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 ประวัติความเปนมากองทัพอากาศ 

 
กิจการบินของไทย เร่ิมตนในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เม่ือ

มีชาวตางประเทศ ไดนําเคร่ืองบิน มาแสดงใหชาวไทย ไดชมเปนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2454 อันทําให ผูบังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยน้ัน พิจารณาเห็นวา ประเทศไทย
จําเปนตองมีเคร่ืองบิน ไวเพ่ือปองกันภัย ท่ีจะเกิดแกประเทศชาติ ในอนาคต ดวยเหตุ น้ี 
กระทรวงกลาโหม จึงไดต้ัง "แผนกการบิน" ข้ึนในกองทัพบก พรอมท้ังไดคัดเลือกนายทหารบก 3 
คน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝร่ังเศส อันไดแก พันตรีหลวงศักด์ิศัล
ยาวุธ รอยเอกหลวงอาวุธสิขิกร และ รอยโท ทิพย เกตุทัต ท้ัง 3 ทานน้ี ในเวลาตอมา ไดรับ

พระราชทานยศ และบรรดาศักด์ิ ตามลําดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวา
อากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธ์ิ และ นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และ 
กองทัพอากาศไดยกยองใหเปน "บุพการีของกองทัพอากาศ"  

ในขณะท่ีนายทหารทั้งสามกําลังศึกษาวิชาการบินอยูน้ันทางราชการ ไดส่ังซ้ือเคร่ืองบิน 
รวมท้ัง มีผูบริจาคเงินรวมสมทบซ้ือดวยเปนคร้ังแรก จํานวน 8 เคร่ือง คือเคร่ืองบินเบรเกตปก 2 
ช้ัน จํานวน 4 เคร่ือง และ เคร่ืองบินนิเออปอรตปกช้ันเดียว จํานวน 4 เคร่ือง อันอาจกลาวไดวา 
กําลังทางอากาศของไทย เร่ิมตนจากนักบินเพียง 3 คน และเคร่ืองบินอีก 8 เคร่ืองเทาน้ัน การบิน
ของไทยในระยะแรก ไดใชสนามมาสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปจจุบัน เปนสนามบิน แต
ดวยความไมสะดวกหลายประการ บุพการีท้ัง 3 ทาน จึงไดพิจารณาหาพื้นท่ี ท่ีมีความเหมาะสม
ตอการบิน และไดเลือกเอาตําบลดอนเมือง เปนท่ีต้ังสนามบิน พรอมท้ังไดกอสรางอาคาร สถานท่ี
โรงเก็บเคร่ืองบินอยางถาวรขึ้น เม่ือการโยกยายกําลังพล อุปกรณ และเคร่ืองบิน ไปไวยังท่ีต้ังใหม
เรียบรอยแลว ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม จึงไดส่ังยกแผนกการบินข้ึนเปน 
"กองบินทหารบก" ซ่ึงถือไดวา กิจการการบินของไทย ไดวางรากฐานอยางม่ันคงขึ้นแลว ต้ังแต
บัดน้ันมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปเปน "วันที่ระลึกกองทัพ 
อากาศ" 

นับแตน้ันมา บทบาทของกําลังทางอากาศ ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ และมีการ
พัฒนาอยางเปนลําดับ นับต้ังแตการเขารวมรบ ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 กับพันธมิตรในยุโรป เม่ือป 

พ.ศ. 2460 ซ่ึงทําใหช่ือเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เปนท่ียอมรับ และยกยอง เปนอันมาก และ
ทางราชการไดยกฐานะ กองบินทหารบกข้ึนเปน "กรมอากาศยานทหารบก" ในเวลาตอมา 
กําลังทางอากาศ ไดพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง และเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติ 
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พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2551 
เปนปท่ี 63 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวาโดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2551” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 
(2) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2507 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ขาราชการทหาร” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการทหาร 
“ขาราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความวา ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังให

รับราชการในกระทรวงกลาโหมในตําแหนงท่ีมิใชอัตราทหารและไมมีช้ันยศเพื่อปฏิบัติหนาท่ีท่ีตอง
ใชความชํานาญเฉพาะทาง 

“ทหารกองประจําการ” หมายความวา ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับ 
ราชการทหาร 

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวานักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เจาหนาที่ทางทหาร” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงต้ังโดย 
ความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติน้ี 

“การใชกําลังทหาร” หมายความวา การใชทหารตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง ขาราชการพล
เรือนกลาโหม และเจาหนาท่ีทางทหาร เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี 
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อํานาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 
บททั่วไป 

มาตรา 6 ทหาร ประกอบดวย ขาราชการกระทรวงกลาโหมที่เปนขาราชการทหารทหาร
กองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการและบุคคลท่ีถูก
เรียกเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขาราชการกระทรวงกลาโหม แบงออกเปนสองประเภท ไดแก ขาราชการทหารและ
ขาราชการพลเรือนกลาโหม 

การกําหนดตําแหนง การบรรจุ การแตงต้ัง การปรับตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือนการ
บังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณการ
รองทุกข และการอื่นใดตามท่ีจําเปนเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนกลาโหมใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และการใหไดรับเงินประจํา 
ตําแหนง ของขาราชการพลเรือนกลาโหม ใหนําบทบัญญัติท่ีใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือตามกฎหมายวาดวยการน้ันมาใชบังคับ
โดยอนุโลมไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนกลาโหมเปนการเฉพาะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการพลเรือนกลาโหมใหเปนไปตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น ใหขาราชการพลเรือนกลาโหมเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี 

มาตรา 7 การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม ตองดําเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เวนแตในกรณีใดท่ีมีความจําเปนในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม 
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติราชการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
กลาโหม เปนการเฉพาะสําหรับกรณีน้ันได โดยใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ

ภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

(2) พิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
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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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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 เอกสารที่มีคุณคาในระยะส้ัน 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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  3. แยกตามประเภทขององคการ (Kinds of Organization) เชน สํานักงานใหญ 
สํานักงานสาขา สํานักงานในตางประเทศ เปนตน 
  ขั้นที่สอง กําหนดระยะเวลาในการเก็บเอกสารรอไวกอนทําลาย เชน เก็บตลอดกาล 
(Permanently), 7 ป,  2–3 ปหรือ 1 ป เปนตน 
    ลําดับขั้นการจัดทําตารางกําหนดระยะเวลาเก็บเอกสาร ควรปฏิบัติเปนข้ัน ๆ 
ดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุมข้ันตนรวมกันระหวางหัวหนาฝายตาง ๆ  
2. จัดทําบัญชีเอกสารทั้งส้ิน 
3. กําหนดคุณคาหรือคุณประโยชนของเอกสารแตละกลุม 
4. จัดทํารางกําหนดระยะเวลาฯ เสนอตอผูบริหารสูงสุด และหัวหนาฝายตาง ๆ เพื่อ

ขออนุมัติใช 
5. จัดพิมพและแจกจายตารางกําหนดระยะเวลาเก็บเอกสารตามที่ไดรับอนุมัติ 

 
การจัดทําบัญชีเอกสาร (Inventorying Records) 
  การจัดบัญชีเอกสาร หมายถึง การจัดทํารายการสํารวจเอกสารทุกแฟม ซึ่งควรจะ
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อเอกสารนั้น เชน ชื่อแบบฟอรม หรือชื่อแฟม 
2. เลขที่แบบฟอรม 
3. ประเภทของสําเนา 
4. ใบแนบหรือเอกสารแนบ โดยระบุประเภทของสําเนาดวย 
5. ระบุดัชนี เชน ตามระบบตัวอักษรหรือตัวเลข 
6. ปรมิาณและขนาดของแฟม 
7. อายุของแฟม 
8. ที่เก็บแฟม 
9. ขอบเขตและจุดมุงหมายของการเก็บเอกสารนั้นไว 
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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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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

 
3."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มอียูหรือราคาสูงสุดท่ี 

ราชการจะพงึไดรับตามหลักเกณฑที่ผูใดกําหนด 
 ก. กว.พอ.     ข. กวพ.อ. 
 ค. กพร.     ง. กพ.ร. 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 

"ราคาสูงสดุ" หมายความวา ราคากลาง  วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรอืราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพึงรบัไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 3) 
 
 
4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือ
การกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดข้ึนไป 
 ก. 500,000 บาทขึ้นไป   ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 
 ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป   ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 
 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
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 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กวพ.อ. มชีือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 

 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการว าดวยพัส ดุดวยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด   
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11. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง ในวงเงิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
อยูในอํานาจหนาที่ของใคร 

ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. ปลัดกระทรวง 
ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. ถูกทุกขอ 

 
12. การจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําไดกี่วิธี 
 ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
 ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
 
13. การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคย
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการท่ีมีหลักฐานดี ใหใชกับการกอสราง
ที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 2,000,000 บาท เปนการจาง
แบบใด 

ก. การจางโดยวิธีตกลง   ข. การจางโดยวิธีคัดเลือก 
ค. การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด   
ง. การจางโดยวิธีพิเศษ 

 
14. ขอใดเปนการวาจางโดยการประกวดแบบ  

ก. อนุสาวรีย       ข. รัฐสภา  
ค. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ     ง. ถูกทุกขอ 

 
15. อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางไมเกิน 10,000,000 บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุม
งาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละเทาใดของวงเงินงบประมาณคากอสราง 

ก. รอยละ 0.5      ข. รอยละ 1.0 
ค. รอยละ 1.5      ง. รอยละ 2.0 
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แนวขอสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ 
 
1.หนังสือราชการ เปนเอกสารของทางราชการที่ใชติดตอกนัระหวางหนวยงานใด 
 ก. ระหวางหนวยราชการเดียวกัน 
 ข. ระหวางตางหนวยราชการ 
 ค. หนวยงานราชการกบัหนวยงานภายนอก 
 ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

หนังสือราชการ เปนเอกสารของทางราชการที่ใชติดตอกันระหวางหนวยราชการ
เดียวกัน  ตางหนวยราชการ  หรือกับหนวยงานภายนอก โดยมีเปาหมายที่แตกตางกันไป  
เชน เปนคําขอ คําชี้แจง รายงาน คําเสนอ คําส่ัง ฯลฯ แลวแตกรณี 
 
2.ข้ันตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือข้ันตอนใด 
 ก. ข้ันศึกษาขอมูล 
 ข. ข้ันรวบรวมความคิด 
 ค. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 ง. ข้ันลงมือเขียน 
ตอบ ก. ขั้นศึกษาขอมูล 
 ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ  ประกอบดวย 
 1. ข้ันศึกษาขอมูล 
 2. ข้ันรวบรวมความคิด 
 3. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 4. ข้ันลงมือเขียน 
 5. ข้ันตรวจสอบและปรบัปรุง 
 
3.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด 
 ก. หลักความถูกตอง    ข. หลักความชัดเจน 
 ค. หลักความเปนระเบียบสวยงาม  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักความถูกตอง  ความชัดเจนและความเปน
ระเบียบสวยงาม 
 
4.การเขียนใหถูกตองเกี่ยวกับสวนประกอบเปนการเขียนหนังสือราชการ  ที่ยึดหลักความ
ถูกตองตามรูปแบบใด 
 ก. ถูกรูปแบบ     ข. ถูกชื่อเรือ่ง 
 ค. ถูกเนื้อหา     ง. ถูกภาษาราชการ 
ตอบ ก. ถูกรูปแบบ 

การเขียนหนังสือราชการใหถูกรูปแบบ หมายถึง การเขียนใหถูกตองเก่ียวกับ
สวนประกอบ หรือโครงสรางตามรูปแบบของหนังสือราชการ ซึ่งจะมีรูปแบบและขอกําหนด
เฉพาะของแตละประเภท  รวมแลวมี 6 ประเภทดวยกัน คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน  
หนังสือประทับตรา  หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ  และหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรื
อรรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
5.ความชัดเจนของหนังสือราชการนัน้ตองยึดหลักความชัดเจนอยางไร 
 ก. เนื้อหาชัดเจน 
 ข. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน 
 ค. เนื้อหาชดัเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน 
 ง. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน, เรื่องชดัเจน 
ตอบ ค. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน 
 ความชัดเจนในการทําหนังสือ มี 3 ประการคอื  
 1. จุดประสงคชัดเจน 
 2. เนื้อหาชัดเจน 
 3. ขอมูลชัดเจน 
 
6.สําหรับหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก โดยมีขอความอยางเดียวกัน ซึ่งเรียกวา 
"หนังสือเวียน" ใหเพิ่มรหัสตัวอักษร คือตัวใด 
 ก. ว      ข. หว 
 ค. ทว      ง. วฉ 
ตอบ ก. ว 
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สําหรับหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก โดยมีขอความอยางเดียวกัน  ซึ่งเรียกวา 
"หนังสือเวียน" ใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ "ว" หนาเลขทะเบียนหนังสือ  ซึ่งกําหนดเปนเลขที่
หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 1  เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฎิทิน  หรือใชเลขที่ของ
หนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
 
7.ขอใดเปนชนิดของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือภายนอก    ข. หนังสือประทับตรา 
 ค. หนังสือประชาสัมพันธ   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ชนิดของหนังสือราชการ  มี 6 ชนดิ คือ 1) หนงัสือภายนอก 2) หนังสือภายใน 3) 
หนังสือประทับตรา 4) หนังสือส่ังการ 5) หนังสือประชาสัมพันธ และ 6) หนังสือที่เจาหนาที่
ทําข้ึนหรือรรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
8.หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพธิี โดยใชกระดาษตราครฑุ เปนหนังสือติดตอระหวาสวน
ราชการ หรอืสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
เรียกวาหนังสือชนิดใด 
 ก. หนังสือภายนอก    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือประทับตรา    ง. หนังสือส่ังการ 
ตอบ ก. หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธ ีโดยใชกระดาษตราครฑุ 
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมถีึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมใิช  สวน
ราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
 

9.ขอใดมิใชหนังสือส่ังการ 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
ตอบ ค. กฎ 
 หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบยีบ และขอบังคับ 
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10.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจหนาที่ไดวางไวโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได เพื่อ
ถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ  บรรดาขอความท่ีผูมอีาํนาจหนาที่ไดวางไวโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถอืเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใหใชกระดาษตราครุฑ 
 
11.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญตัิ
ใหกระทําได เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
ตอบ ง. ขอบังคับ 

ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมอีาํนาจหนาที่กําหนดใหใช  โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญตัิใหกระทําได  ใหใชกระดาษตราครุฑ 
 
12.ขอใดไมใชหนังสือประชาสัมพนัธ 
 ก. ประชาสมัพันธ    ข. ประกาศ 
 ค. แถลงการณ    ง. ขาว 
ตอบ ก. ประชาสัมพันธ 
  หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด  ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
13.บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบชดัเจนโดยทั่วกัน เรียกวา 
 ก. ประชาสมัพันธ    ข. ประกาศ 
 ค. แถลงการณ    ง. ขาว 
ตอบ ค. แถลงการณ  

แถลงการณ คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความ  เขาใจในกิจการ
ของทางราชการ  หรือเหตุการณ  หรอืกรณีใดๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกันใหใชกระดาษ
ตราครุฑ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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