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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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(9) ใบขนสินคาพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่นําเขาหรือสงออกช่ัวคราว 
ใชสําหรับการนําเรือสําราญและกีฬาเขามาในประเทศหรือสงออกชั่วคราว 

2.  เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนําเขาสินคา 
(2.1)  สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถายขางลํา พิธีการ

คลังสินคา ทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร ตองมีเอกสารประกอบ ไดแก 
(1)   ตนฉบับใบขนสินคาขาเขา (กศก. 99/1) พรอมสําเนา 1 ฉบับ เวนแตกรณีที่กรม

ศุลกากรกําหนดใหมีการจัดทําคูฉบับเพิ่ม เชน สําหรับ การนําเขาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด การนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตองสงเงินเขากองทุนน้ํามัน กรณีดังกลาวตองมี
สําเนาใบขนสินคาขาเขา 2 ฉบับ 
           (2)   ใบตราสงสินคา (Bill of Lading or Air Waybill) 
           (3)   บัญชีราคาสินคา (Invoice)  
           (4)   แบบธุรกจิตางประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลคาของ   
นําเขาเกินกวา 500,000 บาท  

(5)   แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170) 
           (6)   ใบสั่งปลอยสินคา (กศก.100/1) 
           (7)   บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ (Packing List) 
           (8)   ใบแจงยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
           (9)   ใบอนุญาตหรือหนังสืออนญุาตสําหรับสินคาควบคุมการนาํเขา 
           (10)  ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
           (11)  เอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารแสดงสวนผสม คุณลักษณะและการใชงานของ
สินคา แค็ดตาล็อก เปนตน 
 (2.2)  พิธีการหลายเที่ยวเรือ ตองเพิม่พิมพเขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ
พิมพ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหทําใบขนสินคาหลายเที่ยวเรือ 
 (2.3)  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตองเพิ่มสําเนาใบขนสินคาขาเขา (กศก.
99/1) อีก   1 ฉบับ 
 (2.4)  พิธีการสงเสริมการลงทุนตองเพิ่มหนังสืออนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากร
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 (2.5)  พิธีการคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป ตองเพิม่เอกสารดังนี้ คือ  
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ชิปปงและศุลกากร 
 
   “ชิปปง” เปนคําภาษาอังกฤษมีความหมาย คือ “The act or business of one that 
ships” ซึ่งแปลวา ธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงสินคาโดยทางเรือและทางทะเล พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการนี้เรียกวา “Shipping Clerk” หรือ “ตัวแทนออกของ” ซึ่งมีคําที่ชาว
ตางประเทศใชอยูหลายคํา เชน Custom Clearance, Shipping, Freight Forwarder, 
Custom Broker, Shipping Broker, Custom-House Broker, Agent Forwarding, 
Forwarder 
   ธุรกิจระหวางประเทศจะดําเนินไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม 
ข้ึนอยูกับความสามารถของชิปปง ทางรัฐก็เชนเดียวกับกรมศุลกากรจะไดรับเงินคาภาษี
ถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับชิปปงทั้งส้ิน ฉะนั้น ชิปปงจึงตองเปนบุคคลที่มีความสามารถและ
จะตองปฏิบัติไปดวยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถวนและรวดเร็ว เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายแก
บริษัทหางราน 
   กรมศุลกากรไดบัญญัตศัิพทแทนคาํวา “ชิปปง” เปนภาษาไทยเพื่อใชเปนทางการ
เมื่อป พ.ศ. 2529 วา “ตัวแทนออกของ” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพในการเปนผู
ติดตอกับกรมศุลกากร ทาเรือ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของแทนผูนําเขาหรือผูสงออก ในการ
ดําเนินพิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกระหวางประเทศ ความจริงแลวคําวา 
ชิปปง (Shipping) มิไดหมายความวา เปนตัวแทนออกของ แตหมายถึงการเดินเรือ การสง
ของทางเรือ 
   การพิจารณาออกบตัร “ตัวแทนออกของ” นั้น กรมศุลกากรไดกําหนดคุณสมบัติไว
ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 ดังนี้ 
   1. ตองไมเปนบุคคลที่เคยทําบัตรตัวแทนออกของมากอน และไมมีประวัติการ
กระทําความผิดกฎหมายศุลกากร หรือกระทําการใด ๆ ที่อาจเปนทางเสียหายแกกรม
ศุลกากร 
   2. มีวุฒิการศึกษาสําเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือมีประกาศนียบัตรผานการ
อบรมจากศูนยฝกอบรมกรมศุลกากร หรือจากสมาคมชิปปงแหงประเทศไทย หรือจาก
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง 
   หนาที่โดยสรุปของชิปปง 

1. ทําหนาที่เกี่ยวกับการตระเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงสินคาออก และ
การส่ังสินคาเขา 
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2. ทําหนาที่กรอกขอความในเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสงสินคาออกและการ
ส่ังสินคาเขา 

3. ย่ืนเอกสารตาง ๆ โดยผานพิธีศุลกากร 
4. ใหความสะดวกแกการขนสินคาลงเรือ ในกรณีสงสินคาออกและการขนสินคา

ข้ึนจากทาเรือเดินสมุทร หรือขนออกจากโกดังสินคาของทาเรือ ในกรณี
สินคาเขาในสวนที่เกี่ยวของกับพิธีศุลกากร 

5. เปนตัวกลางการติดตอระหวางพอคาผูสงสินคาออก และผูส่ังสินคาเขากับ
เจาหนาที่ของรัฐในดานพิธีศุลกากร 

   คําวา “ศุลกากร” หมายถึง การเก็บภาษีอากรจากสินคาขาเขาและสินคาขาออก 
   สาเหตุที่ทําใหเกิดภาษีศุลกากร 

1. เพื่อขจัดการไดเปรียบเสียเปรียบทางการคา 
2. เปนรายไดสําหรับสรางสรรคความเจริญแกชุมชน 

    คําที่มีความหมายเกี่ยวของกับคําวา ภาษีและศุลกากร 
- ศุลกากร เปนภาษาบาลี หมายถึง การเก็บภาษขีาเขาและขาออก 
- จกอบ เปนภาษาเขมร แปลวา “ภาษี” มีปรากฏตั้งแตกรุงสุโขทัย 
- จังกอบ แปลวา ภาษีเหมือน “จกอบ” แตใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
- ดาน สมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึง สถานที่สําหรับดักจับการลักลอบ ไม

มีหนาที่เกี่ยวกับการเกบ็ภาษ ี มีลักษณะเหมือนดานตรวจคนเขาเมือง
ในปจจุบัน แตตอมากลายเปนสถานที่สําหรับเก็บภาษีจนถึงปจจุบนั 
เรียกวา “ดานศุลกากร” 

- ขนอน คือ สถานที่เก็บภาษี ตั้งอยูปากทางเขาเมืองทั้งทางบกและทาง
น้ํา 

- ดานขนอน คือ สถานที่เก็บภาษ ีปจจุบันคอื ศุลกากร 
   ศุลกากร ตั้งเปนครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ที่ปากคลองผดุงกรุงเกษม ดานริมฝง
แมน้ําเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. 2428 คําวา “ศุลกากร” นี้ พระยาภาศกรวงศ เปนผูคิดข้ึนเพื่อให
ตรงกับคําวา “Customs” กรมศุลกากรประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2426 ในป พ.ศ. 2433 กรม
ศุลกากรไดยายมาตั้งที่ทาขนอน หรือตรอกโรงภาษีเกา บางรัก และใชสถานที่นี้จนกระท่ังถึง 
พ.ศ. 2497 รวมเวลา 60 ปเศษ แลวจึงยายมากรมศุลกากรท่ีสรางข้ึนใหมที่ตําบลคลองเตย 
เมื่อวันที ่24 มิถุนายน 2497 และไดใชเปนที่ทําการศุลกากรมาจนปจจบุันนี้ 
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   เดิมทีเดียวการจัดเก็บภาษีศุลกากรเปนรายไดหลักของประเทศ ตอมาไดมีการ
พัฒนาทางดานการสงเสริมการสงออก เพื่อแกดุลการคาเสียเปรียบ จึงมมีาตรการตาง ๆ ใน
การสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการลดและงดภาษีขาเขาและ
ภาษีขาออก ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดของกรมศุลกากรเปนอันมาก จนในที่สุดกรมศุลกากร
เปนแหลงที่นําเงินเขาประเทศนอยที่สุด เมื่อเทียบกับกรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต 
   มาตรการตาง ๆ ท่ีชวยใหมีการสงเสริมการสงออกใหมากข้ึน และมีผลกระทบตอ
การเก็บภาษีของประเทศไทยเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกไดนอยลง เชน 

1. การคืนภาษอีากรขาเขาตาม พ.ร.บ. ศุลกากร มาตรา 19 ทวิ 
2. การอนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา (Factory 

Bounded Warehouse) 
3. การชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร (มุมน้ําเงิน) 
4. การใหสิทธปิระโยชนแกผูประกอบอตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรมการสงออก 

(Export Processing Zone – EPZ.) 
5. การยกเวนภาษีอากรเครื่องจักรและวัตถุดิบจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน  (Board  of Investment-B.O.I.) 
6. ASEAN-PTA เปนขอตกลงของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะตองลดอากร

ขาเขาซึ่งกันและกันอยางต่ํารอยละ 50 จากอตัราที่เคยเรียกเก็บปกต ิ
   นอกจากมาตรการตาง ๆ ดังกลาวแลว กรมศุลกากรยังใหความสะดวกและรวดเรว็ใน
การนําเขาและสงออก ดังนี้ 
   1. การอนุมัติใหเอกชนจัดตั้งสถานที่ตรวจและบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอร เพื่อ
การสงออก (สตส.) ภายนอกเขตทากรุงเทพฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กรมศุลกากร
กําหนด ทั้งนี้เพื่อเปนการผอนคลายความแออดัคับคั่ง ในเขตพื้นที่ของการทาเรือแหงประเทศ
ไทย 
   2. การอนุมัติใหจัดตั้งทําเนียบทาเรือในรูปแบบของ Inland Container Depot 
นอกเขตและนอกเหนือจากทําเนียบทาเรือแหงประเทศไทย สําหรับใหบริการในทํานอง
เดียวกันที่การทาเรือแหงประเทศไทยดําเนินการอยูในปจจุบนัตามบทบญัญัติของกฎหมายวา
ดวยการศุลกากร 
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   การเสียภาษีศุลกากร มี 3 ประเภท คือ 
   1. อัตราอากรตามราคา (Ad Value Duties) ถาสินคาราคาแพงก็จะเกบ็ภาษีได
มาก ถาสินคาราคาถูกก็จะเก็บภาษีไดนอย สินคาที่เสียภาษีตามราคาสวนใหญจะเปนสินคา
ฟุมเฟอย มรีาคาสูง เชน รถยนต เครื่องสําอาง 

   2. อัตราอากรตามสภาพ (Specific Duties) เปนการเรียกเก็บตามชนิดของสินคา 
เชน ผาเช็ดหนา เสียภาษีผืนละเทาไร น้ํามันบาเรลละเทาไร ขาวตันละเทาไร อัตราอากรตาม
สภาพสวนใหญจะเก็บจากสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนสินคาที่    จําเปนตอการดํารงชีวติ 
   3. อัตราผสม (Mixed Duties) อัตรานี้ก็คืออตัราทั้งสองอยางขางตน เพียงแต
เสียเวลาในการคํานวณภาษีสองครัง้ คือ คํานวณตามราคา และคํานวณตามสภาพ หากแบบ
ใดไดภาษีสูงกวา กรมศุลกากรก็จะเก็บชนิดท่ีสูงกวา 
   หลักเกณฑในการเสียภาษี มีดังนี้ 

1. เวลาที่เกิดความรับผิดในอันที่จะเสียคาภาษี 
2. เวลาที่ตองชาํระคาภาษ ี
3. การคํานวณภาษี 
4. การเรียกเก็บภาษ ี
5. การชําระภาษี 
6. การวางเงินประกัน 
7. การเรียกเก็บคาภาษีที่เสียไวไมครบถวน 

   การนําของเขาทางทากรุงเทพฯ 
   เรือบรรทุกสินคาจากตางประเทศทุก ๆ ลํา เมื่อถงึทากรุงเทพฯ ตองจอดเทียบทา
ที่กําหนดใหและรายงานการเทียบทาภายใน 24 ชั่วโมง ถาวนัที่เรือเขาตรงกับวันหยุด ใหนาย
เรือมารายงานเรือเขากอนเวลา 10.00 น. ในวันเปดทําการวันแรก การรายงานเรือเขาจะตอง
มีเอกสารตาง ๆ ดังนี้ 

1. บัญชีสินคาสําหรับเรือ 
2. บัญชีแสดงจาํนวนคนโดยสาร 
3. บัญชีแสดงจาํนวนรายชื่อตําแหนงหนาที่คนเรือ 
4. บัญชีแสดงอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ของคนโดยสารและของเจาหนาที่เรือ 
5. บัญชีของตองหามตองกาํกัดบางประเภท 
6. บัญชีของใชและอาหารของคนในเรือ 

   เมื่อย่ืนบัญชตีาง ๆ แลว นายเรือจะตองขออนญุาตขนถายสินคาจากทาเรือเขาเก็บ
ในโรงพัก สินคา อาจเปนโรงพักสินคาธรรมดา หรือโรงพักสินคาทัณฑบน สินคาบางชนิดไม  
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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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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร 
1. คอมพิวเตอรกระเปาห้ิว แบบพกกาได (Portable Computer) เปนคอมพวิเตอรขนาดใด 
 ก. Mainframe Computer ข. Supercomputer 
 ค. Microcomputer ง. Minicomputer 
ตอบ ค. Microcomputer  
 Microcomputer  หรือคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  ซึ่งแบง
ออกไดเปน  2  ประเภท  คือ   
 1.  Personal Computers  (PCs)  เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะที่เคล่ือนยายไดสะดวก  
เหมาะกับการใชในสํานักงานหรือใชงานคนเดียว เชนNotebook Computer, Pocketbook 
Computer, Portable Computer  เปนตน   
 2.  Workstations เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะที่มีประสิทธิภาพสูง  และราคาแพง  สวนมาก
จะนํามาใชในงานท่ีมีความยุงยากซับซอน  เชน  งานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  เปน
ตน 
 
2.คอมพวิเตอรขนาดใดตอไปนี้ที่เหมาะสําหรับงานคาดคะเนอากาศ งานสํารวจอวกาศ งาน
ทางดานวิจัยที่ตองการความเร็วสูงมาก  
 ก. Mainframe Computer ข. Supercomputer  
 ค. Microcomputer ง. Minicomputer 
ตอบ ข. Supercomputer  
 Supercomputer  เปนคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถจุขอมูลไดเปนจํานวนมากและมี
ความเร็วในการประมวลผลสูงมาก  ซึ่งเหมาะสําหรับงานออกแบบขนาดใหญและซับซอน
โดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  เชน  การพยากรณอากาศ  การสํารวจอวกาศ  เปนตน 
 
3. สวนใดตอไปนี้ในระบบคอมพวิเตอรที่เปรียบเสมือนสมองของเครือ่งคอมพิวเตอร มคีวาม 
สามารถในการจดจําขอมลู และสามารถคํานวณและเปรียบเทียบได 
 ก.  Input Unit  ข. Output Unit  
 ค.  Processor  ง. Secondary Storage 
ตอบ ค.  Processor  
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 ตัวประมวลผล  (The Processor)  หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา  หนวยประมวลผล
กลาง หรือซีพียู  (CPU)  หมายถึง  สมองของระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งมีหนาที่ควบคุมและ
จัดการขอมูล(Data)  ที่ปอนเขามาใหเปนสารสนเทศ  (Information) 
 
4.สวนใดตอไปนี้ที่ทําหนาที่ในการลําเลียงขอมูลหรือตําแหนงที่อยูของขอมูลตาง ๆ เพื่อ
กระทํากิจกรรมตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร 
 ก. CPU  ข. ALU  
 ค. Control Unit  ง. Bus 
ตอบ  ง. Bus  
 บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟาซึง่จะทําหนาที่สงขอมูลและขอความระหวางสวนประกอบ
อื่น ๆ  ของระบบคอมพวิเตอร  โดยบัสนี้สามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ 

1.  บัสขอมลู  (Data Bus)  ใชสําหรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําและไมโคร
โพรเซสเซอร 
2.  บัสเลขที่อยู  (Address Bus)  ใชเพื่อระบุตําแหนงของหนวยความจําที่จะนํามาใช 
3.  บัสควบคุม  (Control Bus)  ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุมไปยังหนวยตาง ๆ 
 

5. อุปกรณใดตอไปนี้เปน Input Device 
 ก. Keyboard  ข. Mouse  
 ค. Plotter   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 Input Hardware  เปนอุปกรณที่รับขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรโดยการปอนขอมูลจาก
ผูใชคอมพิวเตอร  ไดแก  Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines 
และImage Scanners  สวน  Plotter  จัดเปน  Output Hardware  และ  Modem  จัดเปน 
Communication Devices 
 
6. อุปกรณใดตอไปนี้ที่มกีารแสดงผลออกมาในรปูของ Soft Copy 
 ก. Plotter   ข. Printer  
 ค. Hard Disk  ง. Display Screen 
ตอบ  ง. Display Screen  
 การนําเสนอผลขอมูล  (Output)  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คอื 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏบัิติดานงานธุรการ   
 

 งานธุรการ 

  งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การจัด
ระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบทาง
ราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมีงาน
ธุรการเพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นไดวา
องคกรสวนใหญใหความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการ
ประสานงานตางๆ การเก็บขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุม
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 
  งานเอกสารนั้นเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย 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 โดยแยก
เก็บไวตางหากจากเอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกวา การโอนเอกสาร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2548 
 

ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

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

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล
อื่นท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ี
มีถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวาง
สวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเร่ือง
สําคัญ 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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แนวขอสอบ ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
 

1. การโอนเอกสารแบบ Perpetual หมายถึง 
ก. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนยเอกสารในทันที 

  ข. การยายเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บที่ศูนยเอกสารในทันที 
  ค. การโอนเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บในแผนกเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ง. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนยเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
2. ขอใดไมใชองคประกอบที่ควรกําหนดไวในตารางการควบคุมรายงาน    

ก. จํานวนฉบับที่จัดทํา   ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน 
 ค. ความถี่ของการจัดทํา   ง. จํานวนหนาที่จัดทํา 
 
3. โครงรางของแบบฟอรมตอนใด พิมพขอความนําที่บอกใหทราบวาแบบฟอรมนั้นเกี่ยวกับใคร 

ก. ชื่อแบบฟอรม    ข. การเริ่มเรื่อง   
ค. เนื้อเรื่อง     ง.  คําส่ังหรือคําแนะนํา 

 
4. ขอใดไมใชแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 

ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาที่ตองการ    
ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบตนฉบับที่ใชทําสําเนา 
ค. ตองการทําเอกสารเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาวดํา  
ง. ไมมีขอใดถูก 

 
5. ความหมายของการจัดแผนผังสํานักงาน ขอใดกลาวผิด  
  ก. การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม 
  ข. การกําหนดตําแหนงที่ตั้งหนวยงานตาง ๆ ของพื้นที่ทั้งหมด 
  ค. การจัดสายทางเดินของงานอยางมีประสิทธิภาพ  
  ง. การวางแผนในการจัดระเบียบปจจัยตาง ๆ ไวลวงหนา 
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6. ระบบโทรศัพทระบบใดไมจัดเปนประเภทใชสาย     

ก.  โทรศัพทระบบ PABX   ข. โทรศัพทระบบคียเทเลโฟน  
ค.  โทรศัพทระบบสายตรง   ง.  โทรศัพทระบบเซลลูลาร 

 
7. Electronic Mail หมายถึง 

ก.การสงเอกสารทางไปรษณียอากาศ ข. การสงขาวสารโดยระบบคอมพิวเตอร 
ค. การสงขาวสารผานตามสายโทรศัพท ง. การสงขาวสารโดยใชเครื่องโทรสาร 

 
8. PABX เปนโทรศัพทระบบใด       

ก. โทรศัพทระบบตูสาขาอัตโนมัติ  ข. โทรศัพทระบบเซลลูลาร   
ค. โทรศัพทแบบไรสาย   ง. โทรศัพทแบบวิทยุ 

 
9. ขอใดถูกหลักการเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ   

ก. เก็บเอกสารประเภทกําลังปฏิบัติอยูไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 
  ข. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 
  ค. เก็บเอกสารประเภท Active ไวหางไกลตัวผูปฏิบัติงาน 
  ง. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวกับเอกสาร Active 
 
10. ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดไมสมบูรณในตัว 

ก. ระบบวันที่     ข.ระบบชื่อเรื่อง   
ค. ระบบภูมิศาสตร    ง. ระบบตัวเลข 

 
11.ระบบสําคัญที่เปนงานหลักของสํานักงานอัตโนมัติ ยกเวน    

ก. ระบบประชุมทางไกล   ข.ระบบแฟมอิเล็กทรอนิกส   
ค.ระบบเทเลเท็กซ    ง.ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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12. เครื่องโทรสาร เปนเครื่องใชสํานักงานประเภทใด 
ก. เครื่องใชติดตอส่ือสารขอมูลดวยวาจา  
ข. เครื่องใชติดตอส่ือสารขอมูลโดยลายลักษณอักษร 
ค. เครื่องประมวลผลขอมูล     
ง. เครื่องบันทึกและจัดเก็บขอมูล 

 
13.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดเปนวิธีที่งายและสะดวกในการคนหาไดดีที่สุด 

ก. ระบบตัวเลข    ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค.ระบบตัวอักษร    ง.ระบบวันที่ 

 
14.การจัดทําดัชน ี(Indexing) หมายถึง  
  ก.การจัดทํารายงานอางอิง ถายเอกสารฉบับดังกลาวเกี่ยวของกับเอกสารใดอีกบาง 
  ข. การนําเอกสารเขาไปเก็บในแฟมและตูที่เตรียมไว   
  ค. การจัดทําขอสังเกตลงบนเอกสารที่จะจัดเก็บ 
  ง. การจําแนกเอกสารออกตามวิธีการจัดเก็บที่กําหนดไว 
 

 15. Disposable Files หมายถึงอะไร 
ก.เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินแลว  ข.เอกสารที่ใชอางอิงนอย 
ค.เอกสารที่มีคาหรือเอกสารสําคัญ  ง.เอกสารที่ไมมีคาในการอางอิง 

 
16.เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานในบาน 

ก. มินิคอมพิวเตอร    ข. ไมโครคอมพิวเตอร 
ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร   ง.ซูเปอรเมนเฟรมคอมพิวเตอร 

 
17.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ส้ินเปลืองเวลาในการคนหามากกวาวิธีอื่น 

ก.ระบบตัวอักษร    ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค. ระบบตัวเลข    ง.ระบบวันที่ 
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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 
 

 


