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เงื่อนไขภาษา 

 
เงื่อนไขภาษา หมายถึง เงื่อนไขที่โจทยใหมาอาจจะเปนภาษาลวนๆ  หรือเปนตัวเลข

เขามาเกี่ยวของดวยกไ็ด และใหผูเขาสอบพิจารณาขอมูลจากขอสรุปวาถูกตองหรือไมจาก

เงื่อนไขที่ใหมาขางตน 
 
ตัวอยางเงื่อนไขภาษา 
 

คําส่ัง คําถามในแตละขอมีขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2  ใหพิจารณาขอสรุปดังกลาว

โดยอาศัยเงื่อนไขจากที่โจทยกําหนดใหมา  และใหตอบดังน้ี 
ตอบ 1 ถามีขอสรุปเปนจริงทั้งสองขอ 
ตอบ 2 ถามีขอสรุปไมเปนจริงทั้งสองขอ 

ตอบ 3 ถาขอสรุปทั้งสองขอไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมตาม 
เงื่อนไขที่ใหมา 

ตอบ 4 ถาขอสรุปทั้งสองขอ สรุปไดไมตรงกัน 
 

เงื่อนไขที่ 1 
- สุรัตน พรศรี และชมอย เปนเพื่อนรวมหองกัน 
- คนทั้งสามคน มีอาชีพ กฬีา ดาราที่ชื่นชอบและเจ็บไขไดปวยไมเหมือนกัน 
- ดาราที่ชื่นชอบและอาชีพของแตละคนจะมีพยัญชนะหนาเหมือนกับพยัญชนะตัว

หนาของชื่อของเขา 
- ดาราที่เขาชอบคือ สกาวใจ พัชราภา และ ชลลดา 
- อาชีพของเขาคือ สถาปนิก  พิมพงาน ชาวสวน 
- อาการเจ็บปวยของพวกเขาคือ ปวดหัว ปวดทอง กระเพาะ 
- กีฬาที่เขาชอบคือ วายนํ้า เทนนิส ปงปอง 
- ชมอยเปนโรคกระเพาะและชอบเลนปงปอง 

ขอ 1  ขอสรุปที่ 1 สุรัตน มีอาการปวดหัว 
  ขอสรุปที่ 2 สุรัตนเลนกีฬาวายนํ้า 
ขอ 2  ขอสรุปที่ 1 พรศรี ชอบดาราเหมือนชมอย 
  ขอสรุปที่ 2  สุรัตนเลนกีฬาเทนนิส 
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  แบบที่3 ความสัมพันธในดานหนาที่ที่สัมพันธกัน 

 
ตัวอยางที่ 1 โรงเรียน : ครู   ?  :  ? 
  ก. ทหาร : ตํารวจ    ข. หางสรรพสินคา : พนักงาน 
  ค. วัด : พระ     ง. นายกรัฐมนตรี : รัฐสภา 
  ตอบ  ค. วัด : พระ 
  แนวคิด โรงเรียน  มีครูเปนผูสอน 
    ในวัด  มีพระเปนผูเทศน 

ตัวอยางที่ 2 ครู : สอน   ?  :  ? 
  ก. ทหาร : ปน     ข. พระ : เทศน 
  ค. วิทยากร : ผูฟง    ง. นักเขียน : นิยาย 
  ตอบ  ข. พระ : เทศน  
  แนวคิด ครูทําหนาที่ในการสอน 
    พระทําหนาที่เทศนาญาติโยม 
ตัวอยางที่ 3 ชาง : งวง  ?  :  ? 
  ก. ปลา : กระพุงแกม    ข. แรด : นอ 
  ค. จิงโจ : กระเปาหนาทอง   ง. คน : แขน 

  ตอบ  ง. คน : แขน 
  แนวคิด ชาง มี งวง ไวจับส่ิงของ 
    คน มีแขน ไวจับส่ิงของ 
ตัวอยางที่ 4 ศาล : ความยุติธรรม     ?  :  ? 
  ก. โรงเรียน : การศึกษา   ข. โตะ : เกาอี้ 
  ค. ทหาร : ปน     ง. ทนาย : อยัการ 
  ตอบ  ก. โรงเรียน : การศึกษา  
  แนวคิด ศาลพิจารณาคดีเพื่อใหเกิดความยุตธิรรม  
    โรงเรียนใหความรู การศึกษา แกเดก็นักเรียน 
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  แบบที่ 4 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 

 
ตัวอยางที่ 1 มะยม : มะนาว   ?  :  ? 
  ก. สาล่ี : ล้ินจ่ี     ข. แตงโม : พุทรา 
  ค. สับปะรด : มะละกอ   ง. มะขาม : มะดัน 

  ตอบ  ง. มะขาม : มะดัน   
  แนวคิด มะยม และมะนาว มีรสชาติเปร้ียว  
    เชนเดียวกับ มะขาม และมะดัน 
ตัวอยางที่ 2 ทุเรียน  : ขนุน    ?  :  ? 
  ก. กลวย : แตงโม    ข. สับปะรด : นอยหนา 
  ค. ลองกอง : พุทรา    ง. ลําใย : มังคุด 

  ตอบ  ข. สับปะรด : นอยหนา 
  แนวคิด  ทุเรียน ลักษณะภายนอก สับปะรด 
    เชนเดียวกับ ขนุน ที่มีลักษณะเหมือนนอยหนา 
ตัวอยางที่ 3 ระนาด : กลอง   ?  :  ? 
  ก. ขลุย : ป     ข. ป : ขิม 
  ค. กีตาร : เปยโน    ง. จะเข : ซอ 

  ตอบ  ก. ขลุย : ป  
  แนวคิด ระนาด กับ กลองเปนเคร่ืองดนตรี ประเภท ตี 
    ขลุย และ ป เปนเคร่ืองดนตรี ประเภท เปา 
ตัวอยางที่ 4 กระทิงไฟ  : ปลากระเบน        ?  :  ? 
  ก. งู :  มา     ข. ปลา : แมงกะพรุน 
  ค. ชาง : กบ     ง. หนอน : กุง 
  ตอบ  ข. ปลา : แมงกะพรุน 
  แนวคิด เปนสัตวนํ้าเชนเดียวกัน  
ตัวอยางที่ 5 สบู : ผงซักฟอก    ?  :  ? 
  ก. จาน : ถวย     ข. รองเทา : กางเกง 
  ค. รางกาย : เส้ือผา    ง. กระเปา : กระโปรง 
  ตอบ  ค. รางกาย : เส้ือผา  
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แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง 
คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  ก 
– ง  มาใหใหศึกษาขอมูลทีกํ่าหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ขอมูลทางประชากร   เศรษฐกิจของประชากรทัว่โลก   ในป   2007   ( ใชตอบคําถามขอ  1 – 6 ) 
ประเทศ พ้ืนที่ (ตร.กม. ) ประชากร อัตรารูหนังสือ รายไดเฉลี่ยตอป 

  (  ลานคน  ) (  %  ) ตอคน  ( US $ ) 
อารเจนตินา 2,766,877 39.92 97.2 13,100 
ออสเตรเลีย 7,686,850 20.26 100 31,900 

บรูไน 5,770 0.38 92.7 23,600 
จีน 9,596,960 1,313.97 90.9 6,800 

มาเลเซีย 330,466 24.88 88.7 12,100 
สิงคโปร 618 4.49 92.5 28,100 
ไทย 513,115 64.63 92.6 8,300 
สหรัฐ 9,372,610 298.44 97 41,800 

เวียดนาม 332,566 84.40 90.3 2,800 
 

1. ประชากรของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  มีประชากรประมาณไดเทากับประเทศใด 

ก. เวียดนาม    ข. บรูไน   
ค. จีน     ง. สิงคโปร 

2. ประเทศใดที่มีประชากรมากที่สุด 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    บรูไน   
ค.    จีน    ง.    สิงคโปร 

3. ประเทศใดที่ประชากรรูหนังสือเปนอันดับ  3 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    สหรัฐ   
ค.    สิงคโปร    ง.    ไทย 

4. ประชากรของประเทศจนีมีสัดสวนเทาใดของจํานวนประชากรของประเทศในตารางดานบนนี้ 

  ก.    65  %    ข.    71  %   
ค.    73  %    ง.    85  % 

5. ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนสูงที่สดุมีมากกวาประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนนอยที่สดุ

อยูเทาใด 

  ก.    35,000    ข.    37,000   
ค.    39,000    ง.    41,000 

6. พ้ืนที่ของประเทศออสเตรเลียมีมากกวาพ้ืนที่ประเทศไทยประมาณกี่เทา 
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  ก.    10   เทา    ข.    15   เทา   
ค.    20   เทา    ง.    25   เทา 
 

ขอมูล   ปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรเปนรายป   2524 /25 – 2526 /27    
( ใชตอบคําถามขอ  7 – 10 )  

พืช 2524 /25 2525 /26 2526 /27 จํานวนรวมเฉลี่ย 

ขาว 494,147 439,074 584,561 505,927 

- นาป 340,055 269,621 ? ? 

- นาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927 

ออย 140,101 123,730 138,851 ? 
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645 
พืชไร 20,067 18,743 26,547 21,786 
ผักตาง ๆ 101,413 98,565 126,299 108,735 
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872 
ปาลมน้ํามัน 17,444 19,122 ? 21,698 
ผลไมและพืชผักยืนตน 25,610 28,1565 32,642 28,805 

รวม ? ? 1,052,041 929,695 

 

7. ระหวางปการเพาะปลูก   2524 /25 – 2526 /27   เกษตรกรใชปุยเคมีกับพืชประเภทขาวคิดรวม

เฉลี่ยรอยละเทาใดของจํานวนปุยเฉลี่ยทัง้หมด 

  ก.    50       ข.    64    
ค.    54     ง.    60 

8. ปริมาณการใชปุยเคมีระหวางพืชประเภทขาวนาปและขาวนาปรังของปใดที่อัตราสวน  8  :  5   

  ก.    2524 /25    ข.    2525 /26   
ค.    2526 /27    ง.    ถูกทุกขอ 
 

9. เม่ือเปรียบเทยีบปริมาณปุยเคมีที่เกษตรกรใหทั้งหมดในป   2524 /25 – 2526 /27   เปนอยางไร 

  ก.    เทากัน        
ข.    ป  2524 /25   ใชมากกวา  53  พันตัน 
ค.    ป 2524 /25   ใชมากกวา  53  พันตัน   
ง.    ป  2524 /25   ใชมากกวา  43  พันตัน 

10. ในปการเพาะปลูก   2526 /27   เกษตรกรใชปุยเคมีกับปาลมนํ้ามันทั้งหมดก่ีตัน 

  ก.    28,528   ตัน   ข.    25,136   ตัน     
ค.    27,636   ตัน   ง.    29,274   ตัน 
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การเขียนภาษาใหถูกตอง 
ขอบกพรองของประโยค  มีดังน้ี 

1. ใชคําผิดความหมาย     2.   ใชคําผิดหนาที่  

3.   ใชสํานวนตางประเทศ     4.   ใชภาษาฟุมเฟอย 
5.   ใชภาษากํากวม      6.   เรียงลําดับคําไมถูกตอง 
7.   ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป   8.   ใชคําเชื่อมผิด 
1.    ใชคําผิดความหมาย  
ประโยคบกพรอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดรอนคนงานท่ีไมจําเปนออก 
ประโยคถูกตอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดคนงานที่ไมจําเปนออก 
เหตุผล  : ตัดรอน   =   ตัดไมตร ี
ประโยคบกพรอง : บานหลังน้ีพังโยเยเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
ประโยคถูกตอง : บานหลังน้ีพังเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
เหตุผล  : โยเย   =   โยกคลอน   ใชกับคําวา  “  พัง  ”   ไมได 
 
2. ใชคําผิดหนาที่   

 ประโยคบกพรอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีมุมานะ 
 ประโยคถูกตอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีความมุมานะ 
 เหตุผล  : “ มุมานะ ”  เปนคํากิริยา  คําที่ใชถูกตองคือคํานาม  “ ความมุมานะ ”   
     เปนคํานาม 
 ประโยคบกพรอง : อีรักถูกโดดเด่ียวจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 ประโยคถูกตอง : อีรักถูกทอดทิ้งจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 เหตุผล  : “โดดเด่ียว” เปนคําวิเศษณ คําที่ใชถูกตองคือคํากิริยา “ ทอดทิ้ง ” เปน 
     คํากิริยา 
 ใชสํานวนตางประเทศ 

ประโยคบกพรอง : มันเปนเวลาบายเม่ือขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม 
ประโยคถูกตอง : ขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมเวลาบาย  ( ก็เปนเวลาบาย ) 
เหตุผล  : “ มันเปน... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : เธอเดินเขามาในหองพรอมดวยรอยยิ้ม 
ประโยคถูกตอง : เธอเดินยิ้มมาในหอง 
เหตุผล  : “ พรอมดวยรอยยิ้ม... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : สมรักษซอนรางอยูในเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
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ประโยคถูกตอง : สมรักษสวมเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
เหตุผล  : “ ซอนราง... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
 
3. ใชภาษาฟุมเฟอย 

ประโยคบกพรอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแกมาแตด้ังเดิม 
ประโยคถูกตอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแก 
เหตุผล  : “ เกาแก ”  กับ  “ ด้ังเดิม ”  มีความหมายเหมือนกัน  ควรเลือกคําใดคํา
หน่ึง 
ประโยคบกพรอง : ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสุทธิ ์
ประโยคถูกตอง : ผูตั้งบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสทุธิ ์
เหตุผล  : “เคหสถาน”  กับ “บานเรือน” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใด
คําหน่ึง 

4. ใชภาษากํากวม 

ประโยคบกพรอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยงฉันดี 
ประโยคถูกตอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยง+ฉันดี  หรือมีแตคนชมวาแม+เลีย้งฉันดี   
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ แมเลี้ยง ”  ตีความหมายได  2  นัย 
ประโยคบกพรอง : ใหพนักงานเชือ่ฟงนายจางทุกคน 
ประโยคถูกตอง : ใหพนักงานทุกคนเชื่อฟงนายจาง 
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ ทุกคน ”  ตีความหมายได  2  นัยคือ  พนักงานทุก
คน    
     นายจางทุกคน 

5. เรียงลําดับคําไมถูกตอง 

ประโยคบกพรอง : ฝนตกหนักจนทางขางหนามองไมเห็น 
ประโยคถูกตอง : ฝนตกหนักจนมองไมเห็นทางขางหนา 
ประโยคบกพรอง : เขาไมทราบสิง่ถูกตองวาเปนอยางไร 
ประโยคถูกตอง : เขาไมทราบวาส่ิงถูกตองเปนอยางไร 
ประโยคบกพรอง : เวียตกงบุกหมูบานโจมตใีกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคถูกตอง : เวียตกงบุกโจมตีหมูบานใกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคบกพรอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือสอบเขารับราชการใหไดในขณะนี ้
ประโยคถูกตอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันในขณะนีค้ือสอบเขารับราชการใหได 
ประโยคบกพรอง : อยางจริงใจผมนับถือคุณตัง้แตพบกันครัง้แรก 
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แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลกัฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดัง
ขามกําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (3) – (1) – (4)     
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4.  (2) – (1) – (4) – (3) 
 

4. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา 
(2) การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน 

(3) ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา 
(4) ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไสอาเจียน 

(5) ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยแสงเลเซอรหรือโดยการผาตัด 

1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)    
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)    
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5) 
 

5. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธ ี
(2) บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทาน้ัน 

(3) ทั้งสองสิ่งน้ีนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ 

(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 

1.  (4) – (2) – (1) – (3)     
2.  (2) – (1) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2)     
4.  (1) – (3) – (2) – (4)     
 

6. ขอความตอไปน้ีขอใดเรียงลําดับไดเหมาะสม 

(1) แตที่รุนแรงทีสุ่ดือจังหวัดชุมพร   

(2) เม่ือสองเดือนกอนมีนํ้าทวมในหลายจังหวดั 

(3) จึงกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล 

(4) ทั้งๆ ที่ยังไมถงึเวลาที่มีใตฝุนและพายุโซนรอน 

(5) ฝนตกหนักตดิตอกันหลายวัน 

 1.  (2) – (5) – (3) – (1) – (4)    
 2.  (5) – (4) – (3) – (2) – (1) 

3.  (2) – (1) – (5) – (4) – (3)    
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4.  (5) – (2) – (3) – (1) – (4) 
 

7. ขอความตอไปน้ีเรียงลําดับอยางไรถึงจะเหมาะสม 

(1) สวนสําคัญของหลอดไฟฟาคือไสหลอด  ไสหลอดนี้ทําจากโลหะ 

(2) ที่ไสหลอดโลหะ  พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนซ่ึงจะเผาใหไสหลอดรอน
จนเปลงแสงสวาง   

(3) เม่ือเราเปดสวติช  กระแสไฟฟาจะไหลผานขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไสหลอด 

(4) หลอดไฟฟาเปนผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เราใชกันแทบทุกครัวเรือน 

1.  (1) – (2) – (4) – (3)     
2.  (1) – (4) – (2) – (3) 
3.  (3) – (4) – (1) – (2)     
4.  (4) – (1) – (3) – (2) 
 

8. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(ก) การเอาโลหิตออกจากรางกายไมเกิดอันตรายตอรางกาย  แตจะชวยกระตุนใหไขกระดูก

ทํางานไดดีขึ้น 

(ข) การบริจาคโลหิตเปนการนาํโลหิตออกจากรางกายโดยเจาะออกทางเสนเลือดดํา 
(ค) เม่ือบริจาคโลหิตออกไปไขกระดูกจะเปนสวนสําคัญในการสรางเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนใหมี

ปริมาณโลหิตในรางกายเทาเดิม 

(ง) ในทํานองเดียวกับการออกกําลังกายที่ชวยใหการทํางานของกลามเน้ือแขนขาดีขึน้ 

1.  ( ก ) ( ข ) ( ค ) (ง )     
2.   ( ข ) ( ค ) ( ง ) ( ก ) 
3.  ( ข ) ( ก ) ( ง ) ( ค )     
4.   ( ค ) ( ง ) ( ข ) ( ก ) 
 
 

เฉลยการเรียงลําดับขอความ 
 

1) 3  2) 2  3) 2  4) 3  5) 1 
6) 3  7) 4  8) 3   
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บทความ 
บทความสั้น 

รูปแบบที่ 1    ประโยคสอดคลอง  ตีความประโยค  ไมสอดคลอง  ตคีวามไมถูกตอง  มีประมาณ 5 ขอ  
รูปแบบน้ีไมจําเปนตองหาประธาน  โดยสามารถตีความจากขอตาง ๆ ตามขางบนได 
รูปแบบที่ 2    สรุปใจความสาํคัญ  หาประธาน ตัดตวัเลอืกที่ไมมีประธาน เหลือไวเฉพาะที่มีประธาน \  
เทาน้ัน  อานและขีดเสนใตคําที่สําคัญขางตน  ประธาน + คําที่สําคญั คือคําตอบ 
รูปแบบที่ 3    เรื่องยอย ๆ  
  1.   ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด  ทาํเชนเดียวกบัรูปแบบที่ 2 (ออกคร้ังละ 1 ขอ) 
  2.   ขอความขางตนผูเขยีนมีจุดประสงคอยางไร  หรือจุดประสงคของบทความ  ทําโดยใช 
กลุมคํา ภาษาแสดงทรรศนะ สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ 
  3.   ขอความขางตนกลาวไวก่ีประเด็น  (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกคร้ัง) 
  4.   ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เรื่องเม็ด  กับเมล็ด 
  5.   ความแตกตางของคําศพัท  

6.   ขอสอบใหบริบทมาและศัพทที่ขีดเสนใต  แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจาก
บริบทขางเคียง 
 7.   ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ 
 8.   การหาประโยคที่มีความหมายหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน  

 

แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการ

ติดตอกันแบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากข้ึน  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  

ในปญหาเฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 

ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  

เชนคําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกนัแตหากใชผดิที่ก็ผิดความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 
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โรฮีนจา 
โรฮีนจา เปนกลุมชาติพันธุมุสลิมที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของรัฐยะไข (อาระกัน) 

ทางตะวันตกของประเทศพมา และพูดภาษาโรฮีนจาชาวโรฮีนจาและนักวิชาการบางสวน
กลาววา โรฮีนจาเปนชนพื้นเมืองในพื้นที่รัฐยะไข ในขณะที่นักประวัติศาสตรบางสวนอางวา 
พวกเขาอพยพเขาพมาจากเบงกอลในสมัยการปกครองของสหราชอาณาจักรเปนหลัก
[14][15][16] และนักประวัติศาสตรสวนนอยกลาววา พวกเขาอพยพมาหลังจากพมาไดรับเอกราช
ในป 2491 และหลังจากบังกลาเทศทําสงครามประกาศเอกราชในป 2514 

ชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานในรัฐยะไขตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 แตไมสามารถประมาณ
จํานวนผูตั้งถิ่นฐานชาวมุสลิมกอนการปกครองของสหราช อาณาจักรไดอยางแมนยํา หลัง
สงครามอังกฤษ-พมาครั้งที่หนึ่งใน ป 2369 สหราชอาณาจักรผนวกรัฐยะไขและสนับสนุนให
มีการยายถิ่นจากเบงกอลเพื่อทํางาน เปนผูใชแรงงานในไรนา ประชากรมุสลิมอาจมีจํานวน
ถึงรอยละ 5 ของประชากรรัฐยะไขแลวเมื่อถึงป 2412 แตจากการประเมินของปกอนหนาก็
พบวามีจํานวนสูงกวานี้ ระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ความรุนแรงระหวางชุมชนก็ปะทุข้ึน
ระหวางชาวยะไขซึ่งนับถือศาสนาพุทธกับ หนวยกําลังวี (V-Force) ชาวโรฮีนจาที่สห
ราชอาณาจักรติดอาวุธให และการแบงข้ัวก็รุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ ในป 2525 รัฐบาลพล
เอกเนวีนตรากฎหมายความเปนพลเมืองซึ่งปฏิเสธความเปนพลเมืองของชาวโรฮีนจา 

ในป 2556 มีชาวโรฮีนจาประมาณ 735,000 คนอาศัยอยูในประเทศพมา สวนใหญอยู
ในเมอืงทางเหนือของรัฐยะไขซึ่งคิดเปนรอยละ 80–98 ของประชากร ส่ือระหวางประเทศและ
องคการสิทธิมนุษยชนกลาววาชาวโรฮีนจาเปนชนกลุมนอยที่ถูกขมเหงที่สุดกลุมหนึ่งในโลก 
ชาวโรฮีนจาจํานวนมากหนีไปอยูในยานชนกลุมนอยและคายผูล้ีภัยในประเทศ เพื่อนบาน
อยางบังกลาเทศ รวมทั้งพื้นที่ตามชายแดนไทย–พมา ชาวโรฮีนจากวา 100,000 คนยังอาศัย
อยูในคายสําหรับผูพลัดถิ่นในประเทศซึ่งทางการไมอนุญาตใหออกมา ชาวโรฮีนจาไดรับ
ความสนใจจากนานาชาติในหวงเหตุจลาจลในรัฐยะไข พ.ศ. 2555 

ผูล้ีภัยชาวโรฮีนจา 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 สํานักขาวซีเอ็นเอ็นรายงานวามีผูล้ีภัยชาวโรฮีนจา

จํานวน 1,000 คนอพยพมาจากประเทศพมา ไดถูกทหารพมาจับกุมพรอมทั้งถูกทารุณกรรม 
จากนั้นถูกจับโยนลงทะเลโดยไมมีเรือมารับ และขาดแคลนทั้งน้ําและอาหาร เรื่องนี้รัฐบาล
ทหารพมาออกมาตอบโตในเบื้องตนวา ซีเอ็นเอ็นรายงานขาวเกินความจริง และท่ีวาผูล้ีภัย
เหลานี้ใชเรือใบโดยไมมีเครื่องยนตและหองน้ําบนเรือ จนกระทั่งเจาหนาที่ชวยเหลือพวกเขา
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ข้ึนมายังชายฝง ทางดาน โฆษกกระทรวงกลาโหมพมา ออกมาปฏิเสธวาส่ือรายงานไม
ถูกตอง 

นอกจากนี้ส่ือยังไดรายงานผลการสอบสวนวา ผูล้ีภัยเหลานี้ไดหายตัวไปจากการ
กักขังที่สวนกลางและยังไมพบวาอยูที่ ไหน รัฐบาลทหารพมาใหสัมภาษณกับส่ือมวลชนวา 
"พวกเราอาจหยุดเดินเรือหรือพวกเขาจะกลับมา ทิศทางลมจะพาพวกเขาไปยังอินเดีย
หรือไมก็ที่อื่น" จากน้ันรัฐบาลทหารพมาใหสัญญาวาจะดําเนินการสอบสวนผูนําทางทหาร
อยางเต็ม ที่ แตออกมาปฏิเสธขอกลาวหาที่หาวาปกปดการใชอํานาจกองทัพไปในทางที่ผิด 
แอนเจลีนา โจลี ทูตสันถวไมตรีแหงขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) 
วิจารณรัฐบาลทหารพมาวาไมสนใจไยดีตอสภาพความเปนอยูที่เลวรายของชาวโร ฮีนจา 
และเสนอแนะวารัฐบาลทหารพมาควรดูแลคนกลุมนี้ใหดีกวาตอนที่อยูภายใตการ ควบคุม
ของพมา กระทรวงการตางประเทศออกมาตําหนิยูเอ็นเอชซีอาร มีการบันทึกวายูเอ็นเอชซี
อารไมมีอํานาจหนาที่และการกลาววาเรื่องนี้ไม ควรจะอางถึงกระทรวงการตางประเทศ และ
อาคันตุกะของกระทรวงการตางประเทศ 

(ที่มา วิกีพีเดีย) 
 

ขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ 
ขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations High 

Commissioner for Refugees คํายอ UNHCR) เปนองคการท่ีรับภารกิจหนาที่จาก 
UNRRA : United Nations Relief and Rehabilitation Administration ซึ่งกอตั้งข้ึน เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2486 โดยแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา 
ทําหนาที่ชวยเหลือการกลับถิ่นฐานเดิมของผูล้ีภัยจํานวนกวา 8 ลานคน ซึ่งเกิดจากการสูรบ
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 

สํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติมีสํานักงานใหญอยูที่เจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ ภารกิจหลัก คือ การปกปองและสนับสนุนในกิจการที่เกี่ยวของกับผูล้ีภัยทั่ว
โลก ตามขอเรียกรองของรัฐบาลในแตละประเทศ หรือ ขอเรียกรองของ UN นอกจากนี้ 
UNHCR ยังมีหนาที่สําคัญในการสงผูล้ีภัยกลับประเทศตนทาง หรือ ประเทศที่สามเพื่อตั้งถิ่น
ฐานใหม 

UNHCR มีภารกิจหลักคือ เปนผูนําและประสานงานในการรวบรวมความชวยเหลือ
จากนานาประเทศ เพื่อปกปองและแกปญหาของผูล้ีภัยทั่วโลก และการปกปองสิทธิข้ัน  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528  และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 

 
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528”  ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

 การบริหารกรุงเทพมหานคร 
การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

(1) สภากรุงเทพมหานคร 
(2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
สภากรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวนตามเกณฑที่

กําหนดไว การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับ
สมัครเลือกตั้ง 

การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณโดยพยายาม
จัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาท่ีจะเปนไปได แตตองไมเปนการ
นําเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่นหรือนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับ
แขวงอื่น 

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจํานวน
ราษฎรไมพอที่จะจัดใหเปนหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ในเขตนั้นหนึ่งคนและใหถือเปนเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให มี ก า ร เ ลื อก  ตั้ ง สมาชิ กสภากรุ ง เทพมหานคร  และ ให ทํ า เป นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 
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หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎร
ในแตละเขตเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 
และ 

(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาเกาสิบวัน  

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(2) (ยกเลิก) 
(3) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(4) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(5) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึง

วันสมัครไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตกรุงเทพมหานคร 
และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ใหกรุงเทพมหานครในปที่สมัครหรือปกอนที่สมัครหนึ่งป  

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
คือ 

(1) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง  
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 

          โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญตัิกรุงเทพมหานคร วาดวยสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานธนานุ
บาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534”  

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการพาณิชยเกี่ยวกับ
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2527 

บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอื่นใดในสวนที่ได
ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน  

ขอ 4  ในขอบัญญัตินี้ 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
“สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร” หมายความวา สํานักงานสถานธนานุ

บาลกรุงเทพมหานคร และสถานธนานุบาลที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งข้ึน 
“สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร” หมายความวา สํานักงาน

บริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา สธก.  
“สถานธนานุบาล” หมายความวา โรงรับจํานําตามความหมายแหงกฎหมาย

วาดวยโรงรับจํานํา ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดตั้งข้ึน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุ

บาลกรุงเทพมหานคร 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร 
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ขอ 5  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

ขอ 6  ใหกรุงเทพมหานครดําเนินการพาณิชย เรื่อง สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) จัดตั้งสถานธนานุบาลข้ึนเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยให
สามารถนํา ทรัพยมาจํานําไดโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ําและในราคารับจํานําที่สมควร 
รวมทั้งใหประชาชนไดมีโอกาสซื้อทรัพยหลุดจํานําโดยวิธีการท่ียุติธรรม 

(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานธนานุบาล  
ขอ 7  ใหสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอ 6 
(2) สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย ยืม ใหยืม เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ถือ

กรรมสิทธิ์ครอบครองหรือดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ หรือทรัพยสินอันเกี่ยวกับ
สถานธนานุบาลในนามของกรุงเทพมหานคร 

(3) วางระเบียบในการดําเนินกิจการสถานธนานุบาล 
(4) กระทําการอื่นใดเพื่อสงเสริมกิจการสถานธนานุบาล 
(5) ดําเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
(6) กู ยืม เงิน หรือทําการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันทาง

การเงินเพื่อ เปนทุนดําเนินกิจการสถานธนานุบาลกรุง เทพมหานครในนามของ
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร  

ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
จํานวนไมเกินเกาคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้งไม
เกินแปดคน เปนประธาน รองประธาน และกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานสถานธ
นานุบาลกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 9 กรรมการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ และไม
มีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ โดยถือตามปงบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และแกไขเพิ่มเตมิ  พ.ศ. 2548 

 

 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต
การจัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

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

ใดของรัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น 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. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
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5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
 

 หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก

เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ  
 

 หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป 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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 หนังสือส่ังการ 
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ 
และขาว 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
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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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 
 
 


