
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สวนท่ี 1  ความรูเกี่ยวกับศุลกากร        5 
ประวัติกรมศลุกากร          6 
          วิสัยทัศนกรมศุลกากร         7 
          พันธกิจกรมศุลกากร 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร         7 
พิธีการนําเขาศุลกากร          8 
          ประเภทใบขนสินคาขาเขา          9 
           เอกสารท่ีควรจัดเตรียมในการนําเขาสินคา      10 
          ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนําเขาสินคา       11 
          แผนผังแสดงขั้นตอนการนําเขาสินคา       12 
ราคาแกตต           13 
การอุทธรณการประเมินอากร         25 
การใหบริการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา       28 
การทําบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร        30 
ตัวแทนออกของรับอนุญาต         51 
ผูประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)       57 
พิธีการสงออกสินคา          75 
          ประเภทใบขนสินคาขาออก        75 
          เอกสารท่ีผูสงออกควรจัดเตรียมในการสงออกสินคา     76 
           ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการสงออกสินคา      76 
          ขอควรทราบเพิ่มเติมในการสงออกสินคา      76 

ผังแสดงการสงออก           79 
พิธีการนําเขาและสงออกเพื่อการประชุมระหวางประเทศ     80 
พิธีการนําเขารถยนตสวนบุคคล        83 
พิธีการนําเขาของใชในบานเรือน         95 
พิธีการนําเขาของเอกสิทธ์ิหรอืของท่ีไดรับบริจาค      98 
พิธีการ A.T.A. CARNET         105 
ใบสุทธินํากลับ           112 
การจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน         116 
 สิทธิประโยชนอื่นท่ีเกี่ยวของกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม    156 
          การสงเสริมการลงทุน         156 
          การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ       159 
ผูนําของเขาผูสงออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)     178 
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)        180 
การคืนอากรสําหรับของท่ีนําเขามาแลวสงกลับออกไป     192 
ความผิดทางศุลกากร          194 
           ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร       194 
            ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร       194 
            ความผิดฐานสําแดงเท็จ        195 
            ความผิดฐานนําของตองหามตองกํากัดเขามาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 196 
            ความผิดฐานฝาฝนพิธีการศุลกากร       197 
แนวขอสอบสวนท่ี 1  ความรูเกี่ยวกับศุลกากร       198 
สวนท่ี 2  กฎหมายเกี่ยวของกับศุลกากร       204 
 



 3

สวนท่ี 3 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ     288 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ       288 
     องคการเพื่อสงเสริมธรุกิจและการคาระหวางประเทศ     293 
 ดุลการคาและดุลการชําระเงิน        302 
 การสงเสริมการลงทุน         309 
 ชิปปงและศุลกากร         311 
 วิธีการสงสินคาออกและการสั่งสินคาเขา      315 
 การสงเสริมการสงออก         334 
แนวขอสอบสวนท่ี 3 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ    347 
สวนท่ี 4 ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร        368 
ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                                                                       368 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                                                     368         
 ระบบเครือขาย                                                                                       385 
 อินเตอรเน็ต  (Internet)                                                                  389 
 โปรแกรมประยุกตใชงาน                                                                      391     
 การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแวร                                                                     395 
 ไวรัสคอมพิวเตอร                                                                  396 
แนวขอสอบสวนท่ี 4 ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร                       397 
สวนท่ี 5 ความรูเกี่ยวกับงานสํานักงาน        406 
ระเบียบงานสารบรรณ           406 
แนวขอสอบ ระเบียบงานสารบรรณ         421 
ระเบียบพนักงานราชการ          443 
แนวขอสอบ ระเบียบพนักงานราชการ         454 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานท่ีทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง 
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร 

เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา 
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากข้ึน มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่
ทําการศุลกากร  

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน 
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปล่ียน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ข้ึน
แทนท่ีทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิดความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต  

ในปจจุบันกรมศุลกากร ไดรับบทบาทและหนาที่จากเดิมที่เนนการจัดเก็บภาษีอากร
จากของที่นําเขามาในและสงออกไป นอกราชอาณาจักรมาเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาสงเสริม
ดานการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแขงขันกับตลาด
การคาของโลกได ควบคูกันนั้นกรมศุลกากร ไดพัฒนาระบบงานการจัดองคกรการ นําระบบ
คอมพิวเตอร มาใชในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของขาราชการใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงาน
ตางๆแลว กรมศุลกากรไดปรับปรุงขยายหนวยงานตางๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารท่ีทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา 
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539  

วิสัยทัศนกรมศุลกากร 

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการแขงขัน และความปลอดภัยทางสังคม 

พันธกิจกรมศุลกากร 

1.  บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
2.  สนับสนนุความสามารถในการแขงขัน 
3.  ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. มุงพัฒนาขีดสมรรถนะมาตรฐานโลก 
2.  มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.  มุงมั่นศุลกากรสะดวกและโปรงใส 
4.  มุงสูมิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร 
5.  มุงมั่นจดัเก็บภาษีอากรและปกปองเศรษฐกิจ 
6.  มุงเปนหนาดานหลักปกปองสังคม 
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พิธีการนําเขาศุลกากร 

 ในการนําเขาสินคา ผูนําเขาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการนําเขา  อาทิ กระทรวงพาณิชยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ฯลฯ ที่กําหนดไวใหครบถวน โดยมีคําแนะนําใน
การจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคา ดังนี้ 
 1.  ประเภทใบขนสินคาขาเขา  เปนแบบพิมพที่กรมศุลกากรกําหนดใหผูนําเขาตอง
ย่ืนตอกรมศุลกากรในการนําเขาสินคา ซึ่งจําแนกออกเปน 9 ประเภทตามลักษณะการนําเขา  

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต
และภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได
กําหนดใหใชใบขนสินคาประเภทอื่น 

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินคาขาเขาพิเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม ใชสําหรับการนําเขาสินคาทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่
กรมศุลกากรกําหนดสําหรับของที่นําเขาในลักษณะเฉพาะ เชน การนําเขาสัตวเล้ียงมีชีวิต 

(3) แบบ กศก. 103 คํารองขอผอนผันรับของ/สงของออกไปกอน ใชสําหรับการ
นําเขาหรือสงออกสินคากอนปฏิบัติพิธีการครบถวนตามที่กรมศุลกากรกําหนด 

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคาสําหรับนําของเขาหรือสงของออกชั่วคราว 
ใชสําหรับการนําเขาหรือสงออกสินคาชั่วคราวประเภทตาง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคาสําหรับพื้นที่พัฒนารวม
ไทย- มาเลเซีย ใชสําหรับการนําเขาสินคาในเขตพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคาถายลํา ใชสําหรับพิธีการสินคาถายลํา 

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินคาผานแดน ใชสําหรับพิธีการสินคาผานแดน 

(8) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับรถยนตและจักรยานยนตนําเขาหรือสงออก
ช่ัวคราว ใชสําหรับการนํารถยนตและจักรยานยนตเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 
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แนวขอสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
 

1. การสงสินคาออก ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 
 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  
 (3) ใบอนุญาตสงออก  (4) ใบรับรองราคาสินคา 
 ตอบ 1 เอกสารที่จะตองนําไปย่ืนเพื่อตรวจสอบพิธีการสงออก ณ ฝายพิธีการสงออก

หรือดานศุลกากร ไดแก  1. ใบขนสินคาขาออก  2. บัญชีราคาสินคา  
(Invoice)  3. แบบ ธ.ต. 1 (ถามูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท)   4. บัญชีบรรจุหีบ
หอสินคา (Packing List)  ฯลฯ 

2. ใบส่ังปลอยสินคาของกรมศุลกากร คือ  
(1) Order B/L (2) ตั๋วแดง  
(3) Delivery Order (D/O) (4) Custom Invoice 

 ตอบ 2 การย่ืนใบขนสินคาเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบพิธีการนําเขา มีดังนี้  1. ตนฉบับ
ใบขนสินคาขาเขา  2. ใบสั่งปลอยของกรมศุลกากร (ตั๋วแดง)   3. สําเนาใบขน
สินคาขาเขา   4. ใบตราสงสินคา   5. บัญชีราคาสินคา  6. แบบ ธ.ต. 2 (ถา
มูลคาสินคาเกิน 5 แสนบาท) ฯลฯ 

3. การส่ังสินคาเขา ถาราคาสินคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) จะตองใชเอกสารฉบับใด 
 (1) ธ.ต. 1  (2) ธ.ต. 2  
 (3) Import Entry  (4) ใบรับรองราคาสินคา 
 ตอบ 2   
4. ในการทําการคาระหวาง 2 ประเทศ Advising Bank จะอยูในประเทศใด 
 (1) ประเทศผูนําเขา  (2) ประเทศผูสงออก 
 (3) ประเทศผูผลิตสินคา (4) ประเทศที่ส่ังซื้อสินคา 
 ตอบ 2 Advising Bank คือ ธนาคารผูแจงการเปดเลตเตอรออฟเครดิต (L/C) ไดแก 

ธนาคารที่อยูในประเทศผูขายหรือผูสงออก ซึ่งเปนผูรับ  L/C  จากธนาคารผู
เปด  L/C (Issuing Bank) สงใหแกผูขายสินคา (Beneficiary) 

5. ใครเปนผูส่ังเปดเลตเตอรออฟเครดิต 
 (1) ผูขายสินคา (2) ผูซื้อสินคา (3) ผูค้ําประกัน (4) ผูรับอาวัล 
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 ตอบ 2 เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เปนเอกสารที่ธนาคารเปนผูออก
ใหแกผูขายสินคาตามคําส่ังของผูซื้อสินคา  โดยธนาคารรับรองที่จะจายเงิน
ใหแกผูขายสินคา หรืออาจกลาวไดวาธนาคารเปนผูค้ําประกันการจายเงินคา
สินคานั่นเอง 

6. สําหรับประเทศไทยรับเงินตราจากตางประเทศโดยวิธีใด 
 (1) การขอ  (2) การกู  
 (3) การสงออก  (4) ถูกท้ังหมด 
 ตอบ 4 วิธีการไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศของไทยมีดังนี้ 1.การขอ  คือ ขอความ

ชวยเหลือภายใตโครงการตาง ๆ   2. การกู คือ การกูภายใตโครงการตาง ๆ   
3. การสงออก ถือเปนวิธีที่ดีที่สุด เพื่อใหไดเงินตรา    ตางประเทศเขามาอยาง
ภาคภูมิใจ 

7. การสงออกมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางไร 
 (1) ชวยใหแรงงานภายในประเทศมีงานทํา  
 (2) เกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
 (3) สามารถยกระดับการผลิตใหสูงข้ึนและปรับปรุงคุณภาพ  
 (4) ถูกท้ังหมด 
 ตอบ 4 การสงออกมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  1. สราง

ตลาดแรงงานใหกับประชาชนในประเทศ   2.  สามารถยกระดับการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   3.  สรางความกาวหนาทางวิชาการ  4. ทําใหมีการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีข้ึน 

8. ธนาคารหนึ่งทําหนังสือรับรองใหไวกับธนาคารหนึ่งในตางประเทศ เพื่อค้ําประกันลูกคา
ของตนที่ไปดําเนินกิจการใน       ตางประเทศ เปนเครดิตชนิดใด   

 (1) Stand - By – Credit (2) Letter of Credit  
 (3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 
 ตอบ 1 Stand - By – Credit เปน Clean L/C ที่ธนาคารหนึ่งเปดใหกับอีกธนาคาร

หนึ่งในตางประเทศ เพื่อค้ําประกันลูกคาของตนที่ไปดําเนินกิจการใน
ตางประเทศ    ทั้งนี้เพื่อยืนยันวาบริษัทลูกคาของตนจะไมบิดพล้ิวในภายหลัง 
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9. ผูซื้อสินคาในตางประเทศชวยเหลือผูขาย โดยยอมใหเบิกเงินลวงหนาเพื่อใชจายในการ
สงสินคาใหแกผูซื้อกอน 

(1) Stand - By – Credit (2) Letter of Credit   
(3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 

 ตอบ 3 Red Clause Credit คือ L/C ที่มีขอกําหนดใหผูรับประโยชนหรือผูขาย
สามารถเบิกเงินลวงหนาไดกอนจํานวนหนึ่ง เพื่อนําไปใชจายในการสงสินคา
แกผูซื้อ โดยตองการเพียงเอกสารรับรองจากผูขายวาเมื่อผลิตสินคาสําเร็จแลว
จะสงสินคาดังกลาวมาใหทีหลัง 

10. ผูซื้อเปดเลตเตอรออฟเครดิตโดยผานคนกลางซึ่งอยูอีกประเทศหนึ่ง โดยใชเลตเตอร
ออฟเครดิตของประเทศผูซื้อเปนหลักประกันไปยังประเทศผูขาย  

(1) Stand – By – Credit (2) Letter of Credit  
(3) Red Clause Credit (4) Back to Back Credit 

 ตอบ 4  Back to Back Credit คือ การเปด L/C ไปยังตางประเทศ เพื่อส่ังสินคาเขาโดย
ผานคนกลางซึ่งอยูอีกประเทศหนึ่งซึ่งสาเหตุที่ตองปฏิบตัิเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากประเทศที่ตองการสินคาไมสัมพันธไมตรีกับประเทศผูขาย หรือ
จําเปนตองสงสินคาผานประเทศที่เปนตัวแทนจําหนาย (Agent) 

11. อัตราซื้อหรอืขายเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะมีการสงมอบกันในภายหนาตามราคาทีต่กลงกัน 
  (1) Buying Rates     (2) Spot Rates  
 (3) Forward Rates     (4) Selling Rates 
 ตอบ 3   อตัราแลกเปล่ียนลวงหนา (Forward Rates) คือ  อตัราซื้อหรือขายเงินตรา

ตางประเทศที่มีการสงมอบกันในภายหนาตามราคาที่ตกลงกันไว ซึง่อาจจะ
เปน 1 เดือน หรือ 2 เดือน ฯลฯ 

12. เมื่อเรือบรรทุกสินคาจากตางประเทศเขาเทียบทา กอนที่จะขนสินคาออกจากเรือจะตอง 
     แสดงเอกสารฉบับใดตอเจาหนาที่ศุลกากร 
 (1) Landing Slip   (2) Manifest  
 (3) Commercial Invoice  (4) Bill of Lading 
 ตอบ 2  กอนที่จะนําสินคาข้ึนทาเรือนั้น เจาหนาที่เรือ (กัปตันเรือ) จะตองย่ืนบัญชี

สินคา (Manifest) ซึ่งเปนเอกสารท่ีแสดงรายการสินคาที่มากับเรือบรรทุก
สินคาตอเจาหนาที่ศุลกากรเสียกอนที่จะเปดระวางเรือ และในการขนสินคาจาก
เรือใหญมาลงเรือลําเลียงนั้น เจาหนาที่ศุลกากรท่ีมายังเรือก็จะออกใบขนที่  
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2548 

 
 ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

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

ของรัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น 
หรือในตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 



 11

4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
 หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
 

 หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

 หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตรา
ใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก 
เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

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

ประทับตรา 
 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  
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 หนังสือสั่งการ 
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ 
และขาว 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทาง
ราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง 
ใชกระดาษตราครุฑ  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

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

หนังสือประทับตรา คอื หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรอืผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
สวนราชการระดับกรมข้ึนไป  เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากบัตรา (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 
 
11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทบัตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องที่คาง 
 ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 
  1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  4. การเตือนเรื่องที่คาง 
 5. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ
ประทบัตรา 
  6. การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
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 (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 หมายถึงหนังสือส่ัง
การประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ให
ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
15.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถอื
เปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
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 ตอบ ข. ระเบียบ 
ระเบียบ คอื บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถอืเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครฑุ  (ขอ 
17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
16.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจหนาที่ใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทํา
ได เรียกวา  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ขอบังคับ 

ขอบังคับ คอื บรรดาขอความท่ีผูมอีาํนาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญตัิใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
17.หนังสือประชาสัมพันธ มีกี่ชนิดอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพนัธ และขาว  
 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพนัธ แถลงการณ และขาว 
 ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 

หนังสือประชาสัมพันธม ี3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว (ขอ 19 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
18.บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชีแ้จงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตนิั้น
เรียกวาหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ 
 ค. ขาว      ง. ประชาสัมพันธ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏบิัติ ใชกระดาษตราครฑุ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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19.ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปล่ียนคําวา "ประกาศ" 
เปนคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ข. แจงความ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปล่ียนคําวา ประกาศ เปน แจง
ความ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
20.บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือ
เหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ง. แถลงการณ 

แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ 
(ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
21.บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบนั้นเปนหนังสือประชาสัมพันธ 

ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ขาว      ง. แถลงการณ 
 ตอบ ค. ขาว    

ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชกรเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ (ขอ 22 ระเบียบ 
งานสารบรรณ) 

 
22.หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ , บันทึก , ขาว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออื่น 
 ค. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, แถลงการณ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, ประกาศ 
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67.ตราที่ใชประกอบงานหนังสือ เพือ่ลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา 
ขนาดเทาใด 
 ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  ข. 2.4 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร 
 ค. 2 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร  ง. 2 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร 
 ตอบ ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  

ตรารับหนังสือ คอื ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มี
ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 2.5 cm x 5 cm. มีชื่อสวนราชการอยูตอนบน (ขอ 78 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
68.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ 
 ก. มีขนาด เอส่ี    ข. มี 2 ชนิด ชนิดเลมและแผน 
 ค. ใชหนาเดียว    ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ตอบ ค. ใชหนาเดียว 

ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวนั โดย
เรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พมิพสองหนา มีสองชนิด คอืชนิดเปน
เลมและชนิดเปนแผน (ขอ 79 ระเบยีบฯ งานสารบรรณ) 
 
69.ขอใดใชกระดาษ A8 พิมพหนาเดียว 
 ก. ใบรับหนังสือ    ข. สมุดสงหนังสือ 
 ค. ทะเบียนหนังสือสง    ง. ทะเบียนหนังสือรับ 
 ตอบ ก. ใบรับหนังสือ 

ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลวรีบ
กลับคืนมา  มีขนาดเอ 8 พิมพหนาเดียว (ขอ 81.2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
70.ขอใดไมใชกระดาษ A4 พิมพ 2 หนา 
 ก. บัตรตรวจคน    ข. ทะเบียนหนังสือเก็บ 
 ค. บัญชีหนังสือสงเก็บ   ง. บัญชีสงมอบหนังสือ 
 ตอบ ค. บัญชีหนังสือสงเก็บ 
  บัตรตรวจคน มีขนาด เอ 5 พิมพสองหนา  
  บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชขนาดเอ 4 พิมพหนาเดียว 
  ทะเบียนหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พมิพสองหนา 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ

ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและใหการปฏิบัตริาชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรจีึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนกังานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

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
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏบิัติหรือละ
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เวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทัง้นี้ เวนแตเรือ่งใดมี
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 
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ

กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 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 
12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของ
ใคร 
 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
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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 
 
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 
ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (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 
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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 
 

 


