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ค าน า 
 
  

 ส าหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี (กลุ่มงานบริหารทัว่ไป) 
สถาบนัพระบรมราชชนก เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น 
เพ่ือให้ผูส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
                        ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ เล่มน้ีขึ้นมา ภายใน
เล่มประกอบดว้ยทุกส่วนที่ก  าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อมค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือ
ชุดน้ีขึ้น เพ่ือให้ผูส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการท าขอ้สอบ 
 
                         ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ที่ไดใ้ห้การสนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าให้หนงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอ
นอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้ดี
ย่ิงขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวิชาการ 

สถาบนั The  Best  Center 
www.thebestcenter.com 
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คู่มือสอบนกัวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพระบรมราชชนก 1 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ความรู้เก่ียวกบัสถาบนัพระบรมราชชนก 
➢เก่ียวกบัสถาบนัพระบรมราชชนก 

         สถาบนัพระบรมราชชนกไดมุ้่งมัน่ผลิต และพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขสนองตอบความตอ้งการของ
ระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขมานานกว่า ๖๐ ปี 

         สถาบนัพระบรมราชชนก สถาปนาขึ้นเพ่ือสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทยแ์ละสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ
มารดาแห่งการสาธารณสุข ในการอุทิศพระองคป์ฏิบตัิพระราชกรณียกิจ ดว้ยทรงมุ่งหวงัให้ประชาชนไทยทุกคน
ไดรั้บการดูแลสุขภาพถว้นหนา้ โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเพ่ือเป็น
การสนบัสนุนการจดับริการสาธารณสุขที่ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

➢ประวตัิสถาบนัพระบรมราชชนก 

         สถาบนัพระบรมราชชนก เดิมช่ือ "สถาบนัพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุข" เป็นหน่วยงานใหม่ตาม
พระราชบญัญตัิโอนอ านาจหนา้ที่และกิจการบริหารส่วนราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ และพระ
ราชฎีกาแบ่งส่วนราชการ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ ซ่ึงก าหนดให้มีฐานะสูงกว่ากอง แต่ต ่า
กว่ากรม โดยไดร้วมหน่วยงาน ดา้นการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขจากกรมกองต่างๆ ไดแ้ก่ วิทยาลยั
พยาบาล วิทยาลยัการสาธารณสุขภาค โรงเรียนต่างๆ ในสังกดักรมการแพทย ์กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามยั 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กองฝึกอบรม และกองงานวิทยาลยัพยาบาล ส านกังานปลดักระทรวงฯ ในปี พ.ศ.
๒๕๓๗ วิทยาลยัการสาธารณสุข ไดรั้บพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร" วิทยาลยั
พยาบาลไดรั้บพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี" ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ วิทยาลยัเทคโนโลยี
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนนามเป็น "วิทยาลยัเทคโนโลยีทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก" พร้อมทั้งให้ประดิษฐานตราสัญลกัษณ์งานฉลองศิริราชสมบติัครบ ๕๐ 
ปี 

         เมื่อวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้
เปลี่ยนช่ือจากสถาบนัพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุขเป็น "สถาบนัพระบรมราชชนก" จึงถือเป็นวนัสถาปนา
สถาบนัพระบรมราชชนกอยา่งเป็นทางการ 

➢วสิัยทศัน์ 
 “พฒันาองคก์รให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือสร้างก าลงัคนคุณภาพดา้นสุขภาพให้ประเทศสร้างชุมชน
ให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ย ัง่ยืน” 

➢ปรัชญาของ สบช. 
         สืบเน่ืองจากสถาบนัพระบรมราชชนก ซ่ึงปัจจุบนัมีวิทยาลยัในสังกดั ๓๙ แห่งทัว่ประเทศรับผิดชอบการผลิต
และพฒันาก าลงัคนตามความตอ้งการของกระทรวง สาธารณสุข โดยด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
ในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรต่างๆทั้ง ระดบัปริญญาตรีและต ่ากว่าปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษา
ระดบั อุดมศึกษาของชาติ ดงันั้น จึงเห็นสมควรก าหนดปรัชญาของสถาบนัพระบรมราชชนก ดงัน้ี 
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คู่มือสอบนกัวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพระบรมราชชนก 2 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 “ผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขที่มุ่งเนน้ชุมชนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” 

➢อตัลกัษณ์บณัฑิตสถาบนัพระบรมราชชนก 

บริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์

          การบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจ
ในปัญหาและความทุกขข์องผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้บริการตามปัญหาและความตอ้งการ ของผูรั้บบริการที่
เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการเป็นหลกั 

➢อตัลกัษณ์ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

 สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 

(Community Health System) 

         - สร้างคน หมายถึง การผลิตและพฒันาบคุลากรดา้นสุขภาพ 

         - ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์ทั้งปวงที่เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยมีความหมายและ
ขอบเขตที่กวา้งขวาง เก่ียวขอ้งกบัเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกบัสุขภาพหลายดา้น ทั้งดา้นบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สภาพแวดลอ้มและระบบบริการสุขภาพ 

 
 

 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.นายแพทยวิ์ชยั เทียนถาวร 

อธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก 
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คู่มือสอบนกัวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพระบรมราชชนก 3 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยพนกังานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
__________________ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วนของลูกจา้งของ
ส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใชก้ าลงัคนภาครัฐและให้การปฏิบตัิราชการมี
ความคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจา้งพนกังานราชการส าหรับการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”  
ขอ้ ๒[๑]  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป  
ขอ้ ๓  ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออยา่งอื่นและมี

ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถิ่น 

“หัวหนา้ส่วนราชการ” หมายความว่า ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือหัวหนา้ส่วนราชการที่
เรียกช่ืออยา่งอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผูว่้าราชการ
จงัหวดั ซ่ึงเป็นผูว่้าจา้งพนกังานราชการ 

“พนกังานราชการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังานให้กบัส่วนราชการนั้น 

“สัญญาจา้ง” หมายความว่า สัญญาจา้งพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
ขอ้ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก  าหนดให้

ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหรือเป็นขอ้ห้ามในเร่ืองใด ให้ถือว่า
พนกังานราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหรือตอ้งห้ามเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งดว้ย  ทั้งน้ี 
เวน้แต่เร่ืองใดมีก าหนดไวแ้ลว้โดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจา้ง  หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการ
ประกาศก าหนดให้พนกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานลกัษณะใด ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิ
เช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งในบางเร่ืองเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เพื่อเป็น 
 มาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ขอ้ ๕  ให้เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 
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หมวด ๑ 
พนกังานราชการ 

__________ 
ขอ้ ๖  พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พนกังานราชการทัว่ไป ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเป็นงานประจ าทัว่ไป

ของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๒) พนกังานราชการพิเศษ ไดแ้ก่ พนกังานราชการซ่ึงปฏิบตัิงานในลกัษณะที่ตอ้งใชค้วามรู้หรือ

ความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเร่ืองที่มีความส าคญัและจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือ
มีความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 

ขอ้ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ให้ก าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กลุ่มงานบริการ 
(๒) กลุ่มงานเทคนิค 
(๓) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
(๔) กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุม่งานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุม่งานเช่ียวชาญพิเศษ 
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกลุ่มงานยอ่ยเพื่อให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
การก าหนดให้พนกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงาน

และคุณสมบตัิเฉพาะของกลุม่งาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว่้าจา้งพนกังานราชการอาจก าหนดช่ือต าแหน่งในกลุ่มงานตามความ

เหมาะสมกบัหนา้ที่การปฏิบตัิงานของพนกังานราชการที่จา้งได ้
ขอ้ ๘  ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิติัหนา้ที่ได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 
(๖)[๒] ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 

____________ 
[๒] ขอ้ ๘ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนักงานราชการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผูพ้น้โทษมาแลว้เกิน
ห้าปี 

การจา้งบุคคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเขา้เป็นพนักงานราชการตอ้ง
ก าหนดให้บุคคลผูน้ั้นย่ืนหนงัสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถิ่น 

(๙) คุณสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งห้ามอืน่ตามที่ส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศการสรรหาหรือ
การเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ให้ใชบ้งัคบักบัพนกังานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้ง
ตามขอ้ผูกพนัหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งห้ามเพ่ิมขึ้น 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบตัิของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ก าหนดให้มีพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 

ขอ้ ๙  ให้ส่วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี โดยให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยทุธ์  ทั้งน้ี ตามแนวทางการจดักรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการที่คณะกรรมการก าหนด 

กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของส่วนราชการตามวรรคหน่ึง จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ส านกังบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลตามความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการดงักล่าว  ทั้งน้ี การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามประเภทรายจ่ายที่ไดรั้บการจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการได ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ให้ส านกังบประมาณทราบ  

ขอ้ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเวน้หรือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสรรหาหรือการเลือกสรรตามที่
คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้สามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัคณะกรรมการ 

ขอ้ ๑๑  การจา้งพนกังานราชการให้กระท าเป็นสัญญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปีหรือตามโครงการที่มี
ก  าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่
ละส่วนราชการ 

แบบสัญญาจา้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ตัว
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การท าสัญญาตามวรรคหน่ึง ให้หัวหนา้ส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้ส่วน
ราชการเป็นผูล้งนามในสัญญาจา้งกบัผูไ้ดรั้บการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 

ขอ้ ๑๒  การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ขอ้ ๑๓  วนัเวลาการท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีที่ไม่ตอ้งอยูป่ฏิบตัิงานประจ าส่วนราชการ 

ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหนา้ที่ของพนกังานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดย
ค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
ขอ้ ๑๔  อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ขอ้ ๑๕  ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ

สิทธิประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
(๒) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนระหว่างลา 
(๓) สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบี้ยประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การไดรั้บรถประจ าต าแหน่ง 
(๘) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑก์ารไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด  ทั้งน้ี เท่าที่ไม่ขดั

หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่พนกังานราชการเพ่ือให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ขอ้ ๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน
ราชการตามขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทั้ง
ปัจจยัอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ ๑๗  ให้พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสังคม 

ตัว
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่าง
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ขอ้ ๑๘  ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนกังานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานใดไดรั้บ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

_________ 
ขอ้ ๑๙  ในระหว่างสัญญาจา้ง ให้ส่วนราชการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน

ราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ให้กระท าในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อต่อสัญญาจา้ง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการพิเศษ ให้กระท าในกรณีการประเมิน

ผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการที่ส่วนราชการก าหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อ
เป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

ขอ้ ๒๐  พนกังานราชการผูใ้ดไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ ๑๙ ให้ถือว่าสัญญาจา้ง
ของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจง้ให้พนกังานราชการทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที่
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 

ขอ้ ๒๑  ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนกังานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
หรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

หมวด ๔ 
วนิัยและการรักษาวนิยั 

_________ 
ขอ้ ๒๒  พนกังานราชการมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติังานตามที่ก  าหนดในระเบียบน้ี ตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด และตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง และมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามค าส่ังของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงส่ังใน
หนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ขอ้ ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดตามที่ก  าหนดไวเ้ป็นขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบตัทิี่
ส่วนราชการก าหนด 

พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบตัติามขอ้ปฏิบตัิตามวรรคหน่ึง พนกังานราชการผู้
นั้นเป็นผูก้ระท าผิดวินยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวินัย 

ขอ้ ๒๔  การกระท าความผิดดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
(๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดให้ 

ปฏิบตัิจนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

ตัว
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(๓) ปฏิบตัิหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๔) ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในสัญญา หรือขดัค าส่ังหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของ

ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๕) ประมาทเลินเลอ่จนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่าเจ็ดวนั ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการ

ก าหนดวนัเวลาการมาท างาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนดจนเป็นเหตุให้

ทางราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 
(๘) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกหรือ

หนกักว่าโทษจ าคุก 
(๙) การกระท าอื่นใดที่ส่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
ขอ้ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนกังานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ให้หัวหนา้ส่วน

ราชการจดัให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งให้โอกาสพนกังานราชการที่ถูก
กล่าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนกังาน
ราชการผูน้ั้นกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ให้หัวหนา้ส่วนราชการมีค าส่ังไล่ออก แต่ถา้ไม่มมีูลกระท าความผิด
ให้ส่ังยติุเร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการการสอบสวนพนกังานราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด 
ขอ้ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนกังานราชการกระท าความผิดวินยัไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด ให้หัวหนา้ส่วนราชการส่ังลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่
กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด 

ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ให้หัวหนา้ส่วนราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้
ความจริงและยตุิธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

ขอ้ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวินยัแก่
พนกังานราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๕ 
การส้ินสุดสญัญาจา้ง 

_________ 
ขอ้ ๒๘  สัญญาจา้งส้ินสุดลงเมื่อ 
(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
(๒) พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบน้ีหรือตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด 
(๓) พนกังานราชการตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ ๑๙ 
(๕) พนกังานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
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(๖) เหตุอื่นตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจา้ง 
ขอ้ ๒๙  ในระหว่างสัญญาจา้ง พนกังานราชการผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากการปฏิบตัิงาน ให้ย่ืน

หนงัสือขอลาออกตอ่หัวหนา้ส่วนราชการตามหลกัเกณฑท์ี่ส่วนราชการก าหนด 
ขอ้ ๓๐  ส่วนราชการอาจบอกเลกิสัญญาจา้งกบัพนกังานราชการผูใ้ดก่อนครบก าหนดตามสัญญา

จา้งได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ และไม่เป็นเหตุที่พนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจา้ง
ได ้เวน้แต่ส่วนราชการจะก าหนดให้ในกรณีใดไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไมม่ีความผิดไว ้

ขอ้ ๓๑  เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจส่ังให้พนกังานราชการไปปฏิบติังาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาจา้งได ้โดยไม่เป็นเหตุให้พนกังานราชการอา้งขอเลกิสัญญาจา้งหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการส่ังให้
ไปปฏิบตัิงานดงักล่าวกไ็ด ้ 

ขอ้ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพน้จากการเป็นพนกังานราชการแลว้ หากในการปฏิบตัิงานของบุคคล
นั้นในระหว่างที่เป็นพนกังานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้บุคคลดงักล่าวตอ้งรับผิดชอบใน
ความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการน้ีส่วนราชการอาจหักค่าตอบแทนหรือเงิน
อื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรั้บจากส่วนราชการไวเ้พ่ือช าระค่าความเสียหายดงักล่าวก็ได ้

ขอ้ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการเลิก
สัญญาจา้งตามหมวดน้ี เพ่ือเป็นมาตรฐานทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติัก็ได ้

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

__________ 
ขอ้ ๓๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ” เรียกโดย

ยอ่ว่า “คพร.” ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส านกังาน
ประกนัสังคม อยัการสูงสุด อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน
กระทรวงแรงงาน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น เป็นกรรมการ และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพนัธ์ สาขาละหน่ึงคน 

ให้ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทน
ส านกังบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ขอ้ ๓๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

ขอ้ ๓๖  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ประธานกรรมการให้ออก 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งเพ่ิมขึ้น ให้ผูซ่ึ้งไดรั้บ

แต่งตั้งมีวาระเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงยงัอยูใ่นต าแหน่ง 
ขอ้ ๓๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
(๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ข

ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้ง

เป็นพนกังานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจา้ง 
(๓) ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบตัิเฉพาะของกลุ่มงานของพนกังาน

ราชการ 
(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการที่ส่วนราชการเสนอ 
(๕) ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนกังานราชการ 
(๖) ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
(๙) อ านาจหนา้ที่อื่นตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอื่น 
ขอ้ ๓๘  ให้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ

คณะกรรมการและปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ้ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบน้ีก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดหลกัเกณฑห์รือปฏิบติัใน

เร่ืองใด คณะกรรมการอาจก าหนดให้เร่ืองนั้นตอ้งกระท าโดย อ.ก.พ กรม องคก์ารบริหารงานบุคคลอื่นของส่วน
ราชการ หรือให้หัวหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผูด้  าเนินการก็ได ้

บทเฉพาะกาล 
_________ 

ขอ้ ๔๐  ในระหว่างที่ยงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการบริหารงานลูกจา้ง
สัญญาจา้งตามค าส่ังคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานลูกจา้งสัญญาจา้ง ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นคณะกรรมการตาม
ระเบียบน้ี จนกว่าคณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเขา้รับหนา้ที่ 

ขอ้ ๔๑  ในกรณีที่ส่วนราชการยงัจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการไม่แลว้เสร็จ ถา้มีความ
จ าเป็นตอ้งจา้งพนกังานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ให้ด าเนินการจา้งไดใ้นกรณีที่มีงบประมาณและ
โครงการแลว้ หรือส าหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิการจา้ง 

ขอ้ ๔๒  ในกรณีที่อตัราลูกจา้งประจ าว่างลงและคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลงัคนภาครัฐก าหนดให้จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการจะด าเนินการจา้งเป็นพนกังานราชการตามระเบียบน้ี
ไดต้ั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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ขอ้ ๔๓  ในกรณีทีอ่ตัราลูกจา้งประจ าว่างลงระหว่างปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยบุ
เลิกต าแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยงัมีความจ าเป็นและไม่ใช่
กรณีการจา้งเหมาบริการ ให้ขออนุมตัิคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนดให้เป็นพนกังานราชการ 

   
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยพนกังานราชการ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๓] 
ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 
 
___________ 
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน้า ๑/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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แนวขอ้สอบระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมฉบบัท่ี 2. พ.ศ. 2560 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ต าแหน่งของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานธุรการ 

 ค. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ    ง.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี  
2. การกระท าในขอ้ใดไมถ่ือว่าเป็นความผิดวินยั 

 ก. ทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ    

 ข. ละทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 5 วนั 

 ค. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

 ง. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

ตอบ ข.  ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี  

3. ในกรณีที่พนกังานราชการกระท าความผิดวินยัไม่ร้ายแรง ให้หัวหนา้ราชการลงโทษประการใด 

 ก. ส่ังลงโทษภาคทณัฑ ์    ข. ตดัเงินเดือนค่าตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

4. การส้ินสุดสัญญาจา้งส้ินสุดลงเมื่อใด 

 ก. ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง   ข. ขาดคุณสมบตัิตามลกัษณะตอ้งห้าม 

 ค. ไม่ผ่านการประเมินงาน    ง. ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง.  ตามขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

5. อกัษรยอ่ “คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ”  คือขอ้ใด 

 ก. “คพร.”     ข. “ค.พ.ร.”  

 ค. “คกบ.”     ง.  “ค.ก.บ.” 

ตอบ ก.  ตามขอ้ 34 ในระเบียบน้ี 

6. ก าหนดระยะเวลาการจา้งพนกังานราชการ มีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 

 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แลว้แต่กรณีตามจ าเป็น 

ตอบ ค.  ตามขอ้ 11ในระเบียบน้ี 

7. “เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน” เทียบไดก้บักลุ่มงานใดของพนกังานราชการ 

 ก. กลุ่มงานบริการ     ข. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 ค. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอบ ข. กลุม่งานบริหารทัว่ไป ( เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร พนกังานคุมประพฤติ 
นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการสาธารณสุข ) 
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8. การจ่าย ค่าตอบแทน ผลงานผูท้ี่ท ามากและมีผลงานมากยอ่มไดรั้บค่าตอบแทนมาก  ส่วนผูท้ี่ท างานนอ้ยและ
ไดผ้ลงานที่มีคณุค่านอ้ยยอ่มไดค้า่ตอบแทนนอ้ย คือขอ้ใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก. Performance Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิของงาน ผูท้ี่ท างานมากและไดผ้ลงานที่
มีคุณค่ามากยอ่มจะไดรั้บค่าตอบแทนมาก ส่วนผูท้ี่ท างานนอ้ย และไดผ้ลงานที่มีคณุค่านอ้ย ยอ่มไดค้่าตอบแทน
นอ้ย 

          Competency Pay คือการจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ หรือคุณลกัษณะของบุคคล เช่น ความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติของแต่ละบุคคลที่มีผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิของการท างานของบุคคลนั้น 

9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัพนกังานราชการ 

 ก. เงินเดือนสูงกว่าขา้ราชการ , มีโบนสั   

 ข. เงินเดือนต ่ากว่าขา้ราชการ, มีโบนสั 

 ค. เงินเดือนสูงกว่าขา้ราชการ, ไม่มีบ าเหน็จบ านาญ  
 ง. เงินเดือนต ่ากว่าขา้ราชการ, มีบ าเหน็จบ านาญ 

ตอบ ค. พนกังานราชการจะไม่มีบ าเหน็จ บ านาญ แต่ไดเ้งินเดือนสูงกว่าขา้ราชการ 

10. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ใด 

 ก. 1 มกราคม พ.ศ.2547    ข. 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547 

 ค. 1 มีนาคม พ.ศ.2547    ง. 1 เมษายน พ.ศ.2547 

ตอบ ก. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

11. ผูรั้บสนองพระราชโองการ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการคือใคร 

 ก. นายชวน หลีกภยั    ข.  พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

 ค. นายสมคัร สุนทรเวช    ง. นายอภิรักษ ์โกษะโยธิน 

ตอบ ข.   
12. ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังาน พ.ศ. 2547  

 ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

ตอบ ข. 
13. พนกังานราชการมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 ก.  2 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ 

 ข.  3 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ  พนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ค.  4 ประเภท พนกังานราชการทัว่ไป พนกังานราชการพิเศษ พนกังานราชการเช่ียวชาญ พนกังานราชการ
วิชาการ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ  ก. ตามขอ้ 6ในระเบียบน้ี 
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14. กรณีการก าหนดต าแหน่งของพนกังานราชการ ให้ก าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานใด 

 ก.  กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริการๆ   

 ข.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

 ค.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

15. ตามขอ้ 3 ขา้งตน้ การก าหนดให้พนกังานราชการมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนดลกัษณะงานของ
คุณสมบตัิเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามใครประกาศ 

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

ตอบ ข. ตามขอ้ 7 ในระเบียบน้ี 

16. บุคคลจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ใด 

 ก.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท 

 ค.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 8 ในระเบียบน้ี 

17. ให้ส่วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการเป็นระยะเวลาก่ีปี 

 ก.  ระยะเวลา 1 ปี     ข.  ระยะเวลา 2 ปี 

 ค.  ระยะเวลา 3 ปี     ง.  ระยะเวลา 4 ปี 

ตอบ ง. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

18. กรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของส่วนราชการจะตอ้งเสนอต่อใครและหน่วยใด 

 ก.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ข.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   ง.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. ตามขอ้ 9 ในระเบียบน้ี 

19. อตัราค่าตอบแทนของพนกังานราชการให้เป็นไปตามที่ใครหรือหน่วยงานใดก าหนด  

 ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ง.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 14 ในระเบียบน้ี 

20. พนกังานราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามขอ้ใดบา้ง 
 ก.  สิทธิเก่ียวกบัการลา 
 ข.  สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลางาน 

 ค.  ค่าเบี้ยประชุม     

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ตอบ ง. ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

21. กรณีที่เห็นสมควรแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการอาจเสนอต่อใครหรือหน่วยงานใด 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ข.  ส านกันายกรัฐมนตรี    

 ค.  คณะรัฐมนตรี     ง.  รัฐสภา 
ตอบ ค.ตามขอ้ 15 ในระเบียบน้ี 

22. กรณีในระหว่างสัญญาจา้ง ให้ส่วนราชการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการตาม
ขอ้ใด 

 ก.  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ในกรณีผลการปฏิบติังานประจ าปี 

 ข.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการพิเศษให้กระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จของงาน
ตามช่วงเวลาที่ก  าหนด 

 ค.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการเช่ียวชาญ 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 19 ในระเบียบน้ี 

23. กรณีพนกังานราชการไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงานให้ถือว่าสัญญาจา้งส้ินสุดลงโดยให้ส่วนราชการ
หรือให้พนกังานราชการทราบภายในก่ีวนั 

 ก.  ภายใน 40 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

 ข.  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

 ค.  ภายใน 7  วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

 ง.  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

ตอบ ค. ตามขอ้ 20 ในระเบียบน้ี 

24. กรณีการกระท าความผิดขอ้ใด ถือว่าเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 

 ก.  ปฏิบตัิหนา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

 ข.  กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 

 ค.  ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในสัญญาหรือขดัค าส่ังหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 24 ในระเบียบน้ี 

25. กรณีการกระท าความผิดโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกนักินกว่าก่ีวนัจึงถือว่าเป็นความผิด
วินยัอยา่งร้ายแรง 

 ก.  เกินกว่า 7 วนั  ข.  เกินกว่า 14 วนั ค.  เกินกว่า 30 วนั ง.  เกินกว่า 45 วนั 

ตอบ ก.   
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26. ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนกังานราชการคนใดกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ให้หัวหนา้ส่วน
ราชการมีค าส่ังอยา่งไร 

 ก.  ส่ังลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก     ง.  ตดัเงินค่าตอบแทน 

ตอบ ค. ตามขอ้ 25 ในระเบียบน้ี 

27. ในกรณีที่ปรากฏว่าพนกังานราชการกระท าความผิดวินยัไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการก าหนด ให้หัวหนา้
ส่วนราชการส่ังลงโทษอยา่งไร 

 ก.  ส่ังลงโทษภาคทณัฑ ์    ข.  ตดัเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก ปลดออก    ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 26 ในระเบียบน้ี 

28. กรณีสัญญาจา้งส้ินสุดลงเมื่อใด 

 ก.  พนกังานราชการขาดคุณสมบตัิเพราะเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ข.  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 ค.  พนกังานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าความผิดอยา่งร้ายแรง 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. ตามขอ้ 28 ในระเบียบน้ี 

29. ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจา้งกบัพนกังานราชการก่อนครบก าหนดตามสัญญาจา้งไดแ้ละไม่เป็นเหตุที่
พนกังานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน เวน้แต่กรณีใด 

 ก.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนไว ้

 ข.  กรณีส่วนราชการจะก าหนดให้ไดรั้บค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 

 ค.  กรณีส่วนราชการไดก้ าหนดกฎหรือระเบียบไวใ้ห้ไดรั้บค่าตอบแทน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ข. ตามขอ้ 30 ในระเบียบน้ี 

30. คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรียกโดยยอ่ว่าอะไร 

 ก.  กพร.   ข.  กบบ.  ค.  คพร.  ง.  คบร. 
ตอบ ค. ตามขอ้ 34 ในระเบียบน้ี 

31. ใครเป็นคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  รองนายกรัฐมนตรี    ข.  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง.  ถูกทุกขอ้ 

ตอบ ง. 
32. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 

 ก.  คราวละ 1 ปี     ข.  คราวละ 2 ปี   

 ค.  คราวละ 3 ปี     ง.  คราวละ 4 ปี 

ตอบ ข. ตามขอ้ 35 ในระเบียบน้ี 
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33. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งเมื่อใดบา้ง 

 ก.  ประธานกรรมการให้ออก   ข.  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ค.  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง   ง.  เป็นขา้ราชการในหน่วยงานของรัฐ 

ตอบ ก. ตามขอ้ 36 ในระเบียบน้ี 

34. กรณีใดต่อไปน้ี เป็นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังาน
ราชการ 

 ข.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั พนกังานราชการ 

 ค.  ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบ
หรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ง.  ถูกเฉพาะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. ตามขอ้ 37 ในระเบียบน้ี 

35. ขอ้ใดต่อไปน้ีทีไ่ม่ใช่อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 

 ก.  ให้ความเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการที่ส่วนราชการเสนอ 

 ข.  ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานราชการ 

 ค.  ตีความและวินิจฉัยปัญหาการกระท าผิดวินยัร้ายแรงของพนกังานราชการ 

 ง.  ก าหนดค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนกังานราชการ 

ตอบ ค.  
 

----------------------------------- 
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แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2564 

1. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มผีลใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด  
 ก. ต้ังแต่วันที ่1 กุมภาพันธ ์2526 เป็นต้นไป  ข. ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2526 เปน็ต้นไป 
 ค. ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป  ง. ต้ังแต่วันที ่1 กันยายน 2526 เป็นต้นไป 
เฉลย ค. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป (ข้อ 2) 
2. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บัญญัติให้ยกเลิกระเบียบตามข้อใด 
 ก. ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 
 ข. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507 
 ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2516 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ให้ยกเลิก (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยการลงชื่อในหนังสอืราชการ พ.ศ. 2507 (3) ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการลงชือ่ในหนังสอืราชการ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2516 (ข้อ 3) 
3. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วตามข้อใด 
 ก. ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 ข. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
 ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว ดังนี ้(1) ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 (2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2564  
4. “งานสารบรรณ” หมายความวา่  
 ก. งานที่เกี่ยวกับการร่างหนังสือของหน่วยงานราชการ 
 ข. งานทีเ่กี่ยวกับการจัดทำและการจัดเก็บเอกสาร 
 ค. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 
 ง. งานที่เกี่ยวกับการส่งและการเก็บรักษาเอกสาร 
เฉลย ค. “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริม่ต้ังแต่การจัดทำ การรับ    การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย (ข้อ 6) 
5. “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า 
 ก. การรับส่งและเก็บรักษาข้อมลูข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 ข. การรับสง่โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือทีส่่วนราชการจัดให้แก่เจา้หนา้ที่ 
 ค. ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหนา้ส่วนราชการกำหนด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมลูข่าวสารหรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสาร 
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ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ  ส่วนราชการหรือทีส่่วนราชการจัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดตามที่หัวหน้า  ส่วนราชการกำหนดด้วย (ข้อ 6) 
6. “หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 
 ก. หนังสือราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำข้ึนโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ข. หนังสือราชการที่ส่วนราชการได้เก็บรักษาด้วยระบบงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส ์
 ค. หนังสือราชการที่ประชาชนได้จัดทำข้ึน รวมทัง้การรับและการส่งหนังสือด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 ง. หนังสือราชการทีจ่ัดทำและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
เฉลย ง. หนังสืออเิล็กทรอนกิส์ หมายความว่า หนังสอืราชการที่จัดทำและได้รบั สง่ หรือเก็บรักษาดว้ยระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 6) 
7. บุคคลตามข้อใดเป็น “ผู้รักษาการ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 ก. นายกรัฐมนตร ี  ข. รองนายกรัฐมนตร ี ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรงี. เลขาธิการ ก.พ. 
เฉลย ค. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรรีักษาการตามระเบียบนี้ (ข้อ 8) 
8. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจตีความและวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 
 ก. นายกรัฐมนตร ี  ข. รองนายกรัฐมนตร ี ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรงี. เลขาธิการ ก.พ. 
เฉลย ค. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรรีักษาการตามระเบียบนี้และให้มอีำนาจตีความและวินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ (ข้อ 8) 
9. ในการตีความ การวินจิฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิม่เติมภาคผนวกและคำอธิบายในระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรจีะขอความเห็นจากบุคคลตามข้อใดเพื่อประกอบ     การพิจารณาก็ได้ 
 ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา    ข. รองนายกรัฐมนตร ี
 ค. คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรี       
 ง. เลขาธิการ ก.พ. 
เฉลย ค. การตีความ การวนิิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคำอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลดัสำนัก
นายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรงุและพฒันาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ประกอบการพจิารณาก็ได้ (ข้อ 8) 
10. “หนังสือราชการ” ได้แกห่นงัสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือที่มีไปมาระหวา่งสว่นราชการ 
 ข. หนังสือทีส่่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอืน่ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
 ค. หนังสือที่หน่วยงานอืน่ใดซึ่งมใิชส่่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือราชการ คือ เอกสารทีเ่ป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ (1) หนังสอืทีม่ไีปมาระหว่างสว่นราชการ  (2) หนังสอื
ที่ส่วนราชการมไีปถึงหนว่ยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือทีม่ีไปถึงบุคคลภายนอก (3) หนังสือ  ทีห่น่วยงานอืน่ใดซึง่
มิใช่ส่วนราชการ หรอืบุคคลภายนอกมมีาถึงสว่นราชการ (4) เอกสารทีท่างราชการ  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
(5) เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ (6)  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือทีไ่ด้รับจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ 9) 
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11. ข้อใดเป็น “หนังสือราชการ”  
 ก. เอกสารทีท่างราชการจัดทำข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
 ข. เอกสารทีท่างราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
 ค. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือทีไ่ด้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสอืราชการ คือ เอกสารทีเ่ป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ (1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ     (2) 
หนังสือที่ส่วนราชการมไีปถึงหน่วยงานอื่นใดซึง่มิใชส่ว่นราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก (3) หนังสือ  ที่หน่วยงานอืน่ใด
ซึ่งมิใชส่่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ (4) เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนเพือ่เปน็หลักฐานในราชการ 
(5) เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคับ (6)  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสอืที่ได้รบัจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ 9) 
12. “หนังสือ” มีกีช่นิด 
 ก. 3 ชนิด   ข. 5 ชนิด  ค. 6 ชนิด  ง. 9 ชนิด 
เฉลย ค. หนังสือ มี 6 ชนดิ คือ (1) หนังสือภายนอก (2) หนังสือภายใน (3) หนงัสือประทับตรา (4) หนงัสอืสั่งการ  (5) 
หนังสือประชาสัมพนัธ์ (6) หนังสือทีเ่จา้หนา้ทีท่ำข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ (ข้อ 10) 
13. ข้อใดเป็น “หนังสือ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 ก. หนังสือภายนอก     ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือประทับตรา    ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือ มี 6 ชนิด คือ (1) หนงัสือภายนอก (2) หนงัสือภายใน (3) หนงัสือประทบัตรา (4) หนังสือ สั่งการ (5) 
หนังสือประชาสัมพนัธ์ (6) หนังสือทีเ่จา้หนา้ทีท่ำข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ (ข้อ 10) 
14. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีและใช้กระดาษตราครฑุ หมายถึงหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือภายนอก  ข. หนังสือภายใน  ค. หนังสือประทับตรา  ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ก. หนงัสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอืน่ใดซึ่งมิใชส่่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทำตามแบบที่ 1 ทา้ย
ระเบียบ (ข้อ 11) 
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “หนังสือภายนอก” 
 ก. หนังสือติดต่อราชการทีเ่ป็นแบบพิธ ี
 ข. เป็นหนงัสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอืน่ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ  ที่มีถึง
บุคคลภายนอก 
 ค. ใช้กระดาษตราครุฑ    ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอืน่ใดซึ่งมิใชส่่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทำตามแบบที่ 1 ทา้ย
ระเบียบ (ข้อ 11) 
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “หนังสือภายใน” 
 ก. หนังสือติดต่อราชการทีเ่ป็นแบบพิธีน้อยกวา่หนังสอืภายนอก 
 ข. เป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรอืจังหวัดเดียวกัน 
 ค. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
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 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือภายใน คอื หนังสือติดต่อราชการทีเ่ป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำตามแบบที่ 2 ทา้ยระเบียบ (ข้อ 12) 
17. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีใ่ช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา้ส่วนราชการระดับใดข้ึนไป        
 ก. กรม   ข. กอง   ค. แผนก   ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ก. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อ
กำกับตรา (ข้อ 13) 
18. บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา  
 ก. หัวหนา้ส่วนราชการระดับกอง 
 ข. ผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป              
 ค. บุคคลใดก็ได้ในหน่วยงาน    ง. ข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี 
เฉลย ง. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีใ่ช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป โดยให้
หัวหน้าสว่นราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้าสว่นราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผูร้ับผิดชอบลงชื่อย่อ
กำกับตรา (ข้อ 13) 
19. หนังสือตามข้อใดให้ใชไ้ด้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณี
ที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ 
 ก. หนังสือภายนอก  ข. หนังสือประทับตรา ค. หนังสือภายใน  ง. หนังสือสัง่การ 
เฉลย ข. หนงัสือประทบัตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก 
เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ (ข้อ 13) 
20. การดำเนนิการระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกตามข้อใด ที่สามารถใช้
หนังสือประทับตราได้ 
 ก. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม    ข. การส่งสำเนาหนงัสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
 ค. การเตือนเรื่องที่คา้ง    ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหวา่งส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก 
เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ (1) การขอรายละเอียดเพิม่เตมิ (2) การสง่สำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรอืบรรณ
สาร (3) การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงนิ (4) การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนนิการไปแลว้ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ (5) การเตือนเรือ่งที่ค้าง (6) เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเป็น คำสั่ง ให้ใช้
หนังสือประทับตรา (ข้อ 13) 
21. การดำเนนิการระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกตามข้อใด ที่ไมส่ามารถใช้
หนังสือประทับตราได้ 
 ก. การตอบรับทราบที่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 
 ข. การแจง้ผลงานที่ได้ดำเนนิการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ค. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเป็น คำสัง่ ให้ใช้หนังสือประทับตรา 
 ง. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
เฉลย ก. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก  
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เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ (1) การขอรายละเอียดเพิ่มเติม (2) การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
(3) การตอบรบัทราบที่ไม่เก่ียวกับราชการสำคัญหรอืการเงิน (4) การแจง้ผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ (5) การเตือนเรื่องที่คา้ง (6) เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเป็น คำสั่ง ให้ใช้
หนังสือประทับตรา (ข้อ 13) 
22. หนังสือตามข้อใดใช้กระดาษตราครุฑทั้งหมด 
 ก. หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และคำสั่ง  ข. คำสั่ง หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา 
 ค. หนังสือภายนอก คำสั่ง และหนังสือประทับตรา ง. หนังสือประทับตรา หนังสือภายใน และคำสั่ง 
เฉลย ค. หนงัสือภายนอก ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 11) / หนังสือภายใน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 12) / หนงัสือ
ประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 14) / คำสัง่ ใชก้ระดาษตราครุฑ (ข้อ 16) 
23. “หนังสือสัง่การ” มีกีช่นิด 
 ก. 2 ชนิด   ข. 3 ชนิด  ค. 4 ชนิด  ง. 5 ชนิด 
เฉลย ข. หนังสือสัง่การม ี3 ชนดิ ได้แก ่คำสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ (ข้อ 15) 
24. “หนังสือสัง่การ” ได้แก ่
 ก. คำสัง่ ระเบียบ และประกาศ   ข. ประกาศ แถลงการณ์ และคำสั่ง  
 ค. ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ   ง. คำสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ 
เฉลย ง. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบยีบ และข้อบังคับ (ข้อ 15) 
25. “บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย” เป็นความหมายของหนังสือสัง่การตามข้อใด 
 ก. คำสัง่   ข. ระเบียบ  ค. ข้อบังคับ  ง. แถลงการณ์ 
เฉลย ก. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสัง่การให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ  (ข้อ 16) 
26. “บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหนา้ที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบัติงานเป็น
การประจำ” เป็นความหมายของหนังสือสั่งการตามข้อใด 
 ก. คำสัง่   ข. ระเบียบ  ค. ข้อบังคับ  ง. แถลงการณ์  
เฉลย ข. ระเบยีบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มอีำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไมก่็ได้ เพื่อถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 5 ท้ายระเบียบ (ข้อ 17) 
27. “บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหนา้ที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้” เป็นความหมาย
ของหนังสือสัง่การตามข้อใด 
 ก. คำสัง่   ข. ระเบียบ  ค. ข้อบังคับ  ง. แถลงการณ์   
เฉลย ค. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความทีผู่้มอีำนาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้
กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ (ข้อ 18) 
28. “หนังสือประชาสัมพนัธ์” มีกีช่นิด 
 ก. 2 ชนิด   ข. 3 ชนิด  ค. 4 ชนิด  ง. 5 ชนิด  
เฉลย ข. หนังสือประชาสัมพนัธ์มี 3 ชนดิ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว (ข้อ 19) 
29. “หนังสือประชาสัมพนัธ์” ได้แก ่
 ก. ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว   ข. คำสั่ง ประกาศ และแถลงการณ์ 
 ค. ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ   ง. ประกาศ ข่าว และคำสั่ง  
เฉลย ก. หนังสือประชาสัมพันธ ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ ์และข่าว (ข้อ 19) 
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30. “บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ” เป็นความหมายของหนังสือ
ประชาสัมพนัธ์ตามข้อใด 
 ก. ประกาศ   ข. แถลงการณ์  ค. ข่าว   ง. คำสัง่ 
เฉลย ก. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 
และให้จัดทำตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบ (ข้อ 20) 
31. “บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกจิการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบ
ชัดเจนโดยทั่วกัน” เป็นความหมายของหนังสือประชาสัมพนัธ์ตามข้อใด 
 ก. ประกาศ   ข. แถลงการณ์  ค. ข่าว   ง. คำสัง่ 
เฉลย ข. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความทีท่างราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์
หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกนั ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 8 ทา้ยระเบียบ(ข้อ 21) 
32. “บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ” เป็นความหมายของหนังสือประชาสัมพันธ์  ตามข้อใด 
 ก. ประกาศ   ข. แถลงการณ์  ค. ข่าว   ง. คำสัง่  
เฉลย ค. ข่าว คือ บรรดาข้อความทีท่างราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทำตามแบบที ่9 ท้ายระเบียบ   (ข้อ 22) 
33. หนังสือตามข้อใดให้ใชก้ระดาษตราครุฑ 
 ก. ข้อบังคับ  ข. ประกาศ  ค. แถลงการณ์  ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18) / ประกาศ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20) / แถลงการณ์ ใช้กระดาษตราครุฑ 
(ข้อ 21)  
34. “หนังสือที่เจา้หนา้ที่ทำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ” มีกีช่นิด 
 ก. 2 ชนิด   ข. 3 ชนิด  ค. 4 ชนิด  ง. 5 ชนิด 
เฉลย ค. หนังสือที่เจา้หนา้ทีท่ำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทำข้ึนนอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอืน่ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และ    สว่นราชการรับไว้
เป็นหลักฐานของทางราชการ ม ี4 ชนดิ คือหนังสือรบัรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น (ข้อ 23) 
35. หนังสือตามข้อใดเป็น “หนังสือทีเ่จา้หนา้ทีท่ำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ”  
 ก. หนังสือรับรอง  ข. รายงานการประชุม ค. บันทึก  ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสอืที่เจ้าหน้าที่ทำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลกัฐานในราชการ คือ หนังสือทีท่างราชการทำข้ึนนอกจาก ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่สว่นราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับ
ไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสอืรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น (ข้อ 23) 
36. “หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก ่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้
ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาํเพาะเจาะจง” เป็นความหมายของหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือรับรอง  ข. รายงานการประชุม ค. บันทึก  ง. แถลงการณ์ 
เฉลย ก. หนงัสือรับรอง คือ หนังสือทีส่่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน  เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาํเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครฑุ และ  ให้จัดทำตามแบบที่ 10 ทา้ย
ระเบียบ (ข้อ 24) 
 
 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพระบรมราชชนก 24 
-------------------------------------------------------------------------------- 
37. ในกรณีที่ “หนังสือรับรอง” นั้น เป็นการรับรองเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผูท้ี่ได้รับ     การรับรอง
ขนาดเทา่ใด   
 ก. ขนาด 2 X 6 เซนติเมตร    ข. ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร  
 ค. ขนาด 4 X 6 เซนติเมตร    ง. ขนาด 5 X 10 เซนติเมตร 
เฉลย ค. รูปถ่ายและลายมือชื่อผูไ้ด้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่
ได้รับการรับรอง ขนาด 4 X 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสอืบนขอบล่าง
ด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ
ชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย (ข้อ 24) 
38. การประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือใน “หนังสือรับรอง” ให้ประทับที่ส่วนใด 
 ก. บนขอบลา่งด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ 
 ข. บนขอบล่างด้านซา้ยของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ 
 ค. บนขอบบนด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ 
 ง. บนขอบบนด้านซ้ายของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผน่กระดาษ 
เฉลย ก. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่
ได้รับการรับรอง ขนาด 4 X 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวกประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่าง
ด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นัน้ลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย (ข้อ 24) 
39. “การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้ารว่มประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน” หมายถึงหนังสือตามข้อ
ใด 
 ก. หนังสือรับรอง  ข. รายงานการประชุม ค. บันทึก  ง. แถลงการณ์ 
เฉลย ข. รายงานการประชุม คือ การบันทกึความคดิเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของทีป่ระชุมไว้เป็น
หลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ทา้ยระเบียบ (ข้อ 25) 
40. “ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา” เป็นความหมายของ
หนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือรับรอง  ข. ข้อบังคับ  ค. บันทึก  ง. คำสัง่ 
เฉลย ค. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บงัคับบญัชาเสนอต่อผู้บงัคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บงัคับบญัชา 
หรือข้อความทีเ่จา้หนา้ที ่หรือหน่วยงานระดับต่ำกวา่ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 26) 
41. “ข้อความทีเ่จา้หนา้ที ่หรือหน่วยงานระดับต่ำกวา่ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ” เป็นความหมาย
ของหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือรับรอง  ข. ข้อบังคับ  ค. บันทึก  ง. คำสัง่ 
เฉลย ค. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแกผู่้ใต้บังคับบัญชา หรือ
ข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าสว่นราชการระดบักรมตดิต่อกันในการปฏบิตัิราชการ โดยปกติให้ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 26) 
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42. ในกรณีที่บันทึกจัดทำในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการพิมพ์ข้อความในไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์     หรือ
ระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน ข้อใดกลา่วถูกต้อง 
 ก. จะพิมพช์ื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ 
 ข. จะไมล่งวนั เดือน ปีที่บันทึกก็ได้ หากระบบมีการบันทึกวนั เดือน ปีไว้อยู่แล้ว 
 ค. ไมส่ามารถพิมพช์ื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อได้ 
 ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง 
เฉลย ง. ในกรณีที่บันทึกจัดทำในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์หรือโดยการพิมพ์ข้อความในไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพมิพ์ช่ือผู้บันทึกแทนการลงลายมือช่ือก็ได ้และจะไม่ลงวัน เดือน ปีที่บนัทึกก็ได ้
หากระบบมีการบนัทึกวนั เดอืน ปไีว้อยู่แล้ว (ข้อ 26)  
43. ข้อใดหมายถึง “หนงัสืออืน่”  
 ก. หนังสือหรือเอกสารอืน่ใดทีเ่กิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
 ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนต่อเจา้หนา้ที ่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ ทางราชการแล้ว  
 ค. ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทกึภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลทีเ่กิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสอือืน่ คือ หนังสือหรือเอกสารอืน่ใดทีเ่กิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน   ใน
ราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟลิ์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนงัสือของ
บุคคลภายนอกที่ย่ืนต่อเจา้หน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รบัเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง 
ทบวง กรม จะกำหนดข้ึนใช้ตามความเหมาะสม เวน้แต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำ  ตามแบบ เช่น โฉนด แผนที ่
แบบแผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และคําร้อง เป็นต้น (ข้อ 27) 
44. ข้อใดจัดเป็น “สื่อกลางบันทึกข้อมลู”  
 ก. ภาพถ่าย  ข. แถบบันทึกเสียง ค. แถบบันทึกภาพ ง. บริการคลาวด์ 
เฉลย ง. สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความวา่ สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทกึข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอเิล็กทรอนิกส์ 
รวมตลอดทั้งพืน้ทีท่ี่สว่นราชการใช้ในการจัดเก็บข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ด้วย เช่น บริการคลาวด์ (cloud computing) (ข้อ 27) 
45. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกวา่ปกติเป็นหนงัสือทีต้่องจัดส่งและดำเนนิการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว เป็นพิเศษ 
แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท  ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
เฉลย ข. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนทีสุ่ด ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติในทันททีี่ได้รับหนังสือนั้น (2) ด่วนมาก ให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
(3) ด่วน ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติเร็วกวา่ปกติเทา่ทีจ่ะทำได้ (ข้อ 28) 
46. ข้อใดคือชัน้ความเร็วของหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ 
 ก. เร็วที่สุด เร็วมาก ด่วน   ข. ด่วนทีสุ่ด เร็วมาก ปกติ   ค. ด่วนมาก เร็ว ด่วน   ง. ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน   
เฉลย ง. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกวา่ปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติในทันททีี่ได้รับหนังสือนั้น (2) ดว่นมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
(3) ดว่น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าทีจ่ะทำได้ (ข้อ 28) 
 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการเงินและบญัชี สถาบนัพระบรมราชชนก 26 
-------------------------------------------------------------------------------- 
47. ข้อใดคือชัน้ความเร็วของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติในทันททีี่ได้รับหนังสือนั้น 
 ก. เร็วที่สุด   ข. ด่วนทีสุ่ด  ค. ด่วนมาก         ง. เร็วมาก 
เฉลย ข. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วย ความรวดเร็ว 
เป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนที่สุด ใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบตัิในทนัทีท่ีไดร้ับหนังสอืนั้น  (2) ด่วนมาก ให้เจา้หนา้ที่
ปฏิบัติโดยเร็ว (3) ด่วน ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ (ข้อ 28) 
48. ข้อใดคือชัน้ความเร็วของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว 
 ก. เร็วที่สุด   ข. ด่วนทีสุ่ด  ค. ด่วนมาก         ง. เร็วมาก 
เฉลย ค. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วย  ความรวดเร็วเป็น
พิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนทีสุ่ด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทนัทีที่ได้รับหนังสือนัน้  (2) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิโดยเรว็ (3) ด่วน ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติเร็วกวา่ปกติเท่าที่จะทำได้ (ข้อ 28) 
49. ข้อใดคือชัน้ความเร็วของหนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเทา่ทีจ่ะทำได้ 
 ก. เร็วที่สุด   ข. ด่วนทีสุ่ด  ค. ด่วนมาก         ง. ด่วน 
เฉลย ง. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกวา่ปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วย  ความรวดเร็วเป็น
พิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนทีสุ่ด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทนัทีที่ได้รับหนังสือนัน้  (2) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
โดยเร็ว (3) ดว่น ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิเรว็กว่าปกติเทา่ที่จะทำได้ (ข้อ 28) 
50. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับชั้นความเร็วของหนังสอื  
 ก. ด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติในทนัทีที่ได้รับหนังสือนัน้         
 ข. ด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
 ค. ด่วน หมายถึง ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติเร็วกวา่ปกติเทา่ที่จะทำได้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกวา่ปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วย ความรวดเร็วเป็นพิเศษ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) ด่วนที่สุด ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติในทันททีี่ได้รับหนังสือนั้น (2) ด่วนมาก ให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
(3) ด่วน ให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติเร็วกวา่ปกติเทา่ทีจ่ะทำได้ (ข้อ 28) 
51. ให้ระบุชั้นความเร็วของหนังสือด้วยตัวอักษรสใีด ให้เห็นได้ชัดบนหนงัสือและบนซอง 
 ก. สีแดง   ข. สีดำ   ค. สีเขียว  ง. สนี้ำเงิน 
เฉลย ก. ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและ  บนซอง 
(ข้อ 28) 
52. ให้ระบุชั้นความเร็วของหนังสือด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดเท่าใด ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง 
 ก. ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 24 พอยท ์   ข. ไม่เล็กกวา่ตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท ์
 ค. ไมเ่ล็กกวา่ตัวพิมพ์โป้ง 48 พอยท ์   ง. ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 72 พอยท ์
เฉลย ข. ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตวัพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง 
(ข้อ 28) 
53. ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคาํว่าอะไร แล้วลงวันเดือน ปีและกําหนดเวลาที่
ต้องการให้หนังสือนัน้ไปถึงผู้รับ กับให้เจา้หน้าทีส่่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด 
 ก. ด่วนภายใน  ข. ด่วนในทันท ี  ค. ตรงเวลา  ง. ภายในกำหนด 
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เฉลย ก. ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือสง่ถึงผู้รับภายในเวลาทีก่ำหนด ให้ระบุคาํว่า ดว่นภายใน แล้วลงวนัเดือน ปีและ
กําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหนา้ที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด (ข้อ 28) 
54. การติดต่อราชการ ให้ดำเนนิการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเวน้กรณีใด 
 ก. กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารชัน้ลับที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ข. กรณีเป็นสิง่ทีเ่ป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย       การรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ 
 ค. กรณีมเีหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนนิการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่ กรณีทีเ่ป็นข้อมูลข่าวสารชัน้ลับ
ที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชัน้ลับที่สุดตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือมีเหตุจำเป็น  อื่นใดที่ไมส่ามารถดำเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ (ข้อ 29) 
55. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 ก. ให้ผูส้่งตรวจสอบผลการส่งทุกครัง้ 
 ข. ให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันวา่หนังสือได้จัดสง่ไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว 
 ค. หากได้รับการแจง้ตอบรับแล้ว ส่วนราชการผู้ส่งไมต้่องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูส้่งตรวจสอบผลการส่งทุกครัง้และ  ให้ผูร้ับแจ้งตอบ
รับเพื่อยืนยันวา่หนังสือได้จัดสง่ไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับการแจ้งตอบรับแล้ว ส่วนราชการผู้สง่ไมต้่องจัดส่งหนังสือ
เป็นเอกสารตามไปอีก (ข้อ 29) 
56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสง่ข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร  
 ก. ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ 
 ข. ในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำหนังสือยืนยันตามไปทนัที 
 ค. กรณีที่ข้อความทีส่่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วทิยุสื่อสาร วทิยุกระจายเสียง ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับ
หนังสือ ในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำหนังสือยืนยันตามไปทันที สำหรับกรณีที่ข้อความที่สง่ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดแจ้ง ให้ผูส้่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 29) 
57. ส่วนราชการต้องจัดให้สิ่งต่อไปนี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ก. ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ข. บัญชีส่งมอบหนงัสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง 
 ค. บัญชีหนังสือขอทำลาย    ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือสง่ บัญชีหนงัสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสอืเก็บ บัญชีส่งมอบ
หนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนงัสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ และบัญชีหนังสือขอทำลาย ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดเชน่เดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสาร (ข้อ 29/1) 
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58. ทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดทำโดยใช้โปรแกรมตามข้อใด 
 ก. Apple Numbers  ข. Google Sheets ค. Microsoft Excel ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์หรือจัดทำ โดยใช้โปรแกรม 
เช่น  Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอืน่ใด  ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อมทีะเบียน
หรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชใีด เป็นเอกสารอกี (ข้อ 29/1) 
59. หนังสือทีจ่ัดทำข้ึน โดยปกติให้ม ี“สำเนาคู่ฉบับ” เก็บไว้ที่ใดบ้าง  
 ก. ต้นเรื่อง      ข. หน่วยงานสารบรรณกลาง 
 ค. สำนักงานผู้บังคับบัญชา    ง. ทั้งข้อ ก. และ ข. 
เฉลย ง. หนังสือทีจ่ัดทำข้ึนโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ทีต่้นเรือ่ง 1 ฉบับ และให้มสีำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน สารบรรณ
กลาง 1 ฉบับ / สำเนาคู่ฉบับให้ผูล้งชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผูพ้ิมพ์และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อ หรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างทา้ยขอบล่างด้านขวาของหนังสอื (ข้อ 30) 
60. หนังสือทีจ่ัดทำข้ึน โดยปกติให้ม ี“สำเนาคู่ฉบับ” เก็บไว้ที่ต้นเรื่องกีฉ่บับ และให้มีสำเนาเก็บไวท้ี่หน่วยงาน สารบรรณ
กลางกีฉ่บับ 
 ก. 1 ฉบับ / 1 ฉบับ  ข. 1 ฉบับ / 2 ฉบับ ค. 2 ฉบับ / 1 ฉบับ ง. 2 ฉบับ / 2 ฉบับ 
เฉลย ก. หนังสือที่จัดทำข้ึนโดยปกติให้มสีำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ตน้เรือ่ง 1 ฉบับ และให้มสีำเนาเก็บไวท้ี่หน่วยงานสารบรรณ
กลาง 1 ฉบับ / สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผูพ้ิมพ์และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อ หรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างทา้ยขอบล่างด้านขวาของหนังสอื (ข้อ 30) 
61. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บสำเนาหนังสือเมื่อหน่วยงานสารบรรณกลางได้ส่งหนังสือด้วยระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว       
 ก. ให้ถือว่าการเก็บสำเนาหนังสือไวใ้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท์ีส่่งนัน้เป็นการเก็บสำเนาไวท้ี่หน่วยงานสาร
บรรณกลางแล้ว โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีก 
 ข. ยังต้องเก็บสำเนาเป็นเอกสารสำรองไว้เสมอ 
 ค. เป็นดุลพนิิจของหัวหน้าหน่วยงานว่าจะให้จัดเก็บสำเนาเป็นเอกสารอีกหรือไม ่
 ง. ข้ึนอยู่กับข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งผูส้่งและผู้รับว่าจะจัดเก็บสำเนาเป็นเอกสารด้วยหรือไม ่
เฉลย ก. หนังสือที่จัดทำข้ึนตามวรรคหนึง่และหน่วยงานสารบรรณกลางได้ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
ให้ถือว่าการเก็บสำเนาหนังสอืไว้ในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ทีส่่งนัน้เป็นการเก็บสำเนา   ไวท้ี่หน่วยงานสารบรรณกลาง
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ทั้งนี ้โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอกี (ข้อ 30) 
62. หนังสือทีเ่จา้ของหนังสือเห็นวา่มีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำ
เป็นหนังสือตามข้อใด  
 ก. หนังสือภายนอก  ข. หนังสือภายใน  ค. หนังสือประทับตรา ง. บันทึกข้อความ 
เฉลย ค. หนังสือที่เจา้ของหนังสือเห็นว่ามสี่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนา ไปให้ทราบ
โดยทำเป็นหนังสือประทบัตรา (ข้อ 31) 
63. หนังสือทีเ่จา้ของหนังสือเห็นวา่มีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาหนังสือ มคีํารับรอง
ว่า “สำเนาถูกต้อง” ไปให้ส่วนราชการนั้นทราบ โดยให้บุคคลตามข้อใดเป็นผูล้งลายมือชื่อรับรอง  
 ก. ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 ข. ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานสว่นท้องถ่ินประเภททั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป 
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 ค. เจา้หน้าที่ของรฐัอื่นที่เทียบเทา่หรือพนักงานราชการซึ่งเป็นเจา้ของเรื่องทีท่ำสำเนาหนังสือนั้น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. สำเนาหนังสือตามวรรคหนึ่งให้มคีํารับรองวา่สำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรอืนหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ประเภทวิชาการระดบัปฏบิัติการหรือประเภททัว่ไประดับชํานาญงานข้ึนไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่าหรอื
พนักงานราชการซึ่งเปน็เจ้าของเรือ่งที่ทำสำเนาหนงัสือนัน้ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้ง  ลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน
เดือนปีที่รับรองไวท้ี่ขอบล่างของหนังสือ (ข้อ 31) 
64. “หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มใีจความอย่างเดียวกัน” หมายถึงหนงัสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือรับรอง  ข. หนังสือเวียน  ค. หนังสือประชาสัมพนัธ ์ ง. แถลงการณ์ 
เฉลย ข. หนงัสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หนา้เลข
ทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้
เลขที่ของหนงัสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด (ข้อ 32) 
65. “หนังสือเวียน” นั้น ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะใดหน้าเลขทะเบียนหนังสือสง่ 
 ก. พยัญชนะ ด  ข. พยัญชนะ ส  ค. พยัญชนะ ว  ง. พยัญชนะ อ 
เฉลย ค. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยญัชนะ ว หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้
เลขที่ของหนงัสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด (ข้อ 32) 
66. “หนังสือภาษาต่างประเทศ” ให้ใช้กระดาษตามข้อใด 
 ก. กระดาษบันทกึข้อความ ข. กระดาษเอ 4  ค. กระดาษตราครุฑ ง. กระดาษอะไรก็ได้ 
เฉลย ค. หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 34) 
67. หนังสือทีเ่ป็นภาษาอื่น ๆ ซึง่มิใช่ภาษาองักฤษ ให้เป็นไปตามข้อใด 
 ก. แบบที่กำหนด  ข. ความสมคัรใจ  ค. ประเพณีนิยม  ง. คำสัง่ผู้บังคับบัญชา 
เฉลย ค. สำหรับหนังสือทีเ่ป็นภาษาอื่น ๆ ซึง่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณนีิยม (ข้อ 34) 
68. “หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก” หมายถึงหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือสง่  ข. หนังสือรับ  ค. หนังสือแจ้ง  ง. หนังสือรับ-ส่ง 
เฉลย ข. หนงัสือรับ คือ หนังสอืที่ได้รบัเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนด
ไว้ในส่วนนี้ (ข้อ 35) 
69. ให้ประทับตรารับหนังสือ ที่ส่วนใดของหนังสือ 
 ก. มุมบนด้านขวา  ข. มุมล่างด้านขวา  ค. มุมบนด้านซา้ย  ง. ตรงส่วนใดของหนังสือก็ได้  
เฉลย ก. ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ 12 ทา้ยระเบียบ ทีม่มุบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ (1) เลข
รับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน (2) วนัที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ (3) เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ (ข้อ 37) 
70. การประทับตรารับหนงัสือ ต้องกรอกรายละเอียดตามข้อใด 
 ก. เลขรับ   ข. วันที ่   ค. เวลา   ง. ถูกทุกข้อ 
เฉลย ง. ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ 12 ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ (1) เลข
รับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน (2) วนัที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ (3) เวลา ให้ลงเวลาที่รบัหนังสือ (ข้อ 37) 
71. “หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก” หมายถึงหนังสือตามข้อใด 
 ก. หนังสือสง่  ข. หนังสือรับ  ค. หนังสือรับ-ส่ง  ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลย ก. หนงัสือสง่ คือ หนังสือทีส่่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ (ข้อ 41) 
72. การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่หน่วยงานใดกำหนด 
 ก. สำนักงาน ก.พ.     ข. สำนักนายกรัฐมนตร ี  
 ค. การสื่อสารแห่งประเทศไทย   ง. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
เฉลย ค. การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสือ่สารแหง่ประเทศไทยกำหนด (ข้อ 46) 
73. “การเก็บหนังสือ” แบ่งออกเป็นตามข้อใด 
 ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติการ และเก็บเมื่อปฏิบัติเสรจ็แล้ว  
 ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ 
 ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และเก็บเพื่อรอการทำลาย 
 ง. การเก็บระหวา่งปฏิบัติการ เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว้ และการเก็บไว้เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 
เฉลย ง. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหวา่งปฏิบตัิการ เก็บเมือ่ปฏบิัติเสร็จแลว้ และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ (ข้อ 52) 
74. “การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจา้ของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเกบ็ให้เหมาะสมตาม
ข้ันตอนของการปฏิบัติงาน” เป็นความหมายของการเก็บหนังสือตามข้อใด 
 ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ    ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
 ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ   ง. การเก็บเพื่อรอการทำลาย 
เฉลย ก. การเก็บระหว่างปฏิบตัิ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสรจ็ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้
กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน (ข้อ 53) 
75. “การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรทีจ่ะต้องปฏิบัติต่อไปอีก” เป็นความหมายของการเก็บหนงัสือ
ตามข้อใด 
 ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ    ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
 ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ   ง. การเก็บเพื่อรอการทำลาย 
เฉลย ข. การเก็บเมื่อปฏิบตัิเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสรจ็เรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
(ข้อ 54) 
76. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสรจ็แล้ว ให้เจา้หน้าทีผู่้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือประทับตรากำหนดเกบ็หนังสือ ไวท้ี่ส่วน
ใดของหนังสือฉบับนั้น 
 ก. มุมลา่งด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก  ข. มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผน่หลังสุด 
 ค. มุมบนด้านซา้ยของกระดาษแผ่นแรก  ง. มุมบนด้านซา้ยของกระดาษแผน่หลงัสุด 
เฉลย ก. เมื่อได้รับเรื่องจากเจา้ของเรื่องตามข้อ 54 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้    (1) 
ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือตามข้อ 73 ไวท้ีมุ่มล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนัน้ และลงลายมือชื่อ
ย่อกำกับตรา (2) ... (ข้อ 55) 
77. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราด้วยคําวา่อะไร 
 ก. ห้ามทิ้ง   ข. เก็บตลอดไป  ค. ห้ามทำลาย  ง. เก็บไว้ถาวร  
เฉลย ค. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคําวา่ ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีแดง (ข้อ 55) 
78. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาํว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีอะไร 
 ก. สีดำ   ข. สีแดง   ค. สีนำ้เงนิ  ง. สทีอง 
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