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ความรูเกี่ยวกับ การไฟฟานครหลวง 
 

ประเทศไทยเร่ิมใชน้ํามันกาซตั้งแต พ.ศ. 2417 และ ใชน้ํามันเบนซินพรอมๆ กับ
ส่ังรถยนตเขามาในป 2447มีทอเล็ก ๆ ตอหมอน้ํามันบงมาที่ปลายทอ มีรูเล็ก ๆ เรียกวา นม
หนูเมื่อน้ํามันหยดลงมาตะเกียงก็จะสวางข้ึน นอก จากนี้ยังมีตะเกียงลานที่ไขลานใหหมุน
ใบพัดเปาลมใหเปลวไฟตั้งตรงทําใหแสง ไฟไมวูบวาบเย็นตาและไมมีควัน สวนตะเกียงเจา
พายุก็มีการใชอยูทั่วไปไฟฟาในเมืองไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพล เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) ครั้งยังเปน จมื่นไวยวรนาถ เปนอุปฑูตไดเดินทางไปกับเจาพระยาภาสกร
วงศ และไดเห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สวางไสวไปดวยไฟฟา เมื่อกลับมา
เมืองไทยจึงคิดวา เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใชแบบเดียวกับอารยประเทศ และการนี้จะทําให
สําเร็จไดคงตองเริ่มภายในพระบรมมหาราชวัง และบานเจานายกอน จึงไดนําความข้ึนกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟาหลังคาตัดขาไม
เชื่อ” เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถ ก็ตระหนักวากอนที่จะเริ่มดําเนินการจําเปนตองหาวิธีจูง
ใจใหผูที่ไมเคย เห็นเคยใชไฟฟาเกิดความนิยม ข้ึนกอน จึงนําความไปกราบบังคม ทูลพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นเทววงศวโรปการ ขอใหชวยกราบทูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช
เทวีใหทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือ 14,400.00 บาท ปรากฏวาเปนผลสําเร็จ แลวให นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับ
ราชการเปนครูฝก ทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสองเครื่อง เพื่อจะไดผลัดเปล่ียน กันได และซ้ือ
สายเคเบิ้ลสําหรับฝงสายใตดินจากโรงทหารมา (ปจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟชนิดตาง ๆ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 
ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกันแพรหลาย ทั้งในราชสํานัก วังเจานาย และ
ชาวบานผูมีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดพระราชทาน เงินที่ใชจาย ในการ
ติดตั้งไฟฟาคืนใหจมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชน
ในกรุงเทพฯไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ สงครามตองไปปราบฮออยูเปนเวลานานเรื่องเลย
ระงับไวอยางไรก็ตามไฟฟาก็ เปนที่นิยมกันแพรหลาย 
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นอกจากจะใชเพื่อแสงสวางแลวยังมีการนําไปใชดานพลังงานดวยนั่นคือ มี การจัดตั้ง
บริษัทรถราง ข้ึน เพื่อชวยเหลือใหการสัญจรในกรุงเทพฯ และหัวเมือง บางแหงเปนไปอยาง
สะดวก ถึงแมราคาคาไฟหลวงใชจะถูกกวาชาวบานก็จริง แตการใชไฟในสมัยรัชกาลที่ 5ก็
ตองประหยัดตามถนนบางสายก็ไมมีไฟฟา เพราะปรากฎวาไมคอยมีคนสัญจร บางสายก็
ตองติดหาง ๆ กัน เพราะภาษีบํารุงทองที่ในสมัยนั้นยังไมมี เรื่องการติดตั้งไฟฟาตามถนนนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมากเพราะ
พระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหมคนไทยเรายังไมคอยเขาใจ ปดเปดสวิทซก็ยังไมเปนบาง
ทีเปดไฟท้ิงไวตลอดคืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไปโดยเปลาประโยชน การติดไฟ
ตามถนนจึงตองดูวาถนนไหน คนเดินมากเดินนอย 

เร่ืองเก่ียวกับไฟฟา นี้ทรงมีพระราชหัตถเลขามีถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน ครั้งยัง
เปนเจาหมื่นเสมอใจฉบับแรกไดตรัสถึงการติดไฟฟามีขอความ ตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควรจะมี
แตเพียงตะพานเทเวศรไปตะพานกิมเซงหลี ถนนดวงตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวง
เดือนนอก ถนนดาวขาง สวนถนน คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ไดแตจะตองรอดูสัก
หนอยกอนพอใหมีเคาคนเดิน เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา รอไวตั้งแตครึ่งปก็
ได ” 

อีกฉบับหนึ่งไดทรงกลาวถึงคาไฟฟาและการใช “ เรื่องไฟฟานั้นจะตองวินิจฉัยตอ
ภายหลัง เวลานี้ทําอะไรไมเปลืองแตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจัก เปดรูจักปดจะไปเลนกับไฟฟา 
คิดเปนยูนิตมันก็ฉิบหายอยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววาจัดคนไวใหคอยเปดคอยปดอะไร
เปลาทั้งนั้น ส่ังมัน ๆ ก็รับแต วามันไมไดทําไฟติดอยูยังค่ํา ๆ ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ 
รายไปกวาที่จุดตามเรือนซึ่งคงไมปดเหมือนกันสักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปดได 
ปดก็ตองปดท้ังหมด ถาจะใหเจาของเรือนทั้งปวงรูสึกเสียดายแลวจะจายเปนเงินพระราชทาน 
สําหรับคาไฟฟาเสียวันละเทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยวา กันเปนเรือนดีกวาเหลือเงิน
ไปมากนอยเทาใด เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเองเจาตั้งบิลไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตอง
ติดท่ีที่ดับไวใหเขาผอนใชไดมาก บางนอย บางตามสมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้น
จะตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไรยูนิต ถาเขาคิดราคามาเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตองใหใช
เจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟน สุขาภิบาลทั้ง 2 กรม 
เห็นจะทําใหเงินแผนดินตองเสียเปลามากโดยไมเอื้อเฟอ” 

คาไฟฟาสําหรับใชตามถนนและในพระราชวังในสมัยนั้นคงจะสิ้นพระราชทรัพยป
หนึ่งๆ ไมใชนอย ย่ิงเมื่อสรางสวนดุสิตคือ พระราชวังดุสิตกับ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม
ตลอดจนโครงการประปา ความจําเปนที่จะตองใชไฟฟาก็ทวีมากข้ึนอีกหลายเทาตัว จะไปซื้อ 
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วิสัยทัศน 
 มุงสูองคกรสมรรถนะสูง  เปนผูนําดานระบบจําหนายพลังไฟฟา และบริการท่ีเปนเลิศ 
สรางความเขมแข็งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ภารกิจ 
1. ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาสูการเปนมหานครแหง
อาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN) 
1.1 ระบบจําหนายไฟฟามีคุณภาพชัน้นําในระดับอาเซียน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหทันสมัยรองรับการแขงขัน 
(Modernized Service) 
2.1 ธุรกิจจําหนายไฟฟามีประสิทธิภาพรองรับการแขงขันในอนาคต (Retail Efficiency) 
2.2 มีระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ (Excellence Service) 
2.3 มีนวัตกรรมงานบริการ (Innovation Service) 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 สรางการเติบโต (Value Growth) 
3.1 การสรางการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth) 
3.2 การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) 
3.3 การบรหิารจัดการลงทุนเพื่อความย่ังยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สังคมยอมรับและใหความไววางใจ (CSR / Social Trust) 
5.1 เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
คานิยม 
ระบบไฟฟามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม 
 
วัฒนธรรมองคกร 
เปนหนึ่งเชิงธุรกิจ 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสมดุลของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และตนทุน เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ 

- สรางความไววางใจ ความนาเชื่อถือ ความนิยม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคาและบริการ ของ กฟน. อยางตอเนื่อง 

- แสวงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ระบบงาน และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ความสามารถองคกรการบริการและสรางความย่ังยืน 
เปนมิตรกับประชาชน 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ตระหนักวาประชาชน คือศูนยกลางการดําเนินกิจการของ กฟน. และการเพิ่ม
คุณภาพชวีติทุกดานของผูใชไฟ เปนเปาหมายอันดับแรกในการปฏิบัตงิานของชาว กฟน. 

- เนนความสัมพันธระยะยาวและเติบโตรวมกันระหวาง กฟน. และลูกคาทุกประเภท 
- ยึดถือพันธะกรณ ีในการรักษาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

คุณภาพ คน กฟน. ไมเปนสอง 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- กลาคิดคน กลาตัดสินใจ กลาเสนอความเห็น กลารับผิดชอบ มีความกลาทาง
จริยธรรม อนัอยูบนผลประโยชนของประชาชน สังคม และ กฟน. 

- มุงมั่น ขยัน พัฒนาตนแสวงหาและสรางองคความรู แกตนเอง กลุม และสราง
เครือขายความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 

- รูจักตน รูจักประมาณ รูจักพอเพียง และมีความสมดุล ในการดําเนินชีวิต 
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นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
 การไฟฟานครหลวงมุงเนนการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม  เปนไปตามนโยบายภาครัฐ กํากับดูแลฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมถึงแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย  และตามคําส่ังคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ โดยการไฟฟานครหลวงไดเขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง รวมพลัง
รัฐวิสาหกิจไทยขับเคล่ือนยุทธศาสตร และไดลงนามบันทึกความรวมมือ เรื่องการขับเคล่ือน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
และรัฐวิสาหกิจจํานวน 55 แหง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  และการไฟฟานคร
หลวงไดจัดใหมีพิธีการลงนามขอตกลงความรวมมือ “การขับเคล่ือนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  ภายในการไฟฟานครหลวง” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 
 เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง
เปนรูปธรรม  ในการดําเนินการอยางโปรงใสตามมาตรฐานในระดับสากล และใหมั่นใจวาการ
ไฟฟานครหลวงมีแนวปฏิบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตามนโยบายการปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เหมาะสม การไฟฟานครหลวงไดจัดทํานโยบายการปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดนิยามแนวปฏิบัติ  หนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจและพัฒนาไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) อยางย่ังยืน 
 

คํานิยามตามนโยบายการีปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
 การทุจริต (Frand) คือ การท่ีพนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระทําโดยการฉอฉล  
หลอกลวง ปกปดขอมูล หรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือ
พวกพอง โดยกอใหเกิดความเสียหายตอการไฟฟานครหลวงทั้งทางตรงและทางออม 
 การคอรรัปชั่น (Corruption) คือการทุจริตอยางหน่ึงซึ่งกระทําโดยพนักงานหรือ
ผูบริหาร ในการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  เพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
โดยกอใหเกิดความเสียหายตอการไฟฟานครหลวงทั้งทางตรงและทางออม 
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ขาวสารงานบริการ 
54 ป บนความภูมิใจ รับใชประชาชน 
นาย อาทร สินสวัสด์ิ ผูวาการการไฟฟานครหลวง (Mr.Arthon Sinsawasdi MEA 

Governor) กลาววา 54 ปที่ผานมา กฟน. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของระบบ
ไฟฟาใหมีความมั่นคง เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยยึดหลัก”ระบบไฟฟามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม” ซึ่งตลอดระยะเวลา 54 ปที่ผานมา 
กฟน.ใหความสําคัญกับการบริการแกประชาชนดวยการพัฒนามาตรฐานการใหบริการไป 
พรอม ๆ กับการระบบไฟฟาดวยหลัก MEA Way โดย M: Modern ดวยระบบงานบริการท่ี
ทันสมัย E: Easy มีข้ันตอนที่งาย สะดวก รวดเร็ว และ A:Active ตื่นตัวเต็มใจพัฒนางาน
บรกิารใหมีคุณภาพอยางไมหยุดย้ัง ดวยงานบริการคุณภาพ พรอมนํานวัตกรรมที่ทันสมัยมา
ใหบริการแกประชาชนเพื่อสูวิถีแหงอนาคตและในโอกาสครบรอบ 54 ป กฟน. ไดเปดสถานี
ชารจไฟฟา (EV Charging Station) เปนแหงแรก ณ การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญ 
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชรถยนตไฟฟาในพื้นที่การให บริการของ กฟน. 
และยังไดจัดซื้อรถยนตไฟฟามาใชงานกิจการภายในของ กฟน. สงผลให กฟน.เปนองคการ
ที่มีการใชรถยนตไฟฟา (EV Community) ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

“เทคโนโลยีรถยนตไฟฟาถือเปนเทคโนโลยี แหงอนาคตที่กําลังไดรับความนิยมจาก
ทั่วโลก โดยคาดวาจะเปนเทคโนโลยีหลักที่จะใชในดานการขนสงในอนาคต เทคโนโลยี
ดังกลาวมีขอดีหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจาก
เปนพลังงานสะอาดลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะชวยสนับสนุนการลดมลพิษ และปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เนื่องจากการขับเคล่ือนรถยนตไฟฟา ไมมีการปลอยกาซพิษสูชั้น
บรรยากาศ ซึ่งโครงการดังกลาวจะทําใหทราบถึงความเปนไปได ของการนํารถยนตไฟฟามา
ใชในเขตกรุงเทพมหานคร หากผลการศึกษาพบวารถยนตไฟฟาเหมาะสมกับการใชงาน ก็
จะเปนประโยชนกับการไฟฟานครหลวงที่จะเตรียมความพรอมเพื่อ รองรับเทคโนโลยียาน
ยนตดังกลาว” 

 
เสริมบริการดวยเทคโนโลยีทันสมัย 
ทั้ง นี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูใชไฟฟาที่มีจํานวนถึง 3.15 ลานราย ทาง กฟน.ได

พัฒนาระบบจําหนายพลังไฟฟาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องดวย เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อาทิ- ระบบบริหารจัดการพลังไฟฟา SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
เปนระบบซึ่งนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรสมัยใหมมาชวยในการบริหารและ 
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จัดการกระบวนการตาง ๆ อันจะทําใหระบบควบคุมของ กฟน. สามารถทํางานครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ระบบสถานีไฟฟาอัตโนมัติ (SA) ทําหนาที่ใหบริการในการเขาถึงขอมูลทางระบบ
ไฟฟาทั้งระยะไกลและใกล ทําใหไดขอมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือไดมากที่สุด 

- ระบบ EMS (Energy Management System) เปนโปรแกรมประยุกต สภาะวะการ
จายไฟในระบบไฟฟาของ กฟน. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูควบคุมระบบไฟฟา ให
สามารถมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหผูคุมระบบไฟฟา ทราบการวางแผนปองกัน เพื่อใหระบบ
ไฟฟามีเสถียรภาพมากที่สุด 

- ระบบการจัดการจายพลังไฟฟาในระบบจําหนาย (DMS) เปนระบบควบคุม
ตรวจสอบและจัดการระบบจายพลังไฟฟา ทําไหการแกไขปญหาไฟฟาขัดของเปนไปดวย
ความรวดเร็ว และเพิ่มความเชื่อถือไดของการจายพลังไฟฟา ซึ่งจะวิเคราะหสภาพการจาย
พลังไฟฟาแบบ Real-time ทําใหพนักงานมีขอมูลพรอมสําหรับการแกไขปญหาไฟฟาขัดของ 
และตัดสินใจส่ังการไดอยางรวดเร็ว 

- มิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) สามารถเก็บรวบรวมขอมูลหนวยคาไฟฟา ทําให
ผูใชไฟฟาสามารถทราบขอมูลปริมาณการใชไฟฟาในขณะนั้น และวางแผนรวมกับ กฟน. 
เพื่อลดการใชไฟฟาที่ไมจําเปน ปรับเปล่ียนชวงเวลาการใชไฟฟา เปนชวงเวลาที่คาไฟถูก 
และปรับการใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการประกอบกิจการได 

นอกจากนี้ ยังดําเนินโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟาเปนสายใตดิน เพื่อวาง
สายไฟฟาใหมีความปลอดภัย และไมบดบังทัศนียภาพ เปนทางเลือกท่ีดีที่สุดในการจายไฟ
ใหกับผูใชภายในเมืองโดยไมตองมีเสา ไฟฟาและสายไฟที่รกรุงรังตามสองขางถนน ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการในพื้นที่พหลโยธิน พญาไท สุขุมวิท ปทุมวัน จิตรลดา พระราม 
3 และนนทรี 

 
บริการมั่นใจ ดวย E-Service 
ดาน การใหบริการผูใชไฟฟา กฟน. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริการผูใชไฟฟา เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูใชไฟฟา โดยนํา
ระบบ E – Service มาใช เชน การชําระคาบริการออนไลน ผานชองทาง Internet Banking 
การสมัครใชบริการแจงคาไฟฟาทาง Email และ SMS และการใหบริการ ตรวจสอบ ยอดคา
ไฟที่ยังคางชําระ บริการ GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่สามารถระบุที่อยูการติดตั้ง
ไฟฟาใหม หรือใหบริการเพิ่มขนาดหมอแปลงไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง  
  

1.พระราชบญัญัติการไฟฟานครหลวง ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับพ.ศ.ใด 
ก. พ.ศ.2500      ข. พ.ศ.2501 
ค. พ.ศ.2502      ง. พ.ศ.2505 
ตอบ ข. พ.ศ.2501 

 
2. พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง. 15 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ   ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
3. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ขอใดเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งการไฟฟานครหลวง 

ก.ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน  
ข. จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา  
ค. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน

แกการไฟฟานครหลวง 
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ง. ถูกทําขอ 
ตอบ ง. ถูกทําขอ 
การจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟานครหลวง” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน 
(2) จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา และ 
(3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน

แกการไฟฟานครหลวง 
 
5.  “คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงคือผูใด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ข.  ผูวาการ 
ใหมีคณะกรรมการของการไฟฟานครหลวงคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการ

ไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง  
 

6.กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีกรรมการจํานวนเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาสองคนแตไมเกินหาคน 
 ข. ไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหาคน 
 ค. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
 ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 

ตอบ ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 
 
7. ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงเกินจํานวน
ผูใดเปนผูเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ค. รัฐมนตรี 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินจํานวน ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมประธานกรรมการตองไมเกินสิบ
หาคน 
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 ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
 

 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 งานท่ีเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ 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 
 4. ตองมคีวามรอบคอบ 
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 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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 สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

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

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการให
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 หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

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. การเตือนเรื่องท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

 หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา 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 ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเรื่องปฏิบัติดังน้ี 
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติท้ังปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชี

หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการนั้น ๆ กําหนด 
เม่ือไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง 
- หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย

หมึกสีนํ้าเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชท่ีใหเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

- ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือตดิตอราชการที่เปนแบบพธิี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครฑุ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครฑุ 
 ตอบ ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพธิ,ี ใชกระดาษตราครุฑ 

หนังสือภายนอก คอื หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตรา
ครุฑ เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรอืสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซึ่ง
มิใชสวนราชการ หรือที่มถีึงบุคคลภายนอก (ขอ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
9."หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือตดิตอราชการที่เปนแบบพธิี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครฑุ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครฑุ 
 ตอบ ค. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 

หนังสือภายใน  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนงัสือ
ภายนอก เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช
กระดาษบันทึกขอความ (ขอ 12 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

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



ห น า  | 19 

 

หนังสือประทับตรา คอื หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรอืผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป  เปนผูรบัผิดชอบลงชื่อยอกํากับ
ตรา (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทบัตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกบัรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องที่คาง 
 ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และ
ระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

  1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  4. การเตือนเรื่องที่คาง 

 5. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใช
หนังสือประทับตรา 

  6. การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
 (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครฑุ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครฑุ 
  หนังสือภายในใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใชกระดาษบันทกึ 
  หนังสือส่ังการ ใชกระดาษตราครฑุ 
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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 
  หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

(ขอ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาขอความที่ผูบงัคับบัญชาสัง่การใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือ
ส่ังการประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย
กฎหมาย ใหใชกระดาษตราครฑุ (ขอ 16 ระเบยีบฯ งานสารบรรณ) 

 
15.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถอื
เปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คอื บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถอืเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตรา
ครุฑ  (ขอ 17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
16.บรรดาขอความที่ผูมอีํานาจหนาที่ใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได 
เรียกวา  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคบั     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ขอบังคับ 

ขอบังคับ คอื บรรดาขอความที่ผูมอีาํนาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจ
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ของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 18 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 

 
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 หรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
19.ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปล่ียนคําวา "ประกาศ" 
เปนคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ข. แจงความ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปล่ียนคําวา ประกาศ เปน 
แจงความ (ขอ 20 ระเบยีบฯ งานสารบรรณ) 
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 

13.ทานคิดวาการสง E–Mail ระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรในขายงานมีการจัดรูปแบบการติดตอกัน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนรูปแบบใด 
 ก. Star  ข. Bus  
 ค. Ring  ง. Lan 
ตอบ  ก. Star  
 Electronic Mail  (E–mail)  เปนระบบท่ีตอเคร่ือง  Microcomputer  หลาย ๆ เคร่ืองเขากับ

คอมพิวเตอรศูนยกลางในรูปแบบดาว  (Star)  โดยผูใชจะสงจดหมายไปเก็บไวท่ีคอมพิวเตอร
ศูนยกลาง  เพ่ือใหผูรับจดหมายติดตอเขามาในขายงาน  และสามารถเรียกจดหมายน้ันไปอานได 
 
14. ขายงานคอมพิวเตอรท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีนํามาตอกันอยูภายใน
ขอบเขตใกลกันหรือขอบเขตเดียวกัน เรียกวา 
 ก. Star  ข. Bus  
 ค. Ring  ง. Lan 
ตอบ  ง. Lan  
 Local Area Network  (LAN)  หมายถึง  ขายงานคอมพิวเตอรท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณคอมพิวเตอรถูกนํามาตอกันอยูภายในขอบเขตใกลกัน  เชน  ภายในอาคารเดียวกันหรือ
ภายในหนวยงานเดียวกัน ซ่ึง LAN  จะมีประโยชนในการใชขอมูล ซอฟตแวรและฮารดแวรรวมกัน
ภายในองคการ 
 

15.ขอใดตอไปนี้คือโปรแกรมระบบ 
 ก. Microsoft Word  ข. CAD  
 ค. Window 2000  ง. Access 
ตอบ  ค. Window 2000  
 โปรแกรมระบบ  (System Software)  มี  3  ชนิดคือ 

 1.  ระบบปฏิบัติการ  (Operating System)  เชน  DOS, Windows  98, Windows ME, Windows 
2000, Windows XP  (ถือเปนระบบปฏิบัติการเวอรช่ันใหมลาสุดของ  Microsoft) 
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2.  โปรแกรมอรรถประโยชน  (Utility Program)  ไดแก  Antivirus  Utilities  เชน  Norton 
Antivirusเปนโปรแกรมในการตรวจจับและทําลายโปรแกรมไวรัส, Norton Speed Disk  เปนโปรแกรม
สําหรับจัดระเบียบไฟลท่ีแตกกระจาย  (File Defragmentation) 
 3.  ตัวแปลภาษา  (Language Translators)  ไดแก  Compiler, Assembler  และ  Interpreter 
 

16.ถาตองการนําเสนองานในที่ประชุม ทานควรเลือกโปรแกรมในขอใดตอไปน้ีมาชวยงานจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด 
 ก. PowerPoint  ข. Excel  
 ค. Norton  ง. Word 
ตอบ  ก. PowerPoint  
 Presentation Graphics เปนโปรแกรมที่ใชแสดงแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หรือแสดงผลท่ีไดจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหรายงานนั้นดูนาสนใจและใหรายละเอียดท่ีชัดเจนขึ้น  
การแสดงผลรายงานนั้นอาจจะปรากฏเปนรูปภาพ  กราฟ  ขอความและผลจากคาวิเคราะหขอมูล
ในรูปของตารางก็ได  ตัวอยางของโปรแกรมนี้  เชน  PowerPoint, Lotus Freelance Plus  เปนตน 
 
17.สถาปนิกคนหน่ึงมาขอคําปรึกษาวาทานควรเรียนรูการใชงานโปรแกรมใดดี เพ่ือชวยในการ
เขียนแบบหรือออกแบบบาน ทานคิดวาควรเปนโปรแกรมในขอใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. Microsoft Word  ข. Excel  
 ค. Case  ง. AutoCAD 
ตอบ  ง. AutoCAD  
 โปรแกรม  AutoCAD  เปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบตาง ๆ  เชนออกแบบเคร่ืองจักร  
เคร่ืองมือทางอุตสาหกรรม  อุปกรณทางวิทยาศาสตร  ฯลฯ  ซ่ึงอาชีพท่ีเกี่ยวของและใชโปรแกรม
น้ีมาก  ไดแก  วิศวกร  สถาปนิก  และนักออกแบบ 
 

18.การแกไขขอความของจดหมายท่ีผูพิมพพิมพผิด กระบวนการดังกลาว เรียกวา 
 ก. Formatting ข. Search and Replace 
 ค. Editing ง. Cut and Move 
ตอบ ค. Editing  
 คุณลักษณะพื้นฐานของโปรแกรม  Word Processing  มี  5  ประการ  ดังน้ี 

 1.  การปอนขอความ (Text Entry)  2.  การแกไขขอความ(Editing)  เชน การลบ(Delete), การ
ตัด  (Cut), การวาง  (Paste)  3. การจัดรูปแบบเอกสาร(Print Formatting)  เชน  การจัดหัวขอใหอยู
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ในตําแหนงกึ่งกลางหนา  (Line Centering),  การจัดชิดขอบ  (Margins),  การเวนระยะหางระหวาง
บรรทัดเปน  2  เทา  (Double Spacing), การกําหนดรูปแบบตัวอักขระ(Font), การเห็นรูปแบบของ
เอกสารท่ีอยูบนจอ  ซ่ึงจะปรากฏบนกระดาษพิมพ  (What You See Is What You Get : 
WYSIWYG)  4.  การพิมพ  (Printing)  5.  การบันทึกเอกสารลงในสื่อเพ่ือเรียกใชภายหลัง 
 

19.ขนาดของเครือขายท่ีใชภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเปนเครือขายในขนาดที่เรียก 
ก. WAN  ข. MAN  
ค. LAN  ง. VAN 

ตอบ  ค. LAN  
 

20.Intranet หมายถึง 
ก. เครือขายท่ีตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคการ 
ข. เครือขายท่ีเช่ือมตอระหวางกิจการท่ีเปนคูคาระหวางกันเทาน้ัน 
ค. เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ 
ง. เปนการใช Internet Technology สรางเครือขายใหเฉพาะคูคาของกิจการใชงานได 

ตอบ  ค. เปนการใช Internet Technology สรางเปนเครือขายใชภายในองคการ 
  ระบบเครือขายอินทราเน็ต  (Intranet)  คือ  ระบบเครือขายภายในองคกรท่ีนําเทคโนโลยี

แบบอินเตอรเน็ตมาประยุกตใช  เพ่ือชวยในการทํางานรวมกัน  (Workgroup)การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร  ตลอดจนการทํางานตาง ๆ  ของระบบคอมพิวเตอรในองคกร 

 

 21.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนข้ันตอนใดใน
การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

ก. Text Entry  ข. Editing  
ค. Print Formatting  ง. Printing 

ตอบ  ค. Print Formatting  
 

 22.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซ่ึงมีลูกคาหลาย ๆ คน 
โปรแกรมจะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายช่ือลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคามา
ผนวกกับแฟมจดหมาย ผลท่ีไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัทท้ังหมดโดยไมตองเสียเวลาการ
พิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางานของโปรแกรมในขอใดตอไปนี้ 

ก. Thesaurus  ข.Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

 ตอบ  ข.Mail Merge  
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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 
 

 


