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ความรูเกี่ยวกับกรมธนารักษ 
 

ประวัติความเปนมา 
 
เคร่ืองหมายราชการของกรมธนารักษ  
 
 
 
 
 
 
 
           ลักษณะเปนวงกลม ภายในมีรูปตราอุณาโลม ซึ่งเปนเครื่องหมายเงินตราที่ใชตั้งแต
รัชกาลที่ 1 ซอนอยูบนฐานหลักเขตที่ราชพัสดุ ภายในตราอุณาโลมเปนรูปนกวายุภักษ สอง
ขางนอกวงกลมเปนลายกนกเปลวลอยและมีคําวา กรมธนารักษ อยูภายใตวงกลม  
           ตราอุณาโลม เปนสัญลักษณแสดงวา กรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501  
           หลักเขตเปนสัญญาลักษณแสดงวา กรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  
           รูปนกวายุภักษ เปนเครื่องหมายแสดงวา กรมธนารักษสังกัดกระทรวงการคลัง ตาม
หนังสือเรื่อง พระลัญจกร และตราประจําตําแหนงหนาที่ 35  
          (ไมจํากัดสีและขนาด)  
 
ประวัติความเปนมา         
      กรมธนารักษไดรับการกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว โดยรวมกรมท่ีมีหนาที่สําคัญ ๆ ไวถึง 4 กรม 
ดวยกันคือ 

• กรมกษาปณสิทธิการ  
• กรมพระคลังมหาสมบัติ  
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• กรมเงินตรา  
• กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา  

          ทั้งนี้เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2476 ซึ่งแตเดิมใชชื่อวา กรมพระคลัง และตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนกรมคลัง เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวาง ระเบียบราชการ สํานักงานและกรมใน
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 จากนั้นไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2495 จึงไดเปล่ียนชื่อจากกรมคลัง เปน "กรมธนารักษ" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2495 ตราบจนถึงปจจุบัน สําหรับกรมตาง ๆ ที่มารวมกันเปนกรมธนารักษนั้นตางมี
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  
กรมกษาปณสิทธิการ  
          กําเนิดข้ึนเนื่องจากเมื่อป พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 4 เนื่องจากทรงมีพระราชดําริที่จะจัดตั้งโรง กษาปณทําเหรียญแบนขึ้นตามลักษณะสากล
นิยมใชแทนเงินพดดวง จึง มีพระราชกระแสรับส่ังใหคณะทูตไทยที่สงไปเจริญทางพระราช
ไมตรี กับประเทศอังกฤษ จัดซื้อเครื่องทําเงินมาถวาย และไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ให
สรางโรงงานขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยไดติดตั้ง เครื่องจักรเสร็จเรียบรอยเมื่อตนป พ.ศ. 
2403 พระราชทานนามวา "โรงกระสาปณสิทธิการ" ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน "กรม
กระษาปณ" และเปน "กองกษาปณ" และเปน "สํานักกษาปณ" ในปจจุบัน 
  
กรมพระคลังมหาสมบัติ  
           เดิมมีชื่อเรียกวา "กรมเก็บ" ข้ึนกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เปนพระคลัง
แผนดินสําหรับรับจายและรักษาพระราชทรัพยทั้งปวงในกรุงเทพมหา นคร และเปนตนเรื่อง
รับสงเงินแผนดินถึงพระคลังในหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร ตอมาจึงไดเปล่ียนชื่อจากกรมเก็บ
เปนกรมพระคลังมหาสมบัติเมื่อป พ.ศ. 2455 
  
กรมเงินตรา  
          กําเนิดข้ึนโดยประกาศพระราชบัญญัติธนบัตร พ.ศ. 2445 โดยรัฐออกเงินกระดาษรูป
ตั๋วสัญญาใชเงินตาม กฎหมายเรียกวา "ธนบัตร" โดยสัญญาจะจายเงินใหแกผูนําตั๋วมาย่ืน
ทันที เจาพนักงานผูออกธนบัตรและผูรับจาย เงินขึ้นธนบัตรใหเรียกวา "กรมธนบัตร" ตอมา
ในป พ.ศ. 2452 กรมธนบัตร ไดโอนไปขึ้นกับกรมตํารวจและกรมสารบัญชี ซึ่งภายหลังไดชื่อ  
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วิสัยทัศน / พันธกิจ / ภารกิจ 
ภารกิจ  
กรมธนารักษมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้  

1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใหใช จัดประโยชน จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  

2. จัดทําและนําออกใช เหรียญกษาปณและดําเนินการเกี่ ยวกับ เงินตราตาม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501  

3. รับ - จาย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491  
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่น

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยแยกเปนลักษณะงาน ไดดังนี้  
• งานดานบริหารที่ราชพัสดุ 

ดําเนินการปกครองดูแลรักษาจัดใหใชประโยชนและทํานิติกรรม เกี่ยว กับที่ราชพัสดุ
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐ 
• งานดานผลิตเหรียญกษาปณ และของสั่งจาง 

ดําเนินการผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนตั้งแตชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 
สตางค รวมท้ังผลิตเหรียญกษาปณที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสสําคัญ
ตาง ๆ ตลอดจนการจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ จัดทําเคร่ืองหมายตอบแทนและของสั่ง
จางตางๆ ที่หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสั่งจาง ทําการยุบหลอมทําลายและลางตัว
เหรียญกษาปณ ตลอดจน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอมแซมประตูหองมั่นคงและจัดทําซอมแซม
กุญแจตูนิรภัยของสวนราชการ 
• งานดานบริหารเงินตรา  

ดําเนินการควบคุมการรับ - จายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ การเบิก - สงเงิน
คงคลังของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแหงประเทศไทย รับเช็คเงิน
ผลประโยชนรายไดของรัฐ ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ  
• งานดานทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน  

ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
เงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และทรัพยสิน อันมีคาของ
แผนดิน รวมทั้งการจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการสะสมเหรียญกษาปณทั้งในประเทศ 
และ ตางประเทศ 
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ความรูเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
จุดมุงหมาย 

   กรมธนารักษเปนหนวยงานที่มีหนาที่ปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ในการ
บริหารจัดการท่ีราชพัสดุนั้น นอกจากจะใชเพื่อประโยชนของสวนราชการตาง ๆ ที่ราชพัสดุ
บางสวนยังนําไปใชเพื่อจัดหาประโยชนนํารายไดเขารัฐอีกทางหนึ่ง และหลังจากวิกฤตการณ
เศรษฐกิจป 2540 รัฐบาลทุกยุคไดพยายามแกไขปญหาดวย วิธีการตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการพึ่งพาการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศ แตเมื่อเศรษฐกิจโลกตองตกอยูใน
ภาวะถดถอย เชนในปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจของไทยก็จะย่ิงไดรับผลกระทบ ทําใหไม
สามารถฟนตัวข้ึนมาไดอยางรวดเร็ว และเมื่อรัฐบาลนี้เขามาบริหารประเทศก็ไดประกาศใช
นโยบายพึ่งพาตนเองหนึ่ง ในนโยบายที่รัฐบาลนํามาใชก็คือ การสรางเศรษฐกิจบนสินทรัพย
ที่มีอยู (Asset based Economy) กรมธนารักษเปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ดูแลที่ราชพัสดุ 
ซึ่งเปนสินทรัพยที่สามารถนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไทยได 
กรมธนารักษจึงใชที่ดินตอบสนองนโยบายของรัฐโดยเรงกระตุนและฟนฟู เศรษฐกิจดวยการ
ปรับรื้อระบบการจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุ โดยเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กรอบ
ความคิดข้ึนมาใหม เพื่อกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมอันจะทําใหภารกิจใหมสามารถบรรลุ
ตามเปา ประสงคได กรมธนารักษไดกําหนดเปาหมายของการบริหารท่ีราชพัสดุโดยมุง
ประโยชนทั้งใน ระดับรากหญาและระดับมหภาค 4 ขอ คือ 

1. เพื่อการกระจายความเจริญสูทองถิ่น 
จากการที่มีที่ราชพัสดุกระจายทั่วประเทศ ยอมทําใหกรมธนารักษสามารถใชที่ดิน 

เพื่อรองรับกลุมชุมชนในทุกระดับไดเปนอยางดี เชน ในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ภูเก็ตมีศักยภาพสูงมากในฐานะที่เปน เมืองทองเที่ยว หากกรมธนารักษใชที่ดินมาสนับสนุน
การลงทุนสรางศูนยประชุมนานาชาติและ โรงแรม เปนตน จะสงผลใหเกิดการจางงาน
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นจะมีผลใหราคาคาใชจายในการทองเที่ยวโดยรวมต่ํากวาประเทศอื่น มี
การไหลเขาของเม็ดเงินจากนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มข้ึน และสงผลดีตออุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่นๆ อีกดวย ซึ่งเปาหมายหลักก็คือประชาชนมีความเปนอยูในการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน  

2. เพื่อสรางความเขมแข็งของสังคมในระดับฐานราก 
เปนที่ทราบกันดีวาปญหาฐานรากของสังคมไทยไดถูกท้ิงมานาน โดยขาดระบบ

ปองกันทําใหสังคมไทยนับวันจะย่ิงเขาสูภาวะวิกฤต หากกรมธนารักษจะใชที่ดิน เพื่อใหเปน
ที่ทํากิจกรรมรวมกันของ สังคม เชน สวนสาธารณะ ตามแหลงชุมชนตาง ๆ ยอมถือไดวา
กรมธนารักษมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสรางความเขมแขงให กับสังคมไทยใน  
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แนวขอสอบความรูเกี่ยวกับกรมธนารักษ 
 
1. ขาราชการกรมธนารักษจะตองมีความรับผิดชอบระมัดระวังใสใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
รักษาทรัพยสินสาธารณะทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เปนจรรยาบรรณในขอใด 
 ก. ความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ 
 ข. การปฎิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 ค. ยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 ง.  การมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน 
 ตอบ ก. ความซ่ือสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ 
 
2. ขาราชการกรมธนารักษจะตองตัดสินใจและกระทําการใดๆ  โดยยึดมั่นในประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน เปนจรรยาบรรณในขอใด 
  ก. ความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ 
 ข. การปฎิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 ค. ยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 ง.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ตอบ ค. ยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
  
 3. ขาราชการกรมธนารักษจะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณตาม
กําหนดเวลา  เปนจรรยาบรรณในขอใด 
   ก. ความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบ 
 ข. การปฎิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 ค. ยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 ง.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ตอบ ง.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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4. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ เกินกวาเทาใด ใหเจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  
 ก. หนึ่งพันบาท    ข. สองพันบาท 
 ค. สามพันบาท    ง. ส่ีพันบาท 
 ตอบ ค. สามพันบาท 
  
5. เงินใด ใหส่ังจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได  
 ก. เงินยืมทดรองราชการ   ข. เงินฝาก 
 ค. เงินขายบิล     ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เงินตอไปนี้ ใหส่ังจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได 

คือ 
(1) เงินยืมทดรองราชการ 
(2) เงินฝาก 
(3) เงินขายบิล 
(4) เงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว เพราะเปนเงินอัน

ไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล  
 
6.การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหเปนหนาที่ของผูใด 

ก. รัฐมนตรี     ข. อธิบดีกรมธนารักษ 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณ 
ตอบ ก. รัฐมนตรี 
การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหเปนหนาที่รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี

มอบหมายใหเปนผูส่ังจายได  
 
7. การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ใหเปนหนาที่ของผูใด 

ก. รัฐมนตรี     ข. อธิบดีกรมธนารักษ 
ค. กรมบัญชีกลาง    ง. สํานักงบประมาณ 

 ตอบ  ข. อธิบดีกรมธนารักษ 
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การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ใหเปนหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ 
หรือผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย และเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเฉพาะเพื่อการ
นี้ เปนผูลงลายมือชื่อรวมกันส่ังจาย  
 
8. การส่ังจายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอเปนหนาที่ของผูใด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. ปลัดอําเภอ 
ค. นายอําเภอ     ง. นายก อบต. 
ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 
การส่ังจายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอใหเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 

หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ถามี
เงินเหลือจายใหสงเขาบัญชีเงนิคงคลังบัญชีที่ 1 ตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
 
9.  กฎหมายกําหนดหามมิใหผูใดทํา จําหนาย ใช หรือนําออกใชซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด
แทนเงินตรา หากฝาฝนจะตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข. จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกิน 4 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตอบ ค. จําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเหรียญกษาปณที่ชํารุดไมสามารถใชชําระหนี้ได 
 ก. เหรียญฯ ที่ถูกตัด ตอก ตี  

ข. เหรียญที่บุบสลาย หรือชํารุดจนเสียรูป หรือลวดลายลบเลือน บิดงอ หรือทําให
น้ําหนักลดลง 

ค. เหรียญฯ ที่สึกหรอไปตามธรรมดาจนมีน้ําหนักลดลงเกินกวาสองเทาครึ่ง 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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11.เหรียญฯ ชํารุดท่ีจะนํามาแลกคืนจะตองไมเปนเหรียญชนิดใด 
ก. เหรียญกษาปณทองคํา    ข. เหรียญกษาปณเงิน  
ค. เหรียญกษาปณขัดเงา    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เหรียญฯ ชํารุดดังกลาวอาจขอรับแลกไดกับกระทรวงการคลัง โดยเหรียญฯ ชํารุดท่ี

จะนํามาแลกไดจะตองไมเปนเหรียญกษาปณทองคํา เหรียญกษาปณเงิน หรือเหรียญ
กษาปณขัดเงา ซึ่งเหรียญกษาปณที่ชํารุดตามขอ 1 นั้น จะรับแลกเปล่ียนไดครึ่งราคาของ
เหรียญกษาปณนั้น และสําหรับเหรียญ กษาปณที่ชํารุดตามขอ 2 จะรับแลกเปล่ียนไดเต็ม
ราคาของเหรียญนั้น (มาตรา 13) ผูประสงคจะขอแลกเปล่ียนเหรียญกษาปณที่ชํารุดใหนํา
เหรียญกษาปณที่ชํารุดมาแลกเปล่ียนโดยยื่นคํารองตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ กองคลังกลาง กรมธนารักษ สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลัง
อําเภอ 
 
12. ธนบัตรในขอใดที่ถือวาเปนธนบัตรชํารุด  
 ก. ธนบัตรครึ่งฉบับ     ข. ธนบัตรตอทอนผิด  

ค. ธนบัตรลบเลือน     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ธนบัตรที่ลักษณะตอไปนี้ถือวาเปนธนบัตรชํารุด  

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ คือครึ่งหนึ่งของธนบัตรซึ่งถูกแบงเปนสองสวนในแนวตั้ง  
2. ธนบัตรตอทอนผิด คือธนบัตรที่มีสวนของธนบัตรฉบับอื่นมาตอเขาเปน

ฉบับเดียวกัน 
3. ธนบัตรขาดหรือลบเลือน คือธนบัตรซึ่งสวนหนึ่งขาดหายหรือมีเหตุที่ทําให

อานขอความหรือตัวเลขไมไดความ 
 
13. หากมีการประกาศยกเลิกการใชธนบัตรชนิด และราคาใด สามารถขอแลกเปล่ียนกับ
ธนบัตรอื่นไดภายในระยะเวลาใด 

ก. หนึ่งป     ข. สองป 
ค. สามป     ง. ส่ีป 
ตอบ ข. สองป 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏบัิติดานงานธุรการ   
 

 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 งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ 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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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2548 
 

ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

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

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
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 หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

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. การเตือนเร่ืองท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบติังานเปนการประจํา 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 ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกนั ใชกระดาษตราครุฑ  
 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเร่ืองปฏิบัติท้ังปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชี

หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการน้ัน ๆ กําหนด 
เม่ือไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

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

หมึกสีนํ้าเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชท่ีใหเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

- ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
- วันเก็บ ใหลงวัน เดือน ปท่ีนําหนังสือน้ันเขาทะเบียนเก็บ 
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- เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
- ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
- เร่ือง ใหลงช่ือเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
- รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
- กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามท่ีกําหนดในตรากําหนดเก็บ

หนังสือ 
- หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 

การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวแต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวน
ราชการ ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงต้ังเจาหนาท่ีข้ึนรับผิดชอบก็ได เม่ือหมดความ
จําเปนท่ีจะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือน้ันไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยให
ถือปฏิบัติ 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ

หนังสืออื่นใดท่ีไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือ
เร่ืองท่ีตองใชสําหรับศึกษาคนควา หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเก็บไวเปนหลักฐานทาง
ราชการตลอดไปหรือตามท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเร่ืองจะคนไดจากท่ีอื่น
ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

หนังสือท่ีเปนเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจําเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ปในกรณีหนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงมิใช
เปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป ใหทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได 

 ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ป นับจากวันท่ีไดจัดทําข้ึนท่ีเก็บ
ไว ณ สวนราชการใด พรอมท้ังบัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติกรม
ศิลปากร ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 

 
        โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐใน

สวนของลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใช
กําลังคนภาครัฐและใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให
มีการจางพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ 1  ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547” 

ขอ 2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรอืสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิน่  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวดั ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี ้
ขอ 4  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคบั คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบตัิหรือละ
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เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏบิัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมี
กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงือ่นไขของสญัญาจาง  หรือเปนกรณทีี่สวน
ราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด 
ไดรับยกเวนไมตองปฏบิตัิเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ 5  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบยีบนี้ 
หมวด 1 

พนักงานราชการ 
ขอ 6  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้ 
(1) พนักงานราชการทัว่ไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏบิัติงานในลักษณะ

เปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งาน
วิชาชพีเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตัิงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว 

ขอ 7  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดย
จําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี ้

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ 
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอย

เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได 
 
 



21 
 

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

 
11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทับตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร ข. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องท่ีคาง    ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 

12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 

13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คาํส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ  ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 

14.บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ังการ
ประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 
15.บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปน
หลักปฏิบัติงานเปนการประจํา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 

16.บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 

17.หนังสือประชาสัมพันธ มีกี่ชนิดอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ และขาว  
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 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ แถลงการณ และขาว 
 

18.บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติน้ันเรียกวา
หนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ 
 ค. ขาว      ง. ประชาสัมพันธ 
 

19.ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปลี่ยนคําวา "ประกาศ" เปนคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 

20.บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ
หรือกรณีใดๆ  ใหทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
21.บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบน้ันเปนหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 

22.หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม , บันทึก , ขาว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น 
 ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, แถลงการณ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ 
 

23.หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคลใด 
 ก. บุคคล     ข. นิติบุคคล 
 ค. หนวยงาน     ง. ถูกทุกขอ 
 

24.หนังสือรับรองน้ัน ใชกระดาษชนิดใด 
 ก. กระดาษเอส่ี     ข. กระดาษทําการ 
 ค. กระดาษบันทึก    ง. กระดาษตราครุฑ 
 

25.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีการรับรองเปนเร่ืองสําคัญ ท่ีออกใหแก
บุคคล 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. พนักงานราชการมีกี่ประเภท 
 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 
 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ขอ 6) 
 
8. พนักงานราชการท่ีปฏิบตัิงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมาก 

เปนพิเศษหมายถึงผูใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคล
ในลักษณะดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 6 (2)) 

 
9. ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   
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10. ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
11. ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

12. ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภท 
ของใคร 

 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ  (ระเบียบฯ ขอ 7) 

 
13. กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมรีะยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณ
เชิงกลยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่
คณะกรรมการกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 9) 
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14. ในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.  การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกี่ป 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 

การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือตาม
โครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิน้สุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 

 
16. ผูใดเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูใดไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหนาหนวย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. หัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการเปนผูลง
นามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
(ระเบียบฯ ขอ 11) 
 

17. วันเวลาทํางาน หรอืวิธีการทํางานของพนักงานราชการอาจจะมีความแตกตางกันโดย 
พิจารณาถึงส่ิงใด 

 ก. ผลสําเร็จของงาน    ข. เปาหมายของงาน 
 ค. ยุทธศาสตรของงาน   ง. ลักษณะงาน 
 ตอบ ก. ผลสําเร็จของงาน 
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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 
 

 


