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ความรูทั่วไปเกีย่วกับกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 
ในป พ.ศ. 2485 ไดมีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (ซึ่งตอมาไดมี
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว) ไดยกฐานะกรมพาณิชยในสังกัดกระทรวงการ
เศรษฐกิจเดิมข้ึนสูฐานะกระทรวง เรียกวา "กระทรวงพาณิชย" พรอมกับการจัดตั้งกรมในสังกัด 
กระทรวงพาณิชย โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ไดมีการจัดตั้งข้ึนดวย ในครั้งนั้นเรียกวา 
"กรมการสนเทศ" ซึ่งไดมีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ จากสํานักนายกรัฐมนตรีมารวมไว
ในกรมการสนเทศดวย 

 พ.ศ. 2495 กระทรวงพาณิชยเปล่ียนชื่อเปนกระทรวงเศรษฐการ 
(พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 8 มีนาคม 2495) 
กรมการสนเทศ ยังคงเดิม 

 พ.ศ. 2515 กระทรวงเศรษฐการเปล่ียนชื่อกลับมาเปนกระทรวงพาณิชย 
(ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที ่216/29 กันยายน 2515) 
กรมการสนเทศ ยังคงเดิม 

 พ.ศ. 2518 กรมการสนเทศเปลี่ยนชื่อมาเปนกรมเศรษฐกิจการพาณิชย 
(ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที ่216/2515 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518) 

 พ.ศ. 2545 กรมเศรษฐกิจการพาณิชยเปล่ียนชื่อมาเปนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
(พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545) จนถึงปจจบุนั 

 

วิสัยทัศน 
กาวทันกระแสการคาโลก เจรจาเชิงรุกเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 

พันธกิจ 
1. เจรจาการคาระหวางประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกปอง และรักษาผลประโยชน

ทางการคา การลงทุน 
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
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วัฒนธรรม 
• ทุมเททํางาน ยึดหลักวิชาการ 
• มุงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

 

คานิยม 
H = Happiness   มีความสุขกับการทํางาน 
A = Accountability   มีความรับผิดชอบ 
T = Teamwork   ทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 

ภาระหนาที่ 
1. วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และทาทีกลยุทธ รวมทั้งประสานนโยบายดานการเจรจา

การคาระหวางประเทศ 
2. ประชุมเจรจาการคาในระดับพหุภาคี รวมทั้งองคการระหวางประเทศอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 
3. ประชุมเจรจาการคาในระดับทวิภาคี และประชุมเจรจาการคาภายใตกรอบความ

รวมมือทางเศรษฐกิจการคาในภูมิภาค อนุภูมิภาค 
4. ประชุมเจรจาการคาบริการและประชุมเจรจาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเวทีระหวาง

ประเทศ 
5. ประชุมเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี 
6. ศึกษา วิเคราะหนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการคาของประเทศคูคาและ

ผลกระทบของการเจรจาการคาตอไทย เสริมสรางและเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผล
การเจรจาการคา รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แนวทางปรับตัว และขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจตางๆ 

7. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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งานสําคัญ 
งานเจรจาขยายตลาดและปกปองผลประโยชนทางการคา การลงทุน การเจรจาจัดทํา

เขตการคาเสรี 
• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและเพิ่ม

โอกาสในการสงออก โดยเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาสําคัญ ไดแก ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด  อินเดีย  ญี่ปุน เปรู EFTA BIMSTEC อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุน อาเซียน-เกาหลี 
อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-สหภาพยุโรป และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
การเจรจาการคาทวิภาคี 

• เพื่อแกไขปญหา ลดอุปสรรค และขยายการคาการลงทุนระหวางกันการเจรจาการคา
พหุภาคี 

• เจรจาการคาในระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก และองคการระหวางประเทศ 
• พิทักษผลประโยชนของประเทศไทยในกระบวนการระงับขอพิพาท 
• ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอผูกพันของฝายไทยและประเทศ

สมาชิกในระดับพหุภาคี 
• ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายการคาระหวางประเทศกฎเกณฑการคาภายใต

องคการการคาโลก รวมท้ังการแจงขอมูลตอองคการการคาโลกเกี่ยวกับการแกกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับที่มีผลตอการคาของประเทศไทย 

• ศึกษา วิเคราะห ผลกระทบของสถานการณเศรษฐกิจ การเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ รวมท้ังเสนอแนะนโยบายแนวทางการปรับตัว
และขยายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ การเจรจาการคาบริการและการลงทุน 

• เจรจาการคาบริการ การลงทุนและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในระดับพหุภาคีภายใต
องคการการคาโลก ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี 

• ติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอผูกพันดานการคา บริการ การลงทุนและ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของฝายไทยและประเทศสมาชิกท้ังในระดับพหุภาคีภายใตองคการ
การคาโลก ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี 

• เผยแพรขอมูลตอประเทศสมาชิกองคการการคาโลก เกี่ยวกับมาตรการดานการคา
บริการ และดําเนินการแจงตอองคการการคาโลกตามพันธกรณีของประเทศไทย เกี่ยวกับการ
แกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มีผลตอการคาบริการ 
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ประวัติความเปนมา WTO 
องคการการคาโลก (World Trade Organization:WTO) มีวิวัฒนาการมาจากแกตต

(General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งเปนความตกลงที่เกิดข้ึนในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 อันเปนชวงที่ประเทศตาง ๆ ประสบปญหาจากสงคราม ตองการฟนฟู
เศรษฐกิจ และสังคมโลก จึงไดมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อดูแล
ดานการเมือง กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก(IBRD/WB) เพื่อดูแล
การเงิน ทางดานการคานั้นไดมีความพยายามที่จะตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 
(International Trade Organization : ITO) เพื่อจัดระเบียบการคาของโลก จึงไดมีการรางความ
ตกลงเพื่อจัดตั้งองคการดังกลาวข้ึน รวมอยูในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ซึ่งเปน
สนธิสัญญาท่ีรวมทั้งเรื่องกฎระเบียบทางการคาเสรีระหวางประเทศและองคการ การคาระหวาง
ประเทศไวดวยกัน อยางไรก็ตาม การกอตั้ง ITO ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสภา Congress 
ของสหรัฐอเมริกาไมยอมที่จะใหมีการใหสัตยาบันในนามของสหรัฐอเมริกา จึงสงผลใหกฎบัตร
ฮาวานาขาดรัฐมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเขาเปนภาคีสมาชิก เปนเหตุใหประเทศอื่น ๆ ไม
เขาเปนภาคีสมาชิกไปดวย คงมีแตการจัดทําขอตกลงชั่วคราวข้ึนมาใชไปพลางกอนในระหวาง
ที่ไมมีองคการการคาระหวางประเทศ ซึ่งก็คือ ขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและ
การคา ค.ศ. 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ แกตต (GATT) ซึ่งมีผล
บังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) 

แกตตเปนเพียงกฎเกณฑกํากับการคาระหวางประเทศ โดยไมมีกฎหมายและองคกร
ระหวางประเทศรองรับ และมีสมาชิกแรกเริ่ม 23 ประเทศ และมีแตเพียงสํานักงานเลขาธิการ
แกตต (GATT Secretariat) ทําหนาที่ควบคุมบริหารงานทั่วไป แกตตทําหนาที่ 3 อยางพรอม
กัน คือ  

1. เปนกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ  
2. เปนเวทีเพื่อเจรจาการคา  
3. เปนเวทีใหประเทศคูกรณียุติขอพิพาทการคา 
ในชวง ระหวางป ค.ศ. 1947-1993 (พ.ศ. 2490-2536) แกตตไดจัดใหมีการเจรจาการคา

หลายฝายในรูปพหุภาค ีเพื่อลดขอจาํกัดท่ีเปนอุปสรรคทางการคาไปแลว รวม 8 รอบ  
การเจรจารอบอุรุกวัย ถือเปนการเจรจารอบสําคัญที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ

กฎเกณฑการคาโลกมากท่ีสุด เพราะนอกจากจะมีการเจรจาลดภาษี และอุปสรรคทางการคา 
เชนเดียวกับการเจรจารอบอื่น ๆ ที่ผานมาแลว ยังไดขยายขอบเขตการเจรจาเพื่อปรับปรุง
กฎเกณฑของแกตตที่ไดกําหนดมาเกือบ 50 ปใหกระชับรัดกุม และมีความทันสมัยตอสภาวะ
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การคาโลกใหนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน รวมทั้งไดยกรางกฎเกณฑการคาในเรื่อง สินคาเกษตร ส่ิงทอ 
และเรื่องใหม ๆ ที่ไมเคยมีการเจรจาในแกตตมากอน ไดแก เรื่องทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ
การคา เรื่องมาตรการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา และเรื่องการคาบริการ ใหประเทศ 
สมาชิกไดถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน และท่ีสําคัญที่สุด คือ ประเทศสมาชิกแกตตจํานวน
กวา 120 ประเทศที่เขารวมเจรจาในรอบอุรุกวัย ไดตกลงที่จะยกฐานะแกตตซึ่งเปนเพียงสัญญา
การคาระหวางประเทศใหมีฐานะเปนองคกรระหวางประเทศ โดยจัดตั้งองคการการคาโลก 
(World Trade Organization : WTO) ข้ึนมากํากับดูแลความตกลงตาง ๆ ที่เปนผลจากการ
เจรจาจํานวน 29 ความตกลง ปฏิญญามติ และบันทึกความเขาใจของรัฐมนตรีอีก 25 ฉบับ 

องคการการคาโลกจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 ปจจุบันมี
สมาชิกรวมทั้งส้ิน 153 ประเทศ และมี 4 ประเทศ ไดแก วานูอาตู รัสเซีย ซามัว และมอนเตนิ
โกร อยูระหวางดําเนินการใหสัตยาบัน ซึ่งหากกระบวนการดังกลาวเสร็จส้ิน WTO จะมีประเทศ
สมาชิกรวม 157 ประเทศองคการการคาโลก มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ นครเวนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด มีหนาที่ที่สําคัญคือ 

� บริการความตกลงการคาหลายฝายและพหุภาคีภายใตWTO โดยผานคณะมนตรี 
และกรรมการตาง ๆ ตลอดจนดูแลใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณี 

� เปนเวทีเพื่อการเจรจาลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิกท้ังในรูปของ 
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร 

� เปนเวทีเพื่อใหสมาชิกหันหนาเขาหารือเพื่อแกไขขอขัดแยงทางการคาและหากไม
สามารถจัดตั้งคณะผูพิจารณา (Panel) ทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและใหขอเสนอแนะ 

� เปนผูดูแลสถานการณการคาระหวางประเทศ และจัดใหมีการทบทวนนโยบาย
การคาระหวางประเทศเสมอ 

� ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาในดานขอมูล ขอแนะนํา เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติไดอยางเพียงพอ ตลอดจนทําการศึกษาประเด็นการคาที่สําคัญ ๆ 

� ประสานงานกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพื่อให
นโยบายเศรษฐกิจที่สอดคลองกันย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคและหลักการสําคัญของ WTO 
องคการการคาโลก หรือ WTO เปนองคกรระหวางประเทศที่มีพัฒนาการมาจากความ

ตกลงทั่วไปวาดวยภาษี ศุลกากรและการคา หรือ “แกตต (General Agreement on Tariffs and  
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กฎเกณฑการคาระหวางประเทศที่สําคัญภายใต WTO 
การเขาเปนสมาชิก WTO นั้นสงผลใหไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและกติกา

การคาของ WTO ซึ่งครอบคลุมทั้งการคาสินคาและการคาบริการ และเนื่องจากในขณะนี้ WTO 
มีสมาชิกถึง 153 ประเทศ จึงอาจกลาวไดวากฎเกณฑการคาของ WTO เปรียบเสมือนกติกา
การคาของโลกนั่นเอง โดยมีกฎเกณฑและกติกาท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1) หลักหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคาของสมาชิกอ่ืน (Most-Favored-Nation 
Treatment) หลักนี้หมายความวา หากสมาชิก WTO ใหสิทธิใดๆ กับสินคาของประเทศอื่น ก็
จะตองใหสิทธิที่เหมือนกันกับสินคาอยางเดียวกันของสมาชิก WTO ทุกประเทศ เชน หากไทย
เก็บภาษีนําเขารถเกงจากประเทศสหรัฐฯ ในอัตรารอยละ 50 ไทยก็จะตองเก็บภาษีนําเขากับรถ
เกงจากประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศในอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากสหรัฐฯ ดวย คือ รอย
ละ 50 

2) หลักหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตภายในประเทศ 
(National Treatment) WTO หามประเทศสมาชิกเลือกปฏิบัติระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศ
และสินคาที่นําเขาจากประเทศสมาชิก เชน สมมติวาประเทศไทยเก็บภาษีสรรพสามิตรถเกงที่
ผลิตในประเทศในอัตรารอยละ 20 ประเทศไทยก็จะตองเก็บภาษีสรรพสามิตกับสินคารถเกงที่
นําเขาจากประเทศสมาชิก WTO เชน สหรัฐฯ หรือญี่ปุนในอัตรารอยละ 20 เชนดวย กลาวโดย
สรุปหลักหามเลือกปฏิบัติก็คือ หากสมาชิกใหสิทธิอยางใดกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศของ
ตน ก็จะตองใหสิทธิอยางเดียวกันนั้นกับสินคาชนิดเดียวกันของประเทศสมาชิกอื่นของ WTO 
ดวย 

3) หลักหามจํากัดการนําเขาหรือสงออกสินคาโดยใชโควตา (Quantitative 
Restriction) WTO หามสมาชิกจํากัดการสงออกหรือนําเขาสินคาโดยใชโควตา เนื่องจากเปน
มาตรการที่ไมโปรงใส ไมมีความแนนอน อยางไรก็ตาม WTO อนุญาตใหจํากัดการนําเขาหรือ
สงออกโดยเก็บภาษีนําเขาหรือสงออกได แตประเทศที่นําเขาจะตองไมเก็บภาษีนําเขาสูงกวา
อัตราที่ผูกพันไว 

4) หลักหามเรียกเก็บภาษีนําเขาสูงกวาที่ผูกพันไว ในตอนเขาเปนสมาชิก WTO แต
ละประเทศจะลดภาษีนําเขาสินคาทั้งสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม และใหสัญญาผูกพัน
วาจะไมเรียกเก็บภาษีนําเขาจากสินคาของประเทศสมาชิกอื่นในอัตราที่สูงกวาที่ตนไดผูกพันไว 
เชน สมมติวาประเทศไทยใหสัญญาผูกพันอัตราภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังในอัตรารอยละ 20 
ใน WTO ก็หมายความวา ไทยสามารถเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคารองเทาหนังจากประเทศ 
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ความตกลงที่สําคัญตางๆ ภายใต WTO 
ความตกลงพหุภาคีวาดวยการคาสินคา (Multilateral Agreements on Trade in 

Goods) 
1. พิธีสารรอบอุรุกวัยภายใตแกตต 1994 เร่ือง การเปดตลาด 
ผลการเจรจาเปดตลาด มีผลใหสมาชิกแตละประเทศจะตองลดภาษีลงตามท่ีระบุไวใน

ตารางขอลดหยอน (Schedule of Concession) ของตน โดยลดลงเทาๆ กันทุกปนับตั้งแตจัดตั้ง 
WTO เปนเวลา 5 ป (2538-2542) 

2. ความตกลงวาดวยสินคาเกษตร 
กําหนดใหเปล่ียนมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร เชน การกําหนดปริมาณ หรือการหาม

การนําเขาเปนมาตรการภาษีศุลกากรท้ังหมด (Tariffication) โดยประเทศพัฒนาแลวจะตองลด
ภาษีลงรอยละ 36 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดภาษีลงรอยละ 24 ภายใน 10 
ป และแตละรายการสินคาจะตองลดลงอยางนอยรอยละ 10 

นอกจากนี้ สมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวจะตองลดมาตรการการอุดหนุนภายในที่
บิดเบือนการคาลงรอยละ 20 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตองลดลงรอยละ 13 
ภายใน 10 ป สวนการอุดหนุนการสงออก ใหประเทศพัฒนาแลวลดปริมาณที่ไดรับการอุดหนุน
สงออกลงรอยละ 21 และลดเงินอุดหนุนสงออกลงรอยละ 36 ภายใน 6 ป สวนประเทศกําลัง
พัฒนา ลดปริมาณที่ไดรับการอุดหนุนสงออกลงรอยละ 14 และลดการใหเงินอุดหนุนสงออกรอย
ละ 24 ภายใน 10 ป เปนตน 

3. ความตกลงสิ่งทอและเสื้อผา 
เปนเวลากวา 30 ป ที่การคาส่ิงทอถูกจัดระเบียบอยูภายใตความตกลงสิ่งทอที่เรียกวา 

Multifibre Arrangement (MFA) ซึ่งอนุญาตใหผูนําเขาจํากัดการนําเขาส่ิงทอเปนรายประเทศได 
ดังนั้น ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต จึงไมอาจสงออกไดตามกําลังการผลิต แตหลังจากการ
เจรจาแกตตรอบอุรุกวัย ประเทศผูนําเขาจะตองปรับตัว โดยคอยๆ ยกเลิกมาตรการจํากัดการ
นําเขาดังกลาวใหหมดไปภายใน 10 ป นับจากป2538 และในชวง 10 ป รายการใดที่ถูกจํากัด
โควตาก็จะตองขยายโควตาใหมากข้ึน ในขณะเดียวกันตองลดจํานวนรายการสินคาที่มีจํากัด
โควตาดวย 

4. ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
กําหนดใหมีการใชมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว เพื่อความจําเปนในการปกปอง

สุขภาพและชีวิตมนุษย สัตว และพืช โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร และไม 
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ประวัติความเปนมา ASEAN 
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

Southeast Asian Nations – ASEAN) เกิดข้ึนเมื่อป 2510 ในยุคแหงการเผชิญหนาทาง
การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตบนความแตกตางทาง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร และมีนโยบายแขงขันในการผลิต การสงออก การตลาด การหาแหลงทุนและ
เทคโนโลยี ทําใหการเจริญเติบโตขององคกรเปนไปอยางชา ๆ ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญา
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนปฏิญญาในการกอตั้งอาเซียน ไดระบุวัตถุประสงคของการรวมตัวกัน ดังนี้ 
เรงรัดความ เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในภูมิภาคโดยอาศัย ความ
รวมมือระหวางกันสงเสริม พื้นฐานและเสถียรภาพ ในภูมิภาค โดยยึดหลักยุติธรรมและ
กฎเกณฑของกฎบัติ สหประชาชาติสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ดานตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหารชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรม วิจัย ในดานการศึกษา วิชาชีพ เทคนิค และการบริหาร
รวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขยายการคา 
การศึกษา ปญหาการคาโภคภัณฑระหวางประเทศ การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก การ
ขนสงและคมนาคม และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนสงเสริมการศึกษาของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รักษาความรวมมือที่ใกลชิดและเปนประโยชนกับองคการระหวาง
ประเทศและภูมิภาคที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน และหาแนวทางรวมมืออยางใกลชิดระหวาง
กันมากข้ึน 

ในชวง 10 ปแรกหลังจากการกอตั้ง อาเซียนใหความสําคัญตอการจัดทํากรอบงานอยาง
กวางๆ และยืดหยุนได เพื่อใหสอดรับกับ ความคิด เห็นอันหลากหลายของสมาชิก และเพื่อให
เปนรากฐานอันมั่นคงสําหรับจุดมุงหมายรวมกันตอไป ดังนั้น แมวาจะไมคอยมีผลสําเร็จ เปนรูป 
ธรรมมากนัก แตก็เปนประโยชนตอการสานสัมพันธในการทํางานรวมกันระหวางรัฐบาล
อาเซียน ทําใหเกิดคานิยมที่ดี และวาง รากฐาน ความ สําเร็จในอนาคต ทิศทางในการ
ดําเนินงานของอาเซียนเริ่มชัดเจนข้ึนในป 2520 เมื่อผูนําอาเซียนประชุมสุดยอดคร้ังแรก ณ 
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และไดลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน (Declaration of 
ASEAN Concord) และสนธิสัญญาไมตรีและ ความ รวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ซึ่งขยาย ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ของ อาเซียนไปอยางกวางขวาง ครอบคลุมถึงความรวมมือดานโภคภัณฑพื้นฐานโดยเฉพาะ
อาหารและพลังงาน การจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ การขยายการคาระหวางประเทศสมาชิก 
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การจัดตั้งระบบสิทธิพิเศษทางการคาระยะยาว การปรับปรุงการเขาสูตลาดนอกอาเซียน และ
การ แกไขปญหาโภคภัณฑระหวางประเทศ และประเด็นเศรษฐกิจโลกอื่น ๆ 

 

ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะแรก 
อาเซียนตระหนักดีวา ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการรักษา

สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคดังนั้น นอกจากความรวมมือทางการเมือง 
สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม แลวอาเซียนจึงมุงมั่นที่จะขยาย ความรวมมือทาง เศรษฐกิจ
ระหวาง กันมา โดยตลอดอีกดวย 

ในป 2520 รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวยสิทธิพิเศษทาง
การคาอา เซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements: PTA) ซึ่งเปนการ 
ใหสิทธิพิเศษโดยสมัครใจ และแลกเปลี่ยนสินคากับสินคา สิทธิพิเศษสวนใหญเปน การลด ภาษี 
ศุลกากรขาเขา และการผูกพันอัตราอากรขาเขา ณ อัตราที่เรียกเก็บอยู หลังจากนั้นก็มีโครงการ
ความรวมมือตางๆ ตามมา โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมมีถึง 4 โครงการ ไดแก โครงการ
อุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project: AIP) ป 2523 โครงการ แบงผลิตทาง
อุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Complementation: AIC) ป 2524 โครงการรวม
ลงทุนดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Joint Ventures: AIJV) ป 2526 
โครงการแบงผลิตชิ้นสวนยานยนต (Brand-to-Brand Complementation: BBC) ป 2532 

จนกระทั่งป 2533 องคประกอบสําคัญของเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเริ่มปรากฏ 
ใหเห็นเปนครั้งแรก เมื่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซียนไดตกลงใชอัตราภาษีพิเศษท่ีเทากันสําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมบางชนิด รวมทั้งซีเมนต ปุย และเย่ือกระดาษ อยางไรก็ตาม โครงการความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของอาเซียนกอน การจัดตั้งอาฟตาไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากปจจัย ดังนี้ สมาชิกอาเซียนไมมีความสัมพันธใกลชิด ทั้งดานการเมือง
และเศรษฐกิจ แมจะอยูในภูมิภาคเดียวกัน การรวมตัวเกิด จากการ คุกคาม ความมั่นคงจาก
ภายนอก มิใชจากสํานึกแหงความเปน ภูมิภาคเดียวกันแตละประเทศ อยูระหวางการพัฒนา 
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมองกันเปนคูแขงการสงออก และเห็นวาภายนอกภูมิภาค คือ 
แหลงเงินทุนและเทคโนโลยี โครงสรางองคกรออนแอ สํานัก เลขาธิการอาเซียน มีงบประมาณ
จํากัด ไมมีอํานาจและความเปนอิสระเพียงพอท่ีจะกําหนดความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
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ความเปนมาของ AEC 
          ภายหลังที่การดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตาได บรรลุ
เปาหมายในป 2546 อาเซียนยังคงใหความสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
รวมกัน อยางตอเนื่อง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2545 ณ ประเทศกัมพูชา ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
เพื่อมุงไปสูการเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ใน
ระยะแรกเริ่ม เพื่อดําเนินการตามมติดังกลาวของผูนําอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ไดเห็นชอบใหมีการจัด จางบริษัท McKinsey ทําการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาไดเสนอแนะให
อาเซียนเรงรัดการรวมกลุมในสาขา อุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศักยภาพของ อาเซียน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมดานสินคาอุปโภค/บริโภค ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่อาเซียนมีการคาระหวางกันใน
อาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกสูงสุด
ของอาเซียน ในขณะเดียวกัน อาเซียนตองปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียน
ใหมีประสิทธิภาพมาก ย่ิงข้ึนในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณ Bali Concord II เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภายในป 2563 และให เรงรัดการรวมกลุมเพื่อเปด
เสรีสินคาและบริการสําคัญ 11 สาขาสําคัญ (priority sectors) ไดแก การทองเที่ยว การบินยาน
ยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร และประมง เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สุขภาพ ตอมาไดเพิ่มสาขาโลจิสติกส เปนสาขาท่ี 12 โดยผูนําอาเซียนและ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงและ พิธีสารท่ีเกี่ยวของแลว ระหวาง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว 
โดยจะเริ่มมีผลบังคับใชปลายเดือนสิงหาคม 2548 
 
เปาหมายของ AEC 
          อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะ
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน (single market and single production base) มีการ
เคล่ือนยายสินคาบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี เพื่อมุงใหอาเซียนเปน
ตลาดและฐานการผลิตเดียวรวมกัน ตอมาผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเซบูวาดวยการ  
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แนวขอสอบ การจัดการงานทั่วไป 
 
1. นการบริหารงานตองคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง     
(1) การพิจารณาถึงผลสําเร็จที่ธุรกิจสามารถกระทําไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 
(2) การพิจารณาถึงทุนที่ลงไป และผลลัพธที่ไดวามีความคุมคามากนอยเพียงใด 
(3) การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่ลงทุนไปวามีตนทุนต่ําสุดหรือไม 
(4) การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรบัวาเปนไปตามแผนหรือไม   
(5) การประหยัดคาใชจายในการลงทุน 
ตอบ  2 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรใหนอยที่สุดและเกิด

ผลประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาถึง อัตราสวนระหวางปจจัยการผลิตตอผลผลิต 
 

2. แผนงานที่มีการจัดสรรทรัพยากรและเรียงลําดับกอนหลังของกิจกรรมเพื่อใหเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด เรียกวา 
(1) นโยบาย (Policy)    (2) งบประมาณ (Budget)   
(3) กระบวนการ (Process)   (4) แผนการ (Program)   
(5) วิธีปฏิบัติ (Procedure) 
ตอบ  4 เปนแผนเบ็ดเสร็จซึ่งรวบรวมทรัพยากรตางๆ ที่ตองใชในรูปแบบเดียวกัน โดยจัด

เรียงลําดับกอนหลังของกิจกรรมตางๆ ที่ตองทําใหแลวเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
3. การปรับลดขนาดขององคการ (Downsizing) หมายถึง 

(1) การตัดลงจํานวนพนักงานใหเหลือเทาที่จําเปน   
(2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
(3) การลดขนาดขององคการใหเล็กกระทัดรัด   
(4) เปนการลดขั้นตอนในการทํางานใหนอยลง 
(5) ถูกท้ังหมด 
ตอบ  5  Downsising หรือ การลดขนาดขององคการ เปนกระบวนการซึ่งธุรกิจคนหาเพื่อ

ลดขนาดและขอบเขตอยางถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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องคการ โดยการกําหนดระดับการจางาน ดวยการใชโปรแกรมใหออกจากงาน
เร็วปกติ หรือใชโปรแกรมปลดออก ซึ่งใชเปนผลลัพธของการเปล่ียนแปลงในกล
ยุทธขององคการหรือตลาด เพื่อใหองคการมีขนาดเล็กกะทัดรัด 

 
4. การจัดกลุมกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ คือ 

(1) การแบงงานกันทํา    (2) การมอบหมายงาน   
(3) การกระจายอํานาจ    (4) การจัดองคการ    
(5) การมอบหมายอํานาจเบ็ดเสร็จ 
ตอบ  1 การจัดกลุมกิจกรรมท่ีตองทําเพื่อทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ  

หมายถึง การจัดแผนกงาน คือ การแบงงานขององคการออกเปนหนวยหรือ
แผนกอิสระ  โดยระบุความรับผิดชอบของผูบริหาร ตลอดจนการรวมกลุม
กิจกรรมตางๆ ที่มีลักษณะเดียวกันเขาดวยกัน โดยยึดหลักเกณฑและการแบง
งานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน 

 
5. แผนภูมิองคการ (Organization Chart) จะแสดงถึง 

(1) ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ    
(2) คําบรรยายลักษณะงาน 
(3) รายละเอียดระบุคุณสมบัติของตําแหนงงาน   
(4) หนาที่และภารกิจในองคการนั้นๆ 
(5) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน 
ตอบ  1 แผนภูมิองคการ หมายถึง แผนผังการแบงสวนงานขององคการ ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึง ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ หนาที่หลัก สายการบังคับบัญชา และ
อํานาจหนาที่ของผูบริหาร ซึ่งรับผิดชอบในหนาที่งานตางๆ ตามลําดับข้ันใน
องคการ 

 
6. ขอใดที่เปนลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 

(1) ผูนําดังกลาวจะเปนผูทําการตัดสินใจเปนสวนมาก ในเรื่องที่มีความสําคัญ 
(2) ผูนําที่มอบหมายและกําหนดใหผูใตบังคับบัญชาวางวัตถุประสงค และวางแบบตางๆ 
โดยตนเองวางมือออกมา 
(3) ผูนําที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดเสนอแนะความคิดเห็นหรือคําแนะนําตางๆ 
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7. การวางแผนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขอใด 
(1) ภาวะการณที่แนนอน  (2) ภาวะการณที่ไมแนนอน  (3) อนาคต 
(4) ภาวะการณเส่ียงภัย  (5) ถูกทุกขอ 
ตอบ  5 การวางแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับ   

1. สภาวะการที่แนนอน   
2. สภาวะการที่ไมแนนอน หรือภาวะการภายใตความเสี่ยง   
3. เปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 
 

8. องคการธุรกิจโดยทั่วไปนั้น ควรใชระบบการตัดสินใจแบบใด จึงจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได 
(1) รวมอํานาจ   (2) กระจายอํานาจ  (3) แบบอํานาจ 
(4) ตามความเหมาะสมกับแตละสถานการณ   (5) ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ  4 การตัดสินใจน้ันอาจกระทําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือรวมกันเปนกลุมทําการ

ตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานการณความเหมาะสมของแตละกรณี 
 

9. สายการบังคับบัญชาในโครงสรางขององคการนั้น ไมไดชี้ใหเห็นถึงสายสัมพันธดานใด 
(1) ดานอํานาจหนาที่  (2) ประธานบริษัท  (3) ดานการติดตอส่ือสาร 
(4) ตําแหนงงาน   (5) ผิดทุกขอ 
ตอบ  2 สายการบังคับบัญชา เปนส่ิงที่ชี้ใหเห็นถึงสายสัมพันธดานตางๆ 3 ดานคือ   

1. ดานอํานาจหนาที่   
2. ดานความรับผิดชอบ   
3. ดานการติดตอส่ือสาร 
 

10. จุดมุงหมายของกิจกรรมในการดํารงอยูเรียกวา 
(1) แผนภูมิองคการ  (2) วัตถุประสงคขององคการ  
(3) ทิศทางขององคการ  (4) ภารกิจขององคการ (5) นโยบายขององคการ 
ตอบ  4 ภารกิจ (Mission) หมายถึง หนาที่หรืองานพื้นฐานขององคการ จุดมุงหมาย 

(Purposes) หมายถึง จุดมุงหมายพื้นฐานและส่ิงที่ตองการ เพื่อความคงอยูของ
องคการ 2 คํานี้สามารถใชแทนกันได 

 



~ ๑๗ ~ 
 

ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

8.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ
หมายถึงผูใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรอืความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มคีวามสําคัญ
และจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะ
ดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 6 (2)) 

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

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปน
กลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) 

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

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
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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.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 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) 

 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
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15. การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกีป่ 
 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 ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 

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

หัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการเปนผูลง
นามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
(ระเบียบฯ ขอ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวิธีการทํางานของพนักงานราชการอาจจะมคีวามแตกตางกันโดย 
พิจารณาถึงส่ิงใด 

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

วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจําสวน
ราชการ ใหเปนไปตามทีส่วนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของ
พนักงานราชการในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 
(ระเบียบฯ ขอ 13) 

 
18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหกระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
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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, 
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