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ความรูเกี่ยวกับ การไฟฟานครหลวง 
 
 

ประเทศไทยเร่ิมใชน้ํามันกาซตั้งแต พ.ศ. 2417 และ ใชน้ํามันเบนซินพรอมๆ กับ
ส่ังรถยนตเขามาในป 2447มีทอเล็ก ๆ ตอหมอน้ํามันบงมาที่ปลายทอ มีรูเล็ก ๆ เรียกวา นม
หนูเมื่อน้ํามันหยดลงมาตะเกียงก็จะสวางข้ึน นอก จากนี้ยังมีตะเกียงลานที่ไขลานใหหมุน
ใบพัดเปาลมใหเปลวไฟตั้งตรงทําใหแสง ไฟไมวูบวาบเย็นตาและไมมีควัน สวนตะเกียงเจา
พายุก็มีการใชอยูทั่วไปไฟฟาในเมืองไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพล เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) ครั้งยังเปน จมื่นไวยวรนาถ เปนอุปฑูตไดเดินทางไปกับเจาพระยาภาสกร
วงศ และไดเห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สวางไสวไปดวยไฟฟา เมื่อกลับมา
เมืองไทยจึงคิดวา เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใชแบบเดียวกับอารยประเทศ และการนี้จะทําให
สําเร็จไดคงตองเริ่มภายในพระบรมมหาราชวัง และบานเจานายกอน จึงไดนําความข้ึนกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟาหลังคาตัดขาไม
เชื่อ” เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถ ก็ตระหนักวากอนที่จะเริ่มดําเนินการจําเปนตองหาวิธีจูง
ใจใหผูที่ไมเคย เห็นเคยใชไฟฟาเกิดความนิยม ข้ึนกอน จึงนําความไปกราบบังคม ทูลพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นเทววงศวโรปการ ขอใหชวยกราบทูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช
เทวีใหทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือ 14,400.00 บาท ปรากฏวาเปนผลสําเร็จ แลวให นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับ
ราชการเปนครูฝก ทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสองเครื่อง เพื่อจะไดผลัดเปล่ียน กันได และซ้ือ
สายเคเบิ้ลสําหรับฝงสายใตดินจากโรงทหารมา (ปจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟชนิดตาง ๆ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 
ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกันแพรหลาย ทั้งในราชสํานัก วังเจานาย และ
ชาวบานผูมีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดพระราชทาน เงินที่ใชจาย ในการ
ติดตั้งไฟฟาคืนใหจมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชน
ในกรุงเทพฯไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ สงครามตองไปปราบฮออยูเปนเวลานานเรื่องเลย
ระงับไวอยางไรก็ตามไฟฟาก็ เปนที่นิยมกันแพรหลาย 
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นอกจากจะใชเพื่อแสงสวางแลวยังมีการนําไปใชดานพลังงานดวยนั่นคือ มี การจัดตั้ง
บริษัทรถราง ข้ึน เพื่อชวยเหลือใหการสัญจรในกรุงเทพฯ และหัวเมือง บางแหงเปนไปอยาง
สะดวก ถึงแมราคาคาไฟหลวงใชจะถูกกวาชาวบานก็จริง แตการใชไฟในสมัยรัชกาลที่ 5ก็
ตองประหยัดตามถนนบางสายก็ไมมีไฟฟา เพราะปรากฎวาไมคอยมีคนสัญจร บางสายก็
ตองติดหาง ๆ กัน เพราะภาษีบํารุงทองที่ในสมัยนั้นยังไมมี เรื่องการติดตั้งไฟฟาตามถนนนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมากเพราะ
พระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหมคนไทยเรายังไมคอยเขาใจ ปดเปดสวิทซก็ยังไมเปนบาง
ทีเปดไฟท้ิงไวตลอดคืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไปโดยเปลาประโยชน การติดไฟ
ตามถนนจึงตองดูวาถนนไหน คนเดินมากเดินนอย 

เร่ืองเก่ียวกับไฟฟา นี้ทรงมีพระราชหัตถเลขามีถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน ครั้งยัง
เปนเจาหมื่นเสมอใจฉบับแรกไดตรัสถึงการติดไฟฟามีขอความ ตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควรจะมี
แตเพียงตะพานเทเวศรไปตะพานกิมเซงหลี ถนนดวงตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวง
เดือนนอก ถนนดาวขาง สวนถนน คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ไดแตจะตองรอดูสัก
หนอยกอนพอใหมีเคาคนเดิน เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา รอไวตั้งแตครึ่งปก็
ได ” 

อีกฉบับหนึ่งไดทรงกลาวถึงคาไฟฟาและการใช “ เรื่องไฟฟานั้นจะตองวินิจฉัยตอ
ภายหลัง เวลานี้ทําอะไรไมเปลืองแตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจัก เปดรูจักปดจะไปเลนกับไฟฟา 
คิดเปนยูนิตมันก็ฉิบหายอยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววาจัดคนไวใหคอยเปดคอยปดอะไร
เปลาทั้งนั้น ส่ังมัน ๆ ก็รับแต วามันไมไดทําไฟติดอยูยังค่ํา ๆ ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ 
รายไปกวาที่จุดตามเรือนซึ่งคงไมปดเหมือนกันสักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปดได 
ปดก็ตองปดท้ังหมด ถาจะใหเจาของเรือนทั้งปวงรูสึกเสียดายแลวจะจายเปนเงินพระราชทาน 
สําหรับคาไฟฟาเสียวันละเทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยวา กันเปนเรือนดีกวาเหลือเงิน
ไปมากนอยเทาใด เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเองเจาตั้งบิลไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตอง
ติดท่ีที่ดับไวใหเขาผอนใชไดมาก บางนอย บางตามสมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้น
จะตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไรยูนิต ถาเขาคิดราคามาเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตองใหใช
เจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟน สุขาภิบาลทั้ง 2 กรม 
เห็นจะทําใหเงินแผนดินตองเสียเปลามากโดยไมเอื้อเฟอ” 

คาไฟฟาสําหรับใชตามถนนและในพระราชวังในสมัยนั้นคงจะสิ้นพระราชทรัพยป
หนึ่งๆ ไมใชนอย ย่ิงเมื่อสรางสวนดุสิตคือ พระราชวังดุสิตกับ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม
ตลอดจนโครงการประปา ความจําเปนที่จะตองใชไฟฟาก็ทวีมากข้ึนอีกหลายเทาตัว จะไปซื้อ 
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วิสัยทัศน 
 มุงสูองคกรสมรรถนะสูง  เปนผูนําดานระบบจําหนายพลังไฟฟา และบริการท่ีเปนเลิศ 
สรางความเขมแข็งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ภารกิจ 
1. ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ยกระดับคุณภาพไฟฟาใหดีขึ้นอยางตอเนือ่ง  

1.1)  พัฒนาคุณภาพระบบจําหนายไฟฟา เพือ่การเปนมหานครแหงอาเซียน 
1.2)  สรางคุณภาพไฟฟาระดับพิเศษสําหรับพื้นที่เฉพาะเจาะจง  
1.3)  เพิ่มประสิทธิภาพการสรางระบบจําหนายไฟฟา  

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบริการใหสูงกวามาตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ตองการลูกคา  

2.1)  พัฒนาการบริการอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา  
2.2)  พัฒนานวัตกรรมงานบริการ ใหตอบสนองความตองการของลูกคา  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาขดีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง และการสรางมูลคาเพิ่ม 

3.1)  สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรและธุรกิจใหม 
3.2)  เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงรุกที่มุงเนนผูมีสวนได
สวนเสีย 

4.1)  บริหารจัดการความตอเนือ่งของธุรกิจ (BCM) รองรับการเปล่ียนแปลง
สถานการณและภัยพิบัต ิ 
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การกํากับและดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 

      ·  จัดวาง และทบทวนโครงสรางธรรมาภิบาลขององคกร 
      ·  คณะกรรมการไฟฟานครหลวง และผูบริหารทุกระดับ ตองเปนผูนาํตนแบบที่ดีดาน
จริยธรรม และคุณธรรม 
      ·  ดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการดวยหลักคุณธรรม มคีวามรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน
เสียและคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมมีระบบการ 
         บริการขอมูลสารสนเทศใหผูมีสวนได สวนเสียอยางพอ  เพียง เชื่อถือได ทันเวลา 
และเทาเทียมกัน 
      ·  มุงเนนการสรางจิตสํานึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุน
การมีสวนรวมของพนักงานในทุกระดับ 
      ·  รณรงคสงเสริมและสรางความเขาใจตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
  
กลยุทธ 
      ·  ดําเนินการตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงการคลัง 
      ·  พนักงานตองปฏบิัติงาน  ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และมีจิตสํานึกในการ
บริการเพื่อสรางเสริมและพัฒนาคณุภาพขององคกร รวมท้ัง 
         ประโยชนสุขของลูกคา ประชาชนและประเทศชาติ 
      ·  ทบทวนแผนงานและติดตามประเมินผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
การบริหารความเสี่ยงองคกร 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
ความไมแนนอน (Uncertainty)   
คือการไมสามารถคาดการณลวงหนาไดอยางแมนยําถึงโอกาสเกิดของเหตุการณใน

อนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
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ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบตอ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
โอกาส  (Opportunity)   
หมายถึง  เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงบวก ตอ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
การควบคมุ  (Control)   
หมายถึงข้ันตอนกระบวนการ หรือกลไกซึ่งองคกรกําหนดข้ึนเพื่อใหมั่นใจวากิจกรรม 

ในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จ และไดผลลัพธ  
ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวซึ่งการควบคมุเหลานี้ไดแก การปองกัน (Prevention) การ
ตรวจพบ (Detection) และการแกไข (Correction) 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

หมายถึงการกําหนดแนวทาง  และกระบวนการในการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน จัดการ 
ติดตาม   และส่ือสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหนวยงาน หรือกระบวนการดําเนิน 
งานขององคกร เพื่อชวยใหองคกรลดความสูญเสียนอยที่สุดและเพิ่มโอกาสใหแกธุรกิจมาก
ที่สุด การบริหารความเส่ียงยังหมายถึงการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร 
กระบวนการและโครงสรางองคกร ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบริหารและผลได
ผลเสียของธุรกิจ 

 
การบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management)  

คือ การบริหารความเส่ียงโดยมีโครงสรางองคกร  กระบวนการ  และวัฒนธรรม
องคกร ประกอบเขาดวยกันและมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก 

·  ผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเส่ียงควรสอดคลองกับแผน
ธุรกิจวัตถุประสงคการตัดสินใจและสามารถนําไปใชกับองคประกอบอื่น ๆ  ในการบริหาร
องคกร 

·  พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดแกความเสี่ยง
เกี่ยวกับกลยุทธ การดําเนินงาน การเงินและการปฏิบัติ 
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    ตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย ความไมแนนอน 
และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
 
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวง 

การไฟฟานครหลวง คํานึงถึงความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย และมีความมุงมั่นที่จะ 
เสริมสรางความรวมมือระหวางการไฟฟานครหลวง และมีผูมีสวนไดเสียเพื่อนําไปสูความ
มั่นคงทางธรุกจิ จึงไดจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินงานขึ้นเปนขอพงึปฏิบัต ิเพือ่ใหผูมี
สวนไดเสียมีความมั่นใจวา สิทธิและความคาดหวังที่แตกตางกันในแตละกลุมจะไดรบัการ
ปฏิบัติดวยความเสมอภาค และเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน 
 
จรรยาบรรณตอลูกคาและประชาชน 

1. จัดจําหนายไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการ เชื่อถอืได ปลอดภัย มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล และใหบริการท่ีเกี่ยวเนื่องในราคาที่เปนธรรม 

2. กําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ อยางเครงครัด 
และรักษาไวซึ่ง คุณภาพของการบริการใหไดมาตรฐานตลอดเวลา 

3. ใหบริการท่ีสุภาพ สะดวก รวดเร็ว ดวยความเสมอภาค และมุงมั่นในการ
พัฒนาการบริการ รวมทัง้แสวงหาชองทางที่จะเพิม่ประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง 

4. เปดเผยขาวสารขอมูลดานบริการ อัตราคาไฟฟา และคาบริการตาง ๆ อยาง
ครบถวน ถูกตอง ทันตอเหตุการณ 

5. จัดระบบเพื่อใหลูกคาและประชาชน สามารถรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับไฟฟาหรือบริการไดอยางสะดวก และมีการดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาและ 
ประชาชน ไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกคาอยางจรงิจังและสม่ําเสมอ รวมถงึไมนํามาใชเพื่อ
ประโยชนของตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
 
จรรยาบรรณตอพนักงาน 

1. ใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเปนธรรม 
2. มีการแตงตั้ง โอนยาย และการพิจารณาความดีความชอบ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ 

ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
3. มีการพิจารณาลงโทษพนักงาน ดวยความโปรงใส และเที่ยงธรรม 
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 ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
งานสารบรรณ และงานพัสดุ 

 

 งานธุรการ 
  งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การ
จัดระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบ
ทางราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมี
งานธุรการเพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นได
วาองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการ
ประสานงานตางๆ การเก็บขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานท่ีเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมท้ังการควบคุม
ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝาย
ดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด 
 

 ขอบขายของงานธุรการ 
1. รับ-สงหนังสือ  2. รางหนังสือ   3. พิมพหนังสือ 
4. ผลิตสําเนาเอกสาร  5. จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 
7. ตรวจทานหนังสือ  8. การทําลายหนังสือ  9. ดูแลสํานักงาน 
10. อื่นๆ เชน การเงิน บัญช ีงบประมาณ พัสดุ 

 
 ความสาํคัญของงานธุรการ 

 1.  เปนดานหนาของหนวยงาน 
 2. เปนหนวยสนับสนุน 
 3. เปนหนวยบริการ 

 บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ 
 1. ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ 
 2. ตองมมีนษุยสัมพันธ 
 3. ตองมีน้ําใจ เอื้ออาทร 
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 4. ตองมคีวามรอบคอบ 
 5. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  งานเอกสารน้ันเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย และอาจถือไดวา เอกสาร
ทําหนาที่แทนสมองของมนุษย ทั้งนี้ก็เพราะวาเอกสารตาง ๆ นั้นถูกบันทึกไวดวยขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารท้ังในดานวางแผนและควบคุมงาน 
  บันทึกหรือเอกสาร (Records) หมายถึง กระดาษที่ใชในธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม 
แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความซึ่งแสดงถึงโครงสรางองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติและ
การดําเนินงานของธุรกิจหรือสวนราชการ 
   การจัดเก็บเอกสาร (Filing) หมายถึง ระบบการจําแนก การจัดลําดับ และการเก็บ
หนังสือโตตอบ บัตร กระดาษและวัตถุอื่น ๆ อยางมีระเบียบเพื่อใหคนหามาใชไดทันทวงทีที่
ตองการ 
  สวนการบริหารงานเอกสาร (Records – Management) นั้น หมายถึง การควบคุม
บังคับบัญชา การผลิตเอกสารการปองกันรักษา การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร หรืออาจ
อธิบายวาการบริหารงานเอกสารนี้ หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของ
เอกสารตั้งแตการผลิตข้ึนมาไปจนถึงการทําลาย 
 

 วงจรของเอกสาร (The Records Cycle) 
  บันทึกหรือเอกสารตาง ๆ มีวงจรชีวิตอยู 5 ข้ันตอน คือ 
    1. ผลิต (Creation) 
    2. ใช (Utilization) 
    3. เก็บ (Storage) 
    4. นํากลับมาใชอีกหรือสืบคน (Retrieval) 
    5. ทําลาย (Disposition) 
 

 แผนการบริหารงานเอกสาร 
   แผนการบริหารงานเอกสารนั้น ควรประกอบดวย 

1. การกําหนดนโยบายหรือจุดมุงหมาย และจัดใหมีหนวยควบคุมกลาง 
2. จัดทําคูมือและฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
3. กําหนดวิธีการจัดหา การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 
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4. กําหนดมาตรฐาน ศึกษางาน และกําหนดระยะเวลาการเก็บรอเอกสารไว 
(Retention) และการทําลายเอกสาร (Disposition)  

5. ประเมินผลแผนการ 
 

 การออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร 
   องคประกอบสําคัญของการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร หมายรวมถึง 

1. วิธีจัดทําดัชนี 
2. การเลือกสรรวัสดุและครุภัณฑในการจัดเก็บ 
3. วิธีปฏิบัติข้ันพื้นฐานในการจัดเก็บและสืบคนเอกสาร 

 
 การแยกประเภทเอกสาร 

    เอกสารโดยทั่ว ๆ ไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
    1. เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงาน (Active File) ควรเก็บไวใกล ๆ ตัว
ผูปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาในการ  คนหาเมื่อตองการใชงาน 
    2. เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว (Inactive File) แตยังมีความจําเปนที่จะตองใช
ในการอางอิงหรือในการโตตอบเอกสารอยูบางในบางโอกาส จึงควรเก็บไว แตอาจโอนไปแยก
เก็บไวตางหาก ณ สถานที่ ซึ่งจะประหยัดตนทุนและเนื้อที่ลงได 
   3. เอกสารที่ควรทําลาย (Destruction) หมายถึง เอกสารที่ไมมีความจําเปนตอง
ใชและไมมีกฎหมายบังคับใหตองเก็บไว 
 
การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวรอไวกอนทําลาย (Retention of Records) 
   ในการปฏิบัติงานประจําวันนั้นยอมมีเอกสารใหม ๆ เกิดข้ึนมาเสมอ ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดที่จะเก็บเอกสารทุกชิ้นไวตลอดไป เพราะจะไมมีที่เก็บ จึงจําเปนตองมีการทําลาย
เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไปบาง สําหรับเอกสารบางประเภทหรือบางเรื่องที่อาจ
จําเปนตองใชอางอิงอยูบางในบางโอกาสนั้น ก็ควรเก็บไวจนกวาจะหมดความจําเปน โดย
แยกเก็บไวตางหากจากเอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกวา การโอนเอกสาร 
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การกําหนดคุณคาหรือคุณประโยชนของเอกสาร 
   ธุรกิจแตละแหงตางก็มีเหตุผลในการกําหนดและประเมินคาของเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จ
ส้ินแลวดวยเหตุผลตาง ๆ กัน เชน คุณประโยชนทางการบริหาร, กฎหมาย, นโยบาย, การเงิน
, การดําเนินงาน, การวิจัย, ประวัติศาสตร, สนับสนุนเอกสารอื่น และจํานวน-เนื้อหาซ้ําซอน
กัน หรือปริมาณเอกสาร เปนตน ซึ่งการพิจารณาดังกลาวนั้นก็เพื่อประโยชนในการปองกัน
รักษาเอกสารนั่นเอง หรืออาจจะพิจารณาความสําคัญของเอกสารก็ได 
 
การพิจารณาความสําคัญของเอกสาร 
  The National Fire Protection Association ของสหรัฐฯ ไดจําแนกเอกสารออกเปน 4 
ประเภท คือ 
  1. เอกสารที่ไมจําเปน (Nonessential) หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาในระยะสั้น ๆ เชน 
เพียง 2 – 3 นาทีจึงไมควรเก็บไว 
  2. เอกสารที่มีประโยชน (Helpful) หมายถึง เอกสารที่มีประโยชนเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานภายในระยะ 4 – 5สัปดาห หลังจากนั้นก็ควรทําลาย 
  3. เอกสารสําคัญ (Importance) หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาเปนระยะเวลานาน ตั้งแต 
5 – 6 ปข้ึนไป จึงควรเก็บไวเพื่อใชอางอิงแมจะปฏิบัติเสร็จส้ินก็ควรเก็บไวใน Inactive File 
ตามเวลา 
  4. เอกสารที่มีคุณคาสูง (Vital) หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาตอชีวิตขององคการ อัน
ไดแก เอกสารทางดานกฎหมาย เชน หนังสือสําคัญแสดงการเปนเจาของกิจการ ทรัพยสิน 
และหนี้สิน พันธนบัตร หุนกู ทะเบียนรถ และโฉนดที่ดิน ฯลฯ ซึ่งหากเอกสารเหลานี้สูญหาย
จะเปนผลเสียตอองคการอยางรายแรง ดังนั้นจึงควรเก็บเอกสารนี้ไวตลอดไป (Permanently) 
 
การกําหนดตารางเวลาเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว 
  ขั้นแรก ทําการแยกกลุมเอกสารเปนพวก ๆ ซึ่งอาจแยกดังนี้ 
 1. แยกตามหนาที่ (Function) เชน การสรรหาบุคคลเขาทํางาน การเชาเคร่ืองจักร 
การซื้อทรัพยสิน เปนตน 
            2. แยกตามหนวยงาน (Organization) เชน ฝาย สาขา แผนก กอง เปนตน  
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 แนวขอสอบ ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
และงานพัสดุ 

 
1. การโอนเอกสารแบบ Perpetual หมายถึง 

ก. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บท่ีศูนยเอกสารในทันที 
  ข. การยายเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บท่ีศูนยเอกสารในทันที 
  ค. การโอนเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บในแผนกเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ง. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บท่ีศูนยเอกสารตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

2. ขอใดไมใชองคประกอบที่ควรกําหนดไวในตารางการควบคุมรายงาน    
ก. จํานวนฉบับท่ีจัดทํา    ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน 

  ค. ความถี่ของการจัดทํา   ง. จํานวนหนาท่ีจัดทํา 
 

3. โครงรางของแบบฟอรมตอนใด พิมพขอความนําท่ีบอกใหทราบวาแบบฟอรมน้ันเกี่ยวกับใคร 
ก. ช่ือแบบฟอรม    ข. การเร่ิมเร่ือง   
ค. เน้ือเร่ือง     ง.  คําส่ังหรือคําแนะนํา 

 

4. ขอใดไมใชแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 
ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาท่ีตองการ    
ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบตนฉบับท่ีใชทําสําเนา 
ค. ตองการทําเอกสารเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาวดํา  
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

5. ความหมายของการจัดแผนผังสํานักงาน ขอใดกลาวผิด  
  ก. การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม 
  ข. การกําหนดตําแหนงท่ีต้ังหนวยงานตาง ๆ ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  ค. การจัดสายทางเดินของงานอยางมีประสิทธิภาพ  
  ง. การวางแผนในการจัดระเบียบปจจัยตาง ๆ ไวลวงหนา 
 

6. ระบบโทรศัพทระบบใดไมจัดเปนประเภทใชสาย     
ก.  โทรศัพทระบบ PABX   ข. โทรศัพทระบบคียเทเลโฟน  
ค.  โทรศัพทระบบสายตรง   ง.  โทรศัพทระบบเซลลูลาร 
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7. Electronic Mail หมายถึง 
ก.การสงเอกสารทางไปรษณียอากาศ  ข. การสงขาวสารโดยระบบคอมพิวเตอร 
ค. การสงขาวสารผานตามสายโทรศัพท ง. การสงขาวสารโดยใชเคร่ืองโทรสาร 

 

8. PABX เปนโทรศัพทระบบใด       
ก. โทรศัพทระบบตูสาขาอัตโนมัติ  ข. โทรศัพทระบบเซลลูลาร   
ค. โทรศัพทแบบไรสาย    ง. โทรศัพทแบบวิทยุ 

 

9. ขอใดถูกหลักการเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ   
ก. เก็บเอกสารประเภทกําลังปฏิบัติอยูไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 

  ข. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 
ค. เก็บเอกสารประเภท Active ไวหางไกลตัวผูปฏิบัติงาน 

  ง. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวกับเอกสาร Active 
 

10. ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดไมสมบูรณในตัว 
ก. ระบบวันท่ี     ข.ระบบช่ือเร่ือง   
ค. ระบบภูมิศาสตร    ง. ระบบตัวเลข 

 

11.ระบบสําคัญท่ีเปนงานหลักของสํานักงานอัตโนมัติ ยกเวน    
ก. ระบบประชุมทางไกล   ข.ระบบแฟมอิเล็กทรอนิกส   
ค.ระบบเทเลเท็กซ    ง.ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

12. เคร่ืองโทรสาร เปนเคร่ืองใชสํานักงานประเภทใด 
ก. เคร่ืองใชติดตอส่ือสารขอมูลดวยวาจา  
ข. เคร่ืองใชติดตอส่ือสารขอมูลโดยลายลักษณอักษร 
ค. เคร่ืองประมวลผลขอมูล     
ง. เคร่ืองบันทึกและจัดเก็บขอมูล 

 

13.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดเปนวิธีท่ีงายและสะดวกในการคนหาไดดีท่ีสุด 
ก. ระบบตัวเลข     ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค.ระบบตัวอักษร    ง.ระบบวันท่ี 

 

14.การจัดทําดัชนี (Indexing) หมายถึง  
  ก.การจัดทํารายงานอางอิง ถายเอกสารฉบับดังกลาวเกี่ยวของกับเอกสารใดอีกบาง 
  ข. การนําเอกสารเขาไปเก็บในแฟมและตูท่ีเตรียมไว   
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 สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล
อื่นท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ี
มีถึงบุคคลภายนอก  
 

 หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

 หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ัง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ี
ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

 หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
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ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเรื่องปฏิบัติดังน้ี 
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติท้ังปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชี

หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการนั้น ๆ กําหนด 
เม่ือไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง 
- หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย

หมึกสีนํ้าเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชท่ีใหเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

- ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
7.ขอใดมิใชความหมายของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
 ข. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นที่มใิชสวนราชการ 
 ค. เอกสารทีท่างราชการจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐานในราชการ 
 ง. หนังสือที่มีข้ึนเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
 ตอบ ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
  1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

 2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรอืที่มี
ไปถึงบุคคลภายนอก 

  3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ  

 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 
(ขอ 9 ระเบยีบฯ งานสารบรรณ) 
 

8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือตดิตอราชการที่เปนแบบพธิ,ี ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครฑุ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครฑุ 
 ตอบ ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครุฑ 

หนังสือภายนอก คอื หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพธิีโดยใชกระดาษตรา
ครุฑ เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรอืสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซึ่ง
มิใชสวนราชการ หรือที่มถีึงบุคคลภายนอก (ขอ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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9."หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือตดิตอราชการที่เปนแบบพธิี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครฑุ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครฑุ 
 ตอบ ค. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 

หนังสือภายใน  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือ
ภายนอก เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช
กระดาษบันทึกขอความ (ขอ 12 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
10.ผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราในหนังสือประทับตราคือใคร 
 ก. หัวหนาหนวย 
 ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง 
 ค. เจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
 ง. หัวหนาฝาย 
 ตอบ ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง 

หนังสือประทับตรา คอื หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรอืผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป  เปนผูรบัผิดชอบลงชื่อยอกํากับ
ตรา (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
11.ขอใดไมควรใชหนงัสือประทบัตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องที่คาง 
 ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และ
ระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

  1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
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  2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  4. การเตือนเรื่องที่คาง 

 5. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใช
หนังสือประทับตรา 

  6. การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
 (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครฑุ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครฑุ 
  หนังสือภายในใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใชกระดาษบันทกึ 
  หนังสือส่ังการ ใชกระดาษตราครฑุ 
 
13."หนังสือส่ังการ" มีกีช่นิด มอีะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบยีบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบยีบและขอบงัคับ ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบยีบ และกฎ 
 ตอบ ค. 3 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบและขอบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

(ขอ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาขอความที่ผูบงัคับบัญชาสัง่การใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือ
ส่ังการประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย 
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42. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 
10 ป ใหทําความตกลงกับหนวยงานใดเพื่อขอทําลาย 
 ก. กระทรวงมหาดไทย   ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. กระทรวงการคลัง 
 ตอบ ง. กระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใชเปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมี
ความจําเปนตองเก็บไวถงึ 10 ป ใหทําความตกลงกับกระทรงการคลังเพื่อขอทําลาย
ได (ขอ 57 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
43.ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบกี่ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร 
 ก. 10 ป     ข. 15 ป 
 ค. 20 ป     ง. 25 ป 
 ตอบ ง. 25 ป 

ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป นบัจากวันที่ได
จัดทําข้ึนที่เก็บไว ณ สวนราชการใด  พรอมทั้งบญัชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป ใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป  (ขอ 58 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
44.จากขอขางตน กําหนดสงภายในวันที่เทาใด 
 ก. 1 มกราคม ของปถัดไป   ข. 31 มกราคม ของปถดัไป 
 ค. 1 มีนาคมของปถัดไป   ง. 31 มีนาคมของปถัดไป 
 ตอบ ข. 31 มกราคม ของปถัดไป 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
45.เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดจะทําการจัดสงหนังสือใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม 
ศิลปากร ยกเวนหนังสือใด 
 ก. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ
 ข. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับหรอืระเบียบทีอ่อกใชเปนการทั่วไป  กําหนดไวเปน  
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54.กระดาษปอนดขาว เอหา มีขนาดเทาใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm   ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm   ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 ตอบ ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
  ขนาดเอ 5 หมายความวา ขนาด 148 mm x 210 mm  

(ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
55.กระดาษปอนดขาว เอแปด มีขนาดเทาใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm   ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm   ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 ตอบ ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
  ขนาดเอ 8 หมายความวา ขนาด 52 mm x 74 mm.  

(ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

56.มาตรฐานซองโดยปกติมีน้ําหนัก 80 กรัม ยกเวนขนาดใดท่ีมีน้ําหนัก 120 กรัม 
 ก. C4      ข. C5 
 ค. C6      ง. DL 
 ตอบ ก. C4 

มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก 80 กรมัตอ
ตารางเมตร เวนแตซองขนาดซี 4 ใหใชกระดาษน้ําหนัก 120 กรัมตอตารางเมตร 
(ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
 
57.ซองขนาด C4 มีขนาดเทาใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ก. 229 mm x 324 mm 
  มาตรฐานซองขนาดซี 4 หมายความวาขนาด 229 mm x 324 mm.  

(ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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58.ซองขนาด C5 มีขนาดเทาใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ข. 162 mm x 229 mm 
  มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความวา ขนาด 162 mm x 229 mm  
  (ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
59.ซองขนาด C6 มีขนาดเทาใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ค. 114 mm x 162 mm 
  ขนาด C6 หมายความวา ขนาด 114 mm x 162 mm 
  (ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
60.ซองขนาด DL มีขนาดเทาใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ง. 110 mm x 220 mm 
  ขนาด DL หมายความวา ขนาด 110 mm x 220 mm 
  (ขอ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
61. กระดาษตราครฑุ ใหใชกระดาษขนาดใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm   ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm   ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 ตอบ ก. ขนาด 210 mm x 297 mm 

กระดาษตราครุฑ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 ดวยหมึกสีดํา  หรือทําเปนครฑุดุน 
ที่กึ่งกลางดานบนของกระดาษ (ขอ 75 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
62. กระดาษบันทึกขอความใหใชกระดาษขนาดใด 
 ก. A4      ข. A5 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


