย 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูท้ิ้งงาน ถา้การกระท าดงักล่าวเกิดจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหส้ั่งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงาน และการแจง้เวียนรายช่ือ
ผูท้ิ้งงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๑๐  ผูท่ี้ถูกสั่งให้เป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ไดรั้บการเพิกถอนการเป็นผู ้
ท้ิงงานได ้โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผูท่ี้มีฐานะการเงินมัน่คง 
(๒) มีการช าระภาษีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ 
(๓) ไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาการแจง้เวียนรายช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๑๑  เม่ือไดมี้การแจง้เวียนรายช่ือผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แลว้ หา้มหน่วยงานของรัฐท า 
การจดัซ้ือจดัจา้งกบัผูท้ิ้งงานซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดมี้การเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ 
แลว้ 

หมวด ๑๓ 

การบริหารพสัดุ 

__________ 

มาตรา ๑๑๒  ให้หน่วยงานของรัฐจดัใหมี้การควบคุมและดูแลพสัดุท่ีอยูใ่นความครอบครองใหมี้การ
ใชแ้ละการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด  

มาตรา ๑๑๓  การด าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื 
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๔ 

การอุทธรณ์ 

________ 
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มาตรา ๑๑๔  ผูซ่ึ้งไดย้ืน่ขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ในกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี เป็นเหตุใหต้นไม่ไดรั้บ
การประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๑๑๕  ผูมี้สิทธิอุทธรณ์จะยืน่อุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีไม่ได ้
(๑) การเลือกใชว้ิธีการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้งตาม

พระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๖๗ 

(๓) การละเวน้การอา้งถึงพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออ 

พระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในประกาศ เอกสาร หรือหนงัสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๑๖  การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์ 

ในหนงัสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ และระบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์ใหช้ดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอยา่งอ่ืนหรือรายละเอียด
เก่ียวกบัการอุทธรณ์อ่ืนดว้ยกไ็ด ้ 

มาตรา ๑๑๗  ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนั
ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

มาตรา ๑๑๘  ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในเจ็ดวนัท าการนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นดว้ยกบัอุทธรณ์กใ็หด้ าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ี
ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง  

มาตรา ๑๑๙  เม่ือไดรั้บรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณา
ไดท้นัในก าหนดนั้น ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์และผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังข้ึนและมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมี
นยัส าคญั ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ หรือเร่ิมจาก
ขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการ
จดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนัยส าคญั ให้แจง้หน่วยงานของรัฐเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป 

การวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 
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ในกรณีท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแลว้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จ ให้ยุติเร่ือง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผูอุ้ทธรณ์และผูช้นะการจดัซ้ือจดั
จา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบ พร้อมกบัแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป 

ผูอุ้ทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยติุเร่ืองตามวรรคส่ี และ
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกใหห้น่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได ้แต่การฟ้องคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหน่วยงานของรัฐไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือ
จดัจา้งนั้นแลว้ 

หมวด ๑๕ 

บทก าหนดโทษ 

__________ 

มาตรา ๑๒๐  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ี 

ก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง  
มาตรา ๑๒๑  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉยัตามมาตรา ๓๑ หรือค าสั่งของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉยัหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แลว้แต่
กรณี พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ผูน้ั้นมีความผดิฐานขดัค าสั่งเจา้
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ใหด้ าเนินคดีแก่ผูน้ั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
___________ 

มาตรา ๑๒๒  ใหร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย
การพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดั
จา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีจนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองนั้น ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั หากไม่สามารถด าเนินการได้ ใหรั้ฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ี
ไม่อาจด าเนินการไดต่้อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
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มาตรา ๑๒๓  ในกรณีท่ีไม่อาจน าระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ี
ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ มาใชบ้งัคบัในเร่ืองใดไดต้ามมาตรา ๑๒๒ การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในเร่ืองนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ียงัไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจ่นกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

มาตรา ๑๒๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายยงัมิไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง 
หรือคณะกรรมการนโยบายไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แลว้ แต่หน่วยงานของรัฐยงัมิไดอ้อกกฎ
หรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของ
รัฐ จนกว่าจะมีประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรือกฎหรือระเบียบท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรค
ส่ี แลว้แต่กรณี ใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แลว้ แต่หน่วยงาน
ของรัฐใดยงัมิไดอ้อกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี หากหน่วยงานของรัฐนั้นมิไดอ้อกกฎหรือระเบียบ
ตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศของคณะกรรมการนโยบายท่ีออกตาม
ความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใชบ้งัคบั การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๒๕  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการก าหนดราคากลางและการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๓๔ (๑) และ (๗ ) ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหว่างท่ียงัไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง ให้น าหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดประกอบการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ งหรือหลกัเกณฑ์อ่ืนของหน่วยงานของรัฐได้ก  าหนดไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดย
ใหถื้อเป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางตามพระราชบญัญติัน้ี จนกว่าจะมีประกาศตามวรรคหน่ึง และให้
คณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี  
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มาตรา ๑๒๖  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบ
รายงานของผูส้ังเกตการณ์ การคดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้น าแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ การ
คดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ท่ีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไดก้  าหนดไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยให้ถือเป็นแนวทางและวิธีการ
ในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ การคดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ 
(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๑๒๗  ให้คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่า
ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แลว้แต่กรณี ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ แลว้แต่กรณี ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ีแลว้ แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหห้นา้ท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ
พสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ 
เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยงัคงเป็นของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุและคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต่หนา้ท่ีในการตีความและวินิจฉยัปัญหาว่าบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ
ขอ้ก าหนดดงักล่าว ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีหรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ ใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ีแลว้ แต่ยงัมิไดอ้อกประกาศตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๘  การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุท่ีไดด้  าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
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๒๕๔๙ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกับพสัดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่
กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและการตรวจรับและจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ ใหด้ าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติัหรือขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหาร
พสัดุของหน่วยงานของรัฐดงักล่าว รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐต่อไป เวน้แต่ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุดงักล่าวยงัไม่ไดป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือในกรณีท่ีมีการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุดังกล่าว การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหาร
พสัดุนั้นหรือการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุคร้ังใหม่ แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๒๙  ในวาระเร่ิมแรก ใหก้รมบญัชีกลางจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั
เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วนบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการราคากลางก าหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง หรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก าหนดใหต้อ้งใชผู้ป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรค
สอง แลว้แต่กรณี 

ในระหว่างท่ีการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ ใหห้น่วยงานของรัฐไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๕๑ วรรค
หน่ึง หรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐใดมีการจดัท าบญัชีผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ี
มีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ไวแ้ลว้ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บญัชีผูป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีหน่วยงานของรัฐไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ต่อไปโดยให้ถือเป็นการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง จนกว่าจะมีการประกาศ
รายช่ือผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง  

มาตรา ๑๓๐  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั ตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือว่าเป็นรายช่ือท่ี
ปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๓๑  รายช่ือผูท้ิ้งงานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีอยู่
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือว่าเป็นรายช่ือผูท้ิ้งงานตามพระราชบญัญติัน้ี 

การด าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผูท้ิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระท าอันมีลักษณะเป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการเพื่อสั่งให้
เป็นผูท้ิ้งงานดว้ยเหตุแห่งการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นผูท้ิ้งงานตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๓๒  ให้กระทรวงการคลงั กรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าโครงสร้างกรมบญัชีกลาง กรอบอตัราก าลงัขา้ราชการและ



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   130 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

พนกังานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น เพื่อรองรับการด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีของกรมบญัชีกลางตามพระราชบญัญติัน้ี ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 

ผูรั้บสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานกลาง เพื่อใหห้น่วยงานของ
รัฐทุกแห่งน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีค  านึงถึงวตัถุประสงคข์องการใชง้าน
เป็นส าคญัซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานซ่ึงจะท าใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มี
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อป้องกนั
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชนและก่อใหเ้กิดผลดีกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือ 
 ก. เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข. เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ค. เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ง. เม่ือพน้ก าหนดหน่ึงสองร้อยวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ตอบ ค. อธิบายตาม  มาตรา ๒  
2. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม 
 ก. รัฐสภา      ข. สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
 ค. สภาร่างรัฐธรรมนูญ    ง. สภาผูแ้ทนราษฎร 
ตอบ ข. 
3.  “การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความว่า 
 ก. การซ้ือ   ข. จา้ง   ค. แลกเปล่ียน  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. อธิบายตาม มาตรา ๔   
4. ขอ้ใดถูกตอ้ง เก่ียวกบั ราคากลาง 
 ก. ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 ข. ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
 ค. ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง.  
5. ขอ้ใดคือหน่วยงานของรัฐ 
 ก. ราชการส่วนกลาง ข. ราชการส่วนภมิูภาค ค. ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง.  
6.  “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า 
 ก. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต  
 ข. คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 
 ค. คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 ง. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ตอบ ก.  
7. รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี คือ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๕   
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8. พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
 ก. การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 
 ข. การจดัซ้ือจดัจา้งยทุโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 
ต่อรัฐบาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศท่ีกฎหมายของประเทศนั้นก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ค. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิ 
หรือเอกชนต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ง. การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการวิจยัและพฒันา เพื่อการใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
หรือการจา้งท่ีปรึกษา 
 จ. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ จ. อธิบายตาม มาตรา ๗   
9. พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
 ก. การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 
 ข. การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการวิจยัและพฒันา 
 ค. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง อธิบายตาม มาตรา ๗   
10. การยกเวน้มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัแก่การจดัซ้ือจดัจา้งใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
นอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ใหต้ราเป็น 
 ก. พระราชก าหนด  ข. พระราชบญัญติั ค. พระราชกฤษฎีกา ง. กฎกระทรวง 
ตอบ ค. อธิบาย ตาม มาตรา ๗   
11. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการตามขอ้ใด 
 ก. คุม้ค่า   ข. โปร่งใส  ค. ตรวจสอบได ้  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. อธิบายตามมาตรา ๘   
12. ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
 ก. กระทรวงการคลงั    ข. กรมบญัชีกลาง  
 ค. กระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๑๑   
13. การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และการร้องขอเพื่อ
ตรวจดูบนัทึกรายงานดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีใครก าหนด 
 ก. อธิบดี      ข. รัฐมนตรี   
 ข. คณะกรรมการราคากลาง    ง. คณะกรรมการวินิจฉยั 
ตอบ ข.อธิบายตาม มาตรา ๑๒   



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   133 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

14. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต ใชช่ื้อยอ่ตามขอ้ใด 
 ก. ค.ป.ท.   ข. ค.ม.ท.  ค. ค.ป.จ.  ง. ค.ก.ท. 
ตอบ ก. 
15. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีใครเป็นประธาน 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ข.อธิบายตาม มาตรา ๒๐   
16. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งมีอายตุามขอ้ใด 
 ก. มีอายไุม่ต  ่ากว่าสามสิบปี    ข. มีอายไุม่ต  ่ากว่าสามสิบหา้ปี 
 ค. มีอายไุม่ต  ่ากว่าส่ีสิบปี    ง. มีอายไุม่ต  ่ากว่าส่ีสิบหา้ปี 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๒๑   
17. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละก่ีปี 
 ก. คราวละสองปี  ข. คราวละสามปี  ค. คราวละส่ีปี  ง.คราวละหา้ปี 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๒๒   
18. คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหนา้ท่ี ตามขอ้ใด 
 ก. เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
 ข. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ี 
 ค. จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. อธิบาย ตามมาตรา ๒๔ 
19. คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีใครเป็นประธานกรรมการ 
 ก. อธิบดีกรมบญัชีกลาง    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. ปลดักระทรวงการคลงั    ง. ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. อธิบายตาม มาตรา ๒๗   
20.  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ มีใครเป็นประธานกรรมการ 
 ก. อธิบดีกรมบญัชีกลาง    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. ปลดักระทรวงการคลงั    ง. ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. อธิบายตาม มาตรา ๓๒   
21. คณะกรรมการราคากลางตอ้งพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางอยา่งนอ้ยตามขอ้ใด 
 ก. ทุกสามเดือนต่อปี    ข. อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 ค. เป็นประจ าทุกเดือน    ง. อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๓๕   
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22. ใครมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง เพื่อใหส้าธารณชนสามารถเขา้ตรวจดู 
ได ้
 ก. ส านกังบประมาณ    ข. กรมบญัชีกลาง  
 ค. ส านกันายกรัฐมนตรี    ง. ส านกัตรวจเงินแผน่ดิน 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๔๖   
23. กรมบญัชีกลางตอ้งปรับปรุงฐานขอ้มูล อยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง 
 ก. ปีละหน่ึงคร้ัง     ข. ปีละสองคร้ัง   
 ค. ปีละสามคร้ัง     ง. ปีละส่ีคร้ัง 
ตอบ ข. อธิบายตาม มาตรา ๔๗   
24. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ใด 
 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก 
 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง     ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. อธิบาย ตามมาตรา ๕๕   
25.  งานจา้งท่ีปรึกษาอาจกระท าไดโ้ดยวิธีใด 
 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก 
 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง     ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง อธิบายตาม มาตรา ๖๙   
26. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท าไดโ้ดยวิธีใด 
 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก 
 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง     ง. วิธีประกวดแบบ 
 จ. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ จ.อธิบายตาม   มาตรา ๗๙   
27. วิธีคดัเลือก เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไม่นอ้ยกว่าก่ีรายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
 ก. สองราย  ข. สามราย  ค. ส่ีราย   ง. หา้ราย 
ตอบ ข.อธิบายตาม มาตรา ๘๑   
28. หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของใคร 
 ก. คณะรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. ส านกังานอยัการสูงสุด    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ค.อธิบาย ตามมาตรา ๙๓   
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29.  สัญญาท่ีท าในราชอาณาจกัรตอ้งมีขอ้ตกลงในการหา้มคู่สัญญาไปจา้งช่วงใหผู้อ่ื้นท าอีกทอดหน่ึง ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน เวน้แต่การจา้งช่วงแต่บางส่วนท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญาแลว้ ถา้คู่สัญญาไป
จา้งช่วงโดยฝ่าฝืนขอ้ตกลงดงักล่าว ตอ้งก าหนดใหมี้ค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนั้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละเท่าใดของ
วงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสญัญา 
 ก. ร้อยละสาม  ข. ร้อยละหา้  ค. ร้อยละสิบ  ง. ร้อยละสิบหา้ 
ตอบ ค.อธิบาย ตาม มาตรา ๙๕   
30. ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในก่ีวนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
 ก. ภายในสามวนั  ข. ภายในหา้วนั  ค. ภายในเจ็ดวนั  ง. ภายในสิบวนั 
ตอบ ค.อธิบายตาม มาตรา ๑๑๗   
31. ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
 ก. ภายในสามวนั  ข. ภายในหา้วนั  ค. ภายในเจ็ดวนั  ง. ภายในสิบวนั 
ตอบ ค.อธิบาย ตามมาตรา ๑๑๘   
32. ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ 
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษตาม
ขอ้ใด 
 ก. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ค. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงแปดปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตอบ ง.อธิบาย ตาม มาตรา ๑๒๐   
33. ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางและ
การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 ก. ภายใน 30 วนั  ข. ภายใน 60 วนั  ค. ภายใน 90 วนั  ง. ภายใน 120 วนั 
ตอบ ค. 
33. ใหก้ระทรวงการคลงั กรมบญัชีกลาง ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกังาน ก.พ. ส านกังบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าโครงสร้างกรมบญัชีกลาง กรอบอตัราก าลงัขา้ราชการและพนกังานราชการ และก าหนด
งบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น เพื่อรองรับการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของกรมบญัชีกลางตาม
พระราชบญัญติัน้ี ภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 ก. สามสิบวนั  ข. หกสิบวนั  ค. เกา้สิบวนั  ง. หน่ึงร้อยยีสิ่บวนั 
ตอบ ข. อธิบาย ตามมาตรา ๑๓๒   
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34. พระราชบญัญติัน้ี ใหไ้ว ้ณ วนัท่ีใด 
 ก. 24 มกราคม 2560    ข. 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
 ค. 24 มีนาคม 2560     ง. 24 เมษายน 2560 
ตอบ ข. 
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พระราชบัญญตัิ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศ

วา่  
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา 

ดงัต่อไปน้ี  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป  
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน  
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใด ๆ ไม่

วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวธีิการใด ๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

“ขอ้มูลข่าวสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัเอกชน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์รควบคุมการ
ประกอบวชิาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
“ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น  

___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๔๖ ก/หนา้ ๑/๑๐ กนัยายน ๒๕๔๐ 

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=0&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftnref1
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การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือ
ของผูน้ั้นหรือมีเลขหมาย รหสั หรือส่ิงบอกลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหรู้้ตวัผูน้ั้นได ้เช่น ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกลกัษณะ
เสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของผูท่ี้ถึงแก่กรรมแลว้ดว้ย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
“คนต่างดา้ว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย

และนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(๑) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีทุนเกินก่ึงหน่ึงเป็นของคนต่างดา้ว ใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ ให้

ถือวา่ใบหุน้นั้นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว 
(๓) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
(๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคน

ต่างดา้ว 
นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอ่ืน 

ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว  
มาตรา ๕  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
มาตรา ๖  ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการข้ึนในส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการวินิจฉยั
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และใหค้  าปรึกษาแก่เอกชนเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี  

หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

__________ 
มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีลงพิมพใ์น

ราชกิจจานุเบกษา 
(๑) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงาน 
(๒) สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวธีิการด าเนินงาน 
(๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวยีน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัให้มีข้ึนโดยมีสภาพอยา่งกฎ เพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๕) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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ขอ้มูลข่าวสารใดท่ีไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจ านวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงส่ิงพิมพน์ั้นก็ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหน่ึงแลว้ 

ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  

มาตรา ๘  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา ๗ (๔) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
จะน ามาใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั้นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อน
แลว้เป็นเวลาพอสมควร  

มาตรา ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยง้และค าสั่งท่ี
เก่ียวขอ้งในการพิจารณาวินิจฉยัดงักล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ท่ีของ

เอกชน 
(๕) ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนใน

การจดัท าบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการ
พิจารณาไวด้ว้ย 

(๘) ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหน่ึง ถา้มีส่วนท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผยตาม

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูด่ว้ย ใหล้บหรือตดัทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนนั้น 

บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาท่ี
มีค ารับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได ้ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได ้ในการน้ีใหค้  านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย
ประกอบดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๐  บทบญัญติัมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะก าหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผย ดว้ยวธีิการอยา่งอ่ืน  



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   140 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๑๑  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือท่ีจดัไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือท่ีมีการจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บุคคลใดขอขอ้มูล
ข่าวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูน้ั้นระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร ให้
หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร เวน้แต่ผูน้ั้นขอจ านวนมาก
หรือบ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จดัหาใหห้รือจะจดัท าส าเนาใหใ้นสภาพอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสารนั้นก็ได ้

ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่
แลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัท า วเิคราะห์ จ  าแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่ เวน้แต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารท่ีบนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่กรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผูน้ั้นหรือเป็นเร่ืองท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นใหก้็ได ้

บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการหา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดข้ึน
ใหม่ใหแ้ก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอ านาจหนา้ท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยูแ่ลว้ 

ใหน้ าความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสาร
ใหต้ามมาตราน้ี โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ขอจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอใหค้  าแนะน าเพื่อไปยืน่ค  าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

ถา้หน่วยงานของรัฐผูรั้บค าขอเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าขอเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัท าโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๖ ใหส่้งค าขอนั้นให้
หน่วยงานของรัฐผูจ้ดัท าขอ้มูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป  

มาตรา ๑๓  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดัขอ้มูล
ข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตาม
มาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลตามมาตรา ๒๕ 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้แต่ตอ้งแสดงเหตุผล
และรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั  
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หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 

________ 
มาตรา ๑๔  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ

เปิดเผยมิได ้ 
มาตรา ๑๕  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐ

หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยค านึงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกนั 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ไม่วา่จะเก่ียวกบัการฟ้องคดี การป้องกนั การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  แต่ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือค าแนะน า
ภายในดงักล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(๕) รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
(๖) ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผย หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผูใ้หม้าโดย

ไม่ประสงคใ์หท้างราชการน าไปเปิดเผยต่อผูอ่ื้น 
(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ท่ี

เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีค าสั่งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคล
ใดไดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเช่นใด และสมควรมีวธีิรักษามิใหร่ั้วไหลใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดวธีิการคุม้ครอง
ขอ้มูลข่าวสารนั้น  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  

มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ไดเ้สียของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแจง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งให้เวลา
อนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
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ผูท่ี้ไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง หรือผูท่ี้ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ผูรั้บผดิชอบ 

ในกรณีท่ีมีการคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารนั้นมิไดจ้นกวา่จะล่วงพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวา่คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารไดมี้ค าวินิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้แลว้แต่กรณี  

มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งนั้น โดยยื่นค า
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  

มาตรา ๑๙  การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยนั้นไม่วา่จะเป็นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะตอ้งด าเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิใหข้อ้มูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จ  าเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจ าเป็นจะ
พิจารณาลบัหลงัคูก่รณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้ 

มาตรา ๒๐  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ใหถื้อวา่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ตอ้งรับผิดหากเป็นการกระท าโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดด้ าเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม
มาตรา ๑๖ 

(๒) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มี
ค าสั่งใหเ้ปิดเผยเป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อนัส าคญัยิง่กวา่ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ 
หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ืนของบุคคล และค าสั่งนั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ ในการน้ีจะมีการ
ก าหนดขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได ้

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 

หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

____________ 
มาตรา ๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ี “บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและ

บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
มาตรา ๒๒  ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ

แห่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลกัเกณฑ ์
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วธีิการ และเง่ือนไขท่ีมิให้น าบทบญัญติัวรรคหน่ึง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ี
อยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีจะก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการของหน่วยงานดงักล่าว  

มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น และยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเม่ือหมดความจ าเป็น 
(๒) พยายามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีจะกระทบ

ถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั้น 
(๓) จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิง

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ประเภทของบุคคลท่ีมีการเก็บขอ้มูลไว ้
(ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
(ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 
(จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
(ฉ) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

(๔) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
(๕) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อ

ป้องกนัมิใหมี้การน าไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
ในกรณีท่ีเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูล

ทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใช ้ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ และ
กรณีท่ีขอขอ้มูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจใหข้อ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบงัคบั 

หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบในกรณีมีการใหจ้ดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นได ้เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ  

มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของ
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้
หรือในขณะนั้นมิได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้น 

(๒) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
นั้น 
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(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
ตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ่ื้น 

(๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้วา่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 

(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง 
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(๖) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

(๗) เป็นการใหซ่ึ้งจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอ

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
(๙) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมี้การ

จดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน และเม่ือบุคคลนั้นมีค าขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั้น
จะตอ้งใหบุ้คคลนั้นหรือผูก้ระท าการแทนบุคคลนั้นไดต้รวจดูหรือไดรั้บส าเนาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนท่ี
เก่ียวกบับุคคลนั้น และใหน้ ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การเปิดเผยรายงานการแพทยท่ี์เก่ียวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายก็ได ้

ถา้บุคคลใดเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ใหมี้
สิทธิยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนนั้นได ้ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารใหต้รงตามท่ีมีค าขอ ใหผู้ ้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งไม่
ยนิยอมแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่กรณีใด ๆ ให้
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอใหห้น่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของตนแนบไวก้บัขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ใหบุ้คคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตราน้ี
แทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีถึงแก่กรรมแลว้ได ้ 

หมวด ๔ 
เอกสารประวตัิศาสตร์ 

___________ 
มาตรา ๒๖  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายคุรบ 
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ก าหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อ
คดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

ก าหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหน่ึงใหแ้ยกตามประเภท ดงัน้ี 
(๑) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบเจด็สิบหา้ปี 
(๒) ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบยี่สิบปี 
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) หน่วยงานของรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชน์ในการ

ใชส้อย โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามท่ีจะตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร 

(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้น ยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีค าสั่งขยายเวลา
ก ากบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นใหก้ าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะก าหนดเกินคราวละหา้ปีไม่ได ้

การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมี้การขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

บทบญัญติัตามมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งท าลายหรืออาจท าลายไดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บรักษา 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

___________ 
มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒิ
อ่ืนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ 

ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึง
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สอดส่องดูแลและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและหน่วยงานของ

รัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

น้ี ตามท่ีไดรั้บค าขอ 
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(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ 
(๕) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังคราวตาม

ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
(๗) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
มาตรา ๒๙  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้ 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตาม

มาตรา ๒๗ พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ีหรือ

หยอ่นความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
มาตรา ๓๑  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
มาตรา ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งวตัถุ เอกสาร หรือ

พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้ 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอไม่วา่จะเป็นกรณี

ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถา้ผูมี้ค  าขอไม่เช่ือวา่เป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละแจง้ผลการตรวจสอบให้
ผูร้้องเรียนทราบ 

หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ 
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มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหน้ าความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

หมวด ๖ 
คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

________ 
มาตรา ๓๕  ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา ๑๗ และค าสั่งไม่แกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งตามสาขา
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลงัของ
ประเทศ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลตาม
ความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน และใหข้า้ราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

ในกรณีพิจารณาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้

กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้ 
มาตรา ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ 

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีสุด และในการมีค าวนิิจฉยั
จะมีขอ้สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็
ได ้

ใหน้ าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวนิิจฉยั
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๘  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา วธีิ
พิจารณาและวนิิจฉยั และองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๓๙  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทก าหนดโทษท่ีประกอบ
กบับทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม  
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หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

_______ 
มาตรา ๔๐  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา ๓๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
มาตรา ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนดตาม

มาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
บทเฉพาะกาล 
___________ 

มาตรา ๔๒  บทบญัญติัมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ใหห้น่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง หรือจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารตามวรรค
หน่ึงไวเ้พื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการจะไดก้ าหนด  

มาตรา ๔๓  ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมี
โอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความ
เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ข้ึน สมควรก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน  ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตยใหม้ัน่คงและจะยงัผลให้
ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหน่ึงดว้ย 
ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั  จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญตั ิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 
1. พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี ้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด 
 1.  พน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 2.  พน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 3.  พน้ก าหนดร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 4.  พน้ก าหนดร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ตอบ   2.  ตามมาตรา  1   
2. บรรดากฎหมาย   กฎ  ระเบียบ   และข้อบังคับอืน่  ในส่วนทีบ่ัญญตัิไว้แล้วในพระราชบัญญตัินี ้หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญตัินี้  จะมีผลอย่างไร 
 1.  ใชบ้งัคบัไดบ้างส่วน    2.  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
 3.  เป็นโมฆะ     4.  ไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใด 
ตอบ   2.   ตามมาตรา   3    
3. ในพระราชบัญญตัินี้   “ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่าอย่างไร 
 1.  ขอ้มูลต่างๆ  ของทางราชการท่ีถูกบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
 2. ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดย
สภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวธีิการใดๆ  
 3.  ส่ิงบนัทึกโดยท าเป็นรูปแบบของขอ้มูลในรูปเอกสารเท่านั้น 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   2.   ตามมาตรา    4    
4. ในพระราชบัญญตัินี้   ข้อใดคือความหมาย ของ “ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ”  ทีถู่กต้องทีสุ่ด 
 1.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
 2.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
 3.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชน 
 4.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชนรวมถึงขอ้มูลท่ีเอกชนเก็บรักษาไวด้ว้ยตนเองดว้ย 
ตอบ   3.  ตามมาตรา    4     
5. แนวคิดในการจัดท ากฎหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยเกดิขึน้อย่างจริงจังเป็นคร้ังแรกในสมัย
นายกรัฐมนตรีท่านใด 
 1.  นายชวน   หลีกภยั    2.  นายอานนัท ์  ปันยารชุน   
 3.  พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ    4.  นายสมคัร  สุนทรเวช 
ตอบ  2.    
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6. ร่างกฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ผ่านการพจิารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  เมื่อวนัที ่ 10  กนัยายน  2540   ในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด 
 1.  นายชวน   หลีกภยั    2.  นายอานนัท ์  ปันยารชุน   
 3.  พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธ    4.  นายสมคัร  สุนทรเวช 
ตอบ  3.    
7. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  คณะรัฐมนตรี 
 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยฯี  4.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
ตอบ  1.  ตามมาตรา    5   
8. ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัินีใ้นข้อ 12. มีอ านาจออกกฎกระทรวง  เพือ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี้   
ซ่ึงกฎกระทรวงจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้กระท าการตามข้อใด 
 1.  ทนัทีท่ีประกาศกฎกระทรวงนั้น   2.  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.  เม่ือรัฐสภาไดรั้บรอง 
 4.  เม่ือไดปิ้ดประกาศไวต่้อหนา้ศาลและท่ีท าการอ าเภอทุกทอ้งท่ี 
ตอบ   2.   ตามมาตรา    5   วรรคสอง    
9. ข้อใดเป็นจุดหลกัทีม่าส าคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
 2.  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 3.  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฯ 4.  มติคณะรัฐมนตรี 
ตอบ  1.    
10. ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึน้ในส านักงานใด 
 1.  ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม  2.  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 3.  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  4.   ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  3.  ตามมาตรา   6    
11. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้…”  ลงพมิพ์ในข้อใด 
 1.  หนงัสือพิมพร์ายวนั    2.  ราชกิจจานุเบกษา 
 3.  หนงัสือเวยีน     4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  ตามมาตรา    7   
12 ภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  ในพระราชบัญญัตินี ้  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี.้..”  ไว้เพือ่วตัถุประสงค์ตามข้อใดเป็นส าคัญ 
 1.  เป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของทางราชการ 2.  เป็นขอ้ปฏิบติัแก่ขา้ราชการในหน่วยงานนั้นๆ 
 3.  ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  3.  ตามมาตรา   9    
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13. บุคคลทีม่ีอ านาจในการเข้าตรวจดูเอกสาร  ตามมาตรา  9  วรรคหน่ึง (ข้อมูลข่าวสารของราชการ)  จะต้องมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองน้ันหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 1.  ตอ้งมีส่วนไดเ้สีย เพราะเป็นขอ้มูลข่าวสารของราชการ ราชการจ าตอ้งปกปิด 
 2.  ตอ้งมีส่วนไดเ้สีย  เพราะเป็นขอ้มูลข่าวสารของราชการ ราชการจะปกปิดหรือไม่ไม่ส าคญั 
 3.  จะมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารราชการท่ีประชาชนมีอ านาจตรวจดูไดอ้ยู่
แลว้ 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ   3.   ตามมาตรา   9   วรรคสาม     
14. บุคคลทีม่ีสิทธิในการตรวจดูเอกสาร นอกจากท าการตรวจดูแล้ว  ยงัมีสิทธิอย่างใดกบัเอกสารน้ันได้อกี 
 1.  ขอส าเนา 
 2.  ขอส าเนา หรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้ง 
 3.  ขอส าเนา หรือขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งรวมทั้งการน าตน้ฉบบัออกจากสถานท่ีราชการได ้
 4.  ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกตอ้งน าตน้ฉบบัออกจากสถานท่ีราชการร้องขอคดัส าเนาโดยไม่เสียค่าธรรมได ้
ตอบ   2.   ตามมาตรา   9   วรรคสาม   
15. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนดน้ัน  หากเป็นคน
ต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานีเ้พยีงใด กรณนีี ้ให้เป็นไปตามทีผู้่ใดก าหนด 
 1.  ค าสั่งนายกรัฐมนตรี    2.  มติคณะรัฐมนตรี 
 3.  กฎกระทรวง     4.  ค าสั่งของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ 
ตอบ  3.  ตามมาตรา  9   วรรคท้าย     
16. นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการทีล่งพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษาแล้ว  หรือทีจั่ดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้แล้วหรือทีม่ีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา  26  แล้ว    ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอืน่ใดของราชการ
อกี   ค าขอของผู้น้ันต้องระบุรายละเอยีดอย่างไร   
 1.  ระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการในลกัษณะท่ีอาจเขา้ใจไดต้ามควร 
 2.  ระบุรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 3.  ไม่ตอ้งระบุส่ิงใด สามารถขอขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้นัที 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  1.  ตามมาตรา    11  วรรคหน่ึง   
17. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้  ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารตามข้อใด 
 1.  ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งไปจดัท าวเิคราะห์ จ  าแนก รวบรวม หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่ 
 2.  ท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพท่ีพร้อมจะใหไ้ด ้
 3.  ถูกทั้งขอ้  1.  และ 2.    4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  2.  ตามมาตรา    11  วรรคสาม    
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18. ในกรณีทีม่ีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ที่ผู้ขอตรวจข้อมูลข่าวสารของราชการมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญตัินี ้และคณะกรรมการต้องพจิารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกีว่นั  นับแต่วันทีไ่ด้รับค า
ร้องเรียน 
 1.  ภายใน   30  วนั  2.  ภายใน   60  วนั 3.  ภายใน   90  วนั 4.  ภายใน   120  วนั 
ตอบ  1.  ตามมาตรา   13  วรรคสอง    
19. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใด ทีห่น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  อาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผยกไ็ด้ 
 1.  รายงานทางวชิาการ  
 2.  ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  
 3.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการท าความเห็น 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.    ตามมาตรา   15 (3)   
20. ค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขและระบุรายละเอยีด  ตามข้อใด 
 1. ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการหา้มก าหนดเง่ือนไข    
 2. ค  าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้  แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ท่ี
เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใด 
 3.  ค  าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ท่ีเปิดเผย
ไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 
 4.  ค  าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ไดไ้ม่ตอ้งตอ้งระบุไวแ้ต่อยา่งใด 
ตอบ   3.   ตามมาตรา    15  วรรคสอง    
21. การมีค าส่ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ถือว่ามีผลเป็นไปโดยอย่างไร 
 1.  เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
 2.  เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา 
 3.  เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีนั้นๆ 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.   ตามมาตรา   15   วรรคสอง    
22. การอุทธรณ์ค าส่ังเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ  อาจอุทธรณ์ได้ต่อผู้ใด 
 1.  คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์   2.  คณะกรรมการการปกครอง 
 3.  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  3.  แนวคิด   มาตรา  15   วรรคสอง   ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็
ได ้ แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่ท่ีเปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมี
ค าสั่งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามล าดบัสายการบงัคบับญัชา  
แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อ   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
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23. เพือ่ให้เกดิความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้
เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธีิรักษามิให้ร่ัวไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนด  วธีิการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารน้ัน  
ทั้งนี ้ ตามทีก่ าหนดในข้อใด 
 1.  ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
 2.  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
 3.  ตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
 4.  ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
ตอบ  1.   ตามมาตรา   16    
24. ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติอย่างไร 
 1.  แจง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้น ภายในเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรท่ีผูน้ั้นอาจเสนอค าคดัคา้นได ้
 2.  ใหป้ฏิเสธไม่อนุญาตในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้น 
 3.  เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่มีหนา้ท่ีแต่อยา่งใด   
 4.  ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2. 
ตอบ  1.  ตามมาตรา    17  วรรคแรก   
25.  ผู้ทีไ่ด้รับแจ้ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
ตน  มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันได้  โดยกระท าตามข้อใด 
 1.  โดยท าเป็นหนงัสือหรือแจง้เป็นวาจาถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผิดชอบ 
 2. โดยท าเป็นหนงัสือถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บผดิชอบ 
 3. โดยท าเป็นหนงัสือร้องเรียนถึงหน่วยงานของรัฐตน้สังกดันั้น  
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.  ตามมาตรา    17   วรรคสอง     
26. ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐมีค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา  14  หรือ มาตรา  15 หรือมีค าส่ัง
ไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17  ผู้น้ันอาจอุทธรณ์ต่อผู้ใด 
 1.  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 2.  คณะรัฐมนตรี 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   4.  นายกรัฐมนตรี 
ตอบ  1.   ตามมาตรา    18     
27.  ในกรณีทีเ่กบ็ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอย่างไร 
 1.  แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบล่วงหนา้หรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงคท่ี์จะน าขอ้มูลมาใช้
ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
 2.  หน่วยงานของรัฐสามารถน าขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูลไดโ้ดยตรงโดยไม่จ  าตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นอ านาจ
ของรัฐโดยเฉพาะ 
 3.  ถูกทั้งขอ้ 1.  และ 2.    4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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ตอบ  1.  ตามมาตรา    23   วรรคสอง   
28. หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ ในกรณตีามข้อใด 
 1.  ในกรณีท่ีมีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยงัท่ีใดซ่ึงจะเป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปทราบขอ้มูล
ข่าวสารนั้นได ้
 2.  ในกรณีท่ีมีการเขา้ตรวจสอบขอ้มูลนั้นโดยหน่วยงานรัฐผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลนั้น 
 3.  ไม่มีขอ้ใดถูก     4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  1.  ตามมาตรา    23  วรรคท้าย    
29. ข้อใด  ไม่ใช่ ข้อยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐมีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้  โดยไม่ต้องได้รับความยนิยอมของเจ้าของข้อมูลน้ัน 
 1.  เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยัโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าใหรู้้วา่เป็นขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 
 2.  เป็นการเปิดเผยต่อบริษทัมหาชนจ ากดั เพื่อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯนั้น 
 3.  เป็นการเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรค
หน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
 4.  เป็นการเปิดเผยต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
ตอบ   2.  ตามมาตรา    24    
30. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา   24  วรรคหน่ึง  (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) จะต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างไร 
 1.  ใหมี้การจดัท ารายช่ือผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลและผลเสียหายท่ีอาจจะไดรั้บจากการเปิดเผยขอ้มูลนั้น  
 2.  ใหมี้การจดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผยก ากบัไวก้บัขอ้มูลข่าวสารนั้น 
 3.  ใหห้น่วยงานรัฐวางประกนัเงินความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลเพื่อความเสียหายในอนาคต 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  2.   ตามมาตรา    24   วรรคสอง    
31. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามทีเ่ป็นจริง  ให้มีสิทธิอย่างไร 
 1.  แจง้เป็นวาจาโดยเร่งด่วน  เพื่อใหห้น่วยงานนั้นแกไ้ขขอ้มูล  แต่ไม่มีอ านาจลบขอ้มูลนั้น 
 2.  ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูล
ข่าวสารส่วนนั้นไดซ่ึ้งหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาค าขอดงักล่าว 
 3.  ไม่มีสิทธิอยา่งใด  เพราะเป็นขอ้มูลของทางราชการ 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  2.   ตามมาตรา    25   วรรคสาม    
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32. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเกบ็รักษาหรือมีอายุครบก าหนดแล้วตาม
พระราชบัญญตัินี ้  นับแต่วนัทีเ่สร็จส้ินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารน้ัน   ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ผู้ใด 
 1.  หอจดหมายเหตุ      2.  กรมศิลปากร 
 3.  หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
 4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  4.  ตามมาตรา    26    
33.  การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกนิความจ าเป็น  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ าหนดไว้ในข้อใด 
 1.  ค าสั่งนายกรัฐมนตรี    2.  มติคณะรัฐมนตรี 
 3.  กฎกระทรวง     4.  ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  3.  ตามมาตรา    26    วรรคส่ี     
34. ผู้ใดเป็นประธานในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
 1.  รัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  2.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 3.  ปลดักระทรวงกลาโหม    4.  ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ   1.   ตามมาตรา    27    
35.  ผู้ใด  เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี  คนหน่ึงเป็นเลขานุการ และอกีสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 3.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4.  รองนายกรัฐมนตรี 
ตอบ  2.   ตามมาตรา    27    วรรคสอง    
36. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27  มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 1.  2  ปี   2.  3  ปี   3.  4  ปี   4.  5  ปี 
ตอบ  2.   ตามมาตรา    29    
37. การประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย 
 1.  ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม    2.  ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
 3.  ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม    4.  ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 
ตอบ  2.  ตามมาตรา    31    
38. ให้ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นประธานในทีป่ระชุม  แต่ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้  ให้กระท าตามข้อใด 
 1.  ใหก้รรมการท่ีมาประชุมผูท่ี้มีอาวโุสสูงสุดท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 
 2.  ใหร้องประธานท าหนา้ท่ีแทนประธานเป็นการชัว่คราว 
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 3.  ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 4.  ใหเ้ล่ือนการประชุมออกไปก่อน  จนกวา่จะไดผู้ท้  าหนา้ท่ีประธาน 
ตอบ   3.   ตามมาตรา  31   วรรคสอง    
39. การวนิิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ถือเสียงเท่าใด จึงจะเป็นเสียงช้ี
ขาดทีถู่กต้องตามกฎหมาย 
 1.  ใหถื้อเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึง   2.  ใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 3.  ใหถื้อเสียงเกินกวา่สองในสาม   4.  ใหถื้อเสียงเอกฉนัท ์
ตอบ   2.   ตามมาตรา 31   วรรคสาม    
40. ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามทีม่ีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณตีามมาตรา 11  หรือ
มาตรา  25   ถ้าผู้มีค าขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา  13  คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการจะมีอ านาจตามข้อใด 
 1.  ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 2.  แจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
 3.  ถูกทั้งขอ้  1. และ  2.    4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  3. ตามมาตรา   33     
41. ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   โดยผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
 1.  นายกรัฐมนตรี     2.  คณะรัฐมนตรี 
 3.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  4.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ตอบ  2.  ตามมาตรา   35   
42. คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหน่ึง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่
น้อยกว่ากว่ากีค่น 
 1.  3 คน   2.  4  คน  3.  5  คน  4.  6  คน 
ตอบ  1.  ตามมาตรา    36   
43. ให้คณะกรรมการพจิารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยค านึงถึง
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในกีว่นันับแต่วันที่
คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 
 1.  3  วนั   2.  7  วนั  3.  15  วนั  4.  30  วนั 
ตอบ  2.   ตามมาตรา 37    
44. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาวธีิพจิารณาและวนิิจฉัยและ
องค์คณะในการพจิารณาและวนิิจฉัยให้เป็นไปตามข้อใด 
 1.  มติคณะรัฐมนตรี    2.  ค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 
 3.  ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 4.  ขอ้ก าหนดท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ตอบ   3.  ตามมาตรา   38    
45. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของคณะกรรมการทีส่ั่งตามมาตรา 32  ต้องระวางโทษเท่าใด 
 1.  จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 2.  จ  าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3.  จ  าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 4.  จ  าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ตอบ  2.   ตามมาตรา   40    
46. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากดัหรือเงื่อนไขทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐก าหนดตามมาตรา 20  ต้องระวางโทษ
เท่าใด 
 1.  จ  าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 2.  จ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3.  จ าคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 4.  จ  าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ตอบ   2.   ตามมาตรา 41     
47.  บทบัญญตัิมาตรา 7  มาตรา 8  และมาตรา 9  มิให้ใช้บังคับกบัข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใด 
 1.  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 2.  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 3.  ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 4.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  2.  ตามมาตรา   42     
48. ให้หน่วยงานของรัฐจัดพมิพ์ข้อมูลข่าวสาร หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญตัินีเ้พือ่ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่ผู้ใดก าหนด 
 1.  นายกรัฐมนตรี  2.  คณะรัฐมนตรี  3.  คณะกรรมการ 4.  ปลดักระทรวง 
ตอบ  3.   ตามมาตรา   42  วรรคสอง    
 

----------------------------------- 
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การใช้งานMicrosoft Office 
 

  

 

Microsoft  Word 
โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่เหมาะกบั งานพิมพ์เอกสารหรือรายงานต่างๆ แทนเคร่ือง

พิมพ์ดีดในสมัยก่อนที่เวลาแก้ไขค่อนข้างยาก ในขณะที่โปรแกรม Microsoft Word สามารถแก้ไข ลบ
ตัวอกัษร จัดรูปแบบตัวอกัษรได้ง่ายกว่ามาก ดังน้ัน ในปัจจุบัน โปรแกรม Microsoft Word จึงเป็น
โปรแกรมที่แทนเคร่ืองพิมพ์ดีดในปัจจุบัน 

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 
วิธทีี่ 1 : เปิดเมนู Start  
- คลิก Programs  
- คลิก Microsoft Word 
วิธทีี่ 2 : ดับเบ้ิลคลิกที่ icon ของ Microsoft Word บน desktop    (ถ้ามี) 
ส่วนประกอบของ Microsoft Word 

 

 

 

 

Title bar  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเอกสารที่เปิดอยู่ โดยที่มุมขวาแสดงปุ่มการซ่อน ปิด และ ย่อ/           
ขยายหน้าต่าง 

Menu Bar 

Standard ToolBar 

Formatting ToolBar 

Work Area 

    Cursor  

Ruler Line 

Drawing ToolBar 

Status Bar 

Title Bar 

Vertical Scroll Bar 
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Menu bar  แสดงหัวข้อเมนูการใช้งาน Word 
Toolbars      เป็นแถบเคร่ืองมือที่มีรูปภาพเลก็ ๆ  (Icon) เป็นตัวแทนของค าสั่งต่าง ๆ  

                     ประโยชน์เพ่ือท าให้ใช้ค าสั่งได้สะดวกขึ้น 
- Standard Toolbar  เป็นค าสั่งที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ 

   - Formatting Toolbar  เป็นค าสั่งที่ท  างานเกี่ยวกบัการจัดรูปแบบต่าง ๆ  เช่น   
                                           จัดรูปแบบอกัษร, จัดต าแหน่งข้อความ 
   - Drawing Toolbar  เป็นค าสั่งที่เกี่ยวกบัการแทรกรูปภาพ ต่าง ๆ เช่น  
      รูปวงกลม,  รูปสี่เหล่ียม, รูปภาพจากไฟล์ 

- Status bar  แสดงข้อมูลของเอกสารที่ก  าลังท างาน 
การซ่อน/แสดงแถบเคร่ืองมือ 
ขัน้ตอน 

- คลิกที่เมนู View เลือก Toolbars  
จะสงัเกตเหน็ กรอบแสดงรายช่ือ Toolbars ที่มีอยู่ ซ่ึงถ้า Toolbars ใดเราใช้อยู่ จะมีเคร่ืองหมายขีดถูกอยู่

ด้านหน้าด้วย 
การซ่อน/แสดงแถบไม้บรรทดั 
ขัน้ตอน 

-  คลิกที่เมนู View เลือก Ruler  
** ถ้าต้องการเปล่ียนหน่วยวัดใน Ruler  

ให้คลิกที่เมนู Tools เลือก Options… เลือกแผ่นงาน General  
ที่ Measurement units: เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ เช่น Inches, Centimeters     
การสร้างเอกสารใหม่ 
วิธทีี่ 1  : คลิกที่เมนู File เลือก New เลือก แผ่นงาน General เลือก   Blank Document 

วิธทีี่ 2  : คลิกที่ Icon   (New Blank Document) 
การบันทกึข้อมูล 
1. การบันทกึข้อมูลคร้ังแรก (ยังไม่เคยบันทกึมาก่อน) 
ขัน้ตอน 

1.  คลิกที่เมนู File เลือก คลิก Save  หรือ  คลิกที่ปุ่ม Save บน Standard toolbar  หรือ กด Ctrl + S จะปรากฏ
กล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ 
2. ถ้าต้องการเปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Save in เพ่ือเลือกต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ 
3. ในช่อง File Name พิมพ์ช่ือไฟล์ที่ต้องการบันทกึ 

4. คลิกที่ปุ่ม  Save เพ่ือท าการบันทกึ หรือ กดปุ่ม Enter 
2. การบนัทึกขอ้มูลซ ้ า (เคยบนัทึกมาแลว้ มีช่ือไฟลแ์ลว้) 
วิธทีี่ 1 :  คลิกที่เมนู File เลือก Save  หรือ   
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วิธทีี่ 2 :  คลิกที่ Icon   (Save) บน Standard toolbar  หรือ  
วิธทีี่ 3 :  กด Ctrl + S 

3. การบนัทึกขอ้มูลโดยตั้งช่ือใหม่ 
ขัน้ตอน 

1. คลิกที่เมนู File เลือก Save As จะปรากฏกล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ 
2. ถ้าต้องการเปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Save in เพ่ือเลือกต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ 
3. ในช่อง File Name พิมพ์ช่ือไฟล์ใหม่ที่ต้องการบันทกึ 

4. คลิกที่ปุ่ม  Save เพ่ือท าการบันทกึ หรือ กดปุ่ม Enter 
การเปิดแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ 
ขัน้ตอน 

1.  คลิกที่เมนู File เลือก Open หรือ คลิกที่ปุ่ม  (Open) บน Standard toolbar หรือ 
กด Ctrl + O จะปรากฏกล่อง Open บนหน้าจอ 
2.  เปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Look in เพ่ือไปที่ไฟล์อยู่ 
3.  ดับเบ้ิลคลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ  หรือ  คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ -> คลิกที่ปุ่ม Open 
การพิมพ์และแก้ไขข้อความ 
1. การย้ายต าแหน่ง cursor จาก Keyboard 

การย้าย …. วธีิการ 

ไปทางซ้าย 1 อกัขระ กด ← 

ไปทางขวา 1 อกัขระ กด → 

ไปทางซ้าย 1 ค า กด Ctrl + ← 
ไปทางขวา 1 ค า กด Ctrl + → 
ขึ้น 1 บรรทดั กด ↑ 

ลง 1 บรรทดั กด  ↓ 

ขึ้น 1 ย่อหน้า กด Ctrl +↑ 
ลง 1 ย่อหน้า กด Ctrl +↓ 

ไปที่จุดเร่ิมต้นของบรรทดั กด Home 
ไปที่จุดสดุท้ายของบรรทดั กด End 

ขึ้น 1 หน้าจอ กด PgUp 
ลง  1 หน้าจอ กด  PgDn 

ไปที่จุดเร่ิมต้นของหน้าจอ กด Ctrl + PgUp 
ไปที่จุดสดุท้ายของหน้าจอ กด Ctrl + PgDn) 
ไปที่จุดเร่ิมต้นของเอกสาร กด Ctrl + Home 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   161 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ไปที่จุดสดุท้ายของเอกสาร กด Ctrl + End 
 หมายเหตุ  1.│(Insertion point) หมายถึง ต าแหน่ง cursor ที่รอรับการพิมพ์ 

      2.  ใช้ Backspace ในการลบตัวอกัขระที่อยู่ด้านหน้า/ซ้ายของ   curosr  ส่วน Del ใช้ในการลบตัว
อกัขระที่อยู่ด้านขวา/ ด้านหลังของ cursor 
2. การย้ายต าแหน่ง cursor จาก Mouse 

   - เล่ือน mouse (I) ช้ีต าแหน่งที่ต้องการ แล้วกดคลิก 

3. การเล่ือนหน้าจอโดยใช้ Mouse 

เล่ือน 
วธีิการ 

ขึ้น (หรือลง) 1 บรรทดั คลิก  (หรือ ) บน Vertical scroll bar 

ขึ้น (หรือลง) 1 หน้าเอกสาร 
คลิกที่   (ขึ้น) บน Vertical scroll bar 

คลิกที่   (ลง) บน Vertical scroll bar 

4. การเลือกข้อความโดยใช้ Mouse 

เลือก 
วธีิการ 

ตามจ านวนที่ต้องการ เลื่อน mouse ชี้ ไปที่ต าแหน่งเร่ิมต้น กดปุ่ม mouse ค้างไว้แล้วลากให้เกดิแถบ
สดี าบนข้อความที่ต้องการแล้วปล่อยนิ้ วออกจากปุ่ม mouse 

1 ค า ดบัเบิ้ลคลิกบนค าที่ต้องการเลือก 

1 ประโยค กด Ctrl ค้าง พร้อมทั้งคลิกที่ต าแหน่งใดกไ็ด้ในประโยค 

1 บรรทดั เลื่อน mouse ชี้ที่ต้นบรรทดั (cursor จะเปล่ียนเป็นเคร่ืองหมายลูกศรเอยีง
ขวา) แล้วคลิก 

หลายบรรทดั เลื่อน mouse ชี้ที่ต้นบรรทดัแรกที่ต้องการ (cursor จะเปล่ียนเป็นเคร่ืองหมาย
ลูกศรเอยีงขวา) แล้ว Drag ลากลงไปจนถงึบรรทดัที่ต้องการ 

1 ย่อหน้า ใช้ mouse ชี้ที่ต้นบรรทดัใดกไ็ด้ในย่อหน้าที่ต้องการเลือก (cursor จะ
เปล่ียนเป็นเคร่ืองหมายลูกศรเอยีงขวา ) แล้วดบัเบิ้ลคลิก 

ทั้งเอกสาร ใช้ mouse ชี้ที่ต้นบรรทดัใดกไ็ด้ในย่อหน้าที่ต้องการเลือก (cursor จะ
เปล่ียนเป็นเคร่ืองหมายลูกศรเอยีงขวา ) แล้ว ทริบเบิ้ลคลิก (กด mouse 3 
คร้ัง ตดิๆกนั) 

5. การเลือกข้อความโดยใช้ Keyboard 
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เลือก วธีิการ 

ตามจ านวนที่ต้องการ เล่ือน  cursor ไปที่ต าแหน่งเร่ิมต้น แล้วกด Shift ค้างไว้ แล้ว กดที่ 
← (หรือ →) เพ่ือไปยังต าแหน่งท้ายข้อความแล้วปล่อยน้ิวออกจาก
ปุ่ม Shift 

ทั้งเอกสาร กด Ctrl + A 

การลบข้อความ 
ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการลบ 
- กด ปุ่ม Delete หรือ Backspace  
การย้ายข้อความ 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 

- คลิกเมนู Edit เลือก Cut หรือ คลิกที่ Icon  (Cut) บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + X 
- เล่ือน cursor ให้อยู่ต าแหน่งที่ต้องการให้ปรากฏข้อความ 

- คลิกเมนู Edit เลือก Past หรือ คลิกที่ Icon  (Paste) บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + V 
การคัดลอกข้อความ 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอก 

- คลิกเมนู Edit เลือก Copy หรือ คลิกที่ Icon  (Copy) บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + C 
- เล่ือน cursor ให้อยู่ต าแหน่งที่ต้องการให้ปรากฏข้อความ 

- คลิกเมนู Edit เลือก Past หรือ คลิกที่ Icon  (Paste) บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + V 
** โดยในการวาง จะวางหรือ Paste กี่คร้ังกไ็ด้ 

การค้นหาข้อความ 
ขัน้ตอน 

- คลิกเมนู Edit เลือก Find  หรือ กด Ctrl + F  จะปรากฏกล่อง Find and Replace dialog 
-  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา ในช่อง Find What :  
-  คลิกปุ่ม Find Next เพ่ือท าการค้นหาข้อความที่ต้องการ 
การแทนที่ข้อความ 

ขัน้ตอน 

- คลิกเมนู Edit เลือก Replace  หรือ กด Ctrl + H  จะปรากฏกล่อง Find and Replace dialog 
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- พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา ในช่อง Find What : 
-  พิมพ์ข้อความที่ต้องการแทนที่ ในช่อง Replace With : 
- คลิกปุ่ม Replace   ถ้าต้องการแทนที่ทีละค า  แต่ถ้าต้องการแทนที่ทั้งหมดทั้งเอกสาร ให้ คลิกที่ปุ่ม Replace 
All 
การจัดต าแหน่งข้อความ 
** จาก Icon 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการจัด 
- เลือก Icon ในแถบ Formatting Toolbar ที่ต้องการ 

 Align Left จัดข้อความชิดขอบซ้าย 

 Center  จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง 

 Align Right จัดข้อความชิดขอบขวา 

 Justify  จัดข้อความชิดทั้งขอบซ้ายและขอบขวา 

  Distributed จัดข้อความชิดทั้งขอบซ้ายและขอบขวา และ 
พยายามจัดให้ช่องไฟเทา่กนั 

การเพ่ิม-ลดการเย้ือง 

- เลือกข้อความที่ต้องการ 
- คลิกที่ Icon ที่ต้องการ ได้แก่ 

   Decrease Indent ลดการเย้ือง (เล่ือนไปด้านซ้าย 

   Increase Indent เพ่ิมการเย้ือง (เล่ือนไปด้านขวา) 
การก าหนดการเว้นบรรทดั 

- เลือกบรรทดัของข้อความที่ต้องการ 

- คลิกที่ Icon  (Line Space) ในแถบ Formatting Toolbar จะมีตัวเลือกให้เลือก ดังน้ี 
 1.0 
 1.5 
 2.0  
 2.5 
 3.0 

- เลือกจ านวนบรรทดัที่ต้องการเว้น 

การก าหนดรูปแบบตัวอกัษร 
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** จากเมนู 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการจัด 
- คลิกเมนู Format  เลือก Font จะปรากฏกล่อง Font Dialog 
    Font :    เลือกรูปแบบตัวอกัษรที่ต้องการ 
 Font Style :  เลือกแสดงอกัขระ เช่น ปกติ, ตัวหนา หรือตัวเอยีง 

Size :   เลือกขนาดตัวอกัษร 
Underline :  เลือกลักษณะขีดเส้นใต้ 
Color :   เลือกสขีองตัวอกัษร 
Effect :   เลือกลักษณะพิเศษของตัวอกัษร เช่น ตัวนูน 

- คลิก OK  
** จาก Icon 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความที่ต้องการจัด 
  - เลือก Icon ในแถบ Formatting Toolbar ที่ต้องการ 

   Font เลือกรูปแบบตัวอกัษรที่ต้องการ 

  Font Size เลือกขนาดตัวอกัษร  

      Bold  ตัวหนา 

    Italic  ตัวเอยีง 

    UnderLine ขีดเส้นใต้ 

    Font Color เลือกสอีกัษร 

การเน้นข้อความ 

- เลือกข้อความที่ต้องการ 

- คลิกที่ Icon  (Highlight) ในแถบ Formatting Toolbar 
- เลือกสทีี่ต้องการ 

การก าหนดเส้นขอบให้กบัข้อความ 

** จากเมนู 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการสร้างกรอบ 
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- คลิกเมนู Format เลือก Border and Shading  จะปรากฏกล่อง Border and Shading dialog 
- คลิกที่แผ่นงาน Borders 

Setting   เลือกรูปแบบเส้นขอบ 
Style   เลือกรูปแบบลักษณะของเส้นขอบ 
Color    เลือกสขีองเส้นขอบ 
Width   เลือกขนาดของเส้นขอบ 

- คลิก OK  
การก าหนดเส้นขอบให้กบัหน้ากระดาษ 

- คลิกเมนู Format เลือก Border and Shading  จะปรากฏกล่อง Border and    
  Shading dialog 
- คลิกที่แผ่นงาน Page Border 

Setting   คลิกเลือกรูปแบบเส้นขอบ 
Style   เลือกรูปแบบลักษณะของเส้นขอบ 
Color    คลิกเลือกสขีองเส้นขอบ 
Width   คลิกเลือกขนาดของเส้นขอบ 
Art   เลือกรูปแบบเส้นขอบในแบบรูปภาพ 

- คลิก OK 
การแทรกเส้นในแนวนอน 

- คลิกให้ cursor อยู่ในบรรทดัที่ต้องก 

- คลิกเมนู Format เลือก Border and Shading  จะปรากฏกล่อง Border and  
  Shading dialog 
- คลิกที่ปุ่ม Horizontal Line… 
- คลิกเลือกแบบเส้นที่ต้องการ 

- คลิก Ok 
การก าหนดสพ้ืีน 
** จากเมนู 

ขัน้ตอน 

- เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการลงสพ้ืีน 

- คลิกเมนู Format เลือก Border and Shading  จะปรากฏกล่อง Border and  
  Shading dialog 
- คลิกที่แผ่นงาน Shading 

 Fill :    เลือกสพ้ืีนที่ต้องการ 
 Pattern Style : เลือกลวดลายของสพ้ืีน เช่น ลายจุด, ลายเส้น 

- คลิก OK 
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การจัดย่อหน้าและรูปแบบข้อความในเอกสาร 
** จากเมนู 

ขัน้ตอน 

- เลือกย่อหน้าที่ต้องการจัด 
- คลิกเมนู Format -> คลิก Paragraph จะปรากฏกล่อง Paragraph dialog 
- คลิกที่แผ่นงาน Indents and Spacing 

Alignment  เลือกรูปแบบการจัดข้อความ เช่น ชิดด้านซ้าย, กึ่งกลาง 
  หน้า, ชิดด้านขวา หรือ จัดขอบชิดซ้ายขวา 
Indentation  ในช่อง left ก าหนดระยะห่างจากขอบซ้าย   
            ในช่อง right ก าหนดระยะห่างจากขอบขวา 
Spacing  ในช่อง Before ก าหนดช่องไฟบรรทดัก่อนหน้า   
                     ในช่อง After ก าหนดช่องไฟบรรทดัที่ตามมา 

- คลิก OK  
หมายเหตุ  : สามารถก าหนดการย่อหน้าเอกสารผ่านไม้บรรทดั  โดยที่ 

      หมายถึง ต าแหน่งย่อหน้าของบรรทดัแรก 
     ทางซ้าย  หมายถึง ต าแหน่งย่อหน้าของบรรทดัอื่นที่ไม่ใช่บรรทดัแรก 
     ทางขวา  หมายถึง ต าแหน่งย่อหน้าจากขอบด้านขวาของข้อความ 

      หมายถึง การปรับเปล่ียนต าแหน่งย่อหน้าของทุกบรรทดั 
การก าหนด TAB  
** จากเมนู 

ขัน้ตอน 

- คลิกเมนู Format เลือก Tabs จะปรากฏกล่อง Tabs dialog 
Default tab stops :  ก าหนดระยะ tab อตัโนมัต ิ

   Alignment :   เลือกรูปแบบของ tab 
Leader :   ก าหนดตัวอกัขระน าหน้า tab 

-  คลิก OK  
** จาก Ruler 
- คลิกที่ tab ที่ด้านซ้ายสดุของไม้บรรทดั เพ่ือเลือกรูปแบบ tab ที่ต้องการ ซ่ึงได้แก ่

 └     หมายถึง  ต าแหน่ง tab ที่มีการจัดข้อความชิดซ้าย 
  ┘     หมายถึง  ต าแหน่ง tab ที่มีการจัดข้อความชิดขวา 

  ⊥   หมายถึง  ต าแหน่ง tab ที่มีการจัดข้อความกลาง tab 

  ⊥.  หมายถึง ต าแหน่ง tab  ที่มีการจัดข้อความซ้ายขวาตามจุดทศนิยม 
- คลิกที่ต าแหน่งที่ต้องการในไม้บรรทดั  

การแบ่งหน้ากระดาษ 
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- เล่ือน cursor ให้อยู่บรรทดัที่ต้องการแบ่งหน้า 
- คลิกเมนู Insert เลือก  Break จะปรากฏกล่อง Break dialog 
- คลิกเลือก Page Break 
- คลิก OK  
** หรือกด ปุ่ม Ctrl + Enter  
การจัดรูปหน้าเอกสาร 
- คลิกเมนู File เลือก Page Setup จะปรากฏกล่อง Page Setup dialog 
- คลิกเลือกแผ่นงาน Margins 
Top, Bottom, Left และ Right ใส่ระยะห่างจากขอบที่ต้องการ 

Gutter พิมพ์ระยะที่ต้องการให้บวกเพ่ิมเพ่ือการเข้าเล่ม 
Apply To : เลือก 

            Whole Document ให้มีผลกบัทั้งเอกสาร 
This Point Forward ให้มีผล ณ ต าแหน่งที่ cursor เป็นต้นไป 

            This Section ให้มีผลกบัเฉพาะส่วนของเอกสารน้ีเทา่นั้น 
- คลิก OK 
การก าหนดขนาดกระดาษและรูปแบบการจัดวางกระดาษ 

ขัน้ตอน 

- คลิกเมนู File เลือก Page Setup จะปรากฏกล่อง Page Setup dialog 
- คลิกเลือกแผ่นงาน Paper Size 

Paper Size : เพ่ือเลือกขนาดของกระดาษที่ต้องการ 
Orientation : เพ่ือเลือกแนวในการวางกระดาษ 
   Portrait วางกระดาษแนวตั้ง 
            Landscape วางกระดาษแนวนอน 
Apply To : เลือก 
     Whole Document ให้มีผลกบัทั้งเอกสาร 

 This Point Forward ให้มีผล ณ ต าแหน่งที่ cursor เป็นต้นไป 
             This Section ให้มีผลกบัเฉพาะส่วนของเอกสารน้ีเทา่นั้น 
- คลิก OK  
การแก้ไขค าอตัโนมัติ  

ขัน้ตอน 

- คลิกเมนู Tools เลือก AutoCorrect จะปรากฏกล่อง AutoCorrect dialog 
- คลิกเลือกแผ่นงาน AutoCorrect 

Replace : ใส่ข้อความที่ต้องการให้มีการแก้ไขอตัโนมัติ 
       With    : ใส่ข้อความที่ต้องการให้แก้ไขเป็น 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   168 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

- คลิกที่ปุ่ม Add 
- คลิก OK  
** หมายเหตุ  ในกรณีที่มีข้อความดังกล่าวในรายการแก้ไขอตัโนมัติอยู่แล้ว จะ 

     ปรากฏข้อความให้ยืนยันว่าต้องการเปล่ียนแปลงข้อความการแก้ไข 
     หรือไม่  ถ้าต้องการให้คลิกที่ปุ่ม Yes ถ้าไม่ต้องการให้คลิกที่ปุ่ม No 

การก าหนดหมายเลขต้นบรรทดัหรือเคร่ืองหมายต้นบรรทดั 
- เลือกข้อความที่ต้องการก าหนดเลขบรรทดัหรือหัวบรรทดั 
- คลิกเมนู Format เลือก Bullets and Numbering จะปรากฏกล่อง Bullets and  
  Numbering dialog 
- คลิกเลือกแผ่นงาน Bulleted เพ่ือก าหนดหัวบรรทดั (หรือ Numbering เพ่ือ 
  ก าหนดเลขที่บรรทดั) แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ 
- คลิก OK  
** หมายเหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกการก าหนดเลขบรรทดัหรือหัวบรรทดั 
- เลือกข้อความที่ต้องการก าหนดเลขบรรทดัหรือหัวบรรทดั 
- คลิกที่ Icon Bullets หรือ Icon Numbering บน Formatting toolbar 
การสร้างตาราง 
- เล่ือน cursor ให้อยู่บรรทดัที่ต้องการ 
- คลิกเมนู Table เลือก Insert Table จะปรากฏกล่อง Insert Table dialog 

 Number of rows   ก าหนดจ านวนแถว 
 Number of columns  ก าหนดจ านวนคอลัมน์ 

- คลิก OK 
การเล่ือน cursor  ในตาราง 

ปุ่ม ต าแหน่ง 

Tab เซลล์ถัดไป 

Shift + Tab เซลล์ก่อนหน้า 

Alt + Home เซลล์ซ้ายสดุในแถวปัจจุบัน 

Alt + End เซลล์ขวาสดุในแถวปัจจุบัน 

Alt + PgUp เซลล์บนสดุในคอลัมน์ปัจจุบัน 

Alt + PgDn เซลล์ล่างสดุในคอลัมน์ปัจจุบัน 

 
การเลือกแถวหรือคอลัมน์ 

- คลิกที่แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการเลือก 
-  คลิกเมนู Table เลือก Select Row เพ่ือเลือกแบบแถว  

 Select Column เพ่ือเลือกแบบคอลัมน์ 
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การลบแถวหรือคอลัมน์ 
- เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการลบ 
- คลิกเมนู Table เลือก  Delete Row เพ่ือเลือกลบแถว  
      Delete Column เพ่ือเลือกลบคอลัมน์ 

การเพ่ิมแถวหรือคอลัมน์ 

- เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการแทรกเพ่ิมก่อนหน้า 
- คลิกเมนู Table เลือก Insert Row เพ่ือเลือกแทรกแถว  

Insert Column เพ่ือเลือกแทรกคอลัมน์ 
การแทรกภาพตัดปะ 

- เล่ือน cursor ให้อยู่ต าแหน่งที่ต้องการ 
- คลิกเมนู Insert -> คลิก Picture คลิก Clipart… 
  เลือก กลุ่มรูป และ รูปภาพที่ต้องการ  
การแทรกรูปภาพ 

- เล่ือน cursor ให้อยู่ต าแหน่งที่ต้องการ 
- คลิกเมนู Insert เลือก Picture คลิก From File… 
  เลือก drive หรือ folder ที่เกบ็ไฟล์รูปภาพ 

เลือก รูปภาพที่ต้องการ  
การแทรกข้อความศิลป์ 

- เล่ือน cursor ให้อยู่ต าแหน่งที่ต้องการ 
- คลิกเมนู Insert เลือก Picture คลิก WordArt… 
                จะมี WordArt Gallery ปรากฏขึ้นมา 
 - เลือก แบบที่ต้องการ คลิก Ok   
 - พิมพ์ข้อความที่ต้องการ  

- คลิก Ok   
การแทรกเลขที่หน้า 

- คลิกเมนู Insert เลือก Page Numbers จะปรากฏกล่อง Page Numbers dialog 
Position เลือกต าแหน่งที่จะวางเลขที่หน้าจากขอบกระดาษบนล่าง 
Alignment เลือกต าแหน่งที่จะวางเลขที่หน้าจากขอบกระดาษซ้ายขวา 

- คลิก Format เพ่ือเลือกรูปแบบตัวแสดงเลขที่หน้า 
- คลิก OK  
การก าหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ 
- คลิกเมนู View เลือก Header and Footer จะปรากฏกล่อง Header and Footer   toolbar  
- พิมพ์ข้อความที่ต้องการเพ่ิมในหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ   
-  คลิกที่ปุ่ม close  
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หมายเหตุ : ในการก าหนดข้อความของหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ สามารถคลิกปุ่มบน Header and Footer toolbar 
เพ่ือเพ่ิมข้อมูล เลขที่หน้ากระดาษ จ านวนหน้ากระดาษ วันที่ และเวลา) 
การก าหนดให้หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษแตกต่างกนัในแต่ละหน้า 
- คลิกเมนู File เลือก Page Setup จะปรากฏกล่อง Page Setup dialog 
- คลิกเลือกแผ่นงาน Layout Headers and Footers เลือก Different odd and even หรือ Different first page 
- คลิก OK  
การดูตัวอย่างงานพิมพ์บนจอภาพ 

- คลิกที่ Icon  (Print Preview) จะมองเหน็ภาพรวมทั้งหมดของงานพิมพ์  
การสั่งพิมพ์งาน 

- คลิกเมนู File เลือก Print  หรือ กด Ctrl + P  จะปรากฏกล่อง Print dialog 
   Name :  เลือกเคร่ืองพิมพ์ 
   Page range : เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์  โดยที่ 
   Number of copies : เพ่ือก าหนดจ านวนส าเนาที่ต้องการพิมพ์ 
   Print : เพ่ือก าหนดขอบเขตของเอกสาร  เช่น ทั้งหมด เฉพาะหน้าค่ี เฉพาะหน้าคู่ 

- คลิก OK  
การออกจาก Microsoft Word  
วิธทีี่ 1 : คลิกที่เมนู File เลือก Exit  
วิธทีี่ 2  :  กด Alt + F4     

วิธทีี่ 3  : คลิกที่ปุ่ม   (Close) บน Title bar 
 

แบบทดสอบ Microsoft  Word 
จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สดุ 
1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) สามารถท างานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกบังานประมวลค าอย่างไร 
      ก.  สามารถค้นหาและเปล่ียนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด 
     ข. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 

ค.  สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทดั 

 ง.  ถูกทุกข้อ 
2.  I   เป็นสญัลักษณ์หมายถึงข้อใด 

ก. แถบเคร่ืองมือ  (Toolbar) 
ข. แถบเมนู  (Menu bar ) 
ค. สญัลักษณ์แสดงต าแหน่งตัวแทรกข้อความ (Insertion Point) 
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ง. ตัวช้ีเมาส ์ (Cursor) 
3.  แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) มีหน้าที่อะไร 
 ก.  เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ที่เปิดอยู่ 
 ข.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรม 
 ค.  เป็นแถบที่แสดงสถานะการท างานในขณะน้ันๆ 
 ง.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ปุ่มค าสั่ง ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 
4.  การแสดงแถบไม้บรรทดั (Ruler) สามารถท าได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด 
 ก.  View -> Ruler  
 ข.  View -> Toolbars->คลิกเลือกประเภทของเคร่ืองมือที่ต้องการ 
 ค.  View-> Normal 
 ง.  View-> Zoom… 
5.  จงเรียงล าดับขั้นตอนการลบข้อความให้ถูกต้อง 

1. ก าหนดพ้ืนที่ท  างานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการจะลบ 
2. คลิกค าสั่ง ตัด 
3. คลิกค าสั่ง แก้ไข 
ก.  1 - 2 – 3  ข.  3 - 2 – 1  ค.  2 - 3 -1  ง.  1 - 3 – 2 

6.  สญัลักษณ์รูปที่ใช้ในการย้ายข้อความคือข้อใด 
ก .  ข.   ค.   ง. 

7.  การ ยกเลิกค าสั่งท าได้โดยการคลิกที่สญัลักษณ์รูป 
ก.  

 
ข. 

 
 ค. 

 
 ง. 

 
8.  การคัดลอก (Copy) ข้อความ จะต้องใช้ควบคู่กบัค าสั่งใด 

ก.  พิมพ์ (Print)  ข.  สร้าง (New)  ค.  ตัด (Cut)  ง.  วาง (Paste) 
9.  สญัลักษณ์รูปที่ใช้ในการเปิดแฟ้มเอกสารใหม่คือข้อใด 

ก. 

 
ข. 
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ค. 

 
ง. 

 
10.  จงเรียงล าดับขั้นตอนการการย้ายข้อความให้ถูกต้อง 

1. ก าหนดพ้ืนที่ท  างานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการย้าย 
2. คลิกค าสั่ง ตัด 
3. คลิกค าสั่ง แก้ไข 
4. คลิกในต าแหน่งซ่ึงต้องการให้เป็นที่ต้ังของข้อความที่ต้องการย้าย 
5. คลิกค าสั่ง แก้ไข 
6. คลิกค าสั่ง วาง 
ก.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6    ข.  4 - 3 - 2 - 1 -5 – 6 
ค.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6    ง.  1 - 3 - 2 - 4 - 5 -6 

11. แถบเคร่ืองมือของโปรแกรม Microsoft Word คือข้อใด  
  ก.  Menu Bar  ข.  Format Bar  ค.  Title Bar  ง.  Tool Bar 
12. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ใช้ในการเช่ือมต่อ เพ่ือเล่น Internet ผ่านสายโทรศัพทท์ี่บ้าน 
  ก.  Scanner   ข.  Mouse  ค.  Modem  ง.  Telephone 
13. โปรแกรมใดต่อไม่น้ีไม่อยู่ Microsoft Office 
  ก.  Power Point  ข.  Word  ค.  Excel  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัโปรแกรม  Microsoft Word 

ก.  เป็นโปรแกรมที่มีระบบอตัโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการท างาน ท าให้สะดวกขึ้น 
ข.  สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเรว็ 
ค.  มีความสามารถในการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรม  Microsoft Office 
ง.  ไม่สามารถสร้างเอกสารให้ใช้งานในอนิเตอร์เนท็ได้ 

15. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  (Microsoft Words ) สามารถท างานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกบังานประมวลค าอย่างไร 
  ก.  สามารถค้นหาและเปล่ียนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด 
 ข.  สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร 
 ค.  สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทดั 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

16.  แถบหัวเร่ือง (Title bar) คือ 
 ก.  เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ที่เปิดอยู่ 
 ข.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรม 
 ค.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ปุ่มค าสั่ง ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 
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 ง.  เป็นแถบที่แสดงสถานการณ์ท างานในขณะน้ันๆ 
17.  แถบเมนู (Menu bar ) คือ 
 ก.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรม 
 ข.  เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ที่เปิดอยู่ 

 ค.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ปุ่มค าสั่ง ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 

 ง.  เป็นแถบที่แสดงสถานะการท างานในขณะน้ันๆ 

18. แถบเคร่ืองมือที่ใช้ในพิมพ์กล่องข้อความ คือแถบเคร่ืองมือชนิดใด 
 ก.  แถบเคร่ืองมือรูปวาด (Drawing Toolbar) 
 ข.  แถบเคร่ืองมือรูปภาพ (Picture Toolbar) 
 ค.  แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) 
 ง.  แถบเคร่ืองมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) 
19. Windows หมายถึงอะไร 
 ก.  ชุดอุปกรณ์     ข.  ชุดค าสั่ง 

 ค.  ระบบปฏบัิติการ    ง.  ผู้เขียนโปรแกรม 

20. ค าสั่ง Page Setup ... ใช้ในการท าสิ่งใด 

 ก.  พิมพ์รูปภาพ     ข.  ดูรูปภาพก่อนพิมพ์ 
 ค.  ตั้งระยะขอบและขนาดกระดาษ  ง.  เลือกชนิดของเคร่ืองพิมพ์ 
21. ค าสั่งในเมนู File ค าสั่งใดที่ใช้แสดงภาพก่อนการพิมพ์หรือภาพเหมือนพิมพ์ 
 ก.  Print  ข.  Print Preview ค.  Save As  ง.  Open  
22. ค าสั่ง New มีความหมายว่าอย่างไร 
 ก.  ลบรูปทั้งหมด ข.  สร้างไฟล์ใหม่ ค.  ลบไฟล์  ง.  บันทกึไฟล์ 

23. ค าสั่ง Open มีความหมายว่าอย่างไร 
 ก.  ลบรูปทั้งหมด    ข.  ขอไฟล์ใหม่    
 ค.  เปิดไฟล์ในแผ่นดิสก์    ง.  บันทกึไฟล์ 

24. ค าสั่งใดที่ใช้ในการเปิดโปรแกรม Microsoft Word 
 ก.  Open ...  ข.  Save  ค.  Save As ...  ง.  Exit 
25. ค าสั่ง Save As ... ใช้ในกรณีใด 
 ก.  บันทกึลงไฟล์ช่ือเดิม    ข.  บันทกึเป็นไฟล์ช่ืออื่น 

 ค.  เปล่ียนช่ือไฟล์เป็นช่ือใหม่   ง.  ลบไฟล์เก่าทิ้ง 

26. ถ้าต้องการพิมพ์งาน จะต้องใช้ค าสั่งในเมนูใดชุดใด 

 ก.  แฟ้ม (File)  ข.  แก้ไข (Edit)  ค.  รูปแบบ (Format) ง.  เคร่ืองมือ (Tools) 
27. ค าสั่ง Print มีความหมายว่าอย่างไร 
 ก.  พิมพ์รูปภาพ  ข.  พิมพ์ไฟล์  ค.  พิมพ์ตัวอกัษร ง.  พิมพ์ตัวเลข 
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28.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก. ใช้เพ่ือท าหน้าเอกสาร    ข.  ใช้เพ่ือท าเยื้องย่อหน้า 

 ค.  ใช้เพ่ือย่อตัวอกัษร    ง.  ใช้เพ่ือท าตัวอกัษรตัวใหญ่ 

29. การบันทกึข้อมูลคร้ังใด ที่โปรแกรมจะให้ต้ังช่ือแฟ้ม 

 ก.  คร้ังแรก  ข.  คร้ังที่สี่  ค. คร้ังที่สอง   ง. คร้ังที่สาม  

30.   เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร  
 ก.  ใช้ตรวจดูเอกสารก่อนเลิกงาน   ข.  ใช้ตรวจดูเอกสารก่อนส่งงาน 

 ค.  ใช้ตรวจดูเอกสารก่อนพิมพ์งาน  ง.  ใช้ตรวจดูเอกสารก่อนท างาน 

31. ถ้าต้องการยกเลิก ค าสั่ง หรือ ยกเลิกการท างาน ควรคลิกที่เคร่ืองมือใด 

 ก.   

 ข.   

 ค.   

 ง.   

32.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้คัดลอกข้อมูล    ข.  ใช้วางข้อมูล 

 ค.  ใช้แก้ไขข้อมูล    ง.  ใช้ลบหรือตัดข้อมูล 

33.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ใช้ลบข้อความจากขวาไปซ้าย    ข.  ใช้ลบข้อความจากน้อยไปมาก 

 ค.  ใช้ลบข้อความจากมากไปน้อย  ง.  ใช้ลบข้อความจากซ้ายไปขวา 

34. การคัดลอกค าหรือข้อความให้เลือกไปที่เมนูในข้อใด 

 ก.  เมนูวิธใีช้ (Help)    ข.  เมนูมุมมอง (View) 
 ค.  เมนูแฟ้ม (File)    ง.  เมนูแก้ไข (Edit) 

35.  ถ้าสญัญาไฟดับจะเกดิอะไร 

 ก.  ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขที่ Numlock ได้  ข.  ไม่สามารถพิมพ์ภาษาองักฤษได้ 

 ค.  ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้   ง.  สามารถพิมพ์ตัวเลขที่ Numlock ได้ปกติ 

36.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้แก้ไขข้อมูล    ข.  ใช้ลบข้อมูล 

 ค.  ใช้คัดลอกข้อมูล    ง.  ใช้บันทกึข้อมูล 
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37. ถ้าคลิกไปที่ปุ่ม  ใช้ส าหรับท างานอะไร 

 ก.  ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์   ข.  พิมพ์เอกสารลงกระดาษ 

 ค.  แสดงวิธกีารใช้เคร่ืองพิมพ์   ง.  ดูเอกสารก่อนพิมพ์ 

38. ถ้าต้องการให้ข้อความชิดด้านขวา ควรใช้เคร่ืองมือใด 

 ก.       ข.   

 ค.       ง.   

39.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้แก้ไขตัวอกัษรจากทางด้านซ้ายเคอร์เซอร์ 

 ข.  ใช้ลบตัวอกัษรจากทางด้านขวาเคอร์เซอร์ 

 ค.  ใช้แก้ไขตัวอกัษรจากทางด้านขวาเคอร์เซอร์ 

 ง.  ใช้ลบตัวอกัษรจากทางด้านซ้ายเคอร์เซอร์ 
40. ถ้าต้องการให้ข้อความชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา ควรใช้เคร่ืองมือใด 

 ก.       ข.   

 ค.       ง.   

41. ถ้าต้องการสร้าง ข้อความศิลป์ ควรจะใช้เคร่ืองมือใด 

 ก.       ข.   

 ค.       ง.   

42.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้เปิดงานพิมพ์    ข.  ใช้บรรจุแฟ้มเอกสาร 

 ค.  ใช้ปิดแฟ้มเอกสาร    ง.  ใช้เปิดแฟ้มเอกสาร 

43.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้เพ่ือลบตัวอกัษรแคร่ล่าง   ข.  ใช้เพ่ือลบตัวอกัษรแคร่บน 

 ค.  ใช้เพ่ือพิมพ์ตัวอกัษรแคร่ล่าง   ง.  ใช้เพ่ือพิมพ์ตัวอกัษรแคร่บน 

44.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก. ใช้ท าข้อความตัวบาง     ข.  ใช้ท าข้อความตัวเอยีง 

 ค.  ใช้ท าข้อความตัวตรง    ง.  ใช้ท าข้อความตัวหนา 

45.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้จัดข้อความกึ่งกลาง   ข.  ใช้จัดข้อความชิดขวา 

 ค.  ใช้จัดข้อความให้สวยงาม   ง.  ใช้จัดข้อความชิดซ้าย 
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46. ถ้าสญัญาไฟที่ปุ่ม  สว่างขึ้นจะท าให้เกดิอะไร 

 ก.  จะพิมพ์ได้ตัวอกัษรแคร่ล่างทั้งหมด  ข.  จะพิมพ์ได้ตัวอกัษรภาษาองักฤษทั้งหมด 

 ค.  จะพิมพ์ได้ตัวอกัษรแคร่บนทั้งหมด  ง.  จะพิมพ์ได้ตัวอกัษรภาษาไทยทั้งหมด 

47.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร  
 ก.  ใช้ลอ็คตัวอกัษรเลก็    ข.  ใช้ลอ็คตัวอกัษรพิมพ์ตัวเลก็ 

 ค.  ใช้ลอ็คตัวอกัษรพิมพ์ตัวใหญ่   ง.  ใช้ลอ็คปุ่มตัวอกัษร 

48.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความ    ข.  ใช้ขีดเส้นข้อความ 

 ค.  ใช้เพ่ิมข้อความ    ง.  ใช้วงกลมข้อความ 

49. ถ้าต้องการให้ข้อความชิดด้านซ้าย ควรใช้เคร่ืองมือใด 

 ก.       ข.   

 ค.       ง.   

50.  เคร่ืองมือน้ีอยู่ที่แถบเคร่ืองมือมาตรฐาน ใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้ซ่อนมุมมองของเอกสารขนาด 100 % ข.  ใช้ลบมุมมองของเอกสารขนาด 100 % 
 ค.  ใช้แสดงมุมมองของเอกสารขนาด 100 % ง.  ใช้แก้ไขมุมมองของเอกสารขนาด 100 % 

51.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้แก้ไขข้อมูล    ข.  ใช้วางข้อมูล 
 ค.  ใช้คัดลอกข้อมูล    ง.  ใช้ลบข้อมูล 

52.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้ท าข้อความตัวหนา    ข.  ใช้ท าข้อความตัวบาง 

 ค. ใช้ท าข้อความตัวใหญ่    ง.  ใช้ท าข้อความตัวเอยีง 

53.  ปุ่มน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 

 ก.  ใช้สลับเปล่ียนผู้ใช้องักฤษ   ข.  ใช้สลับภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 

 ค.  ใช้สลับเลขไทย-เลขอาราบิก   ง.  ใช้สลับเปล่ียนผู้ใช้ไทย 

54.  เคร่ืองมือน้ีท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้สร้างหนังสอืใหม่    ข.  ใช้สร้างงานพิมพ์ใหม่ 

 ค.  ใช้สร้างโปรแกรมใหม่   ง.  ใช้สร้างเอกสารใหม่ 
55. ในการย่อ-ขยายงาน  สามารถย่อ-ขยายในช่วงใด 
 ก.  0 - 100 %     ข.  50 - 200 % 
 ค.  10 - 500 %     ง.  20 - 600 % 
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56. ไฟล์ที่ได้จาก Word จะมีสกุลใด 

 ก.   doc   ข.   Xls   ค.   Txt   ง.   Ppt 
 

เฉลยขอ้สอบ Microsoft Word 
1. ง.  ถูกทุกข้อ 

2. ค. สญัลักษณ์แสดงต าแหน่งตัวแทรกข้อความ (Insertion Point) 
3. ง.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ปุ่มค าสั่ง ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะแทนค าสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 
4. ก.  View -> Ruler 
5. ก.  1 - 2 - 3 
6. ก.  
7. ข. 
8. ง.  วาง (Paste) 
9. ข. 
10. ง.  1 - 3 - 2 - 4 - 5 -6 
11. ง.  Tool Bar 
12. ค.  Modem 
13. ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
14.  ง.  ไม่สามารถสร้างเอกสารให้ใช้งานในอนิเตอร์เนตได้ 
15. ง.  ถูกทุกข้อ 
16. ก.  เป็นแถบแสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ที่เปิดอยู่ 
17. ก.  เป็นแถบที่ใช้เกบ็ค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรม 
18. ก.  แถบเคร่ืองมือรูปวาด (Drawing Toolbar) 
19. ค.  ระบบปฏบัิติการ 
20. ค.  ตั้งระยะขอบและขนาดกระดาษ 
21. ข.  Print Preview 
22. ข.  สร้างไฟล์ใหม่ 
23. ค.  เปิดไฟล์ในแผ่นดิสก์ 
24. ก.  Open ... 
25. ข.  บันทกึเป็นไฟล์ช่ืออื่น 
26. ก.  แฟ้ม (File) 
27. ข.  พิมพ์ไฟล์ 
28. ข.  ใช้เพ่ือท าเยื้องย่อหน้า 
29. ก.  คร้ังแรก 
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30. ค.  ใช้ตรวจดูเอกสารก่อนพิมพ์งาน 
31. ข. 
32. ง.  ใช้ลบหรือตัดข้อมูล 
33. ก. ใช้ลบข้อความจากขวาไปซ้าย 
34. ง.  เมนูแก้ไข (Edit) 
35. ก.  ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขที่ Numlock ได้ 
36. ง.  ใช้บันทกึข้อมูล 
37. ข.  พิมพ์เอกสารลงกระดาษ 
38. ค. 
39.  ข.  ใช้ลบตัวอกัษรจากทางด้านขวาเคอร์เซอร์ 
40. ง. 
41. ข. 
42. ง.  ใช้เปิดแฟ้มเอกสาร 
43. ง.  ใช้เพ่ือพิมพ์ตัวอกัษรแคร่บน 
44. ข.  ใช้ท าข้อความตัวเอยีง 
45. ก.  ใช้จัดข้อความกึ่งกลาง 
46. ค.  จะพิมพ์ได้ตัวอกัษรแคร่บนทั้งหมด 
47. ค.  ใช้ลอ็คตัวอกัษรพิมพ์ตัวใหญ่ 
48. ก.  ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความ 
49. ก. 
50. ค.  ใช้แสดงมุมมองของเอกสารขนาด 100 % 
51. ข.  ใช้วางข้อมูล  
52. ก.  ใช้ท าข้อความตัวหนา 
53. ข.  ใช้สลับภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
54. ง.  ใช้สร้างเอกสารใหม่ 
55. ค.  10 - 500 % 
56. ก.  doc 
 

......................................... 
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Microsoft Excel 
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางค านวณอเิลคทรอนิคส ์หรือจะเรียกโปรแกรม

ประเภทน้ีว่า “Spreadsheet” ที่เหมาะกบังานทางด้านการค านวณ การตีตาราง การหาค่าสตูรต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถน าข้อมูล ไปสร้างเป็นกราฟ เพ่ือแสดงแผนภมิูต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อกีทั้งถ้าเรามีการเปล่ียนแปลง

ตัวเลขใด ๆ โปรแกรมกจ็ะท าการค านวณ สตูรที่เช่ือมโยงกบัตัวเลขน้ัน ๆ ให้โดยอตัโนมัติ 
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 
วิธทีี่ 1 : เปิดเมนู Start  

- คลิก Programs  
- คลิก Microsoft Excel 
วิธทีี่ 2 : ดับเบ้ิลคลิกที่ icon ของ Microsoft Excel บน desktop  
           (ถ้ามี) 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Excel  

 

Menu Bar    เป็นแถบเมนูที่มีค าสั่งต่างๆ 
Standard Toolbars   เป็นแถบเคร่ืองมือที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 
Formatting Toolbars  เป็นแถบเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น แบบอกัษร,ตัวเลข, ต าแหน่ง 
Formula Bar   เป็นแถบที่แสดงข้อมูลหรือสตูรของเซลล์ใดๆ 
Worksheet Area  เป็นพ้ืนที่ๆใช้ในการท างาน 
Sheet Tab  เป็นแผ่นงานหรือกระดาษท าการซ่ึงตอนน้ีจะเหน็แค่ 3 แผ่นแรกเทา่นั้น 

Menu Bar 

Standard Toolbar 

Formatting Toolbar 

Formula Bar 

Work Area หรือ Work Sheet 

Sheet Tab 
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การซ่อน/แสดงแถบเคร่ืองมือ 
ขัน้ตอน 

- คลิกที่เมนู View เลือก Toolbars  
จะสงัเกตเหน็ กรอบแสดงรายช่ือ Toolbars ที่มีอยู่ ซ่ึงถ้า Toolbars ใดเราใช้อยู่ จะมีเคร่ืองหมายขีดถูกอยู่ด้านหน้า
ด้วย 

การซ่อน/แสดงแถบ Formula Bar 
ขัน้ตอน 

- คลิกที่เมนู View เลือก Formula Bar  
การซ่อน/แสดงแถบ Status Bar 

ขัน้ตอน 

- คลิกที่เมนู View เลือก Status Bar  
การสร้างสมุดงานเล่มใหม่ 

ขั้นตอน 

- คลิกที่เมนู File เลือก New หรือ คลิกที่ Icon  (New) 
** โปรแกรม Microsoft Excel จะท างานบนสมุดงาน (Workbook) โดยสมุดงานแต่ละเล่มจะมีกระดาษท าการ 
(Worksheet/Sheet) หลาย ๆ แผ่น ซ่ึงปรกติจะแสดงให้เหน็แค่ 3 แผ่นแรก  
ส่วนประกอบของกระดาษท าการ (Worksheet) 
1. Column (คอลัมน์) เป็นตัวอกัษรในแนวนอนซ่ึงอยู่ด้านบนสดุของกระดาษท าการ มี 
   ทั้งหมด 256 คอลัมน์ เร่ิมต้ังแต่ A ถึง IV 
2. Row (แถว) เป็นตัวเลขในแนวดิ่งซ่ึงอยู่ด้านซ้ายสดุของกระดาษท าการ มีทั้งหมด  
    65,536 แถว เร่ิมต้ังแต่ 1 – 65,536 

3. Cell เซลล์ เป็นจุดตัดกนัระหว่างคอลัมน์และแถว โดยต าแหน่งเซลล์จะประกอบด้วย 
    คอลัมน์และแถวเสมอ เช่น  

 

4.Active Cell เซลล์ที่ก  าลังท างานอยู่ น่ันหมายความว่าถ้าเราพิมพ์ข้อความใดๆลงไปจะปรากฏข้อความที่พิมพ์ที่
ต าแหน่งเซลล์น้ัน 

B3 

D4 
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การเล่ือน Active Cell 
+ จาก Keyboard 
 
   เล่ือนไปด้านขวา 

    
   เล่ือนไปด้านซ้าย 
 
   เล่ือนไปด้านบน 
 
   เล่ือนไปด้านล่าง 
 
   เล่ือนไปคอลัมน์แรก (คอลัมน์ A) ของแถวปัจจุบัน         
 
        +   เล่ือนไปต าแหน่ง A1       
+ จาก Mouse 
 - เลือกเซลล์เดียว 
  - น า mouse (      ) ช้ีต าแหน่งเซลล์ที่ต้องการ แล้ว Click 

- เลือกหลายเซลล์ในช่วงเดียวกนั 
  - น า mouse (      ) ช้ีต าแหน่งเซลล์แรก แล้ว drag ลากไปต าแหน่งเซลล์สดุท้าย เช่น ช่วง B3:E8  
น า mouse ช้ีต าแหน่งเซลล์ B3 แล้วกด mouse ลากไปต าแหน่งเซลล์ E8 
 - เลือกหลายเซลล์ไม่ติดกนั 
  - น า mouse (       ) ช้ีต าแหน่งเซลล์แรก แล้ว click  กด               ค้างไว้แล้วเลือกต าแหน่ง
เซลล์อื่นๆ ตามต้องการ เช่น ช่วง B2:B5, D2:D4, C7:D7 เมื่อ drag ลากช่วงแรกแล้ว ให้กด ค้างไว้ แล้วไป drag 
ลากช่วงอื่นต่อ 

 - เลือกทั้งคอลัมน์ 
 - น า mouse (       ) ช้ีที่ช่ือคอลัมน์ที่ต้องการ แล้ว click (ถ้ามากกว่า 1 คอลัมน์ก ็drag ลาก) 
 - เลือกทั้งแถว 

 - น า mouse (      ) ช้ีที่หมายเลขแถวที่ต้องการ แล้ว click (ถ้ามากกว่า 1 แถวก ็drag ลาก) 

Active Cell 

Home 

Home Ctrl 

Ctrl 

Ctr

l 
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 - เลือกทั้งกระดาษท าการ (A1:IV65536) 

 - น า mouse (       ) ช้ีที่ ปุ่มควบคุมกระดาษท าการ (Control Worksheet) แล้ว Click 

ชนิดข้อมูล 
1.  Label เป็นข้อมูลแบบตัวอกัษร, ตัวเลขกบัตัวอกัษรรวมกนัหรือตัวเลขที่ไม่ใช้ในการค านวณ ตัวเลขที่ไม่

ใช้ในการค านวณ ได้แก่ รหัสสินค้า, รหัสนักศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซ่ึงในการพิมพ์ตัวเลขที่ไม่ใช้ในการ

ค านวณต้องน าหน้าตัวเลขด้วยเคร่ืองหมาย ‘  (Single Quote) เสมอ  
2.  Value  เป็นข้อมูลแบบตัวเลขที่ใช้ในการค านวณรวมทั้งวันที่และเวลาด้วย ตัวเลขที่ใช้ในการค านวณ เช่น 

จ านวนสินค้า, ราคาสินค้า, อายุ, คะแนน เป็นต้น โดยในการพิมพ์ให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขเท่าน้ันห้ามน าหน้าด้วย

เคร่ืองหมายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นถ้าเป็นจ านวนลบให้น าหน้าด้วยเคร่ืองหมายลบ และถ้าเป็นตัวเลขที่เกินหลักพันก็

ไม่ต้องพิมพ์เคร่ืองหมาย  , (Comma) กไ็ด้ เพราะเราสามารถจัดทหีลังได้  
สงัเกต : ในภาวะปรกติขอ้มลูประเภท Label จะจดัชิดขอบซา้ยของเซลล ์ส่วนขอ้มลู 
 ประเภท Value จะถกูจดัชิดขอบขวาของเซลล ์
3.  Formula  เป็นข้อมูลแบบสตูรที่ใช้ในการค านวณ โดยสตูรการค านวณทุกสตูร ต้อง 
  น าหน้าด้วยเคร่ืองหมาย = เสมอ  
การพิมพ์ข้อมูล 

- เล่ือน Active Cell ไปต าแหน่งที่ต้องการ 
- พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 
- กด  Enter             

การแทรกข้อความคิดเหน็ 
- เล่ือน Active Cell ไปต าแหน่งที่ต้องการ 
- เปิดเมนู แทรก เลือก ข้อคิดเหน็ 
- พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 
- แล้ว Click ต าแหน่งเซลล์ใดกไ็ด้  

การลบข้อมูล 
- เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ  
- เปิดเมนู แก้ไข เลือก ล้าง  
- เลือกค าสั่งที่ต้องการ ซ่ึงได้แก่ 

 + ทั้งหมด  ลบทั้งเน้ือหาและรูปแบบ 
 + รูปแบบ ลบเฉพาะรูปแบบ 
 + เน้ือหา ลบเฉพาะเน้ือหา 
 + ข้อคิดเหน็ ลบข้อความที่เป็นข้อคิดเหน็ 
แนะน า: - ถา้ตอ้งการลบเฉพาะเน้ือหา (แต่รูปแบบยงัคงอยู่) ใหก้ดปุ่ม Delete แทนได ้
การย้ายข้อมูล 

- เลือกเซลล์ที่ต้องการย้าย 
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- น า mouse ไปช้ีเส้นขอบนอกของเซลล์ที่เลือกไว้  
- Drag ลากไปต าแหน่งเซลล์ใหม่ 

การคัดลอกข้อความแบบปรกติ 
- เลือกเซลล์ที่ต้องการคัดลอก 
- น า mouse ไปช้ีเส้นขอบนอกของเซลล์ที่เลือกไว้  
- กด Ctrl ค้างไว้แล้ว Drag ลากไปต าแหน่งเซลล์ปลายทาง 
การคัดลอกข้อมูลแบบต่อเน่ือง 
- เลือกเซลล์ที่ต้องการคัดลอก 
- น า mouse ช้ีที่ปุ่ม AutoFill  
- Drag ลากตามต้องการ (ด้านใดด้านหน่ึง) 
การคัดลอกข้อมูลโดยใช้ Clipboard 
- เลือกเซลล์ที่ต้องการคัดลอก 

- เปิดเมนูแก้ไข เลือก คัดลอก  หรือ click ที่ Icon  (คัดลอก)  
- Click ที่ต าแหน่งเซลล์ที่ต้องการให้ปรากฏข้อมูล  

- เปิดเมนูแก้ไข เลือก วาง  หรือ click ที่ Icon  (วาง)  
การจัดการกบักระดาษท างาน 

+ การย้ายการท างานไปกระดาษท าการแผ่นอื่นๆ 
- click ที่ช่ือแผ่นงาน (Sheet Tab) ที่ต้องการท างานหรือ 

 - น า mouse ช้ีที่ 
 - กด Click ที่ปุ่มด้านขวาของ mouse 
 - Click ที่แผ่นงานที่ต้องการ 
 ในกรณีที่เรามีกระดาษท าการหลายๆ แผ่น  เช่น ถ้าเรามีกระดาษท ากาทั้งหมด 10 แผ่น จาก Sheet1 ถึง 
Sheet10 เราจะใช้  

 
   เล่ือนไปแผ่นขวาสดุ (แผ่นสดุท้าย) 
   เล่ือนไปด้านขวาทลีะแผ่น   
   เล่ือนไปด้านซ้ายทลีะแผ่น 
   เล่ือนไปแผ่นซ้ายสดุ (แผ่นแรก) 
 
ถ้าต้องการแสดงล าดับของกระดาษท าการทั้งหมด 
แสดงว่า มีแผ่นงานทั้งหมด 10 แผ่น แผ่นแรกคือ Sheet1 แผ่นสุดท้ายคือ Sheet10 ขณะน้ีการท างานอยู่ที่ 

Sheet10 
+ การขอเพ่ิมกระดาษท าการ 

AutoFill 
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+ จากเมนู 
- เปิดเมนูแทรก เลือกแผ่นงาน 

+ จาก Short Cut 
 - น า mouse ช้ีที่ช่ือแผ่นงานที่ต้องการ 
 - กด click ที่ปุ่มขวาของ mouse เลือก แทรก 
 - เลือก แผ่นงาน แล้ว  ตกลง 
+ การตั้งช่ือกระดาษท าการ 
+ จาก Mouse 

- น า mouse ช้ีป้ายช่ือกระดาษท าการแผ่นที่ต้องการ  
- กด Double-Click (จะปรากฏ ..แถบสดี าที่ช่ือเดิม) 

 - พิมพ์ช่ือใหม่ที่ต้องการ 
 - กด Enter 
+ จาก Short Cut 

- น า mouse ช้ีป้ายช่ือกระดาษท าการแผ่นที่ต้องการ  
- กด Click ที่ปุ่มขวาของ mouse 
- เลือก เปล่ียนช่ือ (จะปรากฏ..แถบสดี าที่ช่ือเดิม) 

 - พิมพ์ช่ือใหม่ที่ต้องการ 
 - กด Enter 
+ การใส่สพ้ืีนให้กบัป้ายช่ือกระดาษท าการ 

- น า mouse ช้ีที่ช่ือแผ่นงานที่ต้องการ 
- กด Click ที่ปุ่มขวาของ mouse  
- เลือก สแีทบ็... 
- เลือกสทีี่ต้องการ 
- ตกลง 

+ การลบกระดาษท าการ 
- น า mouse ช้ีที่ช่ือแผ่นงานที่ต้องการ 
- กด Click ที่ปุ่มขวาของ mouse   
- เลือก ลบ     

หรือ  
- Click ที่ช่ือแผ่นงานที่ต้องการลบ 
- เปิดเมนู แก้ไข เลือก ลบแผ่นงาน 
 

การบันทกึข้อมูล แบ่งได้ 2 แบบ ดังน้ี 
1. บันทกึคร้ังแรก (Save As) หรือ บันทกึลงไฟล์ช่ือใหม่ 

- เปิดเมนู แฟ้ม เลือก บันทกึเป็น ... 
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- Save in : เลือกช่ือ Drive/Folder ที่ต้องการ 
- File name : พิมพ์ช่ือไฟล์ที่ต้องการ 
- เลือก Save 

 2. บันทกึซ า้ (Save) เมื่อเราท าการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล แล้วข้อมูลสมบูรณ์กว่าเดิม  
     เราต้องบันทกึซ า้ด้วย 

- เปิดเมนู แฟ้ม เลือก บันทกึ   หรือ   Click ที่ Icon  (บันทกึ) 
** เคร่ืองจะบันทกึลงไฟล์ช่ือเดิมให้โดยอตัโนมัติ 

การเปิดแฟ้มข้อมูล 

- เปิดเมนู แฟ้ม เลือก เปิด...  หรือ   Click ที่ Icon  (เปิด)   
- Look in :  เลือกช่ือ Drive/Folder ที่ต้องการ 
- คลิกช่ือไฟล์ที่ต้องการเปิด 
- คลิก Open 

 การปรับความกว้างของคอลัมน์ 
+ จากเส้นแนวแบ่งคอลัมน์ 

 - น า mouse ช้ีเส้นแนวแบ่งคอลัมน์ หลังคอลัมน์ที่ต้องการ 
 - Drag ลากตามต้องการ 
+ จากเมนู 
 - Click ที่ ช่ือคอลัมน์ที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 คอลัมน์ให้ Drag ลาก) 
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก คอลัมน์  
  - ความกว้าง   ก าหนดความกว้างให้กบัคอลัมน์ที่เลือกไว้ 
  - พอดีอตัโนมัติกบัส่วนที่เลือก     เคร่ืองก าหนดความกว้างให้อตัโนมัติ 
  - ซ่อน    ซ่อนคอลัมน์ที่เลือกไว้ 
  - ยกเลิกการซ่อน  ยกเลิกคอลัมน์ที่ซ่อนไว้ 
  - คว้างกว้างมาตรฐาน   ก าหนดความกว้างให้ทุกคอลัมน์ 
 - เลือก ความกว้าง ..   
 - พิมพ์ ความกว้างที่ต้องการ 
 - ตกลง 
หมายเหตุ : ส าหรับเซลล์ที่ข้อมูลเป็นตัวเลขหรือวันที่ ถ้าความกว้างของคอลัมน์น้ันแคบไป เราจะมองไม่เห็น
ข้อมูล แต่จะมองเห็นเป็นเคร่ือง # จนเตม็เซลล์ ให้แก้ปัญหาโดยการเพ่ิมความกว้างของคอลัมน์กจ็ะมองเห็น
ข้อมูลเหมือนเดิม 
การปรับความสงูของแถว 
+ จากเส้นแนวแบ่งแถว 

 - น า mouse ช้ีเส้นแนวแบ่งแถว ด้านล่างแถวที่ต้องการ 
 - Drag ลากตามต้องการ 
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+ จากเมนู 
 - Click ที่ หมายเลขแถวที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 แถวให้ Drag ลาก) 
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก แถว 
  - ความสงู    ก าหนดความสงูให้กบัแถวที่เลือกไว้ 
  - พอดีอตัโนมัติ  เคร่ืองก าหนดความกว้างให้อตัโนมัติ 
  - ซ่อน   ซ่อนแถวที่เลือกไว้ 
  - ยกเลิกการซ่อน ยกเลิกแถวที่ซ่อนไว้ 
 - เลือก ความสงู ... 
 - พิมพ์ ความสงูที่ต้องการ 
 - ตกลง 
การแทรกคอลัมน์ 
- Click ที่ ช่ือคอลัมน์ ที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 คอลัมน์ให้ Drag ลาก) 
- เปิดเมนู แทรก เลือก คอลัมน์ 
สงัเกต : จะมีคอลมันเ์พ่ิมข้ึนมา และขอ้มลูทีเ่คยอยู่ในคอลมันที์เ่ลือกไวจ้ะเลือ่นไปดา้นขวา 
การลบคอลัมน์ 
- Click ที่ ช่ือคอลัมน์ ที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 คอลัมน์ให้ Drag ลาก) 
- เปิดเมนู แก้ไข เลือก ลบ 
การแทรกแถว 
- Click ที่ หมายเลขแถว ที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 แถวให้ Drag ลาก) 
- เปิดเมนู แทรก เลือก แถว 
การลบแถว 
- Click ที่ หมายเลขแถว ที่ต้องการ (ถ้ามากกว่า 1 แถวให้ Drag ลาก) 
- เปิดเมนู แก้ไข เลือก ลบ 
การจัดรูปแบบข้อมูล (Format Cells) 
+ การจัดรูปแบบตัวอกัษร (Fonts) 
+ จาก Icon 
 - เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เลือก Icon ที่ต้องการ  ซ่ึงได้แก่ 

   แบบอกัษร เลือกแบบอกัษร 

  ขนาดแบบอกัษร เลือกขนาดอกัษร 
   

  ตัวหนา   จัดให้เป็นตัวหนาหรือเข้ม 
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  ตัวเอยีง   จัดให้เป็นตัวเอยีง 
 

  ขีดเส้นใต้  จัดให้มีขีดเส้นใต้ 

 สแีบบอกัษร  จัดให้มีส ี
+ จาก Menu 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก เซลล์... 
 - เลือกแผ่นงาน แบบอกัษร 

 - เลือกแบบต่างๆตามต้องการ 
 - เลือก ตกลง 
+ การจัดรูปแบบตัวเลข (Number) 
+ จาก Icon 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เลือก Icon ที่ต้องการ 

 ลักษณะสกุลเงิน 

  ลักษณะเปอร์เซน็ต์ 

  ลักษณะจุลภาค 

  เพ่ิมหลักทศนิยม 

  ลดหลักทศนิยม 
+ จาก Menu 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก เซลล์... 
 - เลือกแผ่นงาน ตัวเลข 
 - เลือกประเภท และ รายละเอยีดย่อย ตามต้องการ 
 - เลือก ตกลง 
+ การจัดต าแหน่ง (Alignment) 
+ จาก Icon 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เลือก Icon ที่ต้องการ 

  จัดชิดซ้าย จัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายของเซลล์ 
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  กึ่งกลาง จัดข้อความให้อยู่กลางเซลล์ 

  จัดชิดขวา จัดข้อความให้ชิดขอบขวาของเซลล์ 

 ผสานและจัดกึ่งกลาง  รวมเซลล์ที่เลือกไว้ให้เป็นเซลล์เดียวกัน แล้วข้อมูลอยู่กึ่งกลางเซลล์

ใหม่ 

  ลดการเย้ือง ลดระยะห่างระหว่างขอบซ้ายของเซลล์กบัต้นข้อความ 

  เพ่ิมการเย้ือง เพ่ิมระยะห่างระหว่างขอบซ้ายของเซลล์กบัต้นข้อความ 
+ จาก Menu 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก เซลล์... 

 - เลือกแผ่นงาน การจัดต าแหน่ง 
 - เลือกแบบต่างๆตามต้องการ 
 - เลือก ตกลง 
+ การสร้างเส้นขอบ (Border) 
+ จาก Icon 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  

 - เลือก Icon   (เส้นขอบ) 
 - เลือก แบบเส้นตามต้องการ 
+ จาก Menu 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก เซลล์... 

 - เลือกแผ่นงาน เส้นขอบ 

 - เลือก แบบเส้นและสเีส้น  
 - Click ที่แบบที่ต้องการ ใน ค่าที่ต้ังไว้  
 - เลือก ตกลง 
+ การใส่สพ้ืีน (Background) 
+ จาก Icon 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  

 - เลือก Icon  (สเีติม) 
 - เลือกสทีี่ต้องการ 
+ จาก Menu 

- เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการ  
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 - เปิดเมนู รูปแบบ เลือก เซลล์... 
 - เลือกแผ่นงาน ลวดลาย 

 - เลือก สพ้ืีน และ ลวดลาย ตามต้องการ 
 - เลือก ตกลง 
การค านวณ 

+ หลักการค านวณ 
- สตูรการค านวณทุกสตูรต้องน าหน้าด้วยเคร่ืองหมาย = (เทา่กบั) เสมอ 
- ใช้ต าแหน่งเซลล์อ้างองิในการค านวณ (เพราะถ้าใช้ตัวเลข ตัวเลขที่สมัพันธก์นัจะไม่เปล่ียนตาม) 

- เคร่ืองหมายการค านวณ ได้แก่  
^ ยกก าลัง ค่าความส าคัญ  1 

*  คูณ  ค่าความส าคัญ 2 
/  หาร  ค่าความส าคัญ 2 
+  บวก  ค่าความส าคัญ 3 
-  ลบ  ค่าความส าคัญ 3 
 ในสูตรเดียวกัน เคร่ืองหมายที่มีค่าความส าคัญต ่ากว่าจะถูกด าเนินการก่อน แต่ถ้าค่าความส าคัญเท่ากัน 

จะด าเนินการจากเคร่ืองหมายที่อยู่ด้านซ้ายไปด้านขวา เว้นแต่ ต้องการให้เคร่ืองหมายที่มีค่าความส าคัญสูงกว่า

ท างานก่อน ให้ใส่เคร่ืองหมาย ( ) (วงเลบ็) 
เช่น  =5+3*2  ผลลัพธค์ือ 11 

 =(5+3)*2  ผลลัพธค์ือ  16 
ตัวอย่างการค านวณโดยอ้างองิถึงต าแหน่งเซลล์ 

 
 
 ถ้าต้องการน า  50 รวมกบั 120  จะเหน็ว่า 50 อยู่ในเซลล์ B3 และ 120 อยู่ในเซลล์ B4  
ดังน้ันสตูรกค็ือ =B3+B4 
+ ฟังกชั์นทางการค านวณ 
รูปแบบ    =ฟังกชั์น(ช่วงเซลล์) 
ฟังกชั์น ได้แก่ 
 SUM   หาผลรวม 

 AVERAGE  หาค่าเฉล่ีย 
 MAX   หาค่าสงูสดุ 
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 MIN   หาค่าต ่าสดุ 
 COUNT  หาจ านวน 
ช่วงเซลล์ คือ ต าแหน่งเซลล์เร่ิมต้น:ต าแหน่งเซลล์สดุท้าย เช่น A1:A10, B5:D9 
ตัวอย่างการใช้ฟังกชั์นในการค านวณ 

     
จะเหน็ว่าเซลล์ที่เกบ็เงินเดือน คือ B3,B4,B5,B6,B7  ดังน้ันเราสามารถใช้ช่วงเซลล์ B3:B7  
ถ้าต้องการหาผลรวมของเงินเดือนทั้งหมด สตูรคือ  =Sum(B3:B7) 
ถ้าต้องการหาค่าเฉล่ียของเงินเดือน สตูรคือ   =Average(B3:B7) 
ถ้าต้องการหาค่าสงูสดุของเงินเดือน สตูรคือ   =Max(B3:B7) 
ถ้าต้องการหาค่าต ่าสดุของเงินเดือน สตูรคือ   =Mix(B3:B7) 
+ การค านวณหายอดรวม 

  - เล่ือนเซลล์ ไปยังเซลล์ที่ต้องการจะหายอดรวม 

  - คล๊ิกที่ Icon  (Auto Sum)  
  - จากน้ันที่เซลล์ จะมีค าสั่งให้ว่า =SUM(ตามด้วยกลุ่มเซลล์) 
  - กดปุ่ม Enter เคร่ืองจะค านวณหาค าตอบให้ 

การดูตัวอย่างงานพิมพ์ (Print Preview) 
- เปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 

- เปิด เมนูแฟ้ม เลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ... หรือ Click ที่ Icon     (Print Preview) 
การพิมพ์งานออกกระดาษ (Print) 
- เปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 

- เปิดเมนู แฟ้ม เลือก พิมพ์  หรือ Click ที่ Icon  (พิมพ์) 
- เลือก ก าหนดสิ่งต่างๆ ตามต้องการ 

- เลือก ตกลง 
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                      แบบทดสอบ Microsoft  Excel 
จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สดุ 

1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทใด ?  
ก.  โปรแกรมกราฟฟิกส ์                 ข.  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล                                                                                                           

ค.  โปรแกรมการประมวลค า                          ง.  โปรแกรมตารางค านวณอเิลก็ทรอนิกส์ 
2. การแสดงแถบเคร่ืองมือ (Toolbar) สามารถท าได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด ?  
ก.  เมนู Tools ->  คลิกเลือกประเภทของเคร่ืองมือที่ต้องการ                                                       
ข.  เมนู View -> Toolbars -> คลิกเลือกประเภทของเคร่ืองมือที่ต้องการ                      
ค. เมนู View -> Normal 
ง. เมนู File ->  Properties 

3.  แถบน้ีเรียกว่าอะไร  
ก.  แถบเมนูบาร์ (Menu Bar)      ข.  แถบเคร่ืองมือรูปภาพ (Drawing Toolbar) 
ค.  แถบเคร่ืองมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar)   ง.  แถบช่ือเร่ือง (Title Bar) 

4.  แถบน้ีเรียกว่าอะไร      
ก.  แถบเมนูบาร์ (Menu Bar)                ข.  หน้าต่างทาสก์เพน (Task Pane)                                                                                                                 
ค.  แถบสถานะ (Status Bar)                           ง.  แถบสตูรค านวณ (Formula Bar) 

5.  แถบน้ีเรียกว่าอะไร      
ก.  จัดรูปแบบ  (Formatting Toolbar)                  ข.  มาตรฐาน    (Standard Toolbar)                                                                                                                                          
ค.  รายการกล่อง   (Name Box)                        ง.   เคร่ืองมือควบคุม (Control Toolbar) 

6.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
ก.  ใช้หาผลบวกอตัโนมัติ    ข.  ใช้หาผลลัพธอ์ตัโนมัติ                                                                                                                           

ค.  ใช้หาแก้ไขอตัโนมัติ       ง.   ใช้หาผลรวมอตัโนมัติ 

7.  หมายถึงข้อใด  
ก.  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์                            ข.  สกุลเงิน                                                                                                                                             

ค.  การวิจัย                                               ง.  การเช่ือมโยงหลายมิติ 
8. การผสานเซลล์สามารถท าได้โดยการเรียกเคร่ืองมือใด ?  

ก.      ข.  
ค.       ง. 

9.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.  ใช้ท าตัวอกัษรตัวบาง    ข.  ใช้ท าตัวอกัษรตัวหนา 
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 ค.  ใช้ท าตัวอกัษรตัวใหญ่   ง.  ใช้ท าตัวอกัษรตัวเอยีง 
10. เคร่ืองหมาย % ใช้กบัข้อมูลประเภทใด 

 ก.  ประเภทตัวหนังสอื    ข.  ประเภทตัวเลข 

 ค.  ประเภทข้อความ    ง.  ประเภทตัวอกัษร 

11. ต าแหน่งที่แถวและคอลัมน์ตัดกนั เรียกว่าอะไร 
 ก.  ชีต      ข.  เซลล์ 

 ค.  สมุดงาน     ง.  แผ่นงาน 

12. ฟังกช้ั์นที่ใช้ส าหรับหาค่าสงูสดุคือข้อใด 
 ก.  MIC     ข.  MAX 
 ค.  MAN     ง.  MATH 
13. การป้อนข้อมูลประเภทตัวเลข ผลลัพธท์ี่เกดิข้ึนจะไปอย่างไร 
 ก.  ตัวเลขจะชิดซ้ายขวาอตัโนมัติ   ข.  ตัวเลขจะชิดกนัอตัโนมัติ 

 ค.  ตัวเลขจะชิดซ้ายอตัโนมัติ   ง.  ตัวเลขจะชิดขวาอตัโนมัติ 

14. การลบ Sheet1 ท าได้โดยวิธใีด 

 ก.  คลิกขวาที่แทบ็ Sheet1 เลือกค าสั่ง Delete  
 ข.  ดับเบิลคลิกที่แทบ็ Sheet1 เลือกค าสั่ง Delete 
 ค.  คลิกขวาที่แทบ็รายการ เลือกค าสั่งลบ Sheet 
 ง.  คลิกซ้ายที่แทบ็ Sheet1 เลือกค าสั่ง Delete 
15. การป้อนข้อมูลประเภทข้อความ ผลลัพธท์ี่เกดิข้ึนจะไปอย่างไร 
 ก.  ข้อความจะชิดกนัอตัโนมัติ   ข.  ข้อความจะชิดซ้ายอตัโนมัติ 

 ค.  ข้อความจะชิดขวาอตัโนมัติ   ง.  ข้อความจะชิดซ้ายขวาอตัโนมัติ 

16. จงหาผลลัพธข์องจ านวนต่อไปนี้   (5*3)-(2*2)+4  
 ก.  10   ข.  15   ค.  14   ง.  12 
17. ปุ่มลัดที่ใช้ส าหรับเล่ือนเซลล์ไปยัง A1 คือข้อใด 
 ก.  Ctrl+Home  ข.  Ctrl+A  ค.  Home  ง.  Alt+Home 
18. กระดาษท าการแต่ละแผ่น มีจ านวนคอลัมน์ เทา่ใด 

 ก.  257   ข.  258   ค.  255   ง.  256 
19. กระดาษท าการแต่ละแผ่น มีจ านวนแถว เทา่ใด 
 ก.  65,353  ข.  65,536  ค. 63,356  ง.  63,365 
20. ฟังกช่ั์นที่ใช้ส าหรับหาค่าต ่าสดุคือข้อใด 
 ก.  MIN  ข.  MAX  ค.  MAN  ง.  MIC 

21. จงหาผลลัพธข์องจ านวนต่อไปนี้  (6*6)/(2*2)+4 

 ก.  14   ข.  13   ค. 12   ง.  11 
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22. ฟังกช่ั์นที่ใช้ส าหรับหาค่าผลรวมอตัโนมัติคือข้อใด 
 ก.  SOM  ข.  SUN  ค.  SUM  ง.  SAM 
23. โดยปรกติ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Excel โปรแกรมจะก าหนดชีตให้กี่ชีต 
 ก.  4 Sheet  ข.  3 Sheet  ค.  2 Sheet  ง.  1 Sheet 
24. เซลล์ที่ก  าลังถูกใช้งานเรียกว่าอะไร 
 ก.  Formula cell  ข.  Active cell  ค.  Cell   ง.  Working cell 
25. การเปล่ียนช่ือ Sheet1 ท าได้โดยวิธใีด 
 ก.   ดับเบิลคลิกที่รายการ Sheet แล้วพิมพ์ช่ือใหม่ 

 ข.  ดับเบิลคลิกที่ Sheet แล้วพิมพ์ช่ือใหม่ 
 ค.  ดับเบิลคลิกที่ Sheet1 แล้วพิมพ์ช่ือใหม่ 

 ง.  ดับเบิลคลิกที่ค าสั่งเปล่ียนช่ือแล้วพิมพ์ช่ือใหม่ 

26.  เคร่ืองมือน้ีใช้ท าหน้าที่อะไร 
 ก.   บวกเซลล์และจัดกึ่งกลาง   ข.  ผสานและจัดชิดขวาเซลล์ 

 ค.  ผสานและจัดชิดซ้ายเซลล์   ง.  ผสานและจัดกึ่งกลางเซลล์ 

27. ฟังกชั์นที่ใช้ส าหรับหาค่าเฉล่ีย คือข้อใด 

 ก.   AVERAGE     ข.  AVORAGE 
 ค.  AVELAGE     ง.  AVARAGE 
28. สตูรการค านวณ ของ Excel ต้องน าหน้าด้วยเคร่ืองหมายใด 

 ก.   =   ข.  +   ค.  *   ง.  % 
29. ปุ่มที่ใช้แบ่งหน้า คือ ปุ่มใด 

 ก.   Enter  ข.  Shift + Enter ค.  Ctrl + Enter ง.  Alt + Enter 
30. ในการพิมพ์ตัวเลขที่ไม่ใช้ในการค านวณ ตัวเลขน้ันต้องน าหน้าด้วยเคร่ืองหมายใด 

 ก.   ‘   ข.  “”   ค.  -   ง.  = 
31. ไฟล์ที่ได้จาก Excel จะมีสกุลใด 

 ก.   doc   ข.   Xls   ค.   Txt   ง.   Ppt 
 

เฉลยขอ้สอบ Microsoft Excel 
1. ง.  โปรแกรมตารางค านวณอเิลก็ทรอนิกส์  
2. ข.  เมนู View -> Toolbars -> คลิกเลือกประเภทของเคร่ืองมือที่ต้องการ                      
3. ง.  แถบช่ือเร่ือง (Title Bar) 
4. ก.  แถบเมนูบาร์ (Menu Bar)                                                                                                                          
5. ก.  จัดรูปแบบ  (Formatting Toolbar)                                                                                                                                          
6. ง.   ใช้หาผลรวมอตัโนมัติ 
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7. ง.  การเช่ือมโยงหลายมิติ 
8. ก.   
9. ข.  ใช้ท าตัวอกัษรตัวหนา 
10. ข.  ประเภทตัวเลข 
11. ข.  เซลล์ 
12. ข.  MAX 
13. ง.  ตัวเลขจะชิดขวาอตัโนมัติ 
14. ก.  คลิกขวาที่แทบ็ Sheet1 เลือกค าสั่ง Delete 
15. ข.  ข้อความจะชิดซ้ายอัตโนมัติ 
16. ข.  15 
17. ก.  Ctrl+Home 
18. ง.  256 

19. ข.  65,536 
20. ก.  MIN 
21. ข.  13 
22. ค.  SUM 
23. ข.  3 Sheet 
24. ข.  Active cell 
25. ค.  ดับเบิลคลิกที่ Sheet1 แล้วพิมพ์ช่ือใหม่ 

26. ง.  ผสานและจัดกึ่งกลางเซลล์ 
27. ก.   AVERAGE 
28. ก.   = 
29. ค.  Ctrl + Enter 
30. ก.   ‘ 
31. ข. xl 
 
 
 

....................................... 
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Microsoft PowerPoint 
โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่เหมาะกบั งานน าเสนอ เพ่ือใช้ในการ

น าเสนอผลงาน 
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
วิธทีี่ 1 : เปิดเมนู Start  

- คลิก Programs  
- คลิก Microsoft PowerPoint 
วิธทีี่ 2 : ดับเบ้ิลคลิกที่ icon ของ Microsoft PowerPoint บน   
           desktop (ถ้ามี) 
ส่วนประกอบของ Microsoft PowerPoint 

  
 
 

 
   Title bar  แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเอกสารที่เปิดอยู่ โดยที่มุมขวาแสดงปุ่มการซ่อน ปิด และ  ย่อ/ขยาย

หน้าต่าง 
  Menu bar  แสดงหัวข้อเมนูการใช้งาน Word 
  Toolbars  เป็นแถบเคร่ืองมือที่มีรูปภาพเลก็ๆ (Icon) เป็นตัวแทนของค าสั่งต่าง 

    ประโยชน์เพ่ือท าให้ใช้ค าสั่งได้สะดวกขึ้น 
  - Standard Toolbar     เป็นค าสั่งที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ 

  - Formatting Toolbar เป็นค าสั่งที่ท  างานเกี่ยวกบัการจัดรูปแบบต่าง ๆ  
               เช่น จัดรูปแบบอกัษร, จัดต าแหน่งข้อความ 
  - Drawing Toolbar    เป็นค าสั่งที่เกี่ยวกบัการแทรกรูปภาพ ต่าง ๆ เช่น  

Presentation  

Windows 

Menu Bar 

Standard ToolBar 

Formatting ToolBar 

Title Bar 

View Buttons  

Status Bar 
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              รูปวงกลม,  รูปสี่เหล่ียม, รูปภาพจากไฟล์ 

Status bar  แสดงข้อมูลของเอกสารที่ก  าลังท างาน 
Presentation windows พ้ืนที่ในการสร้างงาน เช่น พิมพ์-แก้ไขข้อความ  

View Buttons รูปภาพหรือปุ่มที่ท  าให้สะดวกต่อการเปล่ียนมุมมองของงานน าเสนอ 
การซ่อน/แสดงแถบเคร่ืองมือ 

ขั้นตอน 

- คลิกที่เมนู View เลือก Toolbars  
จะสงัเกตเหน็ กรอบแสดงรายช่ือ Toolbars ที่มีอยู่ ซ่ึงถ้า Toolbars ใดเราใช้อยู่ จะมีเคร่ืองหมายขีดถูกอยู่ด้านหน้า
ด้วย 
การสร้างงานใหม่ 
วิธทีี่ 1  : คลิกที่เมนู File เลือก New  

วิธทีี่ 2  : คลิกที่ Icon   (New) 
การบันทกึข้อมูล 
1. การบันทกึข้อมูลคร้ังแรก (ยังไม่เคยบันทกึมาก่อน) 

ขัน้ตอน 

1. คลิกที่เมนู File เลือก Save  หรือ  คลิกที่ปุ่ม Save บน Standard toolbar  หรือ กด Ctrl + S จะปรากฏกล่อง Save 
As Dialog บนหน้าจอ 

2. ถ้าต้องการเปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Save in เพ่ือเลือกต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ 
3. ในช่อง File Name พิมพ์ช่ือไฟล์ที่ต้องการบันทกึ 

4. คลิกที่ปุ่ม  Save เพ่ือท าการบันทกึ หรือ กดปุ่ม Enter 

2. การบันทกึข้อมูลซ า้ (เคยบันทกึมาแล้ว มีช่ือไฟล์แล้ว) 
วิธทีี่ 1 :  คลิกที่เมนู File เลือก  Save  หรือ   

วิธทีี่ 2 :  คลิกที่ Icon   (Save) บน Standard toolbar  หรือ  
วิธทีี่ 3 :  กด Ctrl + S 

3. การบนัทึกขอ้มูลโดยตั้งช่ือใหม่ 
ขั้นตอน 

1. คลิกที่เมนู File เลือก  Save As จะปรากฏกล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ 
2. ถ้าต้องการเปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Save in : เลือกต าแหน่งใหม่ที่ต้องการ 

3. ในช่อง File Name พิมพ์ช่ือไฟล์ใหม่ที่ต้องการบันทกึ 

4. คลิกที่ปุ่ม  Save เพ่ือท าการบันทกึ หรือ กดปุ่ม Enter 
การเปิดแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ 

ขัน้ตอน 
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1.  คลิกที่เมนู File เลือก Open  หรือ  คลิกที่ปุ่ม  (Open)บน Standard toolbar หรือ กด Ctrl + O จะปรากฏ
กล่อง Open บนหน้าจอ 
2.  เปล่ียน folder หรือ drive ใหม่ ในช่อง Look in : ไปที่ไฟล์อยู่ 
3.  ดับเบ้ิลคลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ  หรือ  คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ เลือก คลิกที่ปุ่ม Open 
การปรับเปล่ียนมุมมอง 
1. การเปล่ียนมุมมอง 
วิธทีี่ 1 :    

- คลิกที่เมนู View  
- เลือกมุมมองที่ต้องการ ได้แก่  

    Normal  เป็นมุมมองที่ใช้ให้ในการสร้างงาน 

Slide Sorter    เป็นมุมมองที่ท  าให้มองเหน็แนวการด าเนินเร่ือง 
Slide Show    เป็นมุมมองในการน าเสนอผลงาน 

Notes Pages   เป็นมุมมองพิมพ์-แก้ไขข้อความบันทกึย่อ 

วิธทีี่ 2 :   
- คลิกที่ปุ่มบน View Buttons 

การเลือกภาพน่ิง 
 การเลือกภาพน่ิงหน่ึงภาพ 
  - คลิกที่ภาพน่ิงที่ต้องการเลือก 
 การเลือกภาพน่ิงหลายภาพต่อเน่ือง 
  - คลิกที่ภาพน่ิงภาพแรก -> กดปุ่ม Shift ค้างไว้ -> แล้วคลิกที่ภาพ 
    สดุท้ายที่ต้องการเลือก 
 การเลือกภาพน่ิงหลายภาพไม่ต่อเน่ือง 
- คลิกที่ภาพน่ิงภาพแรก -> กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ -> แล้วคลิกที่อื่นๆ ที่    ต้องการเลือก 
การแทรก/เพ่ิมภาพน่ิง 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการแทรกต่อท้ายด้วยภาพน่ิงใหม่ 
- คลิกเมนู Insert เลือก New Slide  หรือ กด Ctrl + M  จะมี Slide เพ่ิมข้ึนมา 
   และถ้าต้องการเปล่ียน Layout ของ Slide ให้คลิก Layout (Slide Layout) 
การแทรกภาพน่ิงจากไฟล์อื่น 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการแทรกต่อท้ายด้วยภาพน่ิงใหม่ 
- คลิกเมนู Insert เลือก Slides from files จะปรากฏกล่อง  Slide Finder dialog 
- คลิกที่ปุ่ม Browse จะปรากฏกล่อง Insert Slides from Files dialog 
- เลือกงานน าเสนอที่ต้องการคัดลอกภาพน่ิง (อาจมีการเปล่ียน folder)  แล้วคลิก  Open 
- คลิกที่ปุ่ม Display จะปรากฏภาพน่ิงในกรอบหน้าต่างของกล่อง Slide Finder dialog 
- คลิกเลือกภาพน่ิงที่ต้องการแทรก (ใช้ Horizontal scroll bar เพ่ือเล่ือนไปยัง   
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  ภาพน่ิงต่างๆ) แล้วคลิก Insert  หรือ คลิก Insert All ในกรณีที่ต้องการแทรกภาพน่ิงทุกภาพ 
  คลิก Close เมื่อเสรจ็สิ้นการท างาน 
การลบภาพน่ิง 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการลบ 
- คลิกเมนู Edit เลือก Delete Slide  
การย้ายภาพนิ่ง 
- เปล่ียนมุมมองเป็น Slide Sorter (เพ่ือความสะดวกในการท างาน) 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการย้ายต าแหน่ง 

- คลิกเมนู Edit เลือก Cut  หรือ คลิกที่ Icon  (Cut) 
- คลิกที่ภาพน่ิงที่ต้องการให้ภาพน่ิงที่ย้ายมาอยู่ต่อท้าย 

- คลิกเมนู Edit เลือก Paste หรือ คลิกที่ Icon  (Paste) 
การคัดลอกภาพน่ิง 
- เปล่ียนมุมมองเป็น Slide Sorter (เพ่ือความสะดวกในการท างาน) 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการคัดลอก 

- คลิกเมนู Edit เลือก Copy หรือ คลิกที่ Icon  (Copy) 
- คลิกที่ภาพน่ิงที่ต้องการให้ภาพน่ิงที่คัดลอกมาอยู่ต่อท้าย 

- คลิกเมนู Edit เลือก Paste หรือ คลิกที่ Icon  (Paste) 
** โดยในการวาง จะวางหรือ Paste กี่คร้ังกไ็ด้ 

การซ่อนภาพน่ิง 
- เลือกภาพน่ิงที่ต้องการซ่อน 
- คลิกเมนู Slide Show เลือก Hide Slide  
**  ถ้าต้องการยกเลิกการซ่อน คลิกเมนู Slide Show เลือก  Unhide Slide  
การจัดรูปแบบตัวอกัษร 

-  เลือกข้อความหรือวัตถุที่ต้องการ 
-  เลือก Icon ที่ต้องการ ได้แก่  

  เลือกแบบอกัษร 

   เลือกขนาดอกัษร 

    ตัวหนา 

    ตัวเอยีง 

    ขีดเส้นใต้ 

    แรเงา 
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   เลือกสอีกัษร 

    เพ่ิมขนาดอกัษร 

    ย่อขนาดอกัษร 

การจัดต าแหน่งข้อความ 

-  เลือกข้อความหรือวัตถุที่ต้องการ 
-  เลือก Icon ที่ต้องการ ได้แก่  

  จัดข้อความชิดขอบซ้าย 

  จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง 

  จัดข้อความชิดขอบขวา 

  จัดข้อความให้ชิดขอบ หมายถึง ชิดทั้งขอบซ้ายและขอบขวา 
การเพ่ิม-ลดการเย้ือง 

-  เลือกข้อความที่ต้องการ 
-  เลือก Icon ที่ต้องการ ได้แก่  

  ลดการเย้ือง (เล่ือนไปด้านซ้าย) 

  เพ่ิมการเย้ือง (เล่ือนไปด้านขวา) 
การเพ่ิมกล่องข้อความในงานน าเสนอ 

- คลิกที่ Icon   (Text Box) ในแถบ Drawing Toolbar (หรือ เมนู Insert เลือก Text Box) แล้วเล่ือน mouse 
ไปบนภาพน่ิง ซ่ึงสญัลักษณ์ mouse จะเป็นเคร่ืองหมาย  ┼ 
- คลิกที่ภาพน่ิงในต าแหน่งที่ต้องการ  
- พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 
** หมายเหตุ  ถ้าต้องการแก้ไขวัตถุ ให้ดับเบ้ิลคลิกที่วัตถุที่ต้องการแก้ไข 
เคร่ืองมือใน Drawing Toolbars ที่ใช้ปรับแต่งวัตถุ 

   ใส่เส้นขอบให้กบัวัตถุ 

  ใส่สเีส้นให้เส้นขอบ 

 

  ใส่สพ้ืีนให้วัตถุ  

  ใส่สใีห้กบัตัวอกัษร 
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เคร่ืองมือใน Drawing Toolbars ที่ใช้วาดรูปทรงต่าง ๆ 

  วาดเส้นตรง 

  วาดเคร่ืองหมายลูกศร 

  วาดรูปสี่เหล่ียม 

  วาดรูปวงกลมหรือวงรี 

  วาดรูปทรงต่าง ๆ  

การแทรกข้อความศิลป์ 

- คลิกที่ Icon  (Word Art)  
จะปรากฏหน้าต่าง  WordArt Gallery 

 - เลือกที่ต้องการ แล้วคลิก Ok  
จะปรากฏ Dialog ในการพิมพ์ข้อความ 

 - พิมพ์ข้อความที่ต้องการ  แล้วคลิก Ok 
การแทรกรูป ClipArt 

- คลิกที่ Icon  (Insert Clip Art) บน Drawing Toolbar (หรือ คลิกเมนู Insert เลือก  คลิก Picture เลือก Clip 
Art) 
 - เลือกช่ือกลุ่มของรูปภาพ แล้วคลิกรูปภาพที่ต้องการ 
การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม 

- คลิกที่ Icon  (Insert Picture) บน Drawing Toolbar (หรือ คลิกเมนู Insert  
   เลือก Picture เลือก From File…) 
- เลือกช่ือ drive หรือ folder ที่ต้องการ 
- คลิกรูปภาพที่ต้องการ 
- คลิกปุ่ม Insert 
การแทรกข้อมูลเสยีง 

- คลิกเมนู Insert เลือก Movies and Sounds เลือก Sound from Gallery 
การเพ่ิมกราฟในงานน าเสนอ 

- คลิกที่ Icon  (Insert Chart) บน Standard toolbar  หรือคลิกเมนู Insert  
  เลือก Chart  จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft Graph และ Datasheet บนจอ 
- คลิกเมนู Chart  

Chart Type :  เลือกรูปแบบกราฟที่ต้องการ 
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  Chart Option :  ปรับปรุงข้อมูลการน าเสนอกราฟ 
- คลิกพ้ืนที่ว่างบนภาพน่ิง 

การเพ่ิมผังงานในงานน าเสนอ 
- คลิกเมนู Insert เลือก Picture เลือก Organization Chart  จะปรากฏหน้าต่าง  
  Microsoft Organization Chart บนจอ 
- พิมพ์ค่าในกล่องข้อความ พร้อมทั้งปรับปรุงผังงานโดยคลิกที่ปุ่ม Subordinate,  
  Co-worker, Manager และ Assistant บน Organization chart toolbar แล้วสร้าง 
  ผังงานที่ต้องการ 

- คลิกเมนู File เลือก Exit and Return to … เพ่ือกลับสู่ PowerPoint 
การปรับปรุงภาพลักษณ์งานน าเสนอ 

- คลิกเมนู Format เลือก Slide Design  หรือ คลิกที่ Icon  (Slide  
  Design) บน Formatting toolbar   
- คลิกเลือก Design ที่ต้องการที่ด้านขวาของ Presentation Windows 
การใส่เทคนิคในการเปล่ียนภาพน่ิง 
- คลิกที่ภาพน่ิงที่ต้องการใส่เทคนิค (หรือ กด Ctrl + A ในกรณีที่ต้องการเลือกทุกภาพน่ิง) 
- คลิกเมนู Slide Show เลือก Slide Transition จะปรากฏ Slide Transition ที่ด้านขวา 
 Apply to selected slides :   เลือกรูปแบบในการเปล่ียนภาพน่ิง 

  Modify Transition :   เลือกความเรว็และใส่เสยีงในการน าเสนอ 
 Advance slide :    เลือกวิธใีนการเปล่ียนภาพน่ิงแผ่นถัดไป  
 ปุ่ม Apply to All Slides   ก าหนดให้สิ่งที่ก  าหนดใน Slide Transition มีผลกบั  
      Slide     ทุกแผ่น 
การใส่เทคนิคให้กบัวัตถุในภาพน่ิง 

- คลิกที่ภาพน่ิงที่ต้องการใส่เทคนิค (หรือ กด Ctrl + A ในกรณีที่ต้องการเลือกทุกภาพน่ิง) 
- คลิกเมนู Slide Show เลือก  Custom Animation…จะปรากฏ Custom Animation ที่ด้านขวา 
- เลือก วัตถุที่ต้องการใส่เทคนิค 

 ปุ่ม Add Effect เลือกลักษณะการเคล่ือนไหวให้กบัวัตถุ 

- Modify Effect ก าหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมของการเคล่ือนไหว 
การซ้อมเวลาในการน าเสนอภาพน่ิง 

- คลิกเมนู Slide Show เลือก Rehearse Timings 
- คลิก mouse เมื่อต้องการตั้งเวลา จนการน าเสนอจบ 

การจัดท าบันทกึย่อ 
- เปล่ียนมุมมองเป็น Normal 
- คลิกในบริเวณ Click to add notes  เพ่ือพิมพ์ข้อความบันทกึย่อ 
การน าเสนอภาพน่ิง 
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วิธทีี่ 1 : - คลิกที่ Icon  (Slide Show) ใน View Buttons 
** โดยจะเร่ิมน าเสนอที่ภาพน่ิงปัจจุบัน เช่น อยู่ภาพน่ิงแผ่นที่ 3 กจ็ะเร่ิมแสดงต้ังแต่แผ่นที่ 3      
          
วิธทีี่ 2 : - คลิกเมนู View เลือก Slide Show หรือ กด F5 
** โดยจะเร่ิมน าเสนอที่ภาพน่ิงแผ่นที่ 1 เสมอ 
เม่ือเร่ิมน าเสนอภาพน่ิงแล้ว จะมีปุ่มเข้ามาช่วยเปล่ียนภาพน่ิง ดังน้ี 
- คลิกเมาสปุ่์มซ้าย หรือ กดปุ่ม PgDn หรือปุ่ม  → หรือปุ่ม ↓จะเล่ือนไป ภาพน่ิงถัดไป 
- กดปุ่ม PgUp หรือปุ่ม  ← หรือปุ่ม ↑ จะเล่ือนไป ภาพน่ิงก่อนหน้า 
- กดปุ่ม Home จะเล่ือนไป ภาพนิ่งภาพแรก 
- กดปุ่ม End จะเล่ือนไป ภาพนิ่งภาพสดุท้าย 
** กดปุ่ม Esc เมื่อต้องการยกเลิกการน าเสนอ 
การก าหนดหน้ากระดาษการพิมพ์ 
- คลิกเมนู File เลือก Page Setup จะปรากฏกล่อง Page Setup dialog 

Slide sized for : เพ่ือเลือกขนาดของกระดาษพิมพ์ 
Number slide from :  เพ่ือก าหนดเลขที่หน้าเร่ิมต้นของภาพน่ิง 
Slides : เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดวางกระดาษ 
Notes, handouts & outline : เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดวางกระดาษ 

- คลิก OK  
การสั่งพิมพ์งานน าเสนอ 
- คลิกเมนู File เลือก Print  หรือ กด Ctrl + P  จะปรากฏกล่อง Print dialog 

Name :    เพ่ือเลือกเคร่ืองพิมพ์ 
Page range    เลือกหน้าภาพน่ิงที่ต้องการพิมพ์  โดยที่ 

All    ถ้าต้องการพิมพ์ทุกภาพน่ิงในงานน าเสนอ 
Current slide   ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะภาพน่ิงปัจจุบัน 

 Selection         ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะข้อความที่เลือก (ที่มีการเน้นข้อความ) 
Slides   ถ้าต้องก าหนดภาพน่ิงในการพิมพ์  เช่น 1, 4, 9-12 

Number of copies เพ่ือก าหนดจ านวนส าเนาที่ต้องการพิมพ์ 
Print what    เลือกรูปแบบการพิมพ์ของภาพน่ิง โดยที่ 
Slides    ถ้าต้องการพิมพ์แต่ละภาพน่ิงใน 1 หน้ากระดาษ 

Handouts (2 slides per page)  ถ้าต้องการพิมพ์ 2 ภาพน่ิงใน 1 หน้ากระดาษ 
Handouts (3 slides per page)  ถ้าต้องการพิมพ์ 3 ภาพน่ิง 

                       พร้อมที่ว่างเพ่ือจดบันทกึใน 1 หน้ากระดาษ                                           
Handouts (6 slides per page)  ถ้าต้องการพิมพ์ 6 ภาพน่ิงใน 1 หน้ากระดาษ 
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Notes Pages  ถ้าต้องการพิมพ์ในรูปภาพน่ิงพร้อมโนต๊ข้อความ 
Outline view  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะโครงร่างของภาพน่ิงเพ่ือการตรวจสอบ 

- คลิก OK เพ่ือพิมพ์เอกสาร 
การออกจาก PowerPoint 
- คลิกที่เมนู File เลือก  Exit  หรือ  กด Alt + F4  หรือ  คลิกที่ปุ่ม Close บน Title bar 

     แบบทดสอบ Microsoft  PowerPoint 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1. โปรแกรมไมโครซอฟตเ์พาเวอรพ์อยต ์(Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมประเภทใด ?  
ก.  โปรแกรมกราฟฟิกส ์                    ข.  โปรแกรมน าเสนอขอ้มลู                                                                                                           
ค.  โปรแกรมการประมวลค า                           ง.  โปรแกรมตารางค านวณอเิลก็ทรอนิกส ์
2. ถา้ตอ้งการเพิม่ภาพนิ่ง ใชค้ าสัง่ใด 

 ก.      ข.   

 ค.      ง.   
3. มมุมองทีม่องเหน็ ขอ้ความบนัทกึยอ่ (Notes Page) มมีมุมองใดบา้ง 
 ก.  Outline  ข.  Note Pages  ค.  Normal  ง.  ถูกทุกขอ้ 
4. การน าเสนอภาพน่ิง ใชปุ้่มใด 
 ก.  F1   ข.  F2   ค.  F4   ง.  F5 
5. เทคนิคในการเปลีย่นภาพนิ่ง ใชค้ าสัง่ใด 
 ก.  Custom Animation    ข.  Slide Transition 
 ค.  Slide Design     ง.  ผดิทุกขอ้ 
6. มมุมองทีม่องเหน็แนวการด าเนินเรือ่งของภาพนิ่งชุดนัน้ๆ คอืมมุมองใด 
 ก.  Slide Sorter     ข.  Slide Show 
 ค.  Normal     ง.  Outline 

7. Icon   ที ่Drawing Toolbar ใชส้ าหรบัท าอะไร 
 ก.  ใส่สอีกัษร     ข.  ใส่สเีสน้ใตข้อ้ความ 
 ค.  ใส่สเีสน้ขอบ     ง.  ใส่สพีืน้ 
8. Icon ทีใ่ดทีใ่ชใ้นการน าเสนอภาพนิ่ง 

 ก.    ข.    ค.    ง.   
9. ค าสัง่ทีใ่ชใ้นการซอ้มตัง้เวลา คอืค าสัง่ใด 
 ก.  Action Buttons ข.  Rehearse Timings ค.  Slide Transition ง.  Custom Animation 
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10. Icon  ใชท้ าหน้าทีอ่ะไร 
 ก.  ใชเ้พิม่ขอ้ความ ข.  ใชแ้รเงาขอ้ความ ค.  ใชต้รวจขอ้ความ ง.  ใชห้าขอ้ความ 
11. ไฟลท์ีไ่ดจ้าก PowerPoint จะมสีกุลใด 
 ก.   doc   ข.   Xls   ค.   Txt   ง.   Ppt 
 

เฉลยข้อสอบ Microsoft PowerPoint 
1. ข.  โปรแกรมน าเสนอขอ้มลู                                                                                                            
2. ข. 
3. ง.  ถูกทุกขอ้ 
4. ง.  F5 
5. ข.  Slide Transition 
6. ก.  Slide Sorter 
7. ค.  ใส่สเีสน้ขอบ 
8. ค. 
9. ข.  Rehearse Timings 
10. ข.  ใชแ้รเงาขอ้ความ 
11. ง. ppt 

....................................... 
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Outlook Express 
   โปรแกรม Outlook Express เป็นโปรแกรม E-mail Client ซ่ึงใช้รับ-ส่ง E-mail ที่มีการท างานใน
ลักษณะที่เรียกว่า off-line คือ โปรแกรม Outlook Express จะไม่ได้เช่ือมต่อกบั Mail Server อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อ
เวลาที่เราต้องการรับ หรือส่ง E-Mail โปรแกรม Outlook Express จะท าการเช่ือมต่อไปที่ Mail Server ที่เราได้ต้ัง
ค่าไว้ แล้วดึงข้อมูลมา หรือส่งข้อมูลไปให้เราโดยอัตโนมัติ ท าให้เราประหยัดเวลาในการเช่ือมต่อกบั Mail Server 

การเข้าสู่โปรแกรม Outlook Express 
วิธทีี่ 1 : เปิดเมนู Start  

- คลิก Programs  
- คลิก Outlook Express 
วิธทีี่ 2 : ดับเบ้ิลคลิกที่ icon ของ Outlook Express บน desktop  (ถ้ามี) 
ส่วนประกอบของ Outlook Express 

 
Menu Bar  แสดงหัวข้อเมนูการใช้งาน  
Toolbars  เป็นแถบเคร่ืองมือที่มีรูปภาพเลก็ๆ (Icon) เป็นตัวแทนของค าสั่งต่างๆ 
Folders  เป็นพ้ืนที่ใช้ส าหรับเกบ็ Mail ประเภทต่าง ๆ 
Inbox ใช้เกบ็จดหมายที่ผู้อื่นส่งมาให้เรา  
Outbox ใช้เกบ็จดหมายที่เราส่งไปให้ผู้อื่นแต่ยังไม่ได้ถูกส่งไปที่ Mail Server  
Send items ใช้เกบ็จดหมายที่เราส่งไปให้ผู้อื่นและถูกส่งไปยัง Mail Server แล้ว  
Deleted Items ใช้เกบ็จดหมายที่ถูกเราลบไปแล้ว เผื่อว่าเราต้องการจะน ากลับมาใช้อีก เหมือนกับกล่อง Recycle 
Bin  
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Drafts ใช้เกบ็จดหมายที่ถูกเราร่างเอาไว้แล้วยังตกแต่งไม่เสรจ็ แต่ต้องการเกบ็เอาไว้ส่งในโอกาสอื่น  
การส่งเมล์ 

- Click ที่ Icon   จะปรากฏหน้าจอขึ้นดังต่อไปนี้   

 
To :    ใส่ช่ือเมล์ของผู้รับหลัก ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วย ,  

Cc :  ใส่ช่ือเมล์ของผู้รับที่ต้องการส าเนาให้ ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วย , 
Subject : ช่ือจดหมาย 

** ถ้าต้องการแนบไฟล์ ให้ Click ที่ Icon  แล้วจะปรากฏ Insert Attachment Dialog ขึ้นมาเพ่ือไปเลือก
ไฟล์ที่ต้องการแนบ เม่ือเลือกไฟล์เสรจ็แล้วก ็Click ที่ปุ่ม Attach 

-  Click ที่ Icon     เพ่ือส่งเมล์ไปที่ Folder Outbox ก่อนเพ่ือจะรอการส่งไปให้ Server อกี  

** หมายเหตุ : แต่ถ้าต้องการส่ง mail ไปให้ผู้รับในทนัท ีให้คลิกที่ Icon    บน Toolbar  
การรับเมล์ 
- Click ที่  Folder Inbox จะปรากฏ รายช่ือที่ได้รับ (ด้านบน) โดยที่ด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของจดหมาย

ฉบับที่ถูกเลือก 
 

แบบทดสอบ Outlook Express 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1.โปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมประเภทใด 
 ก.  พมิพง์าน-เอกสาร    ข.  ค านวณ 
 ค.  รบั-ส่งเมล ์     ง.  น าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 พมิพ์รายละเอียดของจดหมาย 
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2. Inbox ใชเ้กบ็จดหมายประเภทใด 
 ก.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา    ข.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่น 
 ค.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
 ง.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
3. Outbox ใชเ้กบ็จดหมายประเภทใด 
 ก.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา    ข.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่น 
 ค.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
 ง.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
4. Send items ใชเ้กบ็จดหมายประเภทใด 
 ก.  จดหมายทีถู่กเรารา่งเอาไวแ้ลว้ยงัตกแต่งไมเ่สรจ็ 
 ข.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
 ค.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
 ง.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา 
5. Deleted Items ใชเ้กบ็จดหมายประเภทใด 
 ก.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา    ข.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่น 
 ค.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
 ง.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
6. Drafts ใชเ้กบ็จดหมายประเภทใด 
 ก.  จดหมายทีถู่กเรารา่งเอาไวแ้ลว้ยงัตกแต่งไมเ่สรจ็     
 ข.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
 ค.  จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
 ง.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา 
7. ถา้ตอ้งการเรยีกฟอรม์ของจดหมาย Click ที ่Icon ใด 

 ก.    ข.    ค.      ง.   
8. ถา้ตอ้งการแนบไฟล ์Click ที ่Icon ใด 
 

 ก.    ข.    ค.      ง.   
 

เฉลยข้อสอบ Outlook Express 

1. ค.  รบั-ส่งเมล ์
2. ก.  จดหมายทีผู่อ้ ื่นส่งมา 
3. จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่น 
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4. จดหมายทีเ่ราส่งไปใหผู้อ้ื่นและถูกส่งไปยงั Mail Server แลว้ 
5. ง.  จดหมายทีถู่กเราลบไปแลว้ 
6. ก.  จดหมายทีถู่กเราร่างเอาไวแ้ลว้ยงัตกแต่งไมเ่สรจ็ 
7. ง. 
8. ข. 

 

........................................ 
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การใช้งานอนิเตอร์เน็ตเบือ้งต้น 
 อนิเทอร์เน็ตเบือ้งต้น 
          เราอาจจะไดค้วามหมายของอินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เป็น ทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ยเป็นจ านวนมาก
ท่ีต่อเช่ือมเขา้หากนั ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานเดียวกนั  จนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่   โดยใชม้าตรฐานการ
ต่อเช่ือมเดียวกนัทั้งหมด เรียกวา่ “ทีซีพี/ไอพี” (TCP/IP)   เราจึงกล่าวไดว้า่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
ต่อเช่ือมถึงกนัโดยใชที้ซีพี/ไอพี 
            ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือท่ีเรียกวา่ ไอที (IT: Information Technology)  หมายถึงความรู้
ในการประมวลผล  จดัเก็บรวบรวมเรียกใชแ้ละน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการทางอิเล็คทรอนิกส์   เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้
ส าหรับงานไอที  คือ    คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการส่ือสาร
ไม่วา่จะเป็น สายโทรศพัท ์ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลใยแกว้น าแสง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึงในการประยกุตใ์ชไ้อทีอินเตอร์เน็ตจะเป็นช่องทางท่ีท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการภายใน เวลาอนัรวดเร็ว   
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลกและเป็นท่ีรวมทั้งบริการ และเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึงใน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทั้งในระดบับุคคลและองคก์ร  จากปรัชญาของระบบเครือข่ายท่ี
มุ่งหวงัใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าสูงสุดหนทางหน่ึงก็คือการเปิดบริการใหผู้อ่ื้นใชง้าน ร่วมดว้ย อินเตอร์เน็ต 
จึงมีศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลและข่าวสารหลากชนิด  หากจะแยกประเภทของการใหบ้ริการในอินเตอร์เน็ต แลว้
สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
                1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-Mail) 
                จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ E-Mail เป็นวธีิติดต่อส่ือสารกนับนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
ท่ีสามารถส่งเอกสารท่ีเป็นขอ้ความธรรมดา จนถึงการส่งเอกสารแบบมลัติมิเดียท่ีมีทั้งภาพและเสียง  ในการส่งผูท่ี้
ตอ้งการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งมี Domain name ท่ีแน่นอน 
                2. การใชโ้ปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน Telnet,Remote Login:rlogin 
               การใหบ้ริการน้ีเป็นประโยชน์ และประหยดัค่าใชจ่้าย การใชโ้ปรแกรม Telnetท าใหส้ามารถใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีอยูห่่างไกลออกไปโดยเสมือนอยูท่ี่ หนา้เคร่ืองนั้นๆโดยตรง โปรแกรม Telnet อนุญาตใหส้ามารถ
ท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนท่ีอยูบ่นอินเตอร์เน็ตได ้   เช่น โปรแกรมท่ีมีความซบัซอ้นมากๆ   ในการค านวณ 
ไม่สามารถท่ีจะใชเ้คร่ืองอยูบ่นโตะ๊ Pc  หรือ  (Work Station แบบปกติ)  ไดต้อ้งส่งโปรแกรมไปท างานบนเคร่ือง 
Super Computer โดยใชโ้ปรแกรม Telnet เพื่อเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ือง Super Computer 
                3. การขนถ่ายแฟ้มขอ้มูล (File Transfer Protocol) 
                การถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูล หรือ FTP และโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นศูนยบ์ริการ  เป็นบริการอีกประเภทหน่ึง
ของอินเตอร์เน็ตเครือข่ายหลายแห่งเปิดบริการสาธารณะใหผู้ใ้ชภ้ายนอกสามารถถ่ายโอนขอ้มูล โดยไม่ตอ้งป้อน
รหสัผา่นและถ่ายโอนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แฟ้มขอ้มูลท่ีถ่ายโอน มีทั้งขอ้มูลทัว่ไป ข่าวสารประจ าวนั 
บทความ รวมถึงโปรแกรม 
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                4. บริการสืบคน้ขอ้มูลขา้มเครือข่าย 
                เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในยคุเร่ิมตน้เป็นเครือข่ายท่ีมีคอมพิวเตอร์ไม่ก่ีร้อยเคร่ืองต่อเช่ือมกนัอยูข่นาดของ
เครือข่าย จึงไม่ใหญ่เกินไป ส าหรับการขนถ่ายแฟ้มเพื่อการถ่ายโอน   แต่เม่ืออินเตอร์เน็ตขยายตวัข้ึนมากและมี
ผูใ้ชง้านแทบทุกกลุ่ม การคน้หาแฟ้มขอ้มูลจึงยุง่ยากข้ึนดว้ยเหตุน้ีจึงมีการพฒันาระบบ ARCHIE อ านวยความ
สะดวกช่วยในการคน้หาแฟ้ม และฐานขอ้มูลวา่อยูท่ี่เคร่ืองใด เพื่อจะใช ้FTP  ขอถ่ายโอนได ้  การบริการจะตอ้งใช้
โปรแกรมArchine,Gopher,VERONICA และ  WAIS 
                5. กลุ่มสนทนาและข่าวสาร (Usenet User News Network) 
                Usenet ช่วยใหผู้ใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างระบบกนัสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเร่ืองต่าง ๆ       
เช่น การเสนอขอ้คิดเห็น อภิปรายโตต้อบตามกลุ่มยอ่ยท่ีเรียกวา่ กลุ่มข่าว (News Group) โดยผูใ้ชเ้พียงแต่สั่งค  าสั่ง 
RTIN ก็จะสามารถอ่านข่าว ท่ีตนเองไดบ้อกรับ(Subscribe) ไดท้นัที 
                6. ระบบบริการสถานี (World Wide Web) 
                                เพื่อส่งระบบ Multimedia ขา้มเครือข่ายเน่ืองจากระบบสืบคน้ขอ้มูลแบบเดิมสามารถส่งได้
เฉพาะขอ้มูล อกัษรและตวัเลข  แต่เน่ืองจากการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบใหม่ ๆ   ท่ีเป็นขอ้มูล Multimedia และการ
เช่ือมโยงของ Modem เป็นขอ้มูลแบHypertext/Hypermedia      ซ่ึงเช่ือมโยงแบบกราฟิกท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติโดย
ใชโ้ปรแกรมLynx, Mosaic และ Netscape โดยท่ีโปรแกรมดงักล่าวสามารถท างานโดยผา่น Windows และระบบ 
Xwindows ของ Unix 
                7. สนทนาทางเครือข่าย 
                Talk เป็นบริการสนทนาทางเครือข่ายระหวา่งผูใ้ชส้องคนโดยไม่จ  ากดัวา่ผูใ้ชท้ ั้งสองก าลงัท างานภายใน 
ระบบเดียวกนั หรือต่างระบบกนั   ผูใ้ชท้ ั้งสองสามารถพิมพข์อ้ความโตต้อบกนัแบบทนัทีทนัใดไดพ้ร้อม ๆกนั 
ขอ้ความท่ีพิมพผ์า่นแป้นพิมพ ์จะไปปรากฏบนหนา้จอของ  ผูส้นทนา   การสนทนาบนเครือข่ายอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
แพร่หลาย   คือ IRC (Internet Relay Chart) ซ่ึงเป็นการสนทนาทางเครือข่ายเป็นกลุ่มไดพ้ร้อมกนัหลายคน 
                8. ตรวจขอ้มูลผูใ้ช ้
                เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนัก าลงัขยายตวัเป็นไปอยา่งดีในท่ีต่าง ๆ จะมีผูใ้ชร้ายใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ  
อินเตอร์เน็ตไม่มีฐานขอ้มูลกลางเก็บรายช่ือผูใ้ชท้ ั้งหมดน้ีไวจึ้งไม่มีวธีิส าเร็จรูปแบบใดท่ีรับประกนัการคน้หาผูท่ี้
เราตอ้งการ ติดต่อ ดว้ย โปรแกรมเบ้ืองตน้ใน Unixท่ีใชต้รวจหาผูใ้ชใ้นระบบคือ  Finger 
                9. กระดานข่าว BBS 
                BBS หรือ Bulletin Board System เป็นบริการขอ้มูลรูปแบบหน่ึงท่ีผูใ้ช ้PC โดยทัว่ไปมกัจะคุน้เคยอยู่
ก่อนภายในอินเตอร์เน็ต ก็มีศูนยบ์ริการหลายแห่งท่ีใหบ้ริการ BBSแบบเดียวกนั เราสามารถต่อเช่ือมไปหาศูนย ์
BBS ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม Telnet 
 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอนิเตอร์เน็ต  
     อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั ผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตสามารถส่ือสารถึงกนัได ้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว ช่วยประหยดัทรัพยากรและท่ีส าคญัอินเตอร์เน็ตคือ
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คลงัสมองอนัยิง่ใหญ่หรือหอ้งสมุดโลกท่ีทุกคนสามารถคน้ควา้หาความรู้ขอ้มูล ข่าวสารไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไป
ยงัแหล่งความรู้นั้น 
 ประโยชน์ของอนิเตอร์เน็ต พอสรุปได้ดังนี้ 
1.    ดา้นการศึกษา (Tele Education) ส าหรับผูท่ี้อยูห่่างไกลจาแหล่งศึกษาหรือผูท่ี้สนใจจะลงทะเบียนเรียนใน
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ องักฤษ ฯลฯ สามารถเรียนผา่นอินเตอร์เน็ตได ้ซ่ึงเราเรียกวา่ การศึกษา
ทางไกล กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาทุกระดบั ซ่ึงการศึกษาผา่นทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนัน้ี เป็นการศึกษา
แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive)สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 
2.    โฮมเพจกบัการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต บริษทั หรือหา้งร้านท่ีท าธุรกิจบนดิน
เตอร์เน็ตจะจดัท าโฮมเพจของตนแลว้ฝากไวบ้นอินเตอร์เน็ต ท าใหก้ารซ้ือขาย และใชบ้ริการผา่นอินเตอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก 
    การท าธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) การซ้ือขายสินคา้ หรือบริการผา่นอินเตอร์เน็ต จะมีการช าระหรือ
จ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการนั้น ๆ หรือผา่นบตัรเครดิตของผูซ้ื้อแต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ือง การถอดรหสับตัรเครดิตไป
ใชแ้ทนเจา้ของบตัรนั้น ๆ 
3.    ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของประเทศอินเตอร์เน็ตจะช่วยในการส่ือสารสืบคน้ขอ้มูล และใชร้ะบบฐานขอ้มูล
ประวติัอาชญากรร่วมกนัได ้เช่น การส่งขอ้มูลประวติัของอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ 
4.    ดา้นธุรกิจ (E-Commerce) โดยเฉพาะธุรกิจไดมี้การน าอินเตอร์เน็ตเขา้มาเป็นอนัมาก ดงัต่อไปน้ี 
      4.1    ดา้นการธนาคาร (E-Banking) ธนาคารไดจ้ดัท าระบบออนไลน์บนเครือข่ายท่ีช่วยใหส้ามารถสอบถาม
ยอดเงินและโอนเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการติดต่อส่ือสาร และมีขอ้มูลบนเวบ็เพจของทุกธนาคาร 
      4.2    โฮมเพจกบัการโฆษณา เป็นการโฆษณาสินคา้หรือธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต บริษทั หรือหา้งร้านท่ีท าธุรกิจ
บนดินเตอร์เน็ตจะจดัท าโฮมเพจของตนแลว้ฝากไวบ้นอินเตอร์เน็ต ท าใหก้ารซ้ือขาย และใชบ้ริการผา่น
อินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก  
      4.3    การท าธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) การซ้ือขายสินคา้ หรือบริการผา่นอินเตอร์เน็ต จะมีการ
ช าระหรือจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการนั้น ๆ หรือผา่นบตัรเครดิตของผูซ้ื้อแต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ือง การถอดรหสับตัร
เครดิตไปใชแ้ทนเจา้ของบตัรนั้น ๆ 
5.    การส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ อีเมล ์(E-mail : 
Electronic Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยใหป้ระหยดั สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยงัสามารถพดูคุยกนัได้
เหมือนอยูใ่กลก้นั  
6.    การประชุมทางไกล (Tele Conference) เป็นการประชุมของบุคคลท่ีอยูห่่างไกลกนัคนละสถานท่ี โดยอาศยั
ระบบโทรคมนาคมซ่ึงส่ือสารไดท้ั้งตวัอกัษร เสียงและภาพพร้อมกนั 
 ภัยอนิเตอร์เน็ต 
       ทุกคนคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ส่ิงใดก็ตามท่ีไดคุ้ณประโยชน์ก็ยอ่มจะมีโทษในตวัมนัเองสังคมมนุษยก์็เช่นกนั
ยอ่มมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกนัไป อินเตอร์เน็ตถือไดว้า่ เป็นสังคมมนุษยห์น่ึงจากเกิดข้ึนจากความพยายามท่ีจะ
ติดต่อส่ือสารกนัของมนุษยโ์ดยอาศยัเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางแทนท่ีจะเป็นค าพดู ท่าท่าง ฯลฯ แต่
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อินเตอร์เน็ตเป็นสังคมของคนทั้งโลกท่ีไร้พรมแดน (Globalization)ไม่แบ่งชั้นวรรณะยอ่มเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
จะตอ้งมีส่ิงไม่ดีส่ิงท่ีเป็นภยัแอบแผงอยูม่าก รวมทั้งคนเลวซ่ึงไดแ้ก่บรรดามิจฉาชีพ อาชญากรรม (แบบไฮเทค) ได้
อาศยัอินเตอร์เน็ต เป้นท่ีแผงตวัและหากินบนความทุกขข์องผูอ่ื้น ขอเสนอมุมมองเร่ืองราวอินเตอร์เน็ตในแง่ลบเพื่อ
เป็นอุทธาหรณ์ส าหรับผูเ้ล่นเน็ตอยูจ่ะไดร้ะแวดระวงัและไม่ตกเป็นเหยือ่ของโจรไฮเทคเหล่าน้ี 
     หลายคนคงทราบวา่ในอินเตอร์เน็ตมีส่ิงย ัว่ยกุามารมณ์ท่ีส่อไปในทางลามกอนาจารอยูม่าก ถึงแมจ้ะไม่มี
ผลเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเราโดยตรง แต่ก็มีผลทางออ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัเด็ก ๆ ท่ีเป็นลูกหลานของเรา ตอ้งยอมรับ
วา่กวา่ 50 % ของผูช้ายท่ีเร่ิมใชอิ้นเตอร์เน็ตในคร้ังแรก ๆ มกัจะไปท่องหาเวบ็ท่ีมีภาพนูด้ ภาพโป้ต่าง ๆ ซ่ึงถา้เป็น
การใชเ้คร่ืองท่ีบา้น ท่ีมีลูกหลานก าลงัเรียนรู้และพฒันาทางดา้นคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะไปเขา้เวบ็ไซตเ์หล่านั้น โดย
ไม่รู้ตวั เพราะซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการท่องเวบ็จะมีการเก็บบนัทึกหมายเลขท่ีอยูข่องเวบ็ไซต(์URL – 
address) เพื่อความสะดวกในการเขา้สู่เวบ็ไซตน์ั้นในคร้ังต่อไป 
     ซ่ึงหมายเลขท่ีอยูน้ี่สามารถถูกเรียกกลบัข้ึนมาใชไ้ดง่้าย ๆ เด็ก ๆ อาจจะเผลอไปเรียกเขา้ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซต์
ไดท้นัที และอาจจะกลบัไปดูซ ้ าในคร้ังต่อ ๆ ไป หากผูป้กครองละเลยนาน ๆ เขา้ภาพเหล่าน้ีจะถูกปลูกฝังใน
ความคิด ท าใหเ้ด็กอาจมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเทศกบัเพศตรงขา้มท่ีส่อไปในทางท่ีผดิและอาจเลยไปถึง
กระท าความผดิอาญาไดเ้ม่ือโตข้ึน ภยัประเภทน้ีผลเสียจึงเกิดข้ึนในทางออ้มโดยจะตกอยูก่บัเด็กซ่ึงเป็นลูกหลาน
และครอบครัว 
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แนวข้อสอบ Internet 

1. ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย  
  2. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  3. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บส าเนา  
  4. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บ 
2. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใส่ท่ีอยู ่E-mail Address ของผูรั้บ 
  2. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย 
  3. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  4. ใส่ท่ีอยู ่E-mail Address ของผูรั้บไดม้ากกวา่ 1 ช่ือ  
3. การจดัส่ง E-mail โดยไม่รู้วา่ใครเป็นผูรั้บจา้ง จะใส่ E-mail Address ในช่องใด 
  1. To    2. Cc : 
  3. Bcc :  4. Subject :  
4. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
  1. Inbox ใชเ้ก็บอีเมลท่ี์เพิ่มเขา้รับมาของทุกอีเมลแ์อดเดรส 
  2. Outbox ใชเ้ก็บอีเมลท่ี์เตรียมจะส่งออก 
  3. Sent Items เก็บอีเมลท่ี์เขียนคา้งไว ้
  4. Deleted Items เก็บอีเมลท่ี์ถูกสั่งลบเพื่อรอลบจริง   
5. ขอ้ความท่ีแสดงหนา้ของอีเมลท่ี์ส่งต่อคือขอ้ความใด 
   1. Fw : 2. Bcc : 
   3. Re : 4. To :  
6. E-mail ขยะจะถูกจดัเก็บไวใ้นส่วนใด 
  1. Deleted 2. Drafts 
  3. Junk  4. Contact list 
7. ในโปรแกรมการรับส่ง  E-mail  ช่อง To มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย  
  2. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  3. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บส าเนา  
  4. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บ  
8. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ช่อง Subject มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใส่ท่ีอยู ่E-mail Address ของผูรั้บ 
  2. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย 
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  3. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  4. ใส่ท่ีอยู ่E-mail Address ของผูรั้บไดม้ากกวา่ 1 ช่ือ  
9. ช่อง CC มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใชใ้ส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  2. ใชเ้ม่ือตอ้งการส่ง E-mail ถึงผูรั้บมากกวา่ 1 คน (แบบส าเนา) 
  3. ใชใ้ส่หวัเร่ืองของจดหมาย 
  4. ใชเ้ม่ือตอ้งการส่ง E-mail Address ของผูรั้บ  
10. การส่งอีเมลโ์ดยการระบุอีเมลแ์อดเดรสในช่อง Cc: แตกต่างจากระบุอีเมลแ์อดเดรสในช่อง Bcc: อยา่งไร 
  1. Cc: จะปรากฏอีเมลแ์อดเดรสท่ีผูรั้บ  
  2. Bcc: จะปรากฏอีเมลแ์อดเดรสท่ีผูรั้บ 
  3. Cc: สามารถก าหนดเง่ือนไขการส่งได ้
  4. Bcc: สามารถก าหนดเง่ือนไขการส่งได ้
11. หากระบุ E-mail Address ในช่อง Bcc ขอ้ใดอธิบายความหมายไดถู้กตอ้ง 
  1. ตอ้งการส่งขอ้ความโดยไม่แสดง E-mail Address ของผูรั้บ 
  2. ตอ้งการส่งขอ้ความซ ้ าๆ เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
  3. ตอ้งการให้ผูรั้บยนืยนัการไดรั้บขอ้ความ 
  4. ตอ้งการให้ผูรั้บส่งต่อขอ้ความไปยงับุคคลอ่ืน 
12. หากตอ้งการแนบไฟลรู์ปภาพไปพร้อมกบั E-mail ตอ้งคลิกเลือกขอ้ใด 
  1. Inbox  2. Sent Items 
  3. Subject 4. Attachment  
13. กล่องเก็บจดหมายท่ีเคยส่งออกไป เก็บไวท่ี้ใด 
  1. Inbox  2. Sent 
  3. Delete Items 4. Drafts  
14. ถา้ไม่ตอ้งการแสดงรายช่ืออีเมลข์องผูรั้บทั้งหมด เราควรใส่อีเมลใ์นช่องใด 
  1. To.. 2. Bcc.. 
  3. Cc.. 4. Subject  
15. หากตอ้งการจะกูคื้นอีเมลท่ี์ลบไปจะไปกูคื้นไดจ้ากท่ีใด 
  1. Junk  2. Outbox 
  3. Deleted, Trash 4. Drafts  
16. การสมคัรเป็นสมาชิกอีเมลต์อ้งด าเนินการท่ีหวัขอ้ใด 
  1. Sign in  2. Sign up 
  3. Log in  4. Log out 
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17.  POP (Past Office Protocol) หมายถึงขอ้ใด 
  1. มาตรฐานของโปรแกรมท่ีใชโ้หลดอีเมลม์าอ่านในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา 
  2. มาตรฐานท่ีท าใหอี้เมลมี์ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม 
  3. มาตรฐานของระบบอีเมลท่ี์จ าเป็นตอ้งมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา 
  4. มาตรฐานส าหรับเช่ือมระหวา่งระบบอีเมล์  
18. เม่ือไดรั้บ E-mail แต่ไม่สามารถอ่านได ้หากตอ้งการอ่านเป็นภาษาไทยจะตอ้งไปเลือกท่ีค าสั่งใด 
  1. Attach  2. Encoding 
  3. Contact 4. Refresh 
19. ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไวส้ าหรับอะไร 
  1. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย  
  2. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  3. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บส าเนา  
  4. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บ  
20. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไวส้ าหรับท าอะไร 
  1. ใส่ E-mail Address ของผูรั้บ  
  2. ใส่หวัเร่ืองของจดหมาย 
  3. ใส่ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการส่งไปพร้อมกบั E-mail 
  4. ใส่ท่ีอยู ่E-mail Address ของผูรั้บไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
21. ในช่อง To : ถา้ตอ้งการส่ง E-mail ใหก้บั 3 คน จะใชเ้คร่ืองหมายอะไรคัน่ระหวา่ง E-mail 
  1. Comma 2. Full Stop 
  3. Colon  4. Semicolon   
22. Internet หมายถึงอะไร 
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเช่ือมกนัในระยะใกล้ๆ  
  2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก 
  3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีเช่ือมต่อกนัภายในประเทศ 
  4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อภายในประเทศ  
23. ขอ้ใดคือความหมายของ www 
  1. เป็น URL ของอินเทอร์เน็ต  
  2. เป็นบริการหน่ึงในอินเทอร์เน็ตท่ีใหบ้ริการขอ้มูล 
  3. เป็น IP Address ของระบบ  
  4. เป็นบริการ search ขอ้มูล  
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24. เคร่ืองทุกเคร่ืองท่ีต่อเขา้กบัระบบอินเทอร์เน็ตไดน้ั้นจะตอ้งมีอุปกรณ์ช้ินหน่ึงท่ีเรียกวา่โมเด็มโดยโมเด็มน้ีจะ
ท าหนา้ท่ีอะไร 
  1. ใชใ้นการแปลง สัญญาณดิจิตอล ใหเ้ป็น สัญญาณอนาล็อก 
  2. ใชใ้นการแปลง สัญญาณอนาล็อก ใหเ้ป็น สัญญาณดิจิตอล 
  3. ใชแ้ปลงสัญญาณไปกลบัระหวา่งสัญญาณดิจิตอลกบัสัญญาณอนาล็อก 
  4. ใชแ้ปลงสัญญาณโทรศพัทเ์ป็นสัญญาณ อินเทอร์เน็ต  
25. ไอพีแอดเดรสมีไวเ้พื่อท าอะไร 
  1. ใชก้ าหนดใหเ้คร่ืองบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชง้าน 
  2. ใชส้ร้างความแตกต่างของเวบ็ตนเอง เพื่อเรียกความสนใจของผูเ้ขา้ชมเวบ็ 
  3. ใชส้ร้างระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
  4. ใชแ้สดงแทนช่ือของเคร่ืองแต่ละเคร่ือง 
  

เฉลย INTERNET 
ขอ้ 1. 4 ขอ้ 6. 3 ขอ้ 11. 1 ขอ้ 16. 2 ขอ้ 21. 1 
ขอ้ 2. 2 ขอ้ 7. 4 ขอ้ 12. 4 ขอ้ 17. 1 ขอ้ 22. 2 
ขอ้ 3. 3 ขอ้ 8. 2 ขอ้ 13. 2 ขอ้ 18. 2 ขอ้ 23. 2 
ขอ้ 4. 3 ขอ้ 9. 2 ขอ้ 14. 2 ขอ้ 19. 4 ขอ้ 24. 3 
ขอ้ 5. 1 ขอ้ 10. 1 ขอ้ 15. 3 ขอ้ 20. 2 ขอ้ 25. 4 

 
---------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   217 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ความรู้เกีย่วกบั E-mail 
 E-mail ถือเป็นส่ิงพื้นฐานท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่ือสารไร้พรมแดนท่ีไม่เคยจางหายไปกบัโลกเทคโนโลยสีมยัใหม่อีกดว้ย เพราะไม่วา่จะผา่นมาก่ียคุสมยั E-mail ก็
ยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสารอยูดี่ 
 Electronic-Mail หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในเช่ือ E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใชใ้นการรับ-ส่ง 
ส่ือสารกนัระหวา่งบุคคล ซ่ึงจะท าการรับ-ส่งผา่นเครือข่ายกลาง นัน่ก็คือ อินเตอร์เน็ต (Internet) โดยการใชง้าน
เหมือนกบัการส่งจดหมายผา่นไปรษณียป์กติ คือตอ้งท าการเขียนขอ้ความภายใน โดยมีช่ือของผูส่้ง ช่ือของผูรั้บ 
จากนั้นคลิกค าสั่งเพื่อส่งขอ้ความออกไปหาผูรั้บ โดยทั้งช่ือผูส่้ง และช่ือผูรั้บจะตอ้งผา่นการลงทะเบียน ท่ีเรียกกนัวา่ 
E-mail Address หากกรณีเป็นขอ้ความท่ีผูรั้บไม่ไดอ้นุญาต ขอ้ความนั้นจะถูกเรียกวา่ Spam 
 รูปแบบของอเีมล 
 เม่ือคลิกไปท่ีตวัเลือกเพื่อเขียนอีเมลจะพบวา่มีส่วนประกอบ 2 ส่วนแยกกนัไวอ้ยา่งชดัเจน คือ 
 1. ส่วนหวั หรือ Header มีลกัษณะเป็นช่องวา่ง ใหก้รอกรายละเอียดลงไป โดยขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกคลา้ยกบั
การจ่าหนา้ซองจดหมาย จะประกอบไปดว้ย 
 -ท่ีอยูอี่เมลของผูส่้ง ซ่ึงในปัจจุบนัอาจไม่ปรากฏใหเ้ห็น 
 -ท่ีอยูอี่เมลผูรั้บ 
 -หวัขอ้เน้ือหาภายใน เพื่อให้ผูรั้บสามารถเขา้ใจคร่าวๆ ถึงหวัขอ้เร่ืองของการส่ือสารคร้ังน้ี 
 2. ส่วนเน้ือความ หรือ Body เป็นส่วนของเน้ือหาท่ีสามารถพิมพข์อ้ความลงไปได ้เหมือนการพิมพใ์น 
Word อีกทั้งยงัสามารถแนบไฟลเ์อกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ ไปกบัอีเมลเพื่อส่งถึงผูรั้บได ้
 รูปแบบการใช้งานอเีมล 
 1. การใชง้านแบบปิด หรือ Offline ซ่ึงเป็นการใชง้านโดยท่ีไม่ตอ้งท าผา่นเครือข่ายกลาง (อินเตอร์เน็ต) ซ่ึง
สามารถท าไดโ้ดยการดาวน์โหลดดึงขอ้มูลในอีเมลมาเก็บไวใ้นโปรแกรม หรือภายในคอมพิวเตอร์ก่อน เม่ือมี
ขอ้ความเขา้มาในอีเมล ท าให้สามารถเปิดดูขอ้มูลอีเมลบนเคร่ืองไดต้ลอดเวลา ถึงแมจ้ะไม่มีการเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายกลางก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตามการใชง้านแบบปิดก็ยงัมีขอ้เสียอยู ่นัน่ก็คือเม่ือไม่มีการเช่ือมต่อกบัเครือข่าย
กลาง หากมีขอ้ความหรืออีเมลใหม่เขา้มาก็จะไม่มีทางทราบขอ้มูลได ้
 2. การใชง้านแบบเปิด หรือ Online เป็นการใชง้านแบบปกติท่ีใชก้นั นัน่คือทั้งผูรั้บและผูส่้ง มีการเช่ือมต่อ
กบัเครือข่ายกลางไวอ้ยู ่ท  าให้สามารถรับหรือส่งอีเมลไดเ้ลยทนัที ส่วนขอ้เสียของการใชง้านแบบน้ี ข้ึนอยูก่บัการ
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายกลาง หากการเช่ือมต่อเกิดปัญหา ก็จะท าใหก้ารรับและส่งอีเมลมีปัญหาตามไปดว้ย 
 3. การใชง้านแบบ ยกเลิกการเช่ือมต่อ หรือ Disconnected เป็นการผสมกนัระหวา่งการใชง้านแบบปิดและ
แบบเปิด โดยจะอาศยัการเก็บขอ้มูลหรืออีเมลเขา้มาในโปรแกรมก่อน ใหผู้รั้บสามารถใชง้านแบบปิดเพื่อลดภาระ
ของการเช่ือมต่อ และการท างานของคอมพิวเตอร์ จากนั้นเม่ือผูรั้บตอ้งการท่ีจะแกไ้ขขอ้ความ หรือส่งอีเมลเพื่อตอบ
กลบัผูส่้ง ก็จะมีการสลบัการใชง้านเป็นแบบเปิดใหมี้การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายกลาง เพื่อสามารถส่งอีเมลตอบกลบั
หาผูส่้งได ้
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 ประโยชน์ของ E-Mail 
 ประโยชน์ของการใช ้E-mail คือมีความรวดเร็วและสามารถส่งขอ้ความไปหาบุคคลใดก็ไดท้ัว่โลก สามาร
รับและส่งไดท้ั้ง ขอ้ความ ไฟลเ์อกสาร ไฟลรู์ป ไฟลว์ดีีโอ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย ลดการใช้
กระดาษและวสัดุส้ินเปลืองไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัสามารถสมคัรใช ้Email Address ในการท าธุรกรรมต่างๆ บน
เครือข่ายกลางได ้เช่น Internet Banking, Social Network เป็นตน้ เพื่อเป็นการยนืยนัตวัตนของบุคคลไดอี้กดว้ย ท่ี
ส าคญัผูส่้งสามารถส่งเอกสารไดไ้ม่จ  ากดั ประหยดัเวลาในการส่งเพราะส่งต่ออีเมลกนัได ้และสามารถส่งถึงผูรั้บได้
หลายคนพร้อมกนั 
 E-Mail นั้นเป็นเทคโนโลยท่ีีมีการน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะมีทั้งความสะดวก ประหยดัทรัพยากร
และยงัสามารถใชย้นืยนัตวัตนของผูใ้ชง้านไดอี้กดว้ย จึงถูกน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการท าธุรกรรมต่างๆ บนโลก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นเทคโนโลยท่ีียงัคงอยูต่ลอดกาลอีกดว้ย 
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ความรู้เกีย่วกบังานธุรการ 
 หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหารก าหนดทางเลือกท่ีจะด าเนินการในอนาคตเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานเป็นระบบมีประสิทธิภาพตั้งแต่เร่ิมแรก  และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น  การวางแผนงานธุรการ  จึง
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหารก าหนดทางเลือกท่ีจะด าเนินการเก่ียวกบังานธุรการไวเ้ป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานธุรการเพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพตั้งแต่เร่ิมแรกและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
 ๑. งานด้านการบริหารทั่วไป 
 ๑.๑ งานรับ - ส่งหนงัสือราชการและเอกสาร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. จ าแนกประเภทหนงัสือเขา้ส านกักฎหมาย 
 ๒. ลงทะเบียนรับหนงัสือพร้อมทั้งตรวจสอบส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (ถา้มี) 
 ๓. จดัท าบนัทึกเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย
เพื่อพิจารณา กรณีหนงัสือประเภทคดีแพ่ง อาญา ตรวจร่างสัญญาเสนอความเห็นส่งให้หนา้หอ้งผูอ้  านวยการเพื่อ
มอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
 ๔. จดัส่งหนงัสือใหก้ลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 
 ๕. จดัท าบนัทึกโตต้อบกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกัฯ 
 ๖. แจง้เวียนใหข้า้ราชการทราบ และติดประกาศ 
 ๗. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองเพื่อความสะดวกในการคน้หาเช่น เร่ืองการอบรม
สัมมนา หนงัสือเวียน ค  าสั่ง ประกาศ โดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๘. การด าเนินการส่งหนงัสือ กรณีหนงัสือประเภทคดีแพ่ง อาญา ตรวจร่างสัญญาเสนอความเห็น ตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 
 - น าแฟ้มเร่ืองท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการเสร็จแลว้เสนอผูอ้  านวยการส านกัฯ 
 - ลงทะเบียนหนงัสือส่ง ก่อนส่งใหห้น่วยงานเจา้ของเร่ือง 
 - ส าเนาหนงัสือส่งท่ีมีการลงช่ือผูรั้บจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองใหผู้รั้บผดิชอบเกบ็ไว๑้ ชุด และกลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไปเกบ็ไว ้๑ ชุด 
 ๑.๒ งานพสัดุ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ส ารวจพสัดุท่ีมีอยู ่เพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อใชใ้นการปฏิบติัราชการ 
 ๒. จดัท าใบเบิกพสัดุเรียงตามล าดบัรหสัพสัดุ รายการขอเบิก สมุด ดินสอ ไมบ้รรทดัทั้งจ านวนความตอ้งการลง
ในใบเบิกส่ิงของ 
 ๓. น าเสนอหนงัสือใบเบิกส่ิงของพร้อมบญัชีรายการส่ิงของท่ีขอเบิกต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นถึง 
ส านกัการคลงัและงบประมาณ 
 ๔. กรณีส านกัการคลงัและงบประมาณไม่มีพสัดุใหเ้บิกตามความตอ้งการจะด าเนินการจดัซ้ือใหท้นัที หรือให้ 
ส านกัฯ ด าเนินการสั่งซ้ือแลว้น าใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินพร้อมค าอนุมติัใหจ้ดัซ้ือไดจ้ากผูบ้งัคบับญัชา 
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 ๕. รับพสัดุท่ีตอ้งการในวนัองัคารของสัปดาห์ โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะนดัเวลารับพสัดุท่ีเบิก 
 ๖. ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนเซ็นช่ือรับส่ิงของ 
 ๗. น าพสัดุท่ีขอเบิกมาเกบ็รักษาไวใ้นตูแ้ละแยกประเภทของพสัดุแต่ละรายการเพื่อสะดวกใหเ้บิกจ่าย 
 ๘. การจ่ายพสัดุภายในส านกั 
  - ก าหนดการเบิกจ่ายพสัดุอาทิตยล์ะ ๒ วนั คือ วนัจนัทร์และวนัองัคาร 
  - ตรวจสอบตามรายการท่ีขอเบิก ลงลายมือช่ือผูข้อเบิกและวนัเดือนปีท่ีขอเบิก 
 ๑.๓ งานครุภณัฑ ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ครุภณัฑมี์ลกัษณะคงทนถาวร การไดม้าตอ้งขอตั้งงบประมาณซ้ือจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ล่วงหนา้ 
 ๒. เม่ือไดรั้บจดัสรรครุภณัฑ ์ส านกัการคลงัและงบประมาณจะด าเนินการจดัซ้ือโดยตั้งกรรมการจดัซ้ือเพื่อ
จดัสรรใหส้ านกัฯ 
 ๓. การเบิกครุภณัฑจ์ะเซ็นช่ือรับใบเบิกส่ิงของท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกัการคลงังบประมาณเขียนมาให ้มีรายการซ้ือ
ครุภณัฑท่ี์ไดรั้บก่ีเคร่ืองราคาต่อหน่วย 
 ๔. ลงทะเบียนครุภณัฑ์ในสมุดคุม ใส่รหสั หมายเลขครุภณัฑ ์หมายเลขเคร่ือง ยีห่อ้ รุ่นให้ครบ พร้อมกบัเกบ็
ทะเบียนคุมไวเ้ป็นหลกัฐานการรับของ 
 ๕. ลงรหสัครุภณัฑป์ระจ าเคร่ือง ซ่ึงส านกัการคลงัฯ จะเป็นผูอ้อกรหสัให้ 
 ๖. หากครุภณัฑร์ายการใดช ารุด ไม่สามารถใชก้ารไดอี้กต่อไป ใหท้  าเร่ืองขอส่งคืนส านกัการคลงัและ
งบประมาณ โดยท าบนัทึกผา่นผูอ้  านวยการส านกัลงนาม ก าหนดเวลาส่งคืนคือ เดือนกุมภาพนัธ์ และสิงหาคมของทุกปี 
 ๗. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละกลุ่มงานเพื่อส ารวจครุภณัฑเ์ดือนละ ๑ คร้ัง 
 ๘. ส านกัการคลงัและงบประมาณแจง้รายงานการครอบครองครุภณัฑท์ั้งหมดของส านกัฯ พร้อมแจง้รายช่ือ
ขา้ราชการส ารวจครุภณัฑป์ระจ าปีทุกส้ินปีงบประมาณ 
 ๙. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๔ งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. จดัท าบนัทึกค าขออนุมติัในหลกัการให้ขา้ราชการของส านกักฎหมายอยูป่ฏิบติังานนอกเวลา 
ราชการในวนัราชการและวนัหยดุราชการ น าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานเพื่อพิจารณากลัน่กรองเสนอผูอ้  านวยการ
ส านกั เพื่อพิจารณาลงนามขออนุมติัต่อรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรอนุมติัในหลกัการฯ แลว้ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัเกบ็ค  าขออนุมติัในหลกัการฯ เพื่อใชป้ระกอบการขอเบิก
ค่าตอบแทนต่อไป 
 ๒. จดัพิมพร์ายช่ือขา้ราชการของส านกักฎหมายโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มงานเรียงล าดบัท่ีตามแบบฟอร์มท่ีส านกั 
การคลงัและงบประมาณก าหนด 
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 ๓. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขา้ราชการในแต่ละกลุ่มงานท่ีลงลายมือช่ือเวลาปฏิบติังานนอกเวลาราชการในแต่
ละวนัท าการ และน าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานเพื่อพิจารณากลัน่กรองการอยูป่ฏิบติังานนอกเวลาราชการก่อน
ผูอ้  านวยการส านกัจะลงนามรับรอง 
 ๔. ผูอ้  านวยการส านกัลงนามรับรองขา้ราชการท่ีปฏิบติังานนอกเวลาราชการในช่องผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
 ๕. รวบรวมรายช่ือขา้ราชการแต่ละกลุ่มงานท่ีผูอ้  านวยการส านกัฯ ลงนามรับรองในช่องผูค้วบคุมการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการแลว้ไวทุ้กส้ินเดือน เพื่อรอการจดัท าบญัชีขอเบิกค่าตอบแทนประจ าเดือนต่อไป 
 ๖. น ารายช่ือขา้ราชการท่ีรวบรวมไวทุ้กส้ินเดือนมาจดัท าบญัชีและบนัทึกประกอบการขอเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการประจ าเดือน 
 ๗. น าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการใหถู้กตอ้งตามระเบียบของกระทรวงการคลงัก่อนน าเสนอผูอ้  านวยการส านกั 
 ๘. น าเสนอผูอ้  านวยการส านกั เพื่อพิจารณาลงนามขอเบิกค่าตอบแทนในบนัทึกและบญัชีค่าตอบแทนในช่องผู ้
ควบคุมการปฏิบติังาน 
 ๙. น าเสนอรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อพิจารณาลงนามในการก ากบัดูแลเพื่อเบิกค่าตอบแทนในการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 ๑๐. ส านกัการคลงัและงบประมาณอนุมติัเบิกค่าตอบแทนแลว้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัรับค่าตอบแทนดงักล่าวมาจ่าย
ใหผู้มี้สิทธิไดรั้บต่อไป 
 ๑๑. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๕ งานการจดัท าสถิติวนัลาทุกประเภท 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับสมุดลงช่ือเวลามาท างานของขา้ราชการในแต่ละวนัจากส านกับริหารงานกลาง 
 ๒. ตรวจสอบพร้อมทั้งลงสถิติในแฟ้มของส านกัฯ ในแต่ละวนั เพื่อจะไดท้  าการตรวจสอบสถิติการลาของ
ขา้ราชการกบัส านกับริหารงานกลาง ๑ คร้ังต่อเดือน 
 ๓. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความถูกตอ้งการลาทุกประเภทก่อนน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณา
อนุญาต 
 ๔. จดัเตรียมแบบฟอร์มใบลาพร้อมทั้งรวบรวมใบลาทุกประเภทของขา้ราชการส านกักฎหมายประจ าเดือน เพื่อ
จดัส่งส านกับริหารงานกลางด าเนินการต่อไป 
 ๑.๖ งานการจดัท าแผนงาน โครงการ และค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. กลุ่มงานนโยบายและแผนขอความร่วมมือใหส้ านกัด าเนินการจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 ๒. ส ารวจความตอ้งการครุภณัฑเ์พิ่มเติมจากกลุ่มงานต่าง ๆ 
 ๓. รวบรวมความตอ้งการใชค้รุภณัฑแ์ละโครงการ (ถา้มี) จากกลุ่มงานต่าง ๆ 
 ๔. วิเคราะห์ความจ าเป็นของการใชค้รุภณัฑเ์พื่อเป็นขอ้มูลเสนอผูอ้  านวยการส านกัฯ 
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 ๕. เสนอใหมี้การประชุมผูอ้  านวยการกลุ่มงานเพื่อร่วมกนัพิจารณาความตอ้งการใชค้รุภณัฑแ์ละโครงการน าผล
การประชุมสรุป 
 ๖. ด าเนินการจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 ๗. น าค  าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกักฎหมายเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นเพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ 
 ๘. จดัส่งค  าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกักฎหมายท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้กลุ่มงานนโยบายและ
แผนเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๙. เม่ือไดรั้บแจง้จากกลุ่มงานนโยบายและแผนว่าไดรั้บการจดัสรรครุภณัฑแ์ลว้เสนอใหผู้อ้  านวยการส านกัฯ 
เพื่อทราบต่อไป 
 ๑๐. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๗ งานจดัท าแผนปฏิบติัการ การจดัท าแผนงานและงบประมาณ การประสานงานดา้นแผนการปฏิบติังาน การ
ใชจ่้ายงบประมาณและสถิติของส านกัฯ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ก่อนส้ินปีงบประมาณปัจจุบนั กลุ่มงานนโยบายและแผนขอใหส้ านกัฯ จดัท าแผนปฏิบติัการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณถดัไป 
 ๒. แจง้เวียนใหแ้ต่ละกลุ่มงานก าหนดเป้าหมายการปฏิบติังานเป็นรายไตรมาส 
 ๓. ด าเนินการจดัท ารายละเอียดแผนปฏิบติัการตามท่ีแต่ละกลุ่มงานระบุเป้าหมายโดยน าแผนปฏิบติัการในปี
ปัจจุบนัมาประกอบการท าแผนปฏิบติัการในปีถดัไปดว้ย 
 ๔. น าเสนอแผนปฏิบติัการของส านกัฯ ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 ๕. จดัส่งแผนปฏิบติัการของส านกัฯ ใหก้ลุ่มงานนโยบายและแผนเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๖. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๘ การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. กลุ่มงานนโยบายและแผน แจง้เวียนขอใหส้ านกัฯ จดัท าผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 ๒. ด าเนินการจดัท ารายละเอียดผลการปฏิบติังานรายไตรมาส โดยใชข้อ้มูลจากการรายงานผลการปฏิบติังาน
ประจ าเดือนของส านกัฯ 
 ๓. น าเสนอรายงานผลรายไตรมาสของส านกัฯ ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 ๔. จดัส่งรายงานผลรายไตรมาสของส านกัฯ ใหก้ลุ่มงานนโยบายและแผนเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๕. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๙ งานสรุปผลงานประจ าเดือนของส านกักฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รวบรวมแบบขอใชบ้ริการภายในส านกัทุกกลุ่มงานและแบบขอใชบ้ริการของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ๑ 
คร้ังต่อเดือน 
 ๒. แยกแบบขอใชบ้ริการตามประเภทท่ีมาขอใชบ้ริการโดยเรียงตามวนัท่ี 
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 ๓. รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้ง สรุปผลการปฏิบติังานแต่ละประเภทโดยแยกเป็นดา้นกฎหมายและดา้น
วิชาการ งานดา้นสัญญาและคดีต่าง ๆ 
 ๔. น าเสนอผลการปฏิบติังานของส านกัฯ ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 ๕. ด าเนินการเกบ็เขา้แฟ้มเพื่อสะดวกในการสืบคน้โดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๑๐ งานเลขานุการและงานประชุมภายในส านกักฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ติดต่อประสานงานจองหอ้งประชุมเพื่อใชใ้นการประชุม 
 ๒. จดัท าหนงัสือเชิญประชุม 
 ๓. จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการประชุม 
 ๔. จดรายงานการประชุม/จดัท ารายงานการประชุม 
 ๕. แจง้เวียนรายงานการประชุมใหก้บัขา้ราชการเพื่อทราบและถือปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมต่อไป 
 ๖. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
 ๑.๑๑ งานการจดัท าและเผยแพร่เอกสาร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับหนงัสือจากกลุ่มงานในส านกักฎหมายท่ีจะเผยแพร่เอกสาร 
 ๒. นบัจ านวนเอกสารให้ครบตามหน่วยงาน/บุคคล/องคก์รท่ีจะรับเอกสารเผยแพร่ 
 ๓. วางแผนการแจกเอกสารเผยแพร่ว่าแต่ละแห่งท่ีรับเอกสารจะใชก้ารจดัส่งดว้ยวิธีใด 
 ๔. ด าเนินการจดัส่ง 
 ๕. จดัท าสถิติการเผยแพร่พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน 
๒. งานธุรการทั่วไป 
๒.๑ งานการรับงานพมิพ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับงานจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นิติกร วิทยากร และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมาขอใชบ้ริการ 
 ๒. ลงทะเบียนรับในสมุดคุมการรับงานเพื่อใหส้ามารถสืบคน้ได ้โดยมีรายละเอียดการลงรับ ดงัน้ี 
   ๒.๑ ล าดบัท่ี 
   ๒.๒ วนัท่ี 
   ๒.๓ ช่ือ - สกุล ผูม้าใชบ้ริการ 
   ๒.๔ ช่ือเร่ืองท่ีพิมพ ์
   ๒.๕ ช่ือผูพ้ิมพ ์
   ๒.๖ ช่ือผูร่้าง (ในกรณีท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีในส านกัฯ ให้ใส่ช่ือผูร่้าง ถา้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ 
ใส่ต าแหน่งว่าเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลอ่ืน ๆ) 
   ๒.๗ ลงเวลารับงานพิมพ ์
 ๓. ส่งงานพิมพใ์หเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ๔. ลงช่ือไฟลแ์ละแผ่นงานท่ีบนัทึกขอ้มูลในทะเบียนรับพร้อมลงเวลาเสร็จส้ินงานพิมพ ์
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 ๕. จดัท าแบบขอใชบ้ริการพร้อมทั้งลงเวลาส่งงานพิมพแ์ละส่งงานพิมพใ์หแ้ก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือผู ้
ท่ีมาขอใชบ้ริการ 
๒.๒ งานศพข้าราชการ บิดา/มารดา คู่สมรส บุตร ของข้าราชการภายในส านักกฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ติดต่อประสานงานกบัเจา้ภาพเพื่อขอรายละเอียดเก่ียวกบัการเสียชีวิตของขา้ราชการบิดา/มารดา คู่สมรส บุตร 
ของขา้ราชการภายในส านกัฯ และก าหนดวนัเป็นเจา้ภาพสวดฯ 
 ๒. จดัท าบนัทึกเรียนเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อโปรดทราบและสั่งการต่อไป 
 ๓. ร่วมเป็นเจา้ภาพ ร่วมท าบุญ ๓,๐๐๐ บาท กรณีเป็นขา้ราชการส านกักฎหมาย๕,๐๐๐ บาท ค่าพวงหรีด ๕๐๐ 
บาท 
 ๔. สั่งพวงหรีดในนาม "ส านกักฎหมาย" ไปร่วมเคารพศพ 
 ๕. ด าเนินการติดต่อประสานงานกบักลุ่มงานยานพาหนะเพื่อขอรถรับ - ส่ง ส าหรับผูไ้ปร่วมงาน 
 ๖. อ  านวยความสะดวกแก่ขา้ราชการท่ีไปร่วมงานศพ 
กรณี งานศพของขา้ราชการ บิดา/มารดา ของขา้ราชการภายนอกส านกักฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับหนงัสือเร่ืองงานศพจากส านกับริหารงานกลาง 
 ๒. จดัท าบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นเพื่อทราบ 
 ๓. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมท าบุญ รายละ ๓๐๐ บาท 
 ๔. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
๒.๓ งานหนังสือพมิพ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. จดัท าบนัทึกค าขออนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนัและรายสัปดาห์ เพื่อใหข้า้ราชการของส านกัฯ ไดรั้บ 
ทราบขอ้มูลข่าวสารประกอบการใหบ้ริการแก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภาท่ีขอใชบ้ริการ 
ในงานของส านกัฯ 
 ๒. น าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อกลัน่กรองบนัทึกค าขออนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพก่์อนเสนอผูอ้  านวยการ
ส านกัฯ เพื่อพิจารณาลงนามในบนัทึกค าขออนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพฯ์ 
 ๓. น าเสนอรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพิจารณาลงนามในบนัทึกค าขออนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์
 ๔. น าเสนอเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรโปรดพิจารณาการขออนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพฯ์เม่ือเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรอนุมติัซ้ือหนงัสือพิมพแ์ลว้ กลบัไปท่ีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
 ๕. ท าบนัทึกประกอบการไดรั้บอนุมติัจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์(พร้อมแนบใบท่ีไดรั้บอนุมติัจดัซ้ือ) ดงักล่าว  
น าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอผูอ้  านวยการส านกัฯ เพื่อพิจารณาลงนาม 
 ๖. น าเสนอผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและงบประมาณเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๗. ตรวจนบัหนงัสือพิมพท่ี์ร้านส่งมาใหค้รบตามจ านวน จดัแบ่งหนงัสือพิมพ ์ณ หอ้งหน่วยเฉพาะกิจส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และส านกักฎหมาย อาคารทิปโก ้
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 ๘. ส านกัการคลงัและงบประมาณมีหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ(หนงัสือพิมพ)์ ประจ าเดือน 
คณะกรรมการลงนามตรวจรับพสัดุถูกตอ้งแลว้ ส่งเร่ืองกลบัส านกัการคลงัและงบประมาณด าเนินการต่อไป 
๒.๔ งานใบส่งตัวต้นสังกดั 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. น าแบบฟอร์มใบส่งตวัเขา้รักษาพยาบาลตามแบบ ๗๑๐๐ ส านกัการคลงัและงบประมาณใหเ้จา้ของเร่ือง 
 ๒. เจา้ของเร่ืองกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ๗๑๐๐ แลว้ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัตรวจดูตามถูกตอ้งตามแบบ 
 ๓. น าเสนอผูอ้  านวยการส านกัฯ เพื่อพิจารณาลงนามรับรองขา้ราชการของส านกัมีสิทธิไดรั้บค่ารักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาการเงินสวสัดิการตามสิทธิ 
 ๔. น าเสนอผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและงบประมาณพิจารณา เพื่อออกหนงัสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาลไปท่ีเจา้ของเร่ือง 
 ๕. ส่งเร่ืองคืนเจา้ของเร่ือง 
๒.๕ งานการตรวจสอบใช้โทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. จดัท าสมุดทะเบียนคุมการใชโ้ทรศพัทท์างไกลประจ าเดือนเป็นช่องตารางตามแบบฟอร์มก าหนดไวคู่้กบั
โทรศพัทใ์นหอ้งผูอ้  านวยการส านกัและมีขา้ราชการหนา้ห้องดูแลการใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อราชการ โดยใหผู้ใ้ชล้งบนัทึก
คร้ังท่ี วนัเดือนปี หมายเลขโทรศพัทป์ลายทางระยะเวลา รวมเวลาท่ี เร่ือง ช่ือผูใ้ชโ้ทรศพัทพ์ร้อมต าแหน่ง 
 ๒. รับเร่ืองตรวจสอบการใชโ้ทรศพัทจ์ากส านกัการคลงัและงบประมาณ แลว้จดัพิมพ์หมายเลขโทรศพัทต์ามใบ
แจง้ช าระหน้ีลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 ๓. ตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทต์ามใบแจง้ช าระหน้ีกบัหมายเลขโทรศพัทท่ี์ผูใ้ชบ้นัทึกการใชไ้วใ้นสมุด
ทะเบียนคุมการใชโ้ทรศพัทท์างไกล 
 ๔. จดัท าบนัทึกและตารางรายงานสรุปผลการใชโ้ทรศพัทท์างไกลติดต่อราชการประจ าเดือน 
 ๕. น าเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มงานฯ เพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบการใชโ้ทรศพัทท์างไกลก่อนเสนอผูอ้  านวยการ
ส านกัเพื่อพิจารณาลงนาม และรับรองขา้ราชการใชโ้ทรศพัทท์างไกลติดต่อราชการ 
 ๖. เสนอผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและงบประมาณต่อไป 
 ๗. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
๒.๖ งานสวสัดกิารของส านักฯ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. เกบ็เงินจากขา้ราชการในส านกัฯ โดยแต่ละกลุ่มงานจะจดัส่งเงินค่าสวสัดิการภายในวนัท่ี ๕ ของทุกเดือน 
 ๒. ดูแลและควบคุมการใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของส านกัฯ เช่น ค่าน ้า ค่ากระเชา้เยีย่ม ท าบุญ อ่ืน ๆ 
 ๓. สรุปค่าใชจ่้าย รายรับและรายจ่ายประจ าเดือน เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 ๔. ติดประกาศสรุปค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหข้า้ราชการส านกัฯ ทราบ 
 ๕. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 
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๒.๗ งานการรับราชกจิจานุเบกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับหนงัสือราชกิจจานุเบกษาจากส านกับริหารงานกลาง 
 ๒. ตรวจสอบให้ครบตามจ านวน 
 ๓. ลงทะเบียนรับตามปีปฏิทิน 
 ๔. ด าเนินการส่งใหก้ลุ่มงานกฎหมาย ๒, ๓ และกลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
๒.๘ งานการรับระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุ
กรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับระเบียบวาระการประชุม บนัทึกการประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาก าหนดการประชุม
คณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ 
 ๒. จดัเขา้แฟ้มส่วนกลาง (อาคารทิปโก)้ 
 ๓. จดัเขา้แฟ้มผูอ้  านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ๓ และผูอ้  านวยการกลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
 ๔. จดัเขา้แฟ้มหอ้งหน่วยเฉพาะกิจ ตามแฟ้มท่ีจดัแยกประเภทไวใ้นการสะดวกใชแ้ละคน้หาต่อไป 
๒.๙ งานคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  - จดัการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละคณะ ดงัน้ี 
 ๑. จดัเตรียมเอกสารเพื่อใชป้ระกอบการประชุมและ/หรือการพิจารณาของท่ีประชุม 
 ๒. จดัท าหนงัสือเชิญประชุม 
 ๓. การจองหอ้งประชุม 
 ๔. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีชวเลขเพื่อจดรายงานการประชุม 
 ๕. จดบนัทึกการประชุม 
 ๖. ประสานส านกัการคลงัและงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใน
แต่ละคณะ 
 ๗. อ านวยความสะดวกในการประชุม, ประสานงานเตรียมเคร่ืองด่ืม 
  - ร่างหนงัสือติดต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละคณะ 
  - ติดตามการด าเนินงานโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ติดต่อประสานกบัหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 
 ๒. ออกปฏิบติังานในโครงการตามจงัหวดัต่าง ๆ 
 ๓. รวบรวมและจดัส่งเอกสารรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการทุกเขตเลือกตั้งท่ีเขา้ร่วม 
โครงการฯ ใหแ้ก่ส านกัการคลงัและงบประมาณ 
 - สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 ๓. งานดา้นการร่างหนงัสือติดต่อส่วนราชการใหก้บัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับงานจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพร้อมสอบถามความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 
 ๒. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีสมาชิกน ามาประกอบการร่างว่าเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอสามารถสืบคน้ได ้ดงัน้ี 
  ๒.๑ ประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอขอ้มูลประกอบการร่าง 
  ๒.๒ คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ือต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หนงัสือพิมพอิ์นเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 
  ๒.๓ กรณีเร่ืองท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งการมีความยุง่ยากซบัซอ้นใหป้รึกษาผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
บริหารทัว่ไปเพื่อขอค าแนะน า 
 ๓. ด าเนินการร่างหนงัสือใหต้รงประเด็นและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งการ 
 ๔. น าหนงัสือท่ีร่างส่งเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลพิมพ ์
 ๕. ตรวจทานความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และความถูกตอ้งตามความนิยม 
 ๖. ส่งมอบงานใหก้บัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๗. จดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ เขา้แฟ้มตามประเภทหวัขอ้เร่ืองโดยเรียงตามปีปฏิทิน 

 
-------------------------- 
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ความรู้เกีย่วกบังานสารบรรณ 

ความหมายของงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณ  คือ  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร  เร่ิมตั้งแต่  “การจดัท า  การรับ  การส่ง  การเก็บ
รักษา  การยมื  จนถึงการท าลาย” ซ่ึงเป็นการก าหนดขั้นและขอบเขตของงานสารบรรณวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
อะไรบา้ง  งานสารบรรณภาษาสามญัเรียกวา่  “งานหนงัสือ”  เทียบกบัภาษาองักฤษวา่  “Correspondence”  

อยา่งไรก็ดี  ในทางปฏิบติัการบริหารเอกสารทั้งปวงจะเร่ิมตั้งแต่  การคิด  อ่าน  ร่าง   เขียน  พิมพ ์ จด  จ  า  ท าส าเนา  
ส่งหรือส่ือ  ขอ้ความ  รับ  บนัทึก  จดรายงานการประชุม สรุป  ยอ่เร่ือง  เสนอ  สั่งการ  ตอบ  ท ารหสั  เก็บเขา้ท่ี  
คน้หา  ติดตาม  และท าลาย   ทั้งน้ีตอ้งเป็นระบบท่ีใหค้วามสะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประหยดัเวลา  แรงงานและค่าใชจ่้าย 
ลกัษณะของงานสารบรรณทีด่ี 
 1.  ปฏิบติัไดด้ว้ยความเรียบร้อย  เป็นไปอยา่งรวดเร็วและประหยดัเวลา 
 2.  หาวธีิลดัในการร่าง  โตต้อบ   รับ-ส่ง  เก็บ  คน้ และท าลาย  เพื่อประหยดัเวลา  และทรัพยากร  ทั้งน้ี  
หนงัสือทุกฉบบัตอ้งไดใ้จความสมบูรณ์ ประณีต  สะอาด  ชดัเจน  มีความเรียบร้อย  และไดม้าตรฐานเดียวกนั 

 3.  ร่างโตต้อบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 

 4.  เม่ือไดรั้บหนงัสือแลว้ ลงบญัชีรับถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดแลว้รีบรวบรวมเสนอผูมี้อ านาจพิจารณาออก
ความเห็นหรือสั่งการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

 5.  เก็บเร่ืองไวเ้ป็นระเบียบและสามารถติดตามไดง่้าย  สะดวก  รวดเร็ว 

 6.  หนงัสือโตต้อบท่ีใชข้อ้ความซ ้ าเหมือน ๆ กนัเป็นประจ า  ใหพ้ิมพแ์บบฟอร์มไวต้ายตวั  หรือเวน้ช่องวา่ง
ไวส้ าหรับกรอกขอ้ความท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมได ้ เช่น  ใบลา  หนงัสือสัญญาต่าง ๆ  เพื่อสะดวก  ทุ่นแรงและ
ประหยดัเวลา 
 7.  แบบฟอร์มหรือรูปแบบของหนงัสือถูกตอ้งตามชนิดของหนงัสือ และเป็นไปตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย  งานสารบรรณ  และแกไ้ขเพิ่มเติมทุกประการ 

ความส าคัญของหนังสือราชการ 

หน่วยงานของทางราชการ     ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการสาธารณะจ าเป็นตอ้งด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร  ในบางกรณีอาจมีกฎหมายหรือระเบียบวธีิก าหนดใหด้ าเนินการและบนัทึกเป็นเอกสารหรือหนงัสือเพราะ 

 1.  เอกสารเป็นเสมือนการบนัทึกความทรงจ าของหน่วยงาน 

 2.  เอกสารเป็นเคร่ืองใชอ้า้งอิงไดใ้นเม่ือเกิดการฟ้องร้องกนัข้ึนระหวา่งรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วย
ราชการดว้ยกนั 

 3.  เอกสารเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ารบริหารราชการท าไปไดส้ะดวก 

 4.  เอกสารเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ในการใชศึ้กษาคน้ควา้เพื่อปรับปรุงงานในอนาคต 

คุณลกัษณะของผู้ปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการ 

 1.  ตอ้งมีความรู้เร่ืองงานธุรการดี  รู้จกัความควร ไม่ควร  รอบรู้ในระเบียบงานสารบรรณ 

 2.  ตอ้งมีความรู้ภาษาไทยดี  คือ  รู้จกัตวัสะกด การรันต ์ วรรคตอน  แม่นย  า  ศพัท ์และค าแปลในปทานุกรม 
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หรือพจนานุกรม 

 3.  ควรมีความรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ  และถา้มีความรู้หลายภาษายิง่ดีมาก 

 4.  คุณสมบติัประจ าตวับางอยา่งตอ้งเอ้ือต่อการท างานสารบรรณ  เช่น  ความละเอียดลออ  รอบคอบ  สุขมุ  
รวดเร็ว  รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  เอาใจใส่ต่องานอยา่งสม ่าเสมอ 

 5.  การอ่านเพื่อสรุปความตอ้งเร็ว และสรุปเน้ือหาสาระไดก้ระชบัและครอบคลุมทุกประเด็น 

 6.  การพดูตอ้งพดูให้นอ้ยท่ีสุดผูฟั้งเขา้ใจดีและจงหลีกเล่ียงการกล่าวเยิน่เยอ้จนท าให้ผูอ่ื้นเบ่ือหน่วยลด
ความนิยม 

 7.  การเขียนตอ้งเขียนใหส้ั้นท่ีสุดแต่ไดใ้จความมากท่ีสุด 

 8.  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  ปรับตวักบับุคคลอ่ืนไดดี้หมัน่หาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันางานใหก้า้วหนา้และทนัสมยั 

องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหง้านสารบรรณเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายข้ึนอยูก่บั 

 1.  ตวัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั  ตอ้งมีความรู้ภาษาไทยดี สะกดการันต ์ วรรคตอนแม่นย  า  ละเอียด  รอบคอบ  สุขมุ  
เขียนไดก้ระชบั  ชดัเจน ไม่ท าใหผู้อ่ื้นลดความนิยม 

 2.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ าหรับงานสารบรรณ ตอ้งท าสมยั  เพียงพอกบัคนและงาน 

 ผูมี้อ านาจควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ มีหนา้ท่ีสอดส่อง  ดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานสารบรรณ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ในสถาบนัอุดมศึกษา (มหาวทิยาลยั) ไดแ้ก่ 

1. อธิการบดี  รองอธิการบดี หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
2. หวัหนา้ส านกังานมหาวทิยาลยั 

3. ผูอ้  านวยการกอง / เลขานุการคณะ  วทิยาลยั  สถาบนั  ส านกั  ศูนย ์

4. หวัหนา้งานบริหารและธุรการ  หรืองานบริหารทัว่ไป 

5. หวัหนา้หน่วยสารบรรณ 

6. เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานสารบรรณ 

ส่วนที ่1  ความหมาย  ชนิดและแบบของหนังสือราชการ 

 หนงัสือราชการ  หมายถึง  เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการซ่ึงไดแ้ก่ 

1. หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 

2. หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมิใช่งานราชการหรือไปถึงบุคคลภายนอก 

3. หนงัสือหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

4. เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 

5. เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบั 

6. ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหนังสือราชการ 

 หนงัสือราชการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย  งานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  มี     6  ชนิด  คือ 

1. หนงัสือภายนอก 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   230 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. หนงัสือภายใน 

3. หนงัสือประทบัตรา 
4. หนงัสือสั่งการ:  ค าสั่ง  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 

5. หนงัสือประชาสัมพนัธ์:  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 

6. หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานของราชการ :  หนงัสือรับรอง รายงานการประชุม  
บนัทึก  และหนงัสืออ่ืน  (แบบพิมพโ์ครงการ  รายงาน  รายงานประจ าปี  ฯลฯ) 

 1.  หนงัสือภายนอก   คือ  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี โดยใชก้ระดาษตราครุฑ  เป็นหนงัสือติดต่อ
ระหวา่งส่วนราชการ  หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมิใช่ส่วนราชการ  หรือมีถึงบุคคลภายนอก 

 2.  หนงัสือภายใน  คือ  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเขียนเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก  เป็นหนงัสือ
ติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือจงัหวดัเดียวกนั  ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ  
 3.  หนงัสือประทบัตรา  คือ  หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึน
ไป  โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปเป็น
ผูรั้บผดิชอบและลงช่ือยอ่ก ากบัตราใชก้ระดาษตราครุฑ 

 หนงัสือประทบัตราใชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการหรือกบัหน่วยงานท่ีไม่ใช่ส่วนราชการและ
กบับุคคลภายนอก  แต่ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ 

-  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

-  การส่งส าเนาหนงัสือ  ส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 

-  การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน 

-  การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

-  การเตือนเร่ืองคา้ง 
-  เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งใหใ้ชห้นงัสือ ประทบัตรา 

 4. หนงัสือสั่งการใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบเวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะ  
หนงัสือสั่งการมี  3  ชนิด  ไดแ้ก่   ค  าสั่ง  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 

   4.1  ค าสั่ง  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมายใชก้ระดาษตรา
ครุฑ 

  4.2  ระเบียบ  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวโ้ดยอาศยัอ านาจทางกฎหมายหรือไม่ก็ได ้ 
เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ าใชก้ระดาษตราครุฑ 

  4.3  ขอ้บงัคบั  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจทางกฎหมายท่ี 

บญัญติัใหก้ระท าได ้ ใชก้ระดาษตราครุฑ 

 5.  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ  เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้
โดยเฉพาะ  หนงัสือประชาสัมพนัธ์มี  3  ชนิด  ไดแ้ก่  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 

  5.1  ประกาศ  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบหรือแนะแนวทางปฏิบติัใช ้

กระดาษตราครุฑ 
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  5.2  แถลงการณ์   คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 
หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั  ใชก้ระดาษตราครุฑ 

  5.3  ข่าว  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ 
 6.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานของราชการ คือ  หนงัสือท่ีทางราชการท าข้ึน
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ  และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ  มี  4  ชนิดคือ  หนงัสือรับรอง    รายงานการ
ประชุม  บนัทึก  และหนงัสืออ่ืน  (แบบพิมพโ์ครงการ  รายงาน  รายงานประจ าปี  ฯลฯ) 

  6.1  หนงัสือรับรอง   คือ  หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่บุคคล  นิติบุคคลหรือหน่วยงาน   
เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฎแก่บุคคลทัว่ไป  ไม่จ  าเพาะเจาะจง  ใชก้ระดาษตราครุฑ 

  6.2  รายงานการประชุม   คือ  การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติของท่ี
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน  
  6.3  บนัทึก   คือ  ขอ้ความท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการ
ปฏิบติัราชการ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 

ข้อสังเกต 

  1.  ในทางปฏิบติัการเขียนบนัทึกไม่มีความแตกต่างจากหนงัสือภายในมากนกัจะต่างกนัท่ีวธีิการเขียนซ่ึง
อาจจะใชภ้าษาท่ีเป็นทางการนอ้ยกวา่หนงัสือภายใน มีตวัยอ่หรือค ายอ่มากในบางส่วนราชการอาจมีแบบบนัทึก
ช่วยจ า (Memorandum) ไวใ้ชเ้ป็นการภายในและใชแ้บบบนัทึกน้ีติดต่อสั่งการหรือประสานงานกนัก็ได ้

  2.  การลงนามในบนัทึกต่อเน่ือง  ส่วนราชการบางแห่งจะไม่นิยมใส่ต าแหน่งไวเ้พราะเป็นส่วนราชการ
เดียวกนัและมีขนาดเล็ก  ยอ่มรู้จกัซ่ึงกนัและกนัอยูแ่ลว้ แต่ถา้เป็นส่วนราชการใหญ่ก็มีความจ าเป็นตอ้งใส่ต าแหน่ง
ผูบ้นัทึกไว ้

  6.4  หนงัสืออ่ืน   คือ  หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็น
หลกัฐานในราชการ  ซ่ึงรวมถึงภาพถ่าย  ฟิลม์  แถบบนัทึกเสีย  แถบบนัทึกภาพ  และส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลดว้ย  
หรือหนงัสือของบุคคลภายนอกท่ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี  และเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเขา้ทะเบียนรับหนงัสือของทางราชการแลว้  
มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง  ทบวง กรม จะก าหนดข้ึนใชต้ามความเหมาะสม   เวน้แต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ือง
ใหท้  าตามแบบ เช่น  โฉนด  แผน่ท่ี  แบบ  แผนผงั  สัญญา  หลกัฐานการสืบสวนและสอบสวน  และค าร้อง  เป็นตน้ 

ส่วนที ่ 2  การปฏิบัติทีส่ าคัญต่อหนังสือราชการ 

การก าหนดเลขที่หนังสือ 

 เลขท่ีหนงัสือออก  คือ  รหสัตวัพยญัชนะและเลขประจ าของเจา้ของเร่ืองตามระเบียบขอ้  11.1  ขอ้  12.2  

และ ขอ้  14.1  ประกอบดว้ยรหสัตวัพยญัชนะสองตวัแลว้ต่อดว้ยเลขประจ าของเจา้ของเร่ือง 
 1.  รหสัตวัพยญัชนะสองตวัใชแ้ทนช่ือกระทรวง ทบวงหรือส่วนราชการท่ีไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี  

กระทรวง  ทบวง  หรือจงัหวดั 
 2.  เลขประจ าเจา้ของเร่ือง ประกอบดว้ยตวัเลขส่ีตวั 
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  2.1  ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
  2.1.1  ตวัเลขสองตวัแรกส าหรับกระทรวงหรือทบวง  หมายถึง  ส่วนราชการระดบักรมโดยเร่ิมจากตวัเลข  
01  เรียงไปตามล าดบัส่วนราชการตามกฎหมาย (ส าหรับส่วนราชการท่ีไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวงใหใ้ชต้วัเลข  00) 

  2.1.2  ตวัเลขสองตวัหลงั  หมายถึง  ส านกั  กอง หรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง  โดยเร่ิมจากตวัเลข 
01  เรียงไปตามล าดบัส่วนราชการ  (ในกรณีท่ีกองหรือหน่วยงานระดบักองท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งโดยกฎหมายวา่ดว้ย  การ
แบ่งส่วนราชการ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมเป็นผูก้  าหนดตวัเลขสองตวัหลงัโดยใชต้วัเลขในล าดบัต่อจาก
กองหรือหน่วยงานระดบักองตามกฎหมายวา่ดว้ย การแบ่งส่วนราชการ) 

 2.2  ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค 

  2.2.1  ตวัเลขสองตวัแรก  หมายถึง  อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ  โดยเร่ิมจากตวัเลข 01  ซ่ึงโดยปกติใหใ้ช้
ส าหรับอ าเภอเมืองเรียงไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคท่ีข้ึนกบัจงัหวดัโดยตรง ตวัเลขตวัแรกใหใ้ชต้วัเลข 00 

  2.2.2  ตวัเลขตวัหลงั  หมายถึง  หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคท่ีสังกดัจงัหวดั และอ าเภอ 

ค าขึน้ต้น  สรรพนาม  ค าลงท้ายหนังสือและค าทีใ่ช้ในการจ่าหน้าซอง 

 หนงัสือราชการท่ีดีควรใชค้  าข้ึนตน้สรรพนามค าลงทา้ยและค าท่ีใชใ้นการจ่าหนา้ซองใหถู้กตอ้งและเป็นตาม
ภาคผนวก  2  ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย งานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และแกไ้ขเพิ่มเติม  ซ่ึงไดแ้บ่ง
ประเภทผูรั้บหนงัสือออกเป็นดงัน้ี 

 1. พระราชวงศ ์

 2. พระภิกษุ 
 3. บุคคลธรรมดา 
หมายเหตุ 

 1. ค าท่ีใชใ้นหนงัสือถึงพระราชวงศแ์ละพระภิกษุสงฆใ์ห้ใชค้  าราชาศพัทห์รือถอ้ยค าสุภาพ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือตามท่ีทางราชการก าหนด 

 2. กรณีท่ีมีหนงัสือถึงผูรั้บระบุเฉพาะต าแหน่งใหใ้ชค้  าข้ึนตน้ ค าสรรพนาม  ค าลงทา้ยหนงัสือราชการ  และ
ค าท่ีใชใ้นการจ่าหนา้ซองตามต าแหน่ง 
 การเขียน “ค าขึน้ต้น” 

 1.  ค าข้ึนตน้ของหนงัสือภายนอกและหนงัสือภายใน  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ ไดก้ าหนดใหใ้ชค้  า 
ข้ึนตน้เหมือนกนั คือใชค้  าวา่ “เรียน”  ยกเวน้ผูรั้บหนงัสือตามฐานะท่ีไดก้ าหนดไว ้คือ  หนงัสือถึงพระบรมวงศานุ
วงศ ์หนงัสือถึงพระภิกษุ หนงัสือถึงผูด้  ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ 

 2.  ค าข้ึนตน้ของหนงัสือประทบัตราใชค้  าวา่  “ถึง” แลว้ต่อทา้ยดว้ยส่วนราชการหรือช่ือบุคคล อยา่งไรก็
ตาม  การใชค้  าข้ึนตน้ในหนงัสือประทบัตราตอ้งระมดัระวงัไม่ควรใชก้บัผูย้ิง่ใหญ่ในวงสังคมและใชเ้ฉพาะท่ี
ระเบียบงานสารบรรณก าหนดไวเ้ท่านั้น 
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 การใช้  “ค าสรรพนาม” 

  -  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณค าสรรพนามท่ีใชแ้ทนเจา้ของหนงัสือหรือผูรั้บ
หนงัสือ  ไดก้ าหนดใหใ้ชค้  าสรรพนามในหนงัสือถึงพระบรมวงศานุวงศพ์ระภิกษุและผูด้  ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ  
ไวเ้ป็นการเฉพาะ 

  -  ค าสรรพนามแทนผูมี้หนงัสือไป  ถา้เป็นหนงัสือจากส่วนราชการไม่ใชส้รรพนามแทนเจา้ของหนงัสือวา่  
“ขา้พเจา้”  “กระผม”  “ผม”  หรือ “ดิฉนั” แต่ใชช่ื้อส่วนราชการแทนส่วนสรรพนามแทนผูรั้บหนงัสือ  ไม่ใชค้  า
วา่  “ท่าน” แต่ใชเ้ป็นส่วนราชการเช่นกนั 

 การเขียน  “ค าลงท้ายหนังสือ” 

 “ค าลงทา้ย” ของหนงัสือภายนอกใชต้ามฐานะของผูรั้บหนงัสือตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีฯ  ซ่ึงสรุปไดว้า่ โดยทัว่ไป ใชค้  าวา่ “ขอแสดงความนบัถือ”เวน้แต่หนงัสือถึงพระบรมวงศานุวงศ ์ 
หนงัสือถึงพระภิกษุ หนงัสือถึงผูด้  ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ 

การลงช่ือและต าแหน่ง 
 การลงช่ือและต าแหน่งในหนงัสือราชการ  มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  ลงช่ือในหนงัสือไดทุ้กกรณี 

 การลงช่ือแทน จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือมอบอ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน  รักษาราชการแทน  
รักษาการแทน  ปฏิบติัราชการแทน รักษาการในต าแหน่งหรือท าการแทน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

 2.  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  จะก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดลงช่ือใน
หนงัสือไดเ้ฉพาะหนงัสือท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น และหนงัสือดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์กบั
ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดั 

 3.  การพิมพช่ื์อเตม็ของเจา้ของลายมือช่ือใหใ้ชค้  าวา่ นาย, นาง, นางสาว  และ ช่ือเตม็  ใตล้ายมือช่ือ 

 4.  การลงต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือใหล้งต าแหน่งของเจา้ของหนงัสือ  ถา้ผูล้งช่ือไม่ใช่เจา้ของหนงัสือ
โดยตรง  ใหล้งต าแหน่งของผูล้งช่ือ 

 การมอบหมายหรือการมอบอ านาจตามกฎหมาย 

 1.  กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการบริหารราชการแผน่ดินไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 

 - ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 - รักษาราชการแทน 

 - ปฏิบติัราชการแทน 

 2.  กฎหมายอ่ืนนอกจากกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน 

 - รักษาการแทน 

 - รักษาการในต าแหน่ง 
 - ท าการแทน 

หนังสือราชการด่วน  หนังสือราชการลบั  และหนังสือเวียน 

 การปฏิบติัต่อหนงัสือราชการทั้ง  6  ชนิด  อาจมีกรณีเร่ืองด่วน  เร่ืองลบัหรือเร่ืองเวยีนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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 1.  หนงัสือราชการด่วน  เป็นหนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ  คือ  หนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและ
ด าเนินการทางสารบรรณดว้ยความรวดเร็ว  แบ่งเป็น  3 ประเภทคือ 

 - ด่วนท่ีสุด  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 

 - ด่วนมาก  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 

 - ด่วน  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติเท่าท่ีจะท าได ้

 2.  หนงัสือราชการลบั  ในระเบียบงานสารบรรณมิไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในเร่ืองน้ี  แต่ตามระเบียบวา่
ดว้ย  การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ไดก้ าหนดชั้นความลบัไวแ้ลว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ  ลบั
ท่ีสุด  ลบัมาก และลบั  ซ่ึงอาจสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1  ลบัท่ีสุด (TOP SECRET)ไดแ้ก่ ความลบัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัข่าวสารวตัถุหรือบุคคล  ซ่ึง
อาจความลบัดงักล่าวทั้งหมดหรือเป็นเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบจะท าใหเ้กิดความเสียหาย
หรือเป็นภยนัตรายต่อความมัน่คงปลอดภยัหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือพนัธมิตรอยา่งร้ายแรงท่ีสุด 

  2.2  ลบัมาก  (SECRET) ไดแ้ก่  ความลบัท่ีมีความส าคญัมากเก่ียวกบัข่าวสารวตัถุหรือบุคคลซ่ึงอาจ
ความลบัดงักล่าวทั้งหมดหรือเป็นเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบจะท าใหเ้กิดความเสียหายหรือ
เป็นภยนัตรายต่อความมัน่คงปลอดภยั  หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือพนัธมิตรอยา่งร้ายแรง 
  2.3  ลบั  (CONFIDENTIAL)ไดแ้ก่  ความลบัท่ีมีความส าคญัเก่ียวกบัข่าวสารวตัถุหรือบุคคลซ่ึง
ความลบัดงักล่าวอาจทั้งหมดหรือเป็นเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงผูไ้ม่มีหนา้ท่ีไดท้ราบจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทางราชการหรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพนัธมิตรได ้

 3.  หนงัสือเวยีน  คือ  หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก  มีใจความเดียวกนัให้เพิ่มรหสัตวัพยญัชนะ  ว  
หนา้เลขทะเบียนหนงัสือส่ง  ซ่ึงก าหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวยีนโดยเฉพาะเร่ิมตั้งแต่เลข  1  เรียงล าดบัไปจนถึงปี
ปฏิทินหรือใชเ้ลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  เม่ือผูรั้บไดรั้บหนงัสือเวยีนแลว้  เห็นวา่เร่ืองนั้นจะตอ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลในบงัคบับญัชาในระดบั
ต่าง ๆ ไดท้ราบดว้ย  ใหมี้ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าส าเนาหรือจดัส่งใหห้น่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

มาตรฐานตรา  แบบพมิพ์และซอง 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  ไดก้ าหนดมาตรฐาน  ตรา  แบบพิมพ ์

และซอง  (ขอ้  71 – 78) 

ส่วนที ่ 3  การบริหารหนังสือราชการ 

การเสนอหนังสือและการท าส าเนา 
 การเสนอหนงัสือ  คือ  การน าหนงัสือท่ีไดด้ าเนินการเสร็จส้ินในชั้นเจา้หนา้ท่ีเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ
พิจารณา  บนัทึก  สั่งการ  ทราบ  และลงช่ือ โดยใหเ้สนอตามสายการปฏิบติังาน  ตามล าดบัชั้นผูบ้งัคบับญัชา  
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

 1.  เร่ืองท่ีมีการก าหนดชั้นความเร็วหรือเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใหเ้สนอโดยตรงไดแ้ต่ตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบดว้ย 

 2.  เร่ืองท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั ระเบียบก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ เช่น  เร่ืองร้อยเรียน การกล่าวหา  หรือ 
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อุทธรณ์ค าสั่งต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไป 

 การท าส าเนา   แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
 1. ส าเนาคู่ฉบบั  เป็นส าเนาท่ีจดัท าข้ึนพร้อมกบัตน้ฉบบัและเหมือนกบัตน้ฉบบั ส าเนา คู่ฉบบัจะตอ้งมีอยา่ง
นอ้ย  2  ชุดเสมอ  เวน้แต่หนงัสือภายในวงงานนั้น ๆ อาจจดัท าเพียง 1 ชุด 

 2. ส าเนาหรือส าเนาตน้ฉบบั  เป็นส าเนาท่ีส่วนราชการหรือเจา้หนา้ท่ีจดัท าข้ึนโดยปกติตอ้งมีการรับรอง
ส าเนา จึงจ าเป็นตอ้งมีการสอบทานเพื่อความถูกตอ้ง และมีการลงช่ือผูพ้ิมพ ์ผูท้านไวด้ว้ยการรับรองส าเนาใหมี้ค า
รับรองวา่ “ส าเนาถูกตอ้ง” โดยปกติใหมี้ค าวา่“ส าเนา”ไวท่ี้ก่ึงกลางหนา้เหนือบรรทดัแรกของส าเนาหนงัสือดว้ย 

การปฏิบัติเกีย่วกบัหนังสือรับ-หนังสือส่ง 
 หนงัสือรับ  คือ  หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดไวต้ามระเบียบส านกันายกฯวา่ดว้ยงานสารบรรณ 

 ส าหรับการรับหนงัสือท่ีมีชั้นความลบัในชั้นลบัหรือลบัมากดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใหผู้ใ้ชง้าน
หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เขา้ถึงเอกสารลบัแต่ละระดบัเป็นผูรั้บผา่นระบบการรักษาความปลอดภยั  
โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 

 หนงัสือส่ง  คือ  หนงัสือท่ีส่งออกไปภายนอกส่วนงานหรือหน่วยงานการส่งหนงัสือท่ีมีชั้นความลบัในชั้น
ลบัหรือลบัมากดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ถึงเอกสาร
ลบัแต่ละระดบั  เป็นผูส่้งผา่นระบบการรักษาความปลอดภยัโดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบั
ของทางราชการ 
การเกบ็รักษา  ยมื  และท าลาย 

 การเก็บรักษา แบ่งออกเป็น  1)  การเก็บระหวา่งปฏิบติั  2) การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้และ  3) การเก็บไว้
เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ   
 1.  การเก็บระหวา่งปฏิบติั คือ  การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้ของเร่ือง
โดยใหก้ าหนดวธีิการเก็บใหเ้หมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

 2.  การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้และไม่มีอะไรท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อไปอีก 

 3.  การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ คือ  การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแต่จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการ 

ตรวจสอบเป็นประจ าไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยงัหน่วยเก็บของส่วนงานใหเ้จา้ของเร่ืองเก็บเป็นเอกเทศ  โดย
แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีข้ึนรับผดิชอบก็ไดเ้ม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบแลว้ใหจ้ดัส่งหนงัสือนั้นไปยงั
หน่วยเกบ็ของส่วนราชการ 

 อายกุารเก็บหนงัสือโดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่  10  ปี  เวน้แต่หนงัสือดงัต่อไปน้ี 

 1.  หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยั
แห่งชาติ  หรือระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ 
 2.  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนกังานสอบสวนหรือหนงัสืออ่ืนใดท่ีได้ 
มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไวเ้ป็นพิเศษแลว้การเก็บใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวา่ 
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ดว้ยการนั้น 

 3.  หนงัสือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทุกสาขาวชิา และมีคุณค่าต่อการศึกษาคน้ควา้วิจยัใหเ้ก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติตลอดไปหรือตามท่ีส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  ก าหนด 

 4.  หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่  
5  ปี 

 5.  หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญัและเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าเม่ือด าเนินการแลว้
เสร็จใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1  ปี 

 6.  หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการเงินการจ่ายเงิน หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีไม่เป็นหลกัฐานแห่ง
การก่อ   เปล่ียนแปลง โอน  สงวน  หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน  
การจ่ายเงิน  หรือการก่อหน้ีผกูพนัทางการเงินท่ีหมดความจ าเป็นในการใชเ้ป็นหลกัฐานแห่งการก่อ  เปล่ียนแปลง  
โอน  สงวน  หรือระงบัซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี้หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนท่ีสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือ
ทดแทนหนงัสือหรือเอกสารดงักล่าวแลว้  เม่ือส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบแลว้ไม่มีปัญหา  และไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก  ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่  5 ปี 

 หนงัสือเก่ียวกบัการเงิน  ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง 10  ปี หรือ  5  ปี แลว้แต่กรณีใหท้  าความ
ตกลงกบักระทรวงการคลงั 
 การรักษาหนงัสือ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีระมดัระวงัรักษาหนงัสือใหอ้ยูใ่นสภาพใหร้าชการไดทุ้กโอกาส หากช ารุด
เสียหายตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชร้าชการไดเ้หมือนเดิมหากสูญหายตอ้งหาส าเนามาแทน  ถา้ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ และใหห้มายเหตุไวใ้นทะเบียนเก็บดว้ย ถา้หนงัสือท่ี
สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนงัสือส าคญัท่ีเป็นการแสดงเอกสารสิทธิก็ใหด้ าเนินการแจง้ความต่อ
พนกังานสอบสวน 

การยมืหนังสือ  ให้ปฏิบัติดังนี ้

 1.  ผูย้มืจะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะน าไปใชใ้นราชการใด 

 2.  ยมืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บแลว้ลงช่ือรับเร่ืองท่ียมืไวใ้นบตัรยมืหนงัสือและให้ 
เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยมืเร่ืองล าดบัวนัเดือนปีไวเ้พื่อติดตามทวงถามส่วนบตัรยมืหนงัสือนั้นให้เก็บไว้
แทนท่ีหนงัสือท่ีถูกยมืไป 

 3.  การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึน
ไป  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

 4.  การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนัผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบั
แผนกข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

การท าลาย 

 ภายใน  60  วนัหลงัจากวนัส้ินปีปฏิทินใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการเก็บหนงัสือท่ีครบก าหนดอายกุาร
เก็บในปีนั้น  ไม่วา่จะเป็นหนงัสือท่ีเก็บไวเ้องหรือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  แลว้จดัท า
บญัชีหนงัสือขอท าลายเสนอหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือ     
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บญัชีหนงัสือขอท าลายอยา่งนอ้ยใหมี้ตน้ฉบบัและส าเนาคู่ฉบบั 

ระบบการจัดเกบ็เอกสาร 

 ระบบการจดัเก็บเอกสารคือ  กระบวนการจดัและเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบเพื่อใหค้น้หาไดง่้ายในทนัทีท่ี
ตอ้งการ  โดยค านึงถึงวา่  ไดก้  าหนดวางระบบการเก็บเอกสารใหอ้ยูใ่นแหล่งปลอดภยัและถาวร  ใหแ้หล่งเก็บ
เอกสารไดเ้ป็นศูนยค์วามจ าของส่วนราชการ ธุรกิจ  ของบุคคลหรือของคณะบุคคลซ่ึงไม่อาจจดจ ารายละเอียด
เก่ียวกบัเหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัยาวนานได ้

 ตวัอยา่งระบบการจดัเก็บเอกสารของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ตามท่ีทราบกนัอยูท่ ัว่ไปแลว้วา่ ระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีเป็นหลกัของการจดัเก็บเอกสารตน้ฉบบัของ
ราชการนั้น มี  4  ระบบ คือ  1)  เก็บตามตวัอกัษร  2)  เก็บตามช่ือภูมิศาสตร์  3)  เก็บตามเร่ือง  4)  เก็บตาม
ตวัเลข  จากการศึกษาระบบการจดัเก็บเอกสารของหลายมหาวทิยาลยั  พบวา่  ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บตามเร่ือง  
โดยแบ่งเอกสารออกเป็นหมวดหมู่เพื่อการจดัเก็บ เหตุท่ีระบบเก็บตามเร่ืองเหมาะสม  เพราะมหาวทิยาลยัเป็น
องคก์ารเด่ียว ไม่มีเครือข่ายมาก  การจดักลุ่มเอกสารเป็นหมวดหมู่ก็มีไม่มากนกั ท าใหง่้ายต่อการเก็บและการคน้ 

 ในการจดักลุ่มเอกสารออกเป็นหมวดต่างๆถา้ยดึเร่ืองจากภายนอกท่ีผา่นเขา้มาสู่มหาวทิยาลยัและภารกิจของ
มหาวทิยาลยัประกอบกนั  อาจแบ่งไดเ้ป็น  13 หมวดคือ 

 หมวด  1   การเงิน  งบประมาณ 

 หมวด  2   กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง รายงานการประชุม 

 หมวด  3  โตต้อบทัว่ไป ขอความร่วมมือ ข่าวการประชาสัมพนัธ์  หนงัสือเวยีน 

 หมวด  4   บริหารทัว่ไป 

 หมวด  5   บริหารงานบุคคล 

 หมวด  6   ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในต่างประเทศและต่างประเทศ 

 หมวด  7   นโยบายและแผน 

 หมวด  8    ประชุม  ฝึกอบรม บรรยาย  ศึกษา  ดูงาน  พฒันาชนบทและชุมชน 

 หมวด  9   วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 หมวด  10   รายงาน  สถิติและแบบสอบถาม 

 หมวด  11   งานวจิยัและบริหารงานวิจยั 

 หมวด  12   กิจการนกัศึกษา 
 หมวด  13   การศึกษา  และการใหป้ริญญา 
ส่วนที ่ 4  การสร้างและการพฒันาหนังสือราชการ 

การร่างหนังสือราชการ 

 การร่างหนงัสือ  คือ  การเรียบเรียงถอ้ยค าเบ้ืองตน้ตามแบบหนงัสือราชการ และใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ของเร่ืองท่ีจะแจง้ไปยงัผูรั้บก่อนท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตน้ฉบบัจริง ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขทบทวนก่อนเสมอ  เพื่อให้
ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนก่อนเพื่อเก็บไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐานต่อไปจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการร่างหนงัสือ คือ  ได้
หนงัสือราชการท่ีมีขอ้ความเหมาะสม  ถูกตอ้ง  รัดกุม  มีความสมบูรณ์ตามเน้ือหา สาระของเร่ืองและแบบภาษาท่ี 
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ใชส้ละสลวย  น่าอ่าน 

ขั้นตอนการผลิตเอกสารหรือหนงัสือราชการ 

 การจดัท าหนงัสือราชการ  มีขั้นตอนทั้งหมด  7  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1   การก าหนดชั้นความลบั ซ่ึงมี  ลบั  ลบัมาก  ลบัท่ีสุด โดยขา้ราชการระดบัหวัหนา้แผนก  
หวัหนา้กอง  ซ่ึงกระบวนการผลิต  รับ  ส่ง  และเก็บรักษา  จะตอ้งปฏิบติัพิเศษนอกเหนือจากเอกสารปกติ 

 ขั้นตอนท่ี  2   การก าหนดชั้นความเร็ว  ซ่ึงมี  ด่วน  ด่วนมาก  ด่วนท่ีสุด  และด่วนภายในก าหนดเวลา 
 ขั้นตอนท่ี  3   การร่างหนงัสือ  การพิมพแ์ละการตรวจทาน โดยปกติเจา้ของเร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย
จะเป็นผูร่้างหนงัสือ  พิมพแ์ละตรวจทานก่อนน าเสนอผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัชั้นตรวจแกไ้ข  ในขั้นตอนน้ีควร
ระมดัระวงัการใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเหมาะสมใชรู้ปแบบของหนงัสือราชการท่ีถูกตอ้ง การพิมพต์วัสะกด  การันต ์ 
และวรรคตอนตอ้งถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั 

 ขั้นตอนท่ี  4   การตรวจแกไ้ข อาจเป็นหวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย  แลว้แต่กรณี 

 ขั้นตอนท่ี  5   การเสนอผูบ้งัคบับญัชา เจา้หนา้ท่ีเจา้ของเร่ืองจะตอ้งเขียนบนัทึกสรุปเร่ืองเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อลงนาม 

 ขั้นตอนท่ี  6   การส่งหนงัสือถึงผูรั้บ จะตอ้งน าหนงัสือนั้นไปออกเลขท่ีล าดบัหนงัสือส่งออก และน าไป
ลงทะเบียนในสมุดหนงัสือส่งออก 

 ขั้นตอนท่ี  7   การจดัเก็บส าเนาหนงัสือหรือส าเนาร่างหนงัสือ ถา้เป็นหนงัสือส าคญั  ผูร่้างจะตอ้งเก็บรักษา 
กระดาษร่างไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานส าหรับตรวจคน้เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งการ 

หลกัการเขียนหนังสือราชการ 

 การเขียนหนงัสือราชการท่ีดี  ควรยดึหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 1. ความชดัเจน อ่านแลว้เขา้ใจทนัทีวา่หนงัสือนั้นมีจุดมุ่งหมายอยา่งไรไม่ก ากวมหรือคลุมเครือ  ท าให้เขา้ใจ
ผดิ 

 2. ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง  ขอ้ความแต่ละประโยค แต่ละวรรคควรมีความต่อเน่ือง อ่านแลว้จบัใจความได้
ง่าย  ไม่วกวน 

 3. ความถูกตอ้ง ทั้งประเภท รูปแบบและหลกัภาษาไทยส่วนถอ้ยค าและส านวนควรถูกตอ้งตามความนิยมคือ  
ใชภ้าษาราชการ  ไม่ใชภ้าษาพดู 

 4. ความน่าอ่าน หนงัสือราชการเป็นหนงัสือท่ีใชข้อ้ความสุภาพ อ่านแลว้ไม่กระเทือนใจ ท าร้ายจิตใจของ
ผูอ่้าน  การพิมพต์อ้งสะอาด  เรียบร้อยและสวยงาม 

หลกัปฏิบัติในการร่างหนังสือ 

 เพื่อความสะดวกในการเขียนร่างผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานควรก าหนดตวัอยา่งให้ถือเป็นแนวปฏิบติัไว้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ทั้งน้ี ผูร่้างหนงัสือท่ีดีควรปฏิบติัดงัน้ี 

 1. ผูร่้างควรเขียนใหช้ดัเจน อ่านง่าย  เพื่อความสะดวกในการตรวจแกร่้างหนงัสือ 

 2. ตอ้งร่างโดยมีหวัขอ้ตามแบบท่ีก าหนดไวเ้สมอใชถ้อ้ยค าสุภาพและสมกบัฐานะของผูรั้บถา้ปฏิเสธค าขอ
ควรแจง้เหตุผลท่ีตอ้งปฏิเสธใหผู้ข้อเขา้ใจดว้ย 
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การบันทกึเสนอ 

 การบนัทึก  คือ  การเขียนขอ้ความเร่ืองราวอยา่งยอ่หรือละเอียดแบบกะทดัรัดลงในแบบการเขียนบนัทึก  
เป็นการเขียนบนัทึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูบ้งัคบับญัชา  ท าบนัทึกสั่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
หรือระหวา่งขา้ราชการในหน่วยงานเดียวกนั  เพื่อช้ีแจงหรือติดตามเร่ืองราวงานในสังกดั 

 ความจ าเป็นท่ีตอ้งบนัทึกเพื่อเป็นหลกัฐานในการปฏิบติังาน  และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานและสั่งงานภายในของหน่วยราชการ 

 หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการบนัทึกการบนัทึกจะตอ้งแยกเป็นเร่ืองๆ ไม่ปะปนกนั  และใหมี้หวัขอ้แต่ละ
เร่ืองก ากบัไวเ้พื่อความสะดวกในการติดตามโดยปกติท าบนกระดาษหนา้เดียว โดยยดึหลกั 4W1H  คือ  เร่ืองอะไร  
ใคร   ท าอะไร   ท่ีไหน    เม่ือไร   อยา่งไร  และ ท าไม 

ประเภทของบนัทึก  มี  5  ประเภทคือ 

 1. บนัทึกยอ่เร่ือง  คือ  การเขียนบนัทึกเฉพาะใจความท่ีเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะโยงเร่ืองทั้งหมดและน าไปสั่ง
การไดถู้กตอ้งเพื่อน าเสนอผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อทราบ  พิจารณาสั่งการ 

 2.  บนัทึกรายงาน คือ  การเขียนขอ้ความรายงานเร่ืองท่ีตนปฏิบติัหรือพบเห็นหรือส ารวจสืบสวนไดเ้สนอ
ผูบ้งัคบับญัชา  อาจเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเฉพาะหรือเป็นรายงานสืบสวนสอบสวนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ 

 3. บนัทึกความเห็น คือ  ขอ้ความท่ีเขียนเสนอผูบ้งัคบับญัชาในสายงานโดยตรงมุ่งแสดงความรูสึกนึกคิด
ของตนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอเพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบ้งัคบับญัชา 
 4. บนัทึกสั่งการ  คือ  ขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาเขียนหรือพิมพส์ั่งการไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท างานอยูใ่น
หน่วยงานเดียวกนั  โดยยดึหลกัเกณฑก์ารเขียนบนัทึกแบบยอ่เร่ือง 
 5.  บนัทึกติดต่อ  คือ  การเขียนหรือการพิมพข์อ้ความติดต่อภายในระหวา่งขา้ราชการในหน่วยงานหรือ 

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในสังกดัเดียวกนั ในกรณีท่ีมีหนงัสือท่ีเคยติดต่อกนัหรือมีส่ิงท่ีส่งมาดว้ยใหร้ะบุขอ้ความไวใ้น
บนัทึกดว้ย 

การท ารายงานการประชุม 

 รายงานการประชุม  คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และมติท่ีประชุมไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 หลกัการจดัล าดบัเร่ืองท่ีเป็นรายงานการประชุม  ประกอบดว้ย 

 ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ (บางคร้ังใชเ้ร่ืองสืบเน่ือง) 
 ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 การจดรายงานการประชุม  ท าได ้ 3  วธีิคือ 

 1.  จดละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ  หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนพร้อมดว้ยมติ 
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 2.  จดยอ่ค าพูดของประเด็นส าคญัของกรรมการหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  อนัเป็นเหตุผลน าไปสู่มติของท่ี
ประชุม  พร้อมดว้ยมติ 

 3. จดแต่เหตุผลกบัมติของท่ีประชุม 

 การจดรายงานการประชุมโดยวธีิใดนั้นใหท่ี้ประชุมนั้น  เป็นผูก้  าหนดเอง  หรือใหป้ระธานหรือเลขานุการ
ของท่ีประชุมไดป้รึกษาหารือกนัและก าหนดวา่จะใชว้ธีิใด 

 การรับรองรายงานการประชุม ท าได ้ 3  วธีิ 

 1.  รับรองในการประชุมคร้ังนั้น ใชส้ าหรับกรณีเร่งด่วน  และจะตอ้งน ามติของท่ีประชุมในเร่ืองนั้น ๆ ไป
ปฏิบติัทนัที  ใหป้ระธานเลขาธิการหรือเลขานุการของท่ีประชุมอ่านสรุปมติท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
  2. รับรองในการประชุมคร้ังต่อไปประธาน เลขาธิการ หรือเลขาธิการเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้มา
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
 3. รับรองโดยการแจง้เวยีน ใชใ้นกรณีท่ีไม่มีการประชุมคร้ังต่อไป หรือมีแต่ยงัก าหนดเวลาประชุมคร้ัง
ต่อไปยงัไม่ได ้หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมคร้ังนั้นมาก ใหเ้ลขานุการส่งรายงานการประชุมไปใหบุ้คคลใน
คณะกรรมการพิจารณารับรองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   241 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

การเขียนหนังสือติดต่อราชการ 
 การบนัทึกและร่างหนงัสือ การบนัทึกและการร่างหนงัสือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการด าเนินงานสาร 
บรรณท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานสารบรรณจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในแนวทาง 
ปฏิบติัหลายประการซ่ึงจะช่วยให้ผลการปฏิบติังานสารบรรณด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.การบันทึกเสนอผู้บังคบับัญชา ประเภทของการบันทึกแยกได้ ดงันี ้
       1.1 บนัทึกยอ่เร่ือง คือ การเรียบเรียงขอ้ความโดยเกบ็แต่ประเด็นส าคญั ๆ แต่ใหเ้ขา้ใจในเน้ือเร่ืองครบถว้น 
ท่ีจะสั่งงานโดยไม่ผดิพลาด หนงัสือฉบบัใดมีขอ้ความส าคญัไม่มากนกัหรือไม่อาจยอ่ให้สั้นไดอี้กกเ็สนอใหพ้ิจารณา
ไดเ้ลย แต่ควรขีดเส้นใตเ้ฉพาะขอ้ความส าคญั ๆ นั้นไวด้ว้ย ก่อนบนัทึกยอ่เร่ืองผูบ้นัทึกตอ้งอ่านเร่ืองราวใหล้ะเอียด
เสียก่อน แลว้จบัประเด็นส าคญัของเร่ือง เขียนเป็นขอ้ความสั้น ๆ อาจไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัขอ้ความตามหนงัสือแต่
ควรเรียบเรียงขอ้ความใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
       1.2 บนัทึกรายงาน คือ การเขียนขอ้ความรายงานเร่ืองท่ีตนปฏิบติัหรือประสบพบเห็นหรือส ารวจสืบสวน
ได ้เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาควรเขียนใหส้ั้น พิจารณาเฉพาะขอ้ความท่ีจ าเป็นตอ้งรายงาน แต่ถา้เป็นการรายงานเร่ืองท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัตอ้งรายงานทุกขอ้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการทราบหรือสนใจ 
       1.3 บนัทึกความเห็น คือ การเขียนขอ้ความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอ เพื่อช่วย
ประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบ้งัคบับญัชา อาจบนัทึกต่อทา้ยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือบนัทึกต่อทา้ยยอ่เร่ือง ถา้เป็น
เร่ืองท่ีสั่งการไดห้ลายทาง อาจเขียนบนัทึกความเห็นไวด้ว้ยว่า ถา้สั่งการทางใดจะเกิดผลหรือมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร และ
ถา้มีการอา้งกฎหมายและระเบียบใด กค็วรจดัน าเสนอประกอบเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
  เช่น  “ เพื่อโปรดทราบ” 
       “เพื่อโปรดทราบและแจง้ให.้..................ทราบดว้ย” 
        “เพื่อโปรดทราบและลงนามใน.................ดงัแนบ” 
                              “เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั” 
                             “เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต” 
                            “เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม” 
                            “เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ..............” 
                            “เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ” 
                            “เพื่อโปรดสัง่การใหถื้อปฏิบติัต่อไป” 
       “เพื่อโปรดพิจารณา  
                              1.อนุญาต 
                              2.ลงนามในหนงัสือถึงอ าเภอ” 
 ข้อควรระวงั  อยา่ใชข้อ้ความ “เพื่อโปรดพิจารณา”  โดยไม่เสนอแนะใด ๆ ต่อทา้ยหรืออยา่ใชข้อ้ความว่า “เพื่อ
โปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป” เพราะจะเป็นการสั่งใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัเอง เป็นการไม่สมควร และเสียมารยาทใน
การบนัทึกเสนออยา่งยิง่ 
     1.4 บนัทึกติดต่อและสั่งการ คือการเขียนขอ้ความติดต่อภายใน ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเดียวกนั หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาสั่งการไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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2.การร่างหนังสือ มีความส าคัญอย่างมากเช่นกนัในการปฏิบัติงานสารบรรณ ซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองแปลกแต่จริง กล่าวคือ
เม่ือสมยัท่ีเราศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นใด ๆ ไม่เคยมีการสอนร่างหนงัสือ พอเขา้ท างานเร่ิมตั้งแต่
ระดบัเจา้หนา้ท่ีธุรการข้ึนไปตลอดจนผูบ้ริหารหน่วยงาน ต่างกต็อ้งปฏิบติัในการร่างหนงัสือราชการกนัเป็นประจ า ซ่ึง
เท่ากบัฝึกไปดว้ย ท างานไปดว้ย ผูใ้ดสนใจมากและเป็นนกัสังเกตท่ีดีกม็กัจะเป็นผูร่้างหนงัสือไดเ้ก่ง การจดัท าหนงัสือ
ราชการบางฉบบัท่ีมีขอ้ความไม่ซบัซอ้นมากนกั เราอาจไม่ตอ้งร่างก่อนกไ็ด ้ไดแ้ก่ หนงัสือท่ีตอ้งจดัท าเป็นประจ า จน
เสมือนกบัมีแบบฉบบัในการใชถ้อ้ยค าอยูแ่ลว้ เช่น หนงัสือน าส่งเอกสารหรือหนงัสือตอบรับเอกสาร เป็นตน้ แต่ถา้
เป็นหนงัสือราชการในลกัษณะโตต้อบราชการ หากมีโอกาสไดร่้างหนงัสือนั้นก่อนกจ็ะไดห้นงัสือราชการ ท่ีมีขอ้ความ
เหมาะสมรัดกุมดี และเม่ือจดัพิมพแ์ลว้ตอ้งเกบ็ร่างหนงัสือราชการนั้นไวใ้นปึกเร่ืองดว้ย 
หลกัการร่างหนังสือ มีดงันี้ 
      2.1 ตอ้งรู้และเขา้ใจเร่ืองราวใหแ้จ่มแจง้ก่อน กล่าวคือ ตอ้งอ่านขอ้ความท่ีเป็นเหตุเดิมซ่ึงตอ้งโตต้อบ
หนงัสือนั้นใหเ้ขา้ประเด็นต่าง ๆ อยา่งชดัเจน บางคร้ังอาจตอ้งอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ในปึกเร่ืองโดยตลอด จนทราบหวัขอ้
ประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ีตอ้งน ามาบรรจุไวใ้นร่างหนงัสือนั้นดีแลว้ จึงท าการร่างหนงัสือ ซ่ึงจะท าใหเ้กบ็ไดค้รบถว้น
ตามความประสงค ์
      2.2 การข้ึนตน้ใหเ้ร่ิมใจความท่ีเป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นขอ้ความท่ีเป็นความประสงคห์รือขอ้ตกลง ถา้มี
หลายขอ้ใหแ้ยกเป็นขอ้ ๆ แลว้มกัจบลงดว้ยขอ้ความท่ีเป็นความประสงค ์(ขอ้ความท่ีเป็นผล) สุดทา้ย 
 ตัวอย่าง ข้อความที่เป็นเหตุ ซ่ึงนิยมใช้กนัโดยทั่วไป คือ 
  “ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง .................(ยอ่ขอ้ความตามหนงัสือท่ีอา้งถึงเฉพาะประเด็นส าคญัท่ีควรน ามากล่าว
เทา้ความถึงเท่านั้น)............................................ ความจริงแลว้นั้น (หรือความละเอียดแจง้แลว้นั้น) หรือ 
                   “ตามท่ี.......................................................................................นั้น” 
  การเร่ิมใจความตอนเหตุ โดยใชค้  าว่า “ตามท่ี................” มกัใชใ้นกรณีท่ีไม่มีหนงัสือท่ีจะอา้งถึง เช่น เขียนว่า 
“ตามท่ีท่ีประชุมผูบ้ริหาร สสจ. เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดก้  าหนดใหทุ้กงาน ส่งส าเนารายงานผลการปฏิบติังาน
ใหท้ราบ เพื่อสรุปจดัท าเป็นรายงานประจ าปีของ สสจ. นั้น” 
     2.3 ความใดอา้งอิงถึงกฎหมาย ระเบียบ ค  าสั่ง หรือเร่ืองตวัอยา่งตอ้งระบุใหช้ดัเจน  
  ตัวอย่าง  การอ้างช่ือกฎหมายและระเบียบมี 2 แบบ  
  แบบท่ี 1 อา้งช่ือท่ีชดัเจน เช่น “ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” หรือ “ตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526” 
  แบบท่ี 2 อา้งช่ือโดยยอ่ เช่น “ตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ” หรือ “ตามระเบียบว่าดว้ยงานสาร
บรรณ” 
     2.4 ใชข้อ้ความสั้น ๆ เป็นลกัษณะส านวนราชการ กะทดัรัด ตรงไปตรงมา แต่ละประโยคชดัเจนเขา้ใจง่าย 
ไม่ใชถ้อ้ยค  าท่ีมีความหมายหลายทาง หรือภาษาพดู ซ่ึงผดิหลกัภาษา 
      - การใชค้  าว่า ส่ง “ไป” ส่ง “มา” ควรใชใ้หต้รงตามขอ้เท็จจริงโดยถือว่าผูรั้บหนงัสือเป็นผูอ่้าน 
ขอ้ความในหนงัสือนั้น เช่น 
  ในกรณีท่ีเรามีหนงัสือราชการไปถึงกระทรวงสาธารณสุข ควรใชด้งัน้ี 
  “ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง กระทรวงสาธารณสุขไดส่้งแบบรายงานไปใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา  
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จ านวน 3 ฉบบั ความแจง้แลว้นั้น 
  ในกรณีท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมีหนงัสือราชการไปถึงกระทรวงสาธารณสุขควรใชด้งัน้ี 
  “ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ไดด้  าเนินการสรุปผลการด าเนินการงาน จึงส่งเอกสารรายงานผลมา
พร้อมหนงัสือน้ี” 
  -  การใชข้อ้ความตอนเหตุโดยข้ึนตน้ว่า “ดว้ย....................” มกัเป็นค าท่ีผูน้อ้ยใชค้  าผูใ้หญ่ ส าหรับผูใ้หญ่ใชก้บั
ผูน้อ้ย มกัไม่นิยมใชก้นั และเม่ือใชค้  าข้ึนตน้ว่า “ดว้ย...............” เม่ือจบขอ้ความตอนสุดทา้ยไม่ควรจบลงโดยใชค้  าว่า 
“ดว้ย” อีก เพราะดูไม่เหมาะสม 
  การมีหนงัสือราชการส่วนมากจะมีขอ้ความไม่เกิน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ความตอนเหตุ 
  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ความตอนผล หรือขอ้ความตอนจุดประสงค ์
ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนท่ี 2/1 เป็นขอ้ความจุดประสงค ์ท่ีกล่าวต่อจากขอ้ความตอนเหตุหรือกล่าวในตอนกลางของหนงัสือ ซ่ึง
อาจแยกเป็นขอ้ ๆ กช็ดัเจนดี ต่อจากนั้น จึงเป็นขั้นตอนต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี 2/2 เป็นขอ้ความท่ีเป็นจุดประสงคส์รุปสุดทา้ย เพื่อเนน้ให้ผูรั้บหนงัสือท าอะไรหรือท าอยา่งไร ให้
สัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองตอนตน้ ขอ้ความท่ีมกัใชก้นั เช่น 
  “เพื่อทราบ” 
  “เพื่อโปรดทราบ” 
  “เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป” 
  “เพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจ” 
  “เพื่อสืบสวนสดบัตรับฟัง” 
  “เพื่อถือปฏิบติั” ฯลฯ 
  - ตัวอย่างการใช้ค าที่ไม่ชัดเจน หรือไม่เหมาะสม เช่น 
  “ใชถ้อ้ยค  าท่ีไม่มีความหมายหลายทาง” ควรใช ้“ไม่ใชถ้อ้ยค  าท่ีมีความหมายหลายทาง “สสอ.ของท่าน” 
“จงัหวดัของท่าน” ควรใช ้“สสอ.น้ี “ จงัหวดัน้ี” 
     2.5 ระมดัระวงัเร่ืองตวัสะกด การันตแ์ละวรรคตอน ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง ผูร่้างหนงัสือจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการ
ใชภ้าษาไทยท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชต้วัสะกดการันตใ์หย้ดึพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานเป็นหลกั ตอ้งเขียน
ตวัสะกดการันตแ์ละวรรคตอนให้ถูกตอ้งชดัเจน เพื่อผูพ้ิมพจ์ะไดพ้ิมพต์ามร่างท่ีถูกตอ้ง 
  การเขียนตวัสะกดการันต ์ตอ้งเป็นคนช่างสังเกตและตั้งใจใหแ้น่วแน่ว่าค  าใดท่ีเคยเขียนผิดแลว้จะจดจ าไว ้
และไม่ยอมเขียนผดิอีกเป็นคร้ังท่ี 2 ถา้ยดึหลกัน้ีไดจ้ะเป็นผูเ้ขียนตวัสะกดการันตผ์ดินอ้ยกว่าผูอ่ื้น ทั้งควรรวบรวม 
ค าท่ีมกัเขียนผดิกนับ่อย ๆ ไวใ้นท่ีเดียวกนัถา้สงสัยจะไดห้ยบิมาดู ปฏิบติัไดด้งัน้ีจะดีมาก 
  - ตัวอย่างการใช้วรรคตอนผดิ เช่น 
  “ประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนด   การด าเนินงานและพิจารณาโครงการปฏิบติังาน” 
  “หากมีเร่ืองใดท่ีตอ้งปฏิบติั   ต่อไปขอใหส้ านกังานสาธารณสุขอ าเภอไดโ้ปรดแจง้ใหส้ านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัทราบโดยด่วนดว้ย” 
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       2.6 ตอ้งรู้จกัช่ือ ต  าแหน่ง และช่ือส่วนราชการท่ีถูกตอ้ง การเขียนช่ือ ช่ือสกุลของบุคคลใดถา้สามารถเขียน
ไดถู้กตอ้งจริง ๆ แสดงวา่รู้จกัเขาดี แต่ถา้เราเขียนช่ือ ช่ือสกุลเขาผดิไป เจา้ของช่ือ ช่ือสกุลนั้น เขาจะไม่พอใจ การ
เรียกช่ือต าแหน่ง และช่ือส่วนราชการต่าง ๆ กต็อ้งพยายามศึกษาใหถ่้องแท ้อยา่ใชใ้ห้ผดิ 
       2.7 ตอ้งนึกถึงว่าผูรั้บหนงัสือ จะเขา้ใจถูกตอ้งตามความประสงคท่ี์มีหนงัสือไปหรือไม่ เพื่อความแน่ใจว่า
หนงัสือท่ีร่างนั้นจะไดข้อ้ความท่ีสมบูรณ์ครบถว้นทุกประเด็นหรือไม่ จ าเป็นตอ้งอ่านทานทบทวนโดยสมมติตนเองว่า
เป็นผูรั้บหนงัสือนั้น เม่ืออ่านจบแลว้ไดค้วามครบถว้นทุกประเด็น จึงส่งใหพ้ิมพไ์ด ้
       2.8 ควรใชถ้อ้ยค าสุภาพให้สมฐานะผูรั้บ ถามีการปฏิเสธค าขอกค็วรมีเหตุผลให้ผูข้อเห็นใจ หลกัการร่าง
หนงัสือขอ้น้ีไดรั้บการยกเวน้จากหลกัการร่างหนงัสือตามขอ้ 2.4 กล่าวคืออาจใชข้อ้ความท่ียาวกว่าปกติได ้เพราะ
จ าเป็นตอ้งยกเหตุผลประกอบดว้ย 
3. ตัวอย่าง การร่างหนังสือปฏิเสธค าขอของเอกชนขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนจัดตลาดนัดโค – กระบือ ถ้ายึด
หลกัการร่างตามข้อ 2.4 อาจร่างได้ดงันี ้
  “ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ท่านไดข้ออนุญาตใชบ้ริเวณสนามหนา้ส านกังานฯ เพื่อจดัเป็นตลาดนดัคา้ขาย 
แลกเปล่ียนโค – กระบือ ความแจง้แลว้นั้น ส านกังานฯ พิจารณาแลว้ไม่อนุมติัเน่ืองจากขดัต่อระเบียบของส านกั
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 
  จึงแจง้มาเพื่อทราบ” 
  จากตวัอยา่งน้ี ถา้เป็นการร่างหนงัสือตามหลกัการร่างขอ้ 2.8 อาจร่างไดด้งัน้ี 
  “ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ท่านไดข้ออนุญาตใชบ้ริเวณสนามหนา้ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง เพื่อจดัเป็น
ตลาดนดัคา้ขายแลกเปล่ียน โค – กระบือ ความแจง้แลว้นั้น ส านกังานฯ รู้สึกเสียใจท่ียงัไม่สามารถใหใ้ชบ้ริเวณสนาม
ส านกังานฯ ในขณะน้ีได ้เน่ืองจากมีระเบียบก าหนดใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เท่านั้น  
  อยา่งไรกดี็ ขณะน้ีก าลงัด าเนินการเสนอขอแกไ้ขระเบียบ ว่าดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ีต่อส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั เพื่อเปิดโอกาสใหส้ามารถใชอ้าคารสถานท่ีส่งเสริมอาชีพของประชาชนในทอ้งถ่ิน เม่ือแกไ้ข
ระเบียบเสร็จแลว้ จะประกาศใหท้ราบทัว่กนัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ” 
  - การใชถ้อ้ยค าสุภาพ เป็นคุณลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงของหนงัสือราชการ เช่น ไม่ควรใชค้  าว่า “ท่านเขา้ใจ
ผดิ” หรือ “ความเขา้ใจของท่านนั้นไม่ถูก” แต่ควรใช ้“ความเขา้ใจดงักล่าวยงัคลาดเคล่ือนอยู”่ และถา้ใครคนหน่ึงเขียน
หนงัสือมาทวงติงว่าเรา เช่น กล่าวว่าไม่ยติุธรรมในการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การตอบหนงัสือนั้นไม่ควรตอบ
กระแทกแดกดนักลบัไป แต่ควรตอบเป็นท านองว่า รู้สึกเสียใจท่ีเขาเขา้ใจคลาดเคล่ือนและอธิบายความจริงใหเ้ขาหาย
ขอ้งใจ 
  การใชถ้อ้ยค าสุภาพบางค า กรณี สสจ. ขอร้องให้ สสอ. ส่งเอกสารบางอยา่งให ้สสจ. ควรใชถ้อ้ยค าให้ 
เหมาะสม เช่น 
  “ขอความร่วมมือทาง สสอ.เมือง ไดโ้ปรดส่งรายงานการประชุมประจ าเดือน คร้ังท่ีผา่นมา ใหแ้ก่ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลาดว้ย” 
- การใชถ้อ้ยค าส านวนใหเ้หมาะสมกบัฐานะของผูรั้บหนงัสือ นิยมใชถ้อ้ยค าส านวนแตกต่างกนั  
ตัวอย่างเช่น 
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ถงึ ถ้อยค าส านวน หมายเหตุ 
ผูใ้หญ่ระดบัสูง - ขอความกรุณาไดโ้ปรด 

- กราบเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
- จะเป็นพระคุณยิง่ 

อ่อนน้อมมาก 

ผูใ้หญ่ - ขอไดโ้ปรด 
- เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
- จะเป็นพระคุณมาก 

อ่อนน้อม 

ผูเ้สมอกนั - โปรด 
- เรียนมาเพื่อทราบ 
- จะขอบคุณมาก 

สุภาพมาก 

ผูรั้บบริการทัว่ไป - โปรดขอให้ 
- เรียนมาเพื่อทราบ 
- ขอขอบคุณมา ณ  ท่ีน้ี 

สุภาพ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา - ขอให้ 
- เรียนมาเพื่อทราบ 
- (ไม่ตอ้งขอบคุณก็ได)้ 

ธรรมดา 

 นอกจากหลกัการร่างหนงัสือท่ีกล่าวมาแลว้ ขอย  ้าว่าผูท่ี้จะไดช่ื้อว่าเป็นผูร่้างหนงัสือราชการไดดี้ ตอ้งเป็นผูรู้้จกั
พิจารณา สังเกต จดจ าการใชถ้อ้ยค าส านวนหนงัสือราชการต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นแบบฉบบัท่ีดี และรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข
การร่างหนงัสือของตนเองอยูเ่สมอ 
  ตัวอย่างการพจิารณาสังเกตการณ์ใช้ถ้อยค าส านวนราชการ 
 ที่ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่ เช่น 
 “จึงเรียนมา”              “จึงรายงานมา”           “ จึงเสนอมา” 
 “จึงเรียนขอความกรุณา.........”      “จึงเรียนขอความอนุเคราะห์……” ฯลฯ 
 ผู้ใหญ่ใช้กบัผู้น้อย  เช่น 
 “ จึงแจง้มา”            “จึงส่งมา”            “จึงขอความร่วมมือมา” 
กล่าวโดยสรุป การร่างหนังสือราชการ ควรยึดหลักการส าคัญ ดงันี ้
 1. ล าดบัความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัใหดี้ 
 2. กะทดัรัด 
 3. เขียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และไดผ้ลดี 
4.  การเขียนค ากล่าวในพธีิต่างๆ 
           4.1 รายงานในพิธีเปิด-ปิด 
                 1) ค าข้ึนตน้                                2) ขอบคุณประธาน 
                 3) ช้ีแจงความเป็นมา                  4) เชิญประธานเปิด-ปิด 
          4.2  ค  ากล่าวของประธานเปิด-ปิด 
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                 1) ค าข้ึนตน้                                2) แสดงความยนิดี 
                 3) แสดงความช่ืนชมเห็นดว้ย หรือสนบัสนุนกิจกรรม 
                 4) แสดงความส าคญัของกิจกรรม 
                 5) ฝากขอ้คิดเห็น / แนะน า    
                 6) แสดงความหวงัว่ากิจกรรมจะเป็นประโยชน์ 
                 7) ขอบคุณผูจ้ดัและผูส้นบัสนุน                    8) กล่าวเปิด /ปิด  
                 9) อวยพรกิจกรรมท่ีเปิด / ผูม้าร่วมงาน 
                 10) แสดงความยนิดี / พอใจในผลส าเร็จ (กรณีปิด) 
             4.3  ค  ากล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบตัร  
                       1) ค าข้ึนตน้                               2) ขอบคุณประธาน 
                       3) ช้ีแจงความเป็นมา                  4) เชิญประธานท าพิธี 
               4.4 ค  ากล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบตัร 
                       1) ค าข้ึนตน้                              
                       2) แสดงความยนิดีและเป็นเกียรติ 
                       3) แสดงความช่ืนชมต่อผูส้ าเร็จ และพอใจในเร่ืองท่ีรับรายงาน 
                       4) แสดงความส าคญั/ชมเชยกิจการและความหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ 
                       5) ขอบคุณผูจ้ดั - ผูส้นบัสนุน - เจา้หนา้ท่ี 
                       6) ใหโ้อวาท ฝากขอ้คิดเห็น 
                       7) อวยพร 
ลกัษณะของหนังสือติดต่อราชการ 
  หนงัสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ  ไดแ้ก่ 
  1.  หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  2.  หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
  3.  หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  4.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในทางราชการ 
  5.  เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ 
  1.  หนงัสือภายนอก 
  2.  หนงัสือภายใน 
  3.  หนงัสือประทบัตรา 
  4.  หนงัสือสั่งการ 
  5.  หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
  6.  หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
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 หนังสือภายนอก  คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑเป็นหนงัสือหนงัสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
 หนังสือภายใน  คือ  หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกว่าหนงัสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่อภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั  ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความและใหจ้ดัตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 หนังสือประทับตรา  คือ หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป  โดย
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปเป็นผูรั้บผดิชอบลง
ช่ือก ากบัตรา 
 หนังสือส่ังการ  มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ค  าสั่ง  ระเบียบ  และขอ้บงัคบั 
 ค าส่ัง  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ใชก้ระดาษตราครุฑ  และให้
จดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ระเบียบ  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอ านาจของกฎหมายหรือไม่กไ็ด ้ เพื่อถือ 
ปฏิบติังานเป็นการประจ า  ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ข้อบังคบั  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดให้ใชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายบญัญติัใหก้ระท าได ้ 
ใชก้ระดาษตราครุฑ  และใหจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้ 
 หนังสือประชาสัมพนัธ์  มี 3 ชนิด ไดแ้ก่  ประกาศ  แถลงการณ์  ข่าว 
 ประกาศ  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบหรือแนะแนวทางปฏิบติัใหใ้ชก้ระดาษ
ตราครุฑ  และใหจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดให้ 
 แถลงการณ์  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อความเขา้ใจในกิจกรรมของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีอ่ืน ๆ ให้ทราบชดัเจนโดยทัว่กนั  ใชก้ระดาษตราครุฑและใหจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ข่าว  คือ  บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบใหจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ  คือ  หนงัสือท่ีทางราชการท าข้ึน นอกจากท่ี 
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ  มี 4 ชนิด  คือ หนงัสือรับรอง  รายงานการประชุม  บนัทึก  และ
หนงัสืออ่ืน 
 หนังสือรับรอง  คือ  หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่บุคคล  นิติบุคคล  หรือหน่วยงาน  เพื่อ
วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ าเพาะเจาะจง  ใชก้ระดาษตราครุฑ และใหจ้ดัท าตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้
 รายงานการประชุม  คือ  การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม  และมติของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานใหจ้ดัท า
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 บันทึก   คือ  ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรือขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากว่าส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการปฏิบติัราชการ โดยปกติให้
ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 หนังสืออื่น  คือ  หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นหลกัฐาน
ในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึงภาพถ่าย  ฟิลม์  แถบบนัทึกเสียง  แถบบนัทึกภาพดว้ย  หรือหนงัสือของบุคคลภายนอกท่ียนื
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ต่อเจา้หนา้ท่ีและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเขา้ทะเบียนรับหนงัสือของทางราชการแลว้  มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะ
ก าหนดข้ึนใชต้ามความเหมาะสม  เวน้แต่มีแบบกฎหมายเฉพาะเร่ืองใหท้  าตามแบบ เช่น โฉนด  แผนท่ี  แบบ  แผนผงั  
หลกัฐานการสืบสวน และสอบถาม  และค าร้อง เป็นตน้ 
ลกัษณะส านวนภาษาและการเขียนข้อความในหนังสือราชการ 
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ  ไดว้างหลกัการเขียนขอ้ความในหนงัสือราชการ 
  ดงัน้ี  (สุภาพ  รุ่งเจริญ,  2533) 
 -ส่วนท่ีเห็นเหตุ  ใหเ้ขียนเฉพาะท่ีจ าเป็น  และถา้เป็นเร่ืองท่ีเคยติดต่อกนัมาแลว้กอ็า้งหรือเทา้ความเร่ืองเดิมอยา่ง
ยอ่ท่ีสุด 
 -ส่วนท่ีเป็นความประสงค ์ ระบุว่าจะท าอะไร  เพื่อสะดวกแก่ผูรั้บหนงัสือจะพิจารณา และปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ถา้ 
มีความประสงคห์ลายขอ้ ก็ให้แยกเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน   
 หนงัสือฉบบัแรก  มกัข้ึนตน้ดว้ย  “ดว้ย......”  “เน่ืองดว้ย......”  “เพื่อ......”  และข้ึนตน้ขอ้ความท่ีเป็นความ
ประสงคว์่า “จึง......” 
 หนงัสือตอบรับ  มกัข้ึนตน้ดว้ย  “ตาม.…..”   “ตามท่ี......นั้น”    และข้ึนตน้ขอ้ความท่ีเป็นความประสงคว์่า “บดั
น้ี......” 
 ขอ้ความท้ิงทา้ยในตอนจบของหนงัสือราชการ  มกัใชส้ านวนดงัน้ี   “จึงเรียนมาเพื่อทราบ”  “จึงเรียนมาเพื่อขอ
อนุมติั”   “จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ”   (ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีเขียน) 
 ลกัษณะส านวนภาษาของหนงัสือราชการท่ีบกพร่อง  ไดแ้ก่ 
 1.  ไม่ชัดเจน  ไดแ้ก่  การใชค้  าหรือประโยคท่ีคลุมเครือซ่ึงตีความหมายไดห้ลายอยา่งท าใหผู้อ่้านเขา้ใจยาก 
หรือไม่เขา้ใจความประสงค ์ เช่น 
  “หากมีขอ้ขดัขอ้งประการใด  โปรดแจง้ใหท้ราบดว้ย”  ควรเขียนว่า 
  “หากมีขอ้ขดัขอ้งประการใด  โปรดแจง้ใหท้ราบภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีลงในหนงัสือน้ีดว้ย” 
 2.  ไม่สุภาพแนบเนียน  ไดแ้ก่  การใชค้  าหรือความท่ีหว้น  ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจว่าไดรั้บการขู่บงัคบั จึงไม่เกิดผลดี
ในดา้นความสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น 
  “ดงันั้น  ทาง......ขอใหท่้านน าเงินค่า......ไปช าระท่ี......ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  มิฉะนั้นจะจดัการตาม
ระเบียบต่อไป”  ควรเขียนว่า 
  “ดงันั้นทาง...ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้น าเงินค่า......ไปช าระท่ี......ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  เพื่อ
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบต่อไป” 
 3.  ไม่ถูกต้อง  ไดแ้ก่  การเขียนไม่ถูกแบบหนงัสือราชการท่ีระเบียบก าหนดไว ้ เขียนไม่ถูกหลกัการใชภ้าษา  ใช้
ภาษาพดู  หรือใชภ้าษาผดิระดบั  เช่น 
  “ขอเรียนว่าไม่ไดรั้บขอ้มูลอะไรท่ีเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลย”  ควรเขียนว่า  “ขอเรียนว่าไม่ไดรั้บขอ้มูล
อนัใดท่ีเป็นประโยชน์ในการพิจารณา” 
 4.  ไม่ได้ความสมบูรณ์  ไดแ้ก่  การเขียนโดยขาดสาระส าคญับางตอน  เช่น 
  “ตามท่ีท่านได.้.....โดยคา้งช าระค่า......ประเภท......นั้น......ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้น าเงินไปช าระ
ภายในก าหนดเวลาดว้ย”  ควรเขียนว่า 
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  “ตามท่ีท่านได.้.....โดยคา้งช าระค่า......ประเภท.......นั้น  ตามระเบียบของ...... 
เม่ือท่านไดรั้บใบแจง้หน้ีค่า......แลว้  ท่านจะตอ้งน าเงินไปช าระท่ี......ภายใน 15 วนั  โดยท่ีจะไม่มี 
เจา้หนา้ท่ีออกไปเกบ็เงินจากท่าน  ดงันั้น......ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้น าเงินค่า......ไปช าระท่ี......ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย” 
 5.  ไม่กะทัดรัด  ไดแ้ก่  การใชค้  าหรือประโยคฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็น  เช่น 
  “รัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายดา้นต่าง ๆ ท่านจะตอ้งคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลว่ามีนโยบายท่ีส าคญั  และ
นโยบายรีบด่วนอะไรบา้ง  นโยบายไหนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของท่านเองกจ็ะตอ้งน านโยบายนั้นไปก าหนด
แผนปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล” ควรเขียนว่า“รัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายดา้นต่าง ๆ ท่านจะตอ้ง
ติดตามว่า มีนโยบายใดท่ีส าคญัและรีบด่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของท่าน  ซ่ึงจะตอ้งน าไปก าหนดแผนปฏิบติังาน
ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย” 
 6.  ขาดความสละสลวย  ไดแ้ก่  การเรียงล าดบัความไม่เป็นไปตามความส าคญั หรือไม่ล าดบัตามหวัขอ้ท่ี
เหมาะสม  การเขียนขาดเอกภาพ  ขอ้ความไม่สัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  ฯลฯ  เช่น 
  “กรม......ขอเรียนว่าไดด้  าเนินการตามท่ีท่านขอใหก้รม......ด าเนินการเร่ือง...... 
ตามท่ีท่านประสงคแ์ลว้  ปรากฏว่า......”   ควรเขียนว่า 
  “ตามท่ีท่านขอใหก้รม......ด าเนินการเร่ือง......นั้น  กรม......ไดด้  าเนินการตามท่ีท่านประสงคแ์ลว้  ปรากฏว่า
......” 
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การจัดท าวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม  

เทคนิคการจดรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุม คือ การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไวเ้ป็น
หลกัฐานดงันั้น เม่ือมีการประชุมจึงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายเลขานุการท่ีจะตอ้งรับผดิชอบจดัท ารายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมจดัเป็นหนงัสือราชการชนิดท่ี 6 คือ หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัท าข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานใน
ราชการ 
ความส าคญัของรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมมีความส าคญัต่อองค์กรดงันี ้
 1. เป็นองคป์ระกอบของการประชุม การประชุมอยา่งเป็นทางการจะมีองคป์ระกอบ 8 ประการ ไดแ้ก่  
1. ประธาน 2. องคป์ระชุม 3. เลขานุการ 4. ญตัติ 5. ระเบียบวาระการประชุม 6. มติ 7. รายงานการประชุม 8. หนงัสือ
เชิญประชุม 
 ในการประชุมบางเร่ืองหรือบางลกัษณะอาจมีองคป์ระกอบไม่ครบทั้ง 8 ประการก็ได ้แต่รายงานการประชุม
ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได ้เน่ืองจากการประชุมนั้นมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ หรือมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีการประชุมนั้นมาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การลงมติ อนัไดแ้ก่ เสียงขา้ง
มากในท่ีประชุมนั้นส าหรับจะน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายขององคก์รต่อไป 
 รายงานการประชุมจึงเป็นองคป์ระกอบของการประชุมท่ีมีความส าคญัมาก เพราะจะตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การอา้งอิง ยนืยนั หรือตรวจสอบในภายหลงั รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณ์ คือรายงานการประชุมท่ีไดมี้การ
รับรองรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 
 2. เป็นหลกัฐานการปฏิบติังาน ยนืยนัการปฏิบติังานท่ีไดบ้นัทึกรายงานผลการปฏิบติังาน การแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนมติท่ีประชุม 
 3. เป็นเคร่ืองมือการติดตามงาน รายงานการประชุมท่ีมีการจดมติไวอ้ยา่งชดัเจน จะเป็นหลกัฐานส าคญัให้
เลขานุการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายไดติ้ดตามงานตามมติท่ีประชุม การประชุมส่วนใหญ่จะมีระเบียบวาระ เร่ืองท่ีเสนอ
ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะรายงานผลหรือความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อน ทั้งน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รใหส้ามารถเร่งรัดพฒันางานอยา่งเตม็ท่ี 
 4. เป็นหลกัฐานอา้งอิง รายงานการประชุมท่ีมีการรับรองรายงานการประชุมแลว้ถือเป็นเอกสารท่ีใช้ 
อา้งอิงไดต้ามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขดัแยง้ในทางปฏิบติั สามารถใชม้ติท่ีประชุมเพื่อยติุขอ้ขดัแยง้ได ้ 
หรือหากมีปัญหาทางกฎหมาย เช่น บุคคลหรือหน่วยงานปฏิบติังานโดยไม่เป็นไปตามปกติ กส็ามารพใชร้ายงานการ
ประชุมเป็นหลกัฐานส่วนหน่ึงในการด าเนินการตามกฎหมายได ้
 5. เป็นขอ้มูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผูเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบขอ้มูล หรือทบทวน
เร่ืองราวท่ีผา่นมาในการประชุมคร้ังก่อน เพื่อใหต่้อเน่ืองกบัการประชุมคร้ังต่อไป นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้
ไม่มาประชุมไดศึ้กษาขอ้มูลและรับทราบมติท่ีประชุมดว้ย รายงานการประชุมเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภท 
หน่ึงท่ีสามารถเผยแพร่แก่บุคลากรในองคก์รใหรั้บทราบผลงานหรือความเคล่ือนไหวขององคก์ร เป็นรูปแบบ 
หน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ภายใน เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อองคก์ารดว้ย 
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การเขียนจดหมายเชิญประชุม 
 การประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการตอ้งมีหนา้ท่ีท าจดหมายเชิญประชุมเพื่อนดัหมายคณะกรรมการสมาชิก หรือผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประชุมของหน่วยงานนั้น ๆ ผูเ้ขา้ประชุมจะไดท้ราบว่าจะมีการประชุม เร่ืองอะไร วนัใด เวลา
ใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้งเพื่อผูเ้ขา้ประชุมจะไดเ้ตรียมตวัหาขอ้มูลต่างๆ มาเสนอแก่ท่ีประชุม 
การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลกัการเขียน ดงันี ้
 1. จดหมายเชิญประชุมควรส่งล่วงหนา้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการประชุม 
เพื่อใหเ้ตรียมตวัเขา้ประชุม หรือหากมีธุระจะไดแ้จง้ใหห้น่วยงานทราบ 
 2. แจง้เร่ืองท่ีจะประชุม วนั เวลา สถานท่ี พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้ชดัเจน 
 3. ใชส้ านวนภาษาท่ีชดัเจน รัดกุม และไดใ้จความ ไม่เขียนเยิน่เยอ้ วกวน เพราะจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ความหมายไม่ถูกตอ้ง 
 4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ 
ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผน่ต่างหากกไ็ดโ้ดยทัว่ไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม 
 - ยอ่หนา้แรกจะแจง้ว่าผูมี้อ  านาจ เช่น ประธาน คณบดี ผูอ้  านวยการ ฯลฯ ตอ้งการนดัประชุม เร่ือง อะไร คร้ังท่ี
เท่าไร เม่ือไร ท่ีไหน 
 - ยอ่หนา้ถดัมาจะแจง้หวัขอ้ประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และยอ่หนา้สุดทา้ยจะเชิญ ใหผู้เ้ขา้ประชุม
ไปประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก  าหนด 
การจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระ หมายความว่า ล  าดบัรายการท่ีก าหนดไวเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 ระเบียบวาระการประชุม จึงหมายถึง การจดัรวมเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการ
ประชุม 
 โดยทัว่ไปประธานและเลขานุการการประชุมจะเป็นผูจ้ดัระเบียบวาระการประชุมโดยแจง้เร่ืองท่ีจะประชุมให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ เพื่อเสนอบรรจุเร่ืองท่ีตอ้งการประชุม ก าหนดไวใ้นระเบียบวาระการประชุม ท าใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ
ขอบเขตของการประชุม ทราบประเด็นล่วงหนา้ สามารถเตรียมขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อเสนอท่ีประชุม หรือหากไม่
เขา้ประชุมกจ็ะไดม้อบหมายผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประชุมเร่ืองนั้นเขา้ประชุมแทน นอกจากน้ียงัเป็นการจดัล าดบัการ
ประชุมใหก้ารประชุมด าเนินไปตามท่ีก าหนด ป้องกนัการพูดขา้มระเบียบวาระ หรืออภิปรายนอกเร่ือง ประธาน
สามารถจดัแบ่งเวลาท่ีเหมาะสมกบัระเบียบวาระต่างๆ หากไม่มีระเบียบวาระท่ีชดัเจน อาจมีการอภิปรายเกินจ าเป็น ท า
ใหไ้ม่สามารถประชุมใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดได ้
รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 
 รายงานการประชุม ประกอบระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ้ 1.9  
อธิบายว่า ขอ้ความ ใหบ้นัทึกขอ้ความท่ีประชุมโดยปกติให้เร่ิมดว้ย ประธานกล่าวเปิดประชุมและเร่ืองท่ีประชุม กบัมติ
ท่ีประชุมหรือขอ้สรุปของท่ีประชุมในแต่ละเร่ืองประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
 1. เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 2. เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
 3. เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
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 4. เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 5. เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 การประชุมท่ีเป็นทางการ การประชุมใหญ่ๆ หรือการประชุมท่ีจดัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า มกัใชรู้ปแบบท่ีมี
ระเบียบวาระเหมือนกนัทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อใหส่ื้อความหมายเขา้ใจตรงกนัโดยง่าย ระเบียบวาระการประชุมอาจมีรูปแบบ
ตามระเบียบขา้งตน้ และปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านได ้ดงัน้ี 
รูปแบบที่ 1 

ระเบียบวาระการประชุม ............................................ 
คร้ังท่ี .............../25............ 

วนัท่ี..............................................เวลา.........................................น. 
ณ....................................................................... 

------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
  1.1 ......................................................... 
  1.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
  3.1 ........................................................ 
  3.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีเสนอใหป้ระชุมพิจารณา 
  4.1 ........................................................ 
  4.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
รูปแบบที่ 2 

ระเบียบวาระการประชุม ............................................ 
คร้ังท่ี .............../25............ 

วนัท่ี..............................................เวลา.........................................น. 
ณ....................................................................... 

------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 
  1.1 ......................................................... 
  1.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ......../......... 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน 
  3.1 ........................................................ 
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  3.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
  4.1 ........................................................ 
  4.2 ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วธีิ 
 1. จดละเอียดทุกค าพดูของกรรมการ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนพร้อมดว้ยมติ 
 2. จดยอ่ค  าพดูท่ีเป็นประเด็นส าคญัของคณะกรรมการหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม อนัเป็นเหตุผลน าไปสู่มติของท่ี
ประชุม พร้อมดว้ยมติ โดยระบุช่ือและต าแหน่งของผูพ้ดู 
 3. จดแต่เหตุผลกบัมติท่ีประชุม 
วธีิการจดรายงานการประชุม 
 1. จดละเอียดทุกค าพดู พร้อมดว้ยมติการประชุม 
 จดทุกค าพดู ถา้มีการแสดงกิริยา หรือการกระท าอยา่งใดแทนค าพดูกอ็าจจดแจง้กิริยา หรือการกระท านั้นไวใ้น
วงเลบ็ดว้ย เช่น จดว่า (ท่ีประชุมปรบมือ) หรือ (แสดงแผนผงัประกอบค าอภิปราย) และจดมติของท่ีประชุมดว้ย นิยมใช้
ในการประชุมรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา สภาทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเช่น 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญตัติร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
รวม 2 เร่ือง 
 1. เร่ือง ก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้างดดัแปลงใช ้หรือเปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดประเภทใดในทอ้งท่ี
 แขวงบางไผ ่แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ......................... 
วาระท่ี 2 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร : เชิญนาย...................................................................................................... 
นาย............................................ : ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผูมี้เกียรติ กระผมนาย 
 ........................ ขอประธานเสนอรายงานเก่ียวกบัการพิจารณาร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง
 ก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลงใช ้หรือเปล่ียนการใชอ้าคารในทอ้งท่ี แขวงบางไผ่ แขวงบางแค
 เหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เม่ือ
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2525 ท่ีประชุมไดล้งมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ และมีมติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิสามญัเฉพาะกิจ จ านวน 9 คน การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวขา้งตน้น้ี  คณะกรรมการ
วิสามญัเฉพาะกิจคณะน้ีไดป้ระชุมและมีมติเลือกกระผมเป็นประธานคณะกรรมการ และ คุณ.............................เป็น
เลขานุการ และกรรมการไดร่้วมกนัประชุมพิจารณาเร่ืองน้ีรวม 5 คร้ัง และไดไ้ปดูสถานท่ี 1 คร้ัง ขอ้บญัญติั
กรุงเทพมหานครฉบบัน้ี ไม่มีท่านสมาชิกผูใ้ดขอแปรญตัติ เพื่อใหส้ภาฯ ไดท้ราบขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดต่างๆ 
กระผมขอประทานอนุญาตออกไปช้ีแจงท่ีแผนท่ี 

(ช้ีแจงโดยใชแ้ผนท่ีประกอบ) 
 

ตวัอย่าง 
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2. จดยอ่เร่ืองท่ีพิจารณา และยอ่ค  าพดูเฉพาะท่ีเป็นประเด็นส าคญั อนัน าไปสู่มติของท่ีประชุมพร้อมดว้ยมติท่ีประชุม 
 เป็นการจดว่าท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองใด โดยมีประเด็นท่ีพิจารณาอยา่งไร มีผูอ้ภิปรายในประเด็นส าคญั
อยา่งไรบา้ง โดยจดยอ่ค  าพดูเอาแต่ใจความ ไม่จดทุกค าพดูและจดยอ่ค  าพดูของบางคนท่ีเป็นประเด็นส าคญัอนัน าไปสู่
มติของท่ีประชุม เน้ือหากระชบั อ่านง่าย ไม่จดยอ่ค  าพดูของทุกคนท่ีพดูและจดมติของท่ีประชุมดว้ย ผูอ่้านจะเขา้ใจ
เหตุการณ์ และท่ีมาของการลงมติท่ีชดัเจน วิธีน้ีนิยมใชก้นัทัว่ไป แต่อาจยากส าหรับผูจ้ดซ่ึงตอ้งสรุปความเรียบเรียง
เน้ือหาใหก้ระชบั แต่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 นิยมใชก้ารประชุม สโมสร สมาคม บริษทั และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีตอ้งการหลกัฐานยนืยนัว่า
ใครเป็นคนพดู และค าพดูนั้นมีความส าคญัต่อการประชุมหรือต่อการตดัสินใจของท่ีประชุมดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 เร่ือง 1 ผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
  ประธานขอใหน้ายชนะศกัด์ิ ยวุบูรณ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
นายชนะศกัด์ิ ยวุบูรณ์ ช้ีแจงว่า
............................................................................................................................................... นายสมพงษ ์นครศรี 
ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า วนัท่ีก  าหนดจะเปิดการสัมมนาไตรภาคีนั้นจะมีพิธีเปิดการสัมมนา กรอ. ท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีอาจไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา กรอ. จึงไม่อาจมาเปิดสัมมนาไตรภาคีได ้
 นางสาว.......................................... เสนอใหเ้ล่ือนก าหนดวนัสัมมนาไตรภาคี 
 ท่ีประชุมอภิปรายกนัแลว้ มีมติไม่ใหเ้ล่ือนก าหนดวนัสัมมนาไตรภาคี แต่ใหข้อความกรุณา ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบเรียน ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ขอใหเ้ปิดการสัมมนาไตรภาคีก่อน แลว้จึง
ไปในการสัมมนา กรอ. 
 เร่ืองท่ี 2 .......................................................................... 
 
 
3. จดสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของท่ีประชุมและมติของ ท่ีประชุม 
 เป็นการจดว่าท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองใด มีสาระส าคญัอยา่งไร มีความเห็นหรือเหตุการณ์ในการพิจารณา 
อยา่งไร และมีมติอยา่งไร ทั้งน้ีโดยจดเป็นความเห็นหรือเหตุผลของท่ีประชุมส่วนรวม หรือเป็นฝ่ายๆ โดยไม่ระบุ 
ว่าใครพดูอยา่งไร วิธีน้ีเป็นวิธีจดรายงานท่ีสั้นท่ีสุด 
 นิยมใชใ้นการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของทางราชการท่ีมีการประชุมเป็นประจ า มีเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา
และไม่ตอ้งการหลกัฐานยนืยนัว่าใครพดูอยา่งไร มกัใชใ้นการประชุมท่ีไม่มีการอภิปรายมากนกั หรือมีระเบียบวาระ
มากจนผูจ้ดไม่สามารถจดยอ่การอภิปรายไดค้รบถว้น ผูอ่้านถา้ไม่เขา้ประชุมจะไม่ทราบความคิดเห็นของผูเ้ขา้ประชุม
ก่อนมีมติ แต่วิธีน้ีเหมาะส าหรับน าไปเผยแพร่ในหน่วยงานใหบุ้คลากรไดท้ราบทัว่กนั ตวัอยา่งเช่น 
 
 
 

ตวัอย่าง 
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เร่ืองท่ี 1 เสนอรายงานการประชุม คร้ังท่ี 12/2525 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2525 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรอง 
เร่ืองท่ี 2 เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2525 คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดว้ยตามความเห็นท่ีคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการฯ เสนอ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
ฯลฯ 
เร่ืองท่ี 5 การปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาค จากเดิมมี 6 ภาค 
เป็น 9 ภาค โดยขอแบ่งส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือเป็น ภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง ส านกังานส่งเสริม
การเกษตรภาคใต ้เป็นภาคใตต้อนบน และตอนล่าง ส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และตอนล่าง ส่วนส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง ภาคตะวนัตก ใหค้งเหมือนเดิม 
 อนุกรรมการพิจารณาแบ่งส่วนราชการ ไดพ้ิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการขอจดัตั้งส านกัส่งเสริม
การเกษตรภาคทั้ง 3 แห่ง โดยพิจารณาทั้งดา้นหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ลกัษณะงานขอบเขตของงาน ปริมาณงาน เทคนิค
วิธีการปฏิบติังาน ปัญหาทางดา้นภมิูศาสตร์และความแตกต่างของพืช การปฏิบติังานดา้นฝึกอบรม การนิเทศงานและ
การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแลว้ เห็นว่าปัญหาในการปฏิบติังานต่างๆ น้ี น่าจะแกไ้ขโดยการปรับปรุงระบบงานและ
อตัราก าลงัในส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาคท่ีมีอยู ่นอกจากน้ี การจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการเกษตรภาคเพิ่มข้ึน จะ
ท าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและอตัราก าลงัเพิ่มอีกมาก คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่าไม่ควรอนุมติัใหเ้พิ่มส านกังาน
ส่งเสริมการเกษตรภาคข้ึนในขณะน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดท ารายงานการประชุม 
 1. ผูต้รวจรายงานการประชุม ควรเป็นเลขานุการการประชุมหรือผูเ้ขา้ประชุมในคร้ังนั้นท่ีมีความรู้  
ความสามารถเหมาะสม หากพิจารณาเห็นว่ายงัไม่แน่ใจผลการตรวจ ควรน าเสนอประธานการประชุมเพื่อ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ผูต้รวจรายงานการประชุมควรมีหลกัยดึถือปฎิบติั ดงัน้ี 
 1) มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดรายงานการประชุมตามระเบียบว่าดว้ยงานสารบรรณและค าอธิบาย
ประกอบระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นอยา่งดี 
 2) มีความละเอียดรอบคอบ 
 3) มีความรู้เร่ืองการใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งในเร่ืองการเขียนยอ่หนา้ วรรคตอน การใชเ้ลข 
ขอ้ใหญ่ ขอ้ยอ่ย 
 4) รู้จกัยอ่ความและเขา้ใจเป้าหมายหรือประเด็นของการประชุมแต่ละระเบียบวาระ 
 5) รู้จกัเขียนขอ้ความท่ีไดเ้น้ือหาสาระ สามารถถอดความคิดเห็นของท่ีประชุมออกมาไดถู้กตอ้ง เม่ือตรวจแก้
แลว้ผูอ่้านรายงานการประชุมจะเขา้ใจโดยง่าย และทราบความหมายตรงกนั 

ตวัอย่าง 
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 6) เขียน ขอ้ความท่ีแกไ้ข และท าเคร่ืองหมายการแกไ้ขแต่ละจุดใหเ้รียบร้อยชดัเจน สะดวกต่อการอ่านและการ
น าไปพิมพ ์
 7) เม่ือผูต้รวจแกเ้ติมเท่ียวแรกแลว้ ควรอ่านทานการตรวจทั้งหมด แลว้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อใหมี้ขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด 
 8) ผูต้รวจรายงานการประชุม ควรรับผดิชอบผลการตรวจของตนโดยร่วมลงช่ือในรายงาน การประชุมใน
ฐานะ “ผูต้รวจรายงานการประชุม” ดว้ย 
 2. ควรจดัท าระเบียบวาระการประชุม ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม การเขียนหวัเร่ือง ระเบียบวาระการ
ประชุม ควรก าหนด วนั เวลา สถานท่ีใหช้ดัเจน 
 3. ผูจ้ดรายงานการประชุม มีหลกัท่ีควรยดึปฏิบติั ดงัน้ี 
 1) ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบว่าดว้ยงานสารบรรณ รวมทั้งค  าอธิบายประกอบระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในเร่ืองรายงานการประชุม 
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชแ้บบรายงานการประชุมตามระเบียบว่าดว้ยงานสารบรรณ 
 3) ตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหา และประเด็นท่ีควรจด 
 4) ตอ้งมีสมาธิในการฟังการประชุม เพื่อสามารถสรุปเน้ือหาและประเด็นไดถู้กตอ้ง 
 5) ตอ้งทราบว่าการจดรายงานการประชุมทุกวาระ หรือทุกขอ้ในขั้นตอนทา้ยควรมีมติหรือขอ้สรุปของท่ี
ประชุม 
 6) ตอ้งค านึงถึงหลกัธรรมดาว่า ควรจดรายงานการประชุมใหไ้ดเ้น้ือหาอยา่งไร จึงจะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจ
เร่ืองราวไดดี้ อยา่งกะทดัรัด 
 7) ตอ้งพยายามเขียนตวัหนงัสือใหไ้ว สามารถเขา้ใจในการใชภ้าษาและเคร่ืองหมายต่างๆ ของตนเอง รวมทั้ง
การเขียนประโยคแบบยอ่ 
 8) ตอ้งรู้จกัสังเกตการใชถ้อ้ยค าส านวนของเน้ือหาในแต่ละระเบียบวาระ หรือแต่ละขอ้แลว้น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 9) ตอ้งยอ่ความเก่ง กล่าวคือเป็นผูเ้ขา้ใจเรียบเรียงขอ้ความข้ึนใหม่ให้กะทดัรัดและไดใ้จความส าคญั 
ครบถว้น 
 10) ตอ้งมีความรู้พื้นฐาน ในเร่ืองการบนัทึกยอ่เร่ืองและหลกัการร่างหนงัสือ จะช่วยใหก้ารจดรายงานการ
ประชุมมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 11) ตอ้งรู้จกัใชร้หสัอกัษรต่างๆ ใหถู้กตอ้ง 
 12) ตอ้งรู้จกัใชเ้ลขขอ้ใหญ่ และขอ้ยอ่ยใหเ้หมาะสม สามารถอา้งอิงขอ้ไดโ้ดยไม่ซ ้ าซอ้น 
ลกัษณะของรายงานการประชุมที่ด ี
รายงานการประชุมท่ีดีนั้น ควรมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีจ าเป็นอยา่งนอ้ย 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความถูกตอ้ง ในการจดและจดัท ารายงานการประชุมนั้น จะตอ้งมีการเขียนสรุปตน้เร่ืองท่ีเป็นวาระการ
ประชุมเสียก่อน พอใหเ้ขา้ใจว่าเป็นเร่ืองอะไร มีประเด็นแห่งการพิจารณาอยา่งไร ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองดงักล่าว
แลว้มีความเห็นอยา่งไร 
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 ความเห็นของท่ีประชุมนั้น อาจเป็นความเห็นสองฝ่ายหรือสามฝ่ายกไ็ด ้ซ่ึงหนา้ท่ีของผูจ้ดและจดัท ารายงาน
การประชุม ท่ีจะตอ้งจดบนัทึกความเห็นของแต่ละฝ่ายไวใ้หค้รบถว้น ก่อนท่ีจะสรุปเป็นมติว่าทา้ยท่ีสุดแลว้ท่ีประชุม
เห็นดว้ยกบัความเห็นใด 
 2. ความเท่ียงตรง ความเท่ียงตรงท่ีว่าหมายถึงความพยายามท่ีจะตอ้งเขียนรายงานการประชุมอยา่งปราศจาก
อคติ เพื่อใหร้ายงานการประชุมนั้นเป็นไปตามความจริง การบนัทึกความเห็นหรือขอ้อภิปรายของแต่ละฝ่ายจะตอ้งให้
น ้าหนกัหรือความส าคญัในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั เพราะมีความเป็นไปไดท่ี้ผูจ้ดและจดัท ารายงานการประชุมจะมี
ความรู้สึกคลอ้ยตามความเห็นของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด แลว้บนัทึกความเห็นของฝ่ายนั้นไวอ้ยา่งละเอียด ใหค้วามส าคญัมาก 
แต่จะบนัทึกความเห็นจะอภิปรายของฝ่ายท่ีตนไม่เห็นดว้ยไวอ้ยา่งสรุปรวบรัด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงกระท า เพราะจะท าให้
รายงานการประชุมนั้นขาดความเท่ียงตรงไปมาก 
 3. ความชดัเจน รายงานการประชุมคือการบนัทึกถึงส่ิงท่ีไดมี้การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ส าหรับใช้
เป็นหลกัฐานอา้งอิง ยนืยนั ตรวจสอบ ติดตามงาน หรือประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกรายงานการประชุม
ใหมี้ความชดัเจนใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ไม่ว่าผูท่ี้อ่านรายงานการประชุมนั้นจะเป็นผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมดว้ยหรือไม่ก็ 
ตาม 
 รายงานการประชุมท่ีดีตอ้งสามารถท าให้ผูอ่้านทั้งท่ีอยูใ่นท่ีประชุมและไม่มีโอกาสเขา้ประชุมดว้ย สามารถ
รับรู้เร่ืองราวอนัเป็นประเด็นส าคญัไดใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั จะแตกต่างกนัในรายละเอียดบา้ง กค็งตอ้งถือว่าเป็นปกติ
วิสัย แต่ตอ้งไม่ใหเ้กิดการรับรู้ท่ีต่างกนัในสาระส าคญั 
คุณสมบัติของผู้จัดและจัดท ารายงานการประชุมที่ด ีควรต้องมีลักษณะ ดงันี ้
 1. เป็นผูฟั้งท่ีดี การท่ีจะจดและจดัท ารายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นตรงประเด็น และเกบ็
สาระส าคญัของเร่ืองท่ีมีการประชุมได ้ตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี ฟังอยา่งจบัประเด็น รู้ประเด็น รู้เท่าทนัในส่ิงท่ีก าลงัประชุมกนั
อยูน่ั้น ตอ้งฟังอยา่งต่อเน่ืองและติดตามไปโดยไม่ขาดตกบกพร่องในประเด็นของเร่ือง 
 2. เป็นผูท้  าการบา้นก่อนเขา้ประชุม น่ีเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุด การท าการบา้นก่อนเขา้ประชุม คือการอ่าน
เร่ืองในระเบียบวาระประชุม ศึกษา ถึงเร่ืองท่ีจะตอ้งประชุมนั้นว่า มีประเด็นในการพิจารณาอยา่งไรขอ้เทจ็จริงเป็น
อยา่งไร มีขอ้กฎหมายก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้พียงใดหรือไม่ เคยมีกรณีตวัอยา่งท่ีสามารถเทียบเคียงกบัเร่ืองท่ี
น าเสนอคร้ังน้ีหรือไม่ การศึกษาหรือการท าการบา้นล่วงหนา้ก่อนเขา้ ประชุมจะช่วยท าให้เขา้ใจเร่ืองไดง่้าย และไม่ตอ้ง
ออกแรงมากในการฟังหรือในการติดตามเท่าๆ กบัท่ีจะระลึกรู้ตลอดเวลาวา่ขณะน้ีก าลงัพดูจากนัอยูใ่นประเด็นท่ีจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัหรือไม่ดว้ย 
 3. เป็นผูมี้สมาธิดีตลอดการประชุม สมาธิท่ีดีจะช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจและติดตามเร่ืองราวของการประชุม
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัถา้หากไดท้  าการบา้นล่วงหนา้มาดว้ย การจดและจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมกจ็ะไม่ใช่
ปัญหาอีกต่อไป 
 4. เป็นผูมี้ทกัษะในการสรุปความท่ีดี ถึงแมจ้ะเป็นผูฟั้งท่ีดี มีสมาธิ และท าการบา้นก่อนเขา้ประชุมครบถว้น
ตามคุณสมบติัอนัพึงประสงคทุ์กประการแลว้กต็าม แต่คุณสมบติัท่ีขาดไม่ไดด้ว้ยประการหน่ึงกคื็อ การเป็นผูมี้ทกัษะ
ในการสรุปความท่ีดี ใชภ้าษาในการเรียบเรียงท่ีดี จึงท าใหร้ายงานการประชุมนั้นออกมาเป็นบนัทึกรายงานท่ีดีได ้
 

 

.......................................... 
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แนวข้อสอบ งานธุรการ 
1. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นงานดา้นบริหารทัว่ไป 
 ก. งานรับ-ส่งหนงัสือราชการและเอกสาร  ข. งานพสัดุ 
 ค. งานครุภณัฑ์     ง. งานสรุปผลงานประจ าเดือนของส านกังานกฎหมาย 
 จ. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ จ. งานดา้นการบริหารทัว่ไป มีดงัน้ี 
  1. งานรับ-ส่งหนงัสือราชการและเอกสาร 2. งานพสัดุ 3. งานครุภณัฑ์ 4. งานสรุปผลงานประจ าเดือนของ
ส านกังานกฎหมาย 5. งานการจดัท าแผนงาน โครงการและค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 6. งานจดัท า
แผนปฏิบติักร 7. การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 8.งานสรุปผลงานประจ าเดือนของส านกังานกฎหมาย 9. 
งานเลขานุการและงานประชุมภายในส านกักฎหมาย 10. งานการจดัท าและเผยแพร่เอกสาร 
2. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นงานธุรการทัว่ไป 
 ก. งานการรับงานพิมพ ์
 ข. งานศพขา้ราชการ บิดา/มารดา คู่สมรส บุตรของขา้ราชการ 
 ค. งานหนงัสือพิมพ ์
 ง. งานใบส่งตวัตน้สังกดั    จ. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  จ. งานธุรการทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
  1. งานการรับงานพิมพ ์2. งานศพขา้ราชการ บิดา/มารดา คู่สมรส บุตรของขา้ราชการ 
3. งานหนงัสือพิมพ ์4. งานใบส่งตวัตน้สังกดั5. งานการตรวจสอบใชโ้ทรศพัทท์างไกลติดต่อราชการ 
3.  ขอ้ใดเป็นล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานรับ-ส่งหนงัสือราชการและเอกสาร 
 ก. ลงทะเบียนรับ-แยกประเภท-บนัทึก-ส่ง  ข. แยกประเภท-ลงทะเบียนรับ-บนัทึก-ส่ง 
 ค. บนัทึก-แยกประเภท-ลงทะเบียนรับ-ส่ง  ง. ลงทะเบียนรับ-บนัทึก-แยกประเภท-ส่ง 
ตอบ ข.  
4. งานดา้นการบริหารทัว่ไป ขั้นตอนการปฏิบติังานจะตอ้งจดท าบนัทึกเสนอใคร  ก่อนน าเสนอผูอ้  านวยการส านกั
กฎหมายเพื่อพิจารณา 
 ก. ผูจ้ดัการแผนก     ข. ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหาร 
 ค. เลขานุการผูอ้  านวยการฯ    ง. ผูจ้ดัการงานดา้นการบริหาร 
ตอบ ข.  
 เม่ือลงทะเบียนรับหนงัสือพร้อมทั้งตรวจสอบส่ิงท่ีส่งมาดว้ยกจ็ดัท าบนัทึกเสนอผูอ้  านวยกรกลุ่มงานบริหาร 
5. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการปฏิบติังานของงานดา้นบริหารทัว่ไป 
 ก. จ าแนกประเภท  ข. ลงทะเบียนรับ  ค. จดัการประเมินผล ง. จดัท าบนัทึก 
 จ. จดัเกบ็เอกสาร 
ตอบ ค.  
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6. ในการด าเนินการส่งหนงัสือ กรณีเป็นหนงัสือประเภทคดีแพ่ง อาญา ตรวจร่างสัญญา เสนอความเห็น ตอ้ง
ด าเนินการ ส าเนาหนงัสือส่งท่ีมีการลงช่ือผูรั้บจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองอยา่งไร 
 ก. ผูรั้บผดิชอบเกบ็ไว ้1 ชุด กลุ่มงานบริหารทัว่ไปเกบ็ไว ้1 ชุด 
 ข. ผูรั้บผดิชอบเกบ็ไว ้ 2 ชุด กลุ่มงานบริหารทัว่ไปเกบ็ไว ้2 ชุด 
 ค. ผูรั้บผดิชอบเกบ็ไว ้ 2 ชุด    ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ  ก.  
7. การจดัท าใบเบิกพสัดุจะตอ้งล าดบัอยา่งไร 
 ก. รายการขอเบิก รหสัพสัดุ จ านวนความตอ้งการ ข. รหสัพสัดุ  รายการขอเบิก จ านวนความตอ้งการ 
 ค. จ านวนความตอ้งการ รหสัพสัดุ รายการขอเบิก ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.  
ตอบ ข.  
8. ในการน าเสนอหนงัสือใบเบิกส่งของพร้อมบญัชีรายการส่ิงของท่ีขอเบิกตอ้งขอเบิกต่อใคร 
 ก. ฝ่ายบุคลากร     ข. ผูบ้งัคบับญัชาการตามล าดบัชั้น 
 ค. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ     ง. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ตอบ  ข. การน าเสนอหนงัสือใบเบิกส่งของพร้อมบญัชีรายการส่ิงของท่ีขอเบิกต่อผูค้บับญัชาตามล าดบัชั้นถึงส านกั
การคลงัและงบประมาณ 
9. เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะนดัเวลารับพสัดุท่ีเบิกไดส้ามารถรับพสัดุท่ีตอ้งการในวนัอะไร 
 ก. วนัจนัทร์  ข. วนัองัคาร  ค. วนัพุธ  ง. วนัพฤหสั   
 จ. วนัศุกร์ 
ตอบ  ข. รับพสัดุท่ีตอ้งการในวนัองัคารของสัปดาห์ 
10. การจ่ายพสัดุภายในส านกั ก าหนดการเบิกจ่ายพสัดุ อาทิตยล์ะก่ีคร้ัง วนัอะไรบา้ง 
 ก. 1 คร้ังคือวนัพุธ     ข. 1 คร้ังคือวนัองัคาร 
 ค. 2 คร้ังคือวนัจนัทร์และวนัองัคาร   ง. 2 คร้ังคือวนัพุธและวนัศุกร์ 
ตอบ ค.  
11.  ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีไม่อยูใ่นแบบหนงัสือภายใน 
  ก. อา้งถึง  ข. ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ค. ค  าลงทา้ย  ง. ทุกขอ้ไม่อยูใ่นแบบ 
ตอบ ง. 
12. โดยปกติถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบักรมข้ึนไปใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองในระดบัใด 
 ก. กองและแผนก  ข. กรมและแผนก  ค. กรมและหน่วยงาน ง. กรมและกอง 
ตอบ ง. 
13. ถา้ส่วนราชการท่ีออกหนงัสืออยูใ่นระดบัต ่ากว่ากรมลงมาใหล้งช่ือส่วนราชการเจา้ของเร่ืองเพียงระดบัใด 
 ก. กอง   ข. กรม    ค. แผนก  ง. กระทรวง 
ตอบ ก. 
14. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นหนงัสือท่ีอยูใ่นส่วนท่ี 2 ของงานสารบรรณฯ 
 ก.  หนงัสือภายนอก    ข.  หนงัสือภายใน 
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 ค. หนงัสือราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกว่าหนงัสือภายนอก 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค. 
ตอบ ข. 
15. หนงัสือรับรองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีออกใหแ้ก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายของผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง มีขนาดเท่าไร 
 ก. 2 × 3 ซ.ม.  ข. 4 × 6 ซ.ม.  ค. 5 × 9 ซ.ม.  ง. 6 × 9 ซ.ม. 
ตอบ ข. 
16. หนงัสือเวียนคือหนงัสือท่ีมาถึงผูรั้บจ านวนมากมีความขอ้อยา่งเดียวกนัใหเ้พิ่มเติมรหสัพยญัชนะตวั ว ไวท่ี้ใด 
  ก.มุมของดา้นขวา    ข. หนา้เลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
  ค. บริเวณใดก็ได ้ขอใหผู้รั้บเห็นชดัเจน  ง. หลงัเลขทะเบียนหนงัสือส่ง 
ตอบ ข. 
17 มท. เป็นรหสัพยญัชนะประจ ากระทรวงท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในเร่ืองใด 
 ก.ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ข. ป้องกนัการรุกรายจากต่างประเทศ 
 ค. การคมนาคมทั้งทางบก – เรือ และอากาศ  
  ง. การแพทย ์– พยาบาล และสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ตอบ ก. 
18. กห. เป็นรหสัตวัพยญัชนะประจ ากระทรวงท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในเร่ืองใด 
 ก. ป้องกนัการรุกรานจากต่างประเทศ  ข. ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดบัอุดมศึกษา 
 ค. ใหค้วามเห็นธรรมและยติุธรรม   
 ง. การแพทย ์– พยาบาล และสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ตอบ ก. 
19. รย. เป็นรหสัพยญัชนะ ประจ าจงัหวดัซ่ึงอยูท่างภาคไหนของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ  ข. ภาคกลาง  ค. ภาคตะวนัออก ง. ภาคใต ้
ตอบ ค. 
20  ภก. เป็นรหสัพยญัชนะ ประจ าจงัหวดัซ่ึงอยูท่างภาคไหนของประเทศไทย 
  ก. ภาคเหนือ     ข. ภาคกลาง 
  ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ง. ภาคใต ้
ตอบ ง. 
21. ชม. เป็นรหสัพยญัชนะ ประจ าจงัหวดัซ่ึงอยูท่างภาคไหนของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ     ข. ภาคกลาง   
 ค. ภาคใต ้      ง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอบ ก. 
22. หนงัสือราชการถึงประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ใชค้  าข้ึนตน้ว่างอยา่งไร 
 ก. ถึง   ข. เรียน     ค. กราบเรียน  ง. ข้ึนตน้ตามขอ้ใดกไ็ด ้
ตอบ ค. 
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23. หนงัสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจา้ ใชค้  าข้ึนตน้ว่าอยา่งไร 
  ก. ทูล   ข. กราบทูล  ค. นมสัการ  ง. ขอประทานกราบทูล 
ตอบ ง. 
24. หนงัสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใชส้รรพนามอยา่งไร 
  ก. ขา้พเจา้  ข. กระผม ผม  ค.ดิฉนั ท่าน  ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
25.  หนงัสือท่ีใชส้ าหรับยนืยนัขอ้ความในเร่ืองท่ีไดส้นทนา คือหนงัสือชนิดใด 
  ก. บนัทึก (Memorandum)    ข. บนัทึกช่วยจ า (Aide Memoire) 
  ค.หนงัสือกลาง (Note Verb ale)   ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ ข. 
26.  หนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีลงช่ือ คือหนงัสือตามขอ้ใด 
  ก.หนงัสือราชการท่ีเป็นพิธี (First Person Formal Note) 
  ข.หนงัสือราชการท่ีไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note) 
  ค.หนงัสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verb ale) 
  ง.ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
ตอบ ง. 
27.  งานสารบรรณ คือขอ้ใดต่อไปน้ี 
  ก.งานท่ีว่าดว้ยหนงัสือ    ข.งานท่ีว่าดว้ยการเกบ็หลกัฐาน 
  ค.งานท่ีว่าดว้ยการรับส่งหนงัสือ   ง.งานท่ีหน่วยงานราชการจ าเป็นตอ้งมีข้ึน 
ตอบ ก. 
28.  หนงัสือราชการมี 
  ก.4 ชนิด  ข. 5 ชนิด  ค.6 ชนิด  ง. 7 ชนิด 
ตอบ ค. 
29.  การจดบนัทึกหรือรายงานการประชุม จะกระท าไดก่ี้วิธี 
  ก. 4 ชนิด  ข. 5 ชนิด  ค. 6 ชนิด  ง. 7 ชนิด 
ตอบ ข. 
30.  หนงัสือราชการ คือ 
  ก.หนงัสือสั่งราชการ    ข.หนงัสือท่ีประทบัตราแทนช่ือ 
  ค.เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ  ง.หนงัสือท่ีลง วนั เวลา ตามแบบสากล 
ตอบ ค. 
31.  หนงัสือราชการท่ีมีความส าคญัสูงสุด เป็นหนงัสือราชการประเภทใด 
  ก.ลบั   ข.ปกติ   ค.ลบัท่ีสุด  ง.ลบัมาก 
ตอบ ค. 
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32  เม่ือไดส่้งขอ้ความทางโทรศพัท ์โทรเลข หรือวิทยแุลว้ 
  ก.ไม่ตอ้งส่งหนงัสือนั้นตามไป   ข.ตอ้งส่งหนงัสือนั้นตามไปเพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั 
  ค.ถือว่าโทรศพัท ์โทรเลข หรือวิทย ุนั้นเป็นหลกัฐานยนืยนั 
  ง.ไม่มีขอ้ใดถูก 
ตอบ     ข. 
33.  หนงัสือราชการท่ีจ าเป็นจะตอ้งแจง้ใหผู้รั้บทราบด่วน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
  ก.โทรศพัท ์  ข.โทรเลข  ค.วิทยส่ืุอสาร  ง.วิทยโุทรทศัน์ 
ตอบ ง. 
34.  เก่ียวกบัการพิมพ ์วนั เดือน พ.ศ. ถา้เป็นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2511 ใหพ้ิมพว์่า 
  ก. 5 ม.ค. 44     ข. วนัท่ี 5 มกราคม 44 
  ค. 31 กรกฎาคม 2511    ง.วนัท่ี 5 เดือน มกราคม พุทธศกัราช 2544 
ตอบ ค. 
35.  ใครเป็นผูว้างระเบียบงานสารบรรณ 
  ก.กระทรวงมหาดไทย    ข. คณะรัฐมนตรี 
  ค.ส านกันายกรัฐมนตรี    ง.กระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบ ข. 
36  ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กบังานสารบรรณมากท่ีสุด 
  ก.งานการเงิน     ข.งานเก่ียวกบัการจดัส านกังาน 
  ค.งานธุรการและผลิตเอกสาร   ง.งานเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร 
ตอบ ง. 
37.  “ส่วนราชการ” ตามระเบียบงานสารบรรณหมายความว่าอยา่งไร 
  ก.คณะกรรมการ  ข. ทบวง  ค.กระทรวง  ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
38.  หนงัสือท่ีติดต่อระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการต่างกระทรวงหรือส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า 
หนงัสือประเภทใด 
  ก.หนงัสือประทบัตรา    ข.หนงัสือภายใน 
  ค.หนงัสือภายนอก    ง.หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
ตอบ ค. 
39.  ขอ้ใดเรียกว่า “หนงัสือภายใน” 
  ก. เป็นหนงัสือท่ีติดต่อภายในกรมเดียวกนั  ข.เป็นหนงัสือท่ีติดต่อในจงัหวดัเดียวกนั 
  ค.เป็นหนงัสือท่ีติดต่อภายในกระทรวงเดียวกนั ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง.  
40. อ านาจของผูท้  าหนงัสือราชการลบัมากคือขอ้ใด 
 ก.ขา้ราชการตั้งแต่หวัหนา้คณะทูต ผบ.ตร.  ข.ขา้ราชการต าแหน่งหวัหนา้กองหรือเทียบเท่า 
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 ค.ขา้ราชการต าแหน่งหวัหนา้แผนกหรือเทียบเท่า ง.หวัหนา้ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อหน่วยนั้นๆ 
ตอบ ข. 
41.      ขอ้ใดต่อไปน้ีอาจไม่มีในหนงัสือราชการ 
 ก.เร่ือง      ข. วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสือ 
 ค.ค  าข้ึนตน้และค าลงทา้ย    ง.อา้งถึงและส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ตอบ ง. 
42. หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอกจดัเป็นหนงัสือประเภทใด 
 ก.หนงัสือภายนอก     ข.หนงัสือภายใน 
 ค.หนงัสือทบัประทบัตรา    ง.หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
ตอบ ก. 
43. ลกัษณะในขอ้ใดท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติังานสารบรรณ 
 ก.มีความรู้ภาษาไทย    ข.มีความสุขมุ ละเอียด และรอบคอบ 
 ค.ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง  ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. ประกอบกนั 
ตอบ ง. 
44. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอยา่งไร 
 ก.ท าใหง้านสะดวก รวดเร็ว    ข.ประหยดัแรงงานและเวลา 
 ค.ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูง  ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
45. หนงัสือท่ีผูก้  ากบัการมีไปถึงผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งใชค้  าลงทา้ย 
 ก.ขอแสดงความนบัถือ    ข.ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
 ค.ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง   ง.ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
ตอบ ค. 
46. ค าข้ึนตน้ค าว่า กราบเรียน ผูรั้บไดแ้ก่ 
 ก.นายกรัฐมนตรี  ข.ประธานองคมนตรี ค.ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ง.ถูกหมดทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
47. “หนงัสือประทบัตรา” ใชก้ระดาษอะไร 
 ก.กระดาษอดัส าเนา    ข.กระดาษตราครุฑ 
 ค.กระดาษบนัทึกขอ้ความ    ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ข. 
48. หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างกระทรวง คือ 
 ก.หนงัสือสั่งการ  ข.หนงัสือราชการ ค.หนงัสือภายนอก ง.หนงัสือจากหน่วยนอก 
ตอบ ค. 
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49. กรณีตวับุคคลผูด้  ารงต าแหน่งจริงไดมี้การแต่งตั้งมอบหมายงานใหบุ้คคลอ่ืนตอ้งใชค้  าลงทา้ยในหนงัสือราชการ
ว่า 
 ก.ท าการแทน  ข.รักษาการในต าแหน่ง ค.สั่งราชการแทน ง.รักษาราชการแทน 
ตอบ ง. 
50. ระเบียบงานสารบรรณของส านกันายกรัฐมนตรี จากฉบบัท่ี พ.ศ. 2526 แลว้ มีประกาศเพิ่มเติมเม่ือไรอีก 
 ก.มีนาคม 2534  ข.เมษายน 2533  ค.กุมภาพนัธ์ 2533 ง.มกราคม 2532 
ตอบ ค. 
51. การเขียนวนัท่ีในหนงัสือภายใน ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.11 ก.ค. 41     ข.10 ก.ค. 2541 
 ค.14 กุมภาพนัธ์ 2545    ง.วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
ตอบ ค. 
52. หนงัสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใชค้  าข้ึนตน้ว่าอยา่งไร 
 ก.เรียน   ข.กราบเรียน  ค.กราบทูล  ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ก. 
53. แถลงการณ์ เป็นหนงัสือประเภทใด 
 ก.ภายนอก  ข.ประทบัตรา  ค.ประชาสัมพนัธ์ ง.หนงัสือสั่งการ 
ตอบ ค. 
54. ขอ้ใดกล่าวถึงแถลงการณ์ไดถู้กตอ้ง 
 ก.บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจกรรมของทางราชการ 
 ข.ใชก้ระดาษตราครุฑ 
 ค.ถูกทั้ง ก. และ ข.     ง.ผดิทุกขอ้ 
ตอบ ค. 
55 บรรดาขอ้ความทั้งหลายท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวเ้พื่อถือเป็นหลกัปฏิบติังานเป็นการประจ า เรียกว่า 
 ก.ขอ้บงัคบั  ข.ระเบียบ  ค.ค  าสั่ง   ง.กฎกระทรวง 
ตอบ ข. 
56. บรรดาขอ้ความทั้งหลายท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบโดยทัว่ไปเรียกว่าอะไร 
 ก.แถลงการณ์  ข.ระเบียบๆ  ค.ประชาสัมพนัธ์  ง.ประกาศ 
ตอบ ง. 
57. บรรดาขอ้ความทั้งหลายท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดท้ราบทัว่ไป เรียกว่าอะไร 
 ก.ข่าว   ข.ค  าสั่ง   ค.แถลงการณ์  ง.ประกาศ 
ตอบ ก. 
58. ถา้เป็นเร่ืองท่ียอ่ เป็นหนงัสือราชการ มีหลกัดงัน้ี 
 ก.จดหมายของ – ในโอกาส – ลงวนัท่ี  ข.จดหมายของ – เร่ือง – ลงวนัท่ี 
 ค.จดหมายของ – แก่ – ลงวนัท่ี   ง.จดหมายของ – ถึง – ลงวนัท่ี 
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ตอบ ข. 
59. หนงัสือราชการภายนอก คือขอ้ใด 
 ก.หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางราชการ   ข.หนงัสือราชการหรือเอกสารทางราชการ 
 ค.หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ 
 ง.หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกนั 
ตอบ ค. 
60. หนงัสือราชการภายใน หมายถึงขอ้ใด 
 ก.หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางราชการ   ข.หนงัสือราชการหรือเอกสารทางราชการ 
 ค.หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างกระทรวงหรือส่วนราชการ 
 ง.หนงัสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการกระทรวงเดียวกนั 
ตอบ ง. 
61. การเขียนค าข้ึนตน้และลงทา้ยถึงปลดักระทรวงและอธิบดี ควรใชอ้ยา่งไร 
 ก.กราบเรียน – ขอแสดงความนบัถือ   ข.กราบเรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
 ค.เรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่  ง.เรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่สูง 
ตอบ ง. 
62. หนงัสือประทบัตราแทนการลงช่ือ ใชไ้ดใ้นกรณีใด 
 ก.การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง    
 ข.การส่งส่ิงของ เอกสาร บรรณสาร ระหว่างส่วนราชการ 
 ค.การตอบรับทราบท่ีเก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน 
 ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ก. 
63. ทุกคร้ังท่ีร่างหนงัสือเสร็จแลว้ ควรค านึงถึงอะไรต่อไปน้ี 
 ก.ขอ้ความท่ีผสมยงัไม่สมบูรณ์   ข.ใชก้ระดาษร่างถูกตอ้งหรือไม่ 
 ค.ผา่นการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการผดิพลาด ง.เหตุผลว่าท่ีร่างไปนั้นผูอ่ื้นอ่านรู้เร่ืองหรือไม่ 
ตอบ ค. 
64. รูปแบบของหนงัสือประเภทสั่งการและโฆษณาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั ไดแ้ก่ 
 ก.ค  าสั่งคลา้ยกบัระเบียบ    ข.ระเบียบคลา้ยกบัข่าว 
 ค.ประกาศคลา้ยกบัแจง้ความ   ง.ค  าช้ีแจงคลา้ยกบัค  าแถลงการณ์ 
ตอบ ค. 
65. ค าสรรพนาม นมสัการ ใชแ้ทนผูมี้หนงัสือไปถึง 
 ก.นายกฯ      ข.รัฐมนตรี   
 ค.องคมนตรี     ง.พระภิกษุทัว่ไป 
ตอบ ง. 
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66. หนงัสือราชการลบั แบ่งเป็นชั้นของความลบั ตามขอ้ใด 
 ก.ลบั ลบัมาก ลบัท่ีสุด    ข.ปกปิด ลบั ลบัเฉพาะ ลบัมาก 
 ค.ปกปิด ลบั ลบัเฉพาะ ลบัมาก   ง.ลบัท่ีสุด  ลบัมาก และลบั   
ตอบ ง. 
67. ค าข้ึนตน้และค าลงทา้ยของหนงัสือ ท่ีผูรั้บต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี คือ 
 ก. กราบเรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่  ข. กราบเรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
 ค. เรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ยวด  ง. เรียน – ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่สูง 
ตอบ ง. 
68. ขั้นตอนการเขียนจดหมายควรปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งไร 
 ก.ขอ้ความท่ีเป็นผล – รายละเอียด – เหตุ  ข.ขอ้ความท่ีเป็นรายละเอียด – เหตุ 
 ค.ขอ้ความท่ีเป็นเหตุ – ผล – ลงเอย – รายละเอียด ง.ขอ้ความท่ีเป็นเหตุ – ผล – รายละเอียด – ลงเอย 
ตอบ ง. 
69. ในกรณีท่ีมียศ ควรใส่หรือลงไวท่ี้ใด 
 ก.ไม่จ าเป็นตอ้งใส่     ข.ไวใ้ตล้ายเซ็นช่ือ 
 ค.หลงัรายช่ือภายในวงเลบ็    ง.หนา้ลายเซ็นของเจา้ของจดหมาย 
ตอบ ง. 
70. บรรดาขอ้ความทั้งหลายท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฎหมายเรียกว่า 
 ก.ขอ้บงัคบั  ข.ข่าว   ค.ประกาศ  ง.ค  าสั่ง 
ตอบ ก. 
71. บรรดาขอ้ความทั้งหลายท่ีผูบ้งัคบับญัชา สั่งการ ใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมายเรียกว่าอะไร 
 ก.ขอ้บงัคบั  ข.ระเบียบ  ค.พระราชบญัญติั ง.ค  าสั่ง 
ตอบ ง. 
72. หนงัสือส่วนราชการระดบัใดข้ึนไปท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือ 
 ก.ระดบักรม  ข.ระดบักอง  ค.ระดบัแผนก  ง.ระดบักระทรวง 
ตอบ ก. 
73. หนงัสือประทบัตราไม่ใชส้ าหรับขอ้ใด 
 ก.การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง    ข.การส่งส าเนาหนงัสือ 
 ค.การส่งธนาณติัทางไปรษณีย ์   ง.การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
ตอบ ค. 
74. ขอ้ใดเป็นหนงัสือสั่งการ 
 ก.ระเบียบ   ข.ข่าว   ค.แถลงการณ์  ง.ประกาศ 
ตอบ ก. 
75. ขอ้ใดมิใช่หนงัสือสั่งการ 
 ก.ระเบียบ   ข.ค  าสั่ง   ค.ประกาศ  ง.ขอ้บงัคบั 
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ตอบ ค. 
76. ค าสั่ง มีหวัขอ้อะไรบา้ง 
 ก.ค  าสั่ง ท่ี   ข.สั่ง ณ วนัท่ี  ค.ลงช่ือ ต  าแหน่ง  ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
77. ระเบียบในหนงัสือสั่งการไม่มีขอ้ความใด 
 ก.ฉบบัท่ี      ข.โทรศพัท ์  
 ค.ต าแหน่ง     ง.ผูด้  าเนินการ 
ตอบ ข. 
78 ค าว่า “ด่วนมาก” ท่ีมีในหนงัสือราชการ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.ปฏิบติัโดยเร็ว     ข.ปฏิบติัตามก าหนดเวลา 
 ค.ปฏิบติัเร็วกว่าปกติ    ง.ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาด่วน 
ตอบ ก. 
79. ค าว่า “ด่วน” ท่ีมีในหนงัสือราชการพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก.ปฏิบติัโดยเร็ว     ข.ปฏิบติัเร็วท่ีสุด 
 ค.ปฏิบติัเร็วกว่าก าหนด    ง.ปฏิบติัเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได ้
ตอบ ง. 
80. การติดต่อทางจดหมายดีกว่าการติดต่อดว้ยวาจา เพราะเหตุใด 
 ก.สะดวกและประหยดัเวลา    ข.สามารถเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงไดทุ้กโอกาส 
 ค.สามารถปรับความเขา้ใจไดดี้กว่าวิธีอ่ืน  ง.สามารถกล่าวหรือเขียนขอ้ความใดๆ ไดท้ั้งนั้น 
ตอบ ข. 
81. ค าข้ึนตน้ดว้ยค าว่า กราบเรียน ควรลงทา้ยอยา่งไร 
 ก.โดยความเคารพ     ข.ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่ 
 ค.โดยความเคารพอยา่งสูง    ง.โดยความเคารพอยา่งยิง่ 
ตอบ ข. 
82. ค าข้ึนตน้ดว้ยค าว่า “นมสัการ” ควรลงทา้ยอยา่งไร 
 ก.ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้ฯ   ข.ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
 ค.ขอนมสัการดว้ยความเคารพอยา่งสูง  ง.ขอเคารพดว้ยความนมสัการ 
ตอบ ค. 
83. หนงัสือรับรอง คือหนงัสือท่ีทางราชการออกใหแ้ก่ใคร ขอ้ใดผดิ 
 ก.หน่วยงาน     ข.นิติบุคคล  
 ค.บุคคล      ง.เจา้ของบริษทั 
ตอบ ง. 
84. หนงัสือรับรองคือหนงัสือท่ีทางราชการออกใหแ้ก่ใคร 
 ก.หน่วยงาน     ข.นิติบุคคล  
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 ค.บุคคล      ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
85. หนงัสือรับรอง ใชก้ระดาษอะไร 
 ก.กระดาษธรรมดา     ข.กระดาษ เอ 4 
 ค.กระดาษตราครุฑ     ง.กระดาษอะไรกไ็ด ้
ตอบ ค. 
86. หนงัสืออ่ืน คือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นหลกัฐานทางราชการไดแ้ก่
อะไรบา้ง 
 ก.ฟิลม์      ข. ภาพถ่าย  
 ค.แถบบนัทึกเสียง     ง.ถูกทุกขอ้ 
ตอบ ง. 
87. หนงัสือราชการฉบบัใดท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัทนัที เม่ือไดรั้บ 
 ก.หนงัสือด่วนท่ีสุด    ข.หนงัสือสั่งการโดยเฉพาะ 
 ค.หนงัสือแถลงการณ์ลบัพิเศษ   ง.หนงัสือจากโทรเลข 
ตอบ ก. 
88. การอา้งถึงหนงัสือท่ีส่งมา ในการเขียนตอบหนงัสือราชการขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  หนงัสือกรมสรรพากร ท่ี กค 0712/000 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 
 ข.  หนงัสือกรมสรรพากร ท่ี กค 0712/000 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
 ค.  หนงัสือกรมสรรพากร ท่ี กค 0712/000 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2550 
 ง.  หนงัสือกรมสรรพากร ท่ี กค 0712/000 ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2550 
ตอบ ง. 
 
 

---------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสอบเจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   269 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 หลกัในการตอบค าถามสัมภาษณ์ ควรตอบใหต้รงประเด็น กระชบั ไดใ้จความ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงยกตวัอยา่งเพื่อใหค้  าตอบชดัเจนยิง่ข้ึน ท่ีส าคญัขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและเป็นความจริง ซ่ึงโดยทัว่ไปการ
สัมภาษณ์งานส่วน ใหญ่จะใชเ้วลาตั้งแต่ 20 นาทีถึง 1 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และต าแหน่งงานของผูส้มคัร 

 นอกจากการเตรียมตวัตอบค าถาม ควรใหค้วามส าคญัเร่ืองการแต่งกายและความตรงต่อเวลาดว้ยน่ีคือสิบ
ค าถามโหดท่ีตอ้งผา่นไปใหไ้ด ้ลองอ่านค าแนะน าในการผา่นด่านอรหนัตเ์ป็นแนวทาง แลว้น าไปปรับใชใ้หเ้หมาะ
กบัรูปแบบการสัมภาษณ์ของ ตวัเอง อยา่ลืมวา่ 10 ค  าถามน้ีไม่มีค  าตอบใดท่ีถูกหรือผิด เพราะลว้นแต่เป็นค าถามท่ี
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค ์ทศันคติต่างๆ เก่ียวกบังาน ท่ีจะบ่งบอกความฉลาดในตวัคุณ ท่ีส าคญั หากมีการ
เตรียมพร้อมและซอ้มมากเท่าไหร่ ความมัน่ใจก็มากข้ึนเท่านั้น เหมือนอยา่งท่ีสามก๊กกล่าวไวว้า่ รู้เขารู้เรา รบร้อย
คร้ังชนะร้อยคร้ัง มาดูค าถามเด็ดกนัเลยค่ะ 

1. ช่วยเล่าเกีย่วกบัตัวคุณให้เราฟัง 
Do 

 ใชเ้วลาเพียง 2-3 นาทีสั้นๆ แบบกระชบัไดใ้จความ บอกเหตุผลท่ีวา่ท าไมเราจึงเป็นผูส้มคัรท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับต าแหน่งน้ี รวมถึงยกตวัอยา่งใหฟั้งเพื่อช่วยอธิบายและเพิ่มความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเรา เช่น "หลงัจากเรียนจบ
ดา้นบญัชีและท างานท่ีบริษทัตรวจสอบบญัชีมา 5 ปี ท าใหเ้ป็นคนท างานเร็วและละเอียดรอบคอบ เพราะการ
ตรวจสอบบญัชีแต่ละคร้ังมีระยะเวลาก าหนดชดัเจนวา่ก่ีวนัหรือก่ี สัปดาห์ ทั้งยงัฝึกความเป็นผูน้ า เพราะตอ้งดูแล
นอ้งในทีมท่ีออกตรวจงานดว้ยกนั รวมถึงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ดิฉนัไดรั้บมอบหมายดูแล
งานโปรเจคใหญ่ๆ อยูเ่สมอ" 
Don't 

 การเล่าทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัตวัเอง ตั้งแต่จบประถม มธัยม เขา้มหาลยั จนท างาน แต่ไม่มีจุดเด่นอะไร
เพียงพอท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์รู้สึกสนใจในตวัคุณ 

2. ท าไมคุณถึงคิดว่าเหมาะกบังานนี้ 
Do 

 โอกาสมาถึงแลว้ อยา่กลวัท่ีจะพดู อาจจะเร่ิมจากประสบการณ์และความสามารถท่ีเคยผา่นมา อนัเป็น
สาเหตุท าใหคุ้ณเหมาะสมท่ีสุดส าหรับต าแหน่งน้ี แลว้ต่อดว้ยเหตุผล ตวัอยา่ง กรณีศึกษา ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นและ
แตกต่างจากผูส้มคัรคนอ่ืน 

 กรณีท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ ถา้สมยัเรียนท ากิจกรรมมาเยอะ เช่น ออกค่าย ฝึกงาน โครงการนกัเรียน
แลกเปล่ียน ฯลฯ อยา่ลงัเลท่ีจะบอกเล่าวา่กิจกรรมเหล่านั้น ท าใหต้วัเองเป็นคนท่ีเขา้กบัคนอ่ืนง่าย รู้จกัปรับตวั 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และเรียนรู้เร็ว เป็นตน้ 

 หากตกท่ีนัง่เด็กเรียน ไม่ค่อยสนใจกิจกรรม ให้ตอบวา่เป็นคนท่ีทุ่มเทกบัเร่ืองท่ีไดรั้บผดิชอบ เช่น เร่ือง
เรียนหรือรายงานกลุ่ม อาจยกเกรดเฉล่ียเลขสวยๆ มาเป็นตวัอยา่ง หรือวธีิการเลือกวชิาเรียน ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีการ
เตรียมตวั วางแผนการเรียนมาเป็นอยา่งดี 
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Don't 

 การตอบค าถามสั้นๆ เช่น "ดว้ยประสบการณ์ท างาน 2 ปีท่ีผา่นมา ผมเช่ือวา่สามารถท างานน้ีได"้ แลว้จบ
ทนัที ในกรณีน้ี คุณอาจจบเห่ เพราะไม่มีเหตุผลและตวัอยา่งท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์เช่ือและมัน่ใจในตวัคุณ 

3. ตามความเข้าใจของคุณ คิดว่าต าแหน่งนีต้้องรับผดิชอบงานอะไรบ้าง 
Do 

 ท าการบา้นก่อนมาสัมภาษณ์ดว้ยการอ่านรายละเอียดของงานและคุณสมบติัของผู ้สมคัรท่ีทางบริษทั
ตอ้งการ ท าความเขา้ใจกบัมนั ตอบใหส้ั้นและกระชบัใจความ ส่ิงส าคญัก่อนตอบตอ้งมัน่ใจวา่เขา้ใจ ถา้ไม่แน่ใจ
ส่วนไหนไม่ตอ้งกลวัท่ีจะถาม อาจตั้งค  าถามกลบัในท านองวา่ เขา้ใจต าแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเก่ียวกบัขอ้มูลกลุ่ม
ลูกคา้ และผลิตภณัฑม์ากนกั อยากใหช่้วยอธิบายใหเ้ขา้ใจในเบ้ืองตน้ 

Don't 

 ถา้ไม่รู้ อยา่พยายามตอบ เพราะถา้ตอบผดิ นัน่หมายความวา่คุณไม่ไดท้  าการบา้นมา ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ
กบังานน้ี แถมยงัมัว่อีกต่างหาก 

4. คุณรู้อะไรเกีย่วกบับริษัทเราบ้าง 
Do 

 ก่อนมาสัมภาษณ์งาน จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งทราบและเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัองคก์รท่ีสมคัร เช่น 
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มลูกคา้ คู่แข่ง ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีมาและประวติัขององคก์ร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ คุณได้
ท าการบา้นมา และใหค้วามสนใจกบัองคก์รอยา่งแทจ้ริง อยา่ลืมย  ้าตอนทา้ยดว้ยวา่ หลงัจากท่ีศึกษาเก่ียวกบัองคก์ร 
ท าใหเ้รามีความสนใจท่ีอยากจะทราบเก่ียวกบัองคก์รเพิ่มเติม 

Don't 

 การตอบแบบมัน่ใจในตวัเองจนเกินไป หรือค าตอบท่ีสร้างภาพพจน์ไม่ดีใหก้บัตวัเอง เช่น "ทราบมาวา่ท่ีน่ี
ก าลงัขาดผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ดว้ยประสบการณ์งาน 3 ปีในดา้นน้ี ท าใหคิ้ดวา่สามารถแกปั้ญหาน้ีได"้ ค  าตอบ
อยา่งน้ีนอกจากไม่สร้างทศันคติท่ีดีขององคก์รใหก้บัตวัเองแลว้ ยงัเป็นการโออ้วดตวัเองเกินไป 

5. อะไรคือจุดมุ่งหมายระยะยาวในการท างานของคุณ 

Do 

 พดูถึงส่ิงท่ีอยากท าในอนาคต และตอ้งบอกวธีิท่ีจะท าส่ิงนั้นใหส้ าเร็จ ซ่ึงควรจะเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
สัมภาษณ์อยู ่เช่น อีก 5 ปีขา้งหนา้อยากเป็นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดท่ีเตม็ไปดว้ยศกัยภาพและความสามารถ ในการ
พฒันาพนกังานและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ การท่ีจะถึงจุดนั้นไดต้อ้งมีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี เช่น การไดมี้
โอกาสท างานท่ีบริษทัน้ีก็เป็นส่ิงหน่ึงในการเตรียมตวัส าหรับอนาคต และอาจเพิ่มเติมตวัอยา่ง เช่น วธีิการท างาน
ของตน เป็นตน้ 

Don't 

 การตอบในส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีสมคัรอยู ่(ถึงแมจ้ะเป็นความจริง) เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เช่น 
อยากเปิดร้านอาหารในอีก 10 ปีขา้งหนา้ ถา้ตอบเช่นนั้น อาจโดนถามต่อวา่แลว้มาสมคัรงานท่ีน่ีท าไม 
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6. ถ้าได้งานนี ้คุณคิดว่าจะท างานทีน่ี่นานเท่าไหร่ 

Do 

 ใหมุ้่งประเด็นไปท่ีความทุ่มเทของตวัเองและความทา้ทายของงาน ดว้ยการบอกวา่ตราบใดท่ีงานมีความ
ยากและทา้ทาย ก็จะขอจะทุ่มเทความสามารถของตวัเองใหเ้ตม็ท่ีเพื่อสร้างคุณประโยชน์ใหก้บั องคก์ร 

Don't 

 บอกแผนการหรือระยะเวลา (ซ่ึงเป็นความจริง) เช่น มีแผนไปเรียนต่ออีก 2-3 ปีขา้งหนา้ หรือ ทางบา้นมี
แผนใหไ้ปช่วยธุรกิจท่ีบา้น 

7. อะไรคือจุดอ่อนของคุณ 

Do 

 ควรเลือกจุดอ่อนท่ีเป็นความจริงและก าลงัปรับปรุงหรือพฒันาในขณะน้ี ท่ีส าคญัควรบอกผลลพัธ์หลงัการ
ปรับปรุงดว้ย เช่น ภาษาองักฤษไม่แขง็แรง ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเรียนภาษาองักฤษอยู ่เรียนมานานเท่าไหร่ ท่ีไหน และผล
การเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง 
Don't 

 มีหลายคนเคยบอกวา่ใหเ้ปล่ียนจุดแขง็ให้เป็นจุดอ่อน เช่น เป็นคนท างานหนกัมากๆ ไม่เสร็จไม่กลบั 
อาจจะฟังดูดี แต่คุณก าลงัท าลายตวัเอง เพราะปัจจุบนัน้ีการรู้จกัจดัสรรเวลา (work life balance) เป็นประเด็น
ส าคญัของคุณภาพชีวิต อีกอยา่งคุณก าลงัโกหกเพื่อใหดู้ดี แถมตอบผดิประเด็นอีกต่างหาก 

8. ท าไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า 
Do 

 ตอบความจริงใหม้ากท่ีสุด แต่สั้นกระชบัใจความ ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบทั้งหมดถา้ความจริงมนัเลวร้าย
เหลือเกิน อยา่ลืมวา่ผูส้ัมภาษณ์อาจขออนุญาตติดต่อบุคคลอา้งอิงเพื่อท าการตรวจสอบ ขอ้มูลเหล่านั้น 

Don't 

 ควรหลีกเล่ียงการวจิารณ์ท่ีท างานและนายเก่า เพราะเหล่าน้ีจะท าใหภ้าพลกัษณ์ของคุณดูแย ่และนัน่
หมายถึงความกลา้ท่ีจะวจิารณ์บริษทัต่อๆ ไปท่ีคุณร่วมงานดว้ย 

9. อะไรคือส่ิงทีคุ่ณชอบและไม่ชอบในงานเก่า (หรืองานที่ก าลงัท าอยู่) 
Do 

 ควรบอกส่ิงท่ีชอบมากกวา่ส่ิงท่ีไม่ชอบ และใหค้  าอธิบายรวมถึงเหตุผลวา่ท าไมเราจึงคิดเช่นนั้น 

Don't 

 บอกในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองงานหรืออา้งอิงถึงบุคคล เพราะนัน่หมายถึงคุณก าลงัวจิารณ์คนอ่ืน ไม่
จ  าเป็นตอ้งเล่าทุกอยา่งท่ีแย่ๆ  เก่ียวกบังาน เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมา 
10. อะไรคือส่ิงทีคุ่ณประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวติ 

Do 

 ควรจะเป็นเร่ืองท่ีรู้สึกภูมิใจท่ีสุดในช่วง 1-2 ปีของการท างาน คุณอาจพูดถึงการเล่ือนขั้น ปรับต าแหน่งใน
การท างาน หรือตลอดระยะเวลาท่ีท างานมามีแต่ความราบร่ืนไม่เคยมีปัญหากบัลูกคา้ หากคุณมีความส าเร็จชดัเจน 
เช่น สามารถท ายอดการขายไดท้ะลุเป้า 200% หรือ สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้25% ใหเ้ล่าท่ีมาของเร่ืองนั้น 
วธีิ แนวด าเนินการ ผลลพัธ์ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวธีิ 
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การแก้ปัญหา 
 ถา้เป็นผูส้มคัรท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพดูถึงเกรดเฉล่ีย หรือความภาคภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้
มหาลยัท่ีมีช่ือเสียงได ้

Don't 

 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกวา่ส่ิงท่ีไดท้  า ส่งผลใหว้ธีิการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 

Guru Tips 

 - บริษทับางแห่ง ค าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีส าคญัตอ้งมี eye 

contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 

 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นวา่ท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 

 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท 
แต่ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเท่ียวเล่นบา้งแต่ก็ท  างาน อีกอยา่งท่ีส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้ง
ดูมัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้

 

 

 

------------------------------ 

 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 

 

 

 
 


	คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	โดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center
	จัดทำโดย บริษัท เดอะเบสท์เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
	คำนำ
	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1
	แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2
	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
	แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
	การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
	การใช้งาน Microsoft Word
	การใช้งาน Microsoft Excel
	การใช้งาน Microsoft PowerPoint
	การใช้งาน Outlook Express
	การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
	แนวข้อสอบ Internet
	ความรู้เกี่ยวกับ E-mail
	ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
	ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
	การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
	การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม
	แนวข้อสอบ งานธุรการ
	เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

