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 สรุปสาระสําคญั พระราชบัญญัติวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 

 
 พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั ้งแตว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
  “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุระเบิดได 
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(4) วัตถุมีพิษ 
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกรอน 
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย

แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวม

บรรจุ 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคา และให

หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น 

และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้ง
อยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุ
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อันตรายดวย 
“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต 

สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2536 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตราย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออก
ประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
คณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน

ประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณู เพื่ อ สันติ  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และ  
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 
1. ขอใดมีความถึงวัตถุอันตราย 
 ก.วัตถุระเบิดได    ข. วัตถุไวไฟ 
 ค. วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด ง. ถูกทุกขอ 
 
2. “ขาย” ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หมายความถึงขอใด 
 ก. การจําหนาย    ข. การมีไวเพื่อการขาย 
 ค. การแจกเพื่อประโยชนทางการคา  ง. ถูกทุกขอ 
 
3. “ฉลาก” หมายความถึงขอใด 
 ก. รูป       ข. รอยประดิษฐ 
 ค. ขอความใดๆ ที่แสดงไวที่วัตถุอันตราย ง. ถูกทุกขอ 
 
4. อนุสัญญาหามอาวุธเคมี  มีข้ึนเมื่อใด 
 ก. 3 มกราคม 2536    ข. 10 มกราคม 2536 
 ค. 13 มกราคม 2536    ง. 23 มกราคม 2536 
 
5.  คณะกรรมการวัตถุอันตราย  มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. อธิบดีกรมการขนสงทางบก  ง. อธิบดีกรมการคาภายใน 
 
6. วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด เปนวัตถุอันตรายชนิดใด 
 ก. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1   ข. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
 ค. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3   ง. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
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7. วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง เปน
วัตถุอันตรายชนิดใด 
 ก. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1   ข. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
 ค. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3   ง. วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 
 
8. ผูใดมีอํานาจในการประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
มีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
9. วัตถุอันตรายใด ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
 ก. ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
 ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตซึ่งมิใชความจริง 
 ค. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. วัตถุอันตรายใดไมถือเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 ก . วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริ สุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มี
ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถอุันตรายผิดไปจากเกณฑที่ กําหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว 
 ข. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
 ค. วัตถุอันตรายที่ผลิตข้ึนโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคล่ือน แต
ไมถึงระดับที่กําหนด 
 ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 
11. ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง 
หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไข ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินส่ีเดือน หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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สรุป พ.ร.บ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 

 
“อาวุธปน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธี

ระเบิดหรือกําลังดันของแกสหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตองอาศัยอํานาจของ
พลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นวาสําคัญและไดระบุไวใน
กฎกระทรวง 

“เคร่ืองกระสุนปน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก 
ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดท่ีมีหรือไมมีกรดแกส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอ
พิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอรปโด ทุนระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกัน หรือเครื่องหรือส่ิงสําหรับอัดหรือทํา หรือใชประกอบเครื่องกระสุนปน 

 “วัตถุระเบิด” คือ วัตถุที่สามารถสงกําลังดันอยางแรงตอส่ิงหอมลอมโดยฉับพลันใน
เมื่อระเบิดข้ึน โดยมีส่ิงเหมาะมาทําใหเกิดกําลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น
ทําใหมีแรงทําลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุตางๆ หรือวัตถุอื่น
ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันซึ่งใช หรือทําข้ึนเพื่อใหเกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะไดประกาศ
ระบุไวในราชกิจจานุเบกษา 

“ดอกไมเพลิง” หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด 
อันมีสภาพคลายคลึงกัน 

“สิ่งเทียมอาวุธปน” หมายความวา ส่ิงซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวา
เปนอาวุธปน 

 “มี” หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครองแตไมหมายความถึงการที่
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดท่ีมีไวโดยชอบดวยกฎหมายและตกอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นซึ่งไมตองหาม  แหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จําเปนเพื่อรักษาสิ่งที่วานี้
มิใหสูญหาย 

“สั่ง” หมายความวา ใหบุคคลใดสงหรือนําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักร 
“นําเขา” หมายความวา นําเขามาจากภายนอกราชอาณาจักรไมวาโดยวิธีใดๆ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 อาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน 

หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่  

 ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมีข้ึน เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด 

 ในการนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสง
มอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกพนักงานศุลกากร ณ ดานที่แรกมาถึงจากนอก
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงาน
ศุลกากร ณ ดานอื่นเมื่อพนักงานศุลกากรไดรับหนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนไวแลว ใหแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุด แตถาผานเขามาใน
ทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ใหผูนําเขาแจงเปนหนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุน
ปนไวแกนายทะเบียนทองที่ หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา 
ภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกพนักงานศุลกากร
หรือนายทะเบียนทองที่ ในกรณีที่ผูนําเขายังไมไดรับอนุญาต ใหผูนําเขาย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน นั้นตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู 
ถานายทะเบียนอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน ใหผูนําเขาขอรับ
ใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันรับแจงความการอนุญาตนั้นเปนหนังสือถานาย
ทะเบียนไมอนุญาตใหส่ังเปนหนังสือ ใหผูนําเขาสงกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปน
หรือเครื่องกระสุนปนนั้น ภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและไมเกินหกเดือน นับ
แตวันที่ผูนําเขาไดรับคําส่ัง ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําส่ังใหผูนําเขาทราบได ใหนายทะเบียน
โฆษณาคําส่ังนั้นทางหนังสือพิมพและปดประกาศในที่เปดเผยเปน เวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน
เมื่อพนกําหนดใหถือวาผูนําเขาไดทราบคําส่ังนั้นแลว 

ถาผูนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมิไดย่ืนคําขอรับใบ อนุญาตภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสงมอบ หรือในกรณีที่นายทะเบียนทองที่อนุญาตใหนําเขาแลว ผูนําเขาไม
มารับใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาตหรือมิไดสงกลับ
ออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน หรือเมื่อไดรับอนุญาตใหนําเขาซึ่ง
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแลวไมมา รับอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นไปจากพนักงาน
ศุลกากรหรอืนายทะเบียนทอง ที่จนพนกําหนดอายุใบอนุญาต หรือผูนําเขาซึ่งไดเดินทางผาน
หรือจะอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวไมรับคืน อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไปเมื่อออกนอก
ราชอาณาจักร ใหอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นตกเปนของแผนดิน อาวุธปนที่ส่ังหรือ
นําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับใบอนุญาตนําไปขออนุญาตมีและ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

 
1. พรบ.ควบคุมอาคาร ฉบับปจจบุนัแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด 
 ก. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551   ข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 
 ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558   ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2558 

ตอบ ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
 
2. พรบ.ควบคุมอาคาร มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
3. ขอใดหมายถึง อาคาร 
 ก. เข่ือน     ข. สะพาน 
 ค. แพ      ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
4. อาคารสูง หมายถึงอาคารที่มีความสูงตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป 
 ก. สิบหาเมตร     ข. สิบแปดเมตร 
 ค. ย่ีสิบเมตร     ง. ย่ีสิบสามเมตร 

ตอบ ง. ยี่สิบสามเมตร 
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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5. อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตกี่
ตารางเมตรขึ้นไป 
 ก. หนึ่งพันตารางเมตร   ข. หนึ่งพันหารอยตารางเมตร 
 ค. หาพันตารางเมตร    ง. หนึ่งหมื่นตารางเมตร 

ตอบ ง. หนึ่งหม่ืนตารางเมตร 
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
 
6. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมคนโดยมีการใชพื้นที่กี่
ตารางเมตรขึ้นไป 
 ก. หารอยตารางเมตร    ข. หกรอยตารางเมตร 
 ค. หนึ่งพันตารางเมตร   ง. หาพนัตารางเมตร 

ตอบ ค. หนึ่งพันตารางเมตร  
 
7. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมโดยมีผูมาชุมชุมตั้งแตกี่
คนข้ึนไป 
 ก. หาคนข้ึนไป    ข. หาสิบคนขึ้นไป 

ค. หนึ่งรอยคนขึ้นไป    ง. หารอยคนขึ้นไป 
ตอบ ง. หารอยคนขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 
 
8. อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด เรียกวา 
 ก. โรงมหรสพ     ข. ที่สาธารณะ 
 ค. อาคารชุมนุมคน    ง. อาคารขนาดใหญ 

ตอบ ก. โรงมหรสพ  
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“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉาย
ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 
9. “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตกี่หลังคาเรือนข้ึนไป  
 ก. สิบหลังคาเรือน    ข. สามสิบหลังคาเรือน 
 ค. หาสิบหลังคาเรือน    ง. หนึ่งรอยหลังคาเรือน 

ตอบ ข. สามสิบหลังคาเรือน 
 “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไป หรือมีเนื ้อที ่ตั ้งแตหนึ่งไรขึ ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 
 
10. ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคาร เรียกวา 
 ก. ผูควบคุมงาน    ข. ผูดําเนินการ 
 ค. ผูตรวจสอบ     ง. ผูรับผิดชอบ 

ตอบ ก. ผูควบคุมงาน 
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 
 
11. ขอใดหมายถึง เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตเทศบาล 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ก. นายกเทศมนตรี 
 
12. เจาพนักงานทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือใคร 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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แนวขอสอบ กฎกระทรวง 
 
1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร ควรมีระยะด่ิงเทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถง ภัตตาคาร โรงงาน ควรมีระยะด่ิง
เทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาดและอ่ืนๆ ที่คลายกัน 
ควรมีระยะด่ิงเทาใด 
 ก. 2.60 เมตร     ข. 3.00 เมตร 
 ค. 3.50 เมตร     ง. 4.00 เมตร 
 
4. หองในอาคาร ควรมีระยะด่ิงจากพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป 

ก.  2 เมตรขึ้นไป     ข. 3 เมตรขึ้นไป 
ค. 4 เมตรขึ้นไป     ง. 5 เมตรขึ้นไป 

 
5. หองน้ํา หองสวม  ควรมีระยะด่ิงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 เมตร   ข. ไมนอยกวา 2 เมตร 
 ค. ไมนอยกวา 3 เมตร   ง. ไมนอยกวา 4 เมตร 

 
6. บันไดของอาคาร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร  ข. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 ค. ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร  ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
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7. บันไดของ หอพักควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1.00 เมตร   ข. ไมนอยกวา 1.10 เมตร 
 ค. ไมนอยกวา 1.20 เมตร   ง. ไมนอยกวา 1.30 เมตร 
 
8. บันไดที่สูงเกิน 4 เมตรตองมีชานพักบันไดทุกชวง กี่เมตร 
 ก. 2 เมตร     ข. 3 เมตร 
 ค. 4 เมตร     ง. 5 เมตร 
 
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ อาคารที่ตองมีบันไดหนีไฟ  
 ก. อาคารที่สูงตั้งแตส่ีชั้นข้ึนไปและสูงไมเกิน 23 เมตร  

ข. อาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามท่ีมีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร  
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

 
10. บันไดหนีไฟ ควรมีความลาดชัน นอยกวาเทาใด 
 ก. นอยกวา 30 องศา    ข. นอยกวา 45 องศา 
 ค. นอยกวา 50 องศา    ง. นอยกวา 60 องศา 
 
11. บันไดหนีไฟนอกอาคาร ควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  ข. ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร 
 ค. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
 
12.บันไดหนีไฟ นอกอาคารควรมีความกวางสุทธิไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  ข. ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร 
 ค. ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  ง. ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
 
13. ประตูหนีไฟ ควรมีความกวางและความสูงอยางไร 
 ก. กวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 
 ข. กวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 1.80 เมตร 
 ค. กวางไมนอยกวา 95 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 1.85 เมตร 
 ง. กวางไมนอยกวา 85 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 1.95 เมตร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพ่ิมเติม 
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 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุทกภัย วาตภัย 
 
1. ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากนํ้าทวม  หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่นํ้าไหลเออลนฝงแมนํ้า ลํา
ธาร หรือทางนํ้าเขาทวมพ้ืนท่ี ซ่ึงปกติจะไมไดอยูใตระดับนํ้าเรียกวา 
 ก. วาตภัย     ข. พายุดีเปรสช่ัน 
 ค. พายุโซนรอน    ง. อุทกภัย 
 
2. สาเหตุท่ีเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติเกิดไดจากสาเหตุใด 
 ก. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟาคะนอง 
 ข. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน 
 ค. ผลจากนํ้าทะเลหนุน 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
3. สาเหตุการเกิดอุทุกภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยคือขอใด 
 ก. การตัดไมทําลายปา    ข. การบริหารัดการนํ้าไมดี 
 ค. การออกแบบทางระบายนํ้าของถนนไมเพียงพอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
4. ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และ 
ส่ิงกอสราง เรียกวา 

ก.อุทกภัย     ข. วาตภัย  
ค.  พายุหมุน     ง. ดีเปรสช่ัน 

 
5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับพายุหมุนเขตรอน 
 ก. เกิดข้ึนในมหาสมุทรหรือทะเล  ข. มีอุณหภูมิต้ังแต 26 องศาเซลเซียส 
 ค. มีปริมาณไอนํ้าในอากาศมากถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
6. พายุหมุนเขตรอน จะใชเวลาในการกอตัวประมาณกี่วัน 
 ก. 1 - 3 วัน     ข. 2 – 4 วัน 
 ค. 2 – 5 วัน     ง. 2 – 7 วัน 
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 
 
ตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 11 จะเห็นไดวา งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปนการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Multi 
Disciplines) และครอบคลุมทุกลักษณะงานทั้งงานดานวิชาการ งานอํานวยการ และงาน
ปฏิบัติการ รวมถึงเปนงานในลักษณะบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อที่จะสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายดังกลาวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะทําหนาที่เปนกรอบใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของและหนวยงานใน
ทุกระดับนําไปแปลงเปนแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนฯ รวมทั้งใชกําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากร ไมวาจะเปนเรื่องบุคลากร 
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในชวงระยะเวลา 5 
ป โดยที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขอบเขตอันกวางขวาง ปญหาท่ีเกิดจากสา
ธารณภัยในปจจุบันมีปริมาณและความซับซอนมากขึ้น ดังนั้น แผนยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน
การผสมผสานความรวมมือทั้งภายในหนวยงานและเครือขายในการแกไขปญหา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับประชาชนทุกคน บนพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 73 ความวา “บุคคลมี
หนาที่รับราชการ ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร 
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม...” 

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะไมเนนงานประจํา หรือโครงการปกติที่หนวยงานตางๆ
ปฏิบัติอยู มีการกลาวถึงบางเทาที่จําเปนหรือเปนการเสริมแนวคิดในการดําเนินงาน แต
แนวทางหลักท่ีนําเสนอในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกร 
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรใหมีความแข็งแกรง ทั้งดานวิชาการ ดานอํานวยการ 
และดานปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ การสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีศักยภาพ 
พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนยุทธศาสตรในเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม และ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในการ
วางแผนงาน/โครงการตามที่ไดกําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559 
1. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

นับตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก เมื่อป พ.ศ. 2504 จนถึง 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในลักษณะเฉพาะดาน โดย
มุงเนนไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
การพัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และเริ่ม
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
และฉบับที่ 10 ซึ่งปจจุบันกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เพื่อ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณขับเคล่ือนการผลิตและบริโภคของ
ประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอม 
ในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมี
แนวทางที่สําคัญไดแก การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน โดย  

(1) พัฒนาองคความรู และระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

(2) พัฒนาเครื่องมือในการบริการจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

(3) เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
(5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสรางฐานความรวมมือกับ

ตางประเทศ ซึ่งแนวทางในระยะ 5 ปขางหนาดังกลาวเปนสิ่งที่กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตองใหความสําคัญและนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในบทบาทการลงทุนภาคสังคม 

การพัฒนาประเทศที่เนนดานการเติบโตดานเศรษฐกิจ แตละเลยการใหความสําคัญ
กับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงผลใหประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณเปน  
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
16.ถาตองการนําเสนองานในที่ประชุม ทานควรเลือกโปรแกรมในขอใดตอไปน้ีมาชวยงานจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด 
 ก. PowerPoint  ข. Excel  
 ค. Norton  ง. Word 
ตอบ  ก. PowerPoint  
 Presentation Graphics เปนโปรแกรมที่ใชแสดงแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  หรือแสดงผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหรายงานน้ันดูนาสนใจและใหรายละเอียดท่ี
ชัดเจนข้ึน  การแสดงผลรายงานนั้นอาจจะปรากฏเปนรูปภาพ  กราฟ  ขอความและผลจากคา
วิเคราะหขอมูลในรูปของตารางก็ได  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), 
การตัด  (Cut), การวาง  (Paste)  3. การจัดรูปแบบเอกสาร(Print Formatting)  เชน  การจัด
หัวขอใหอยูในตําแหนงกึ่งกลางหนา  (Line Centering),  การจัดชิดขอบ  (Margins),  การเวน
ระยะหางระหวางบรรทัดเปน  2  เทา  (Double Spacing), การกําหนดรูปแบบตัวอักขระ(Font), 
การเห็นรูปแบบของเอกสารที่อยูบนจอ  ซ่ึงจะปรากฏบนกระดาษพิมพ  (What You See Is What 
You Get : WYSIWYG)  4.  การพิมพ  (Printing)  5.  การบันทึกเอกสารลงในสื่อเพ่ือเรียกใช
ภายหลัง 
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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 โปรแกรม
จะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายช่ือลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคามาผนวกกับ
แฟมจดหมาย ผลท่ีไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัทท้ังหมดโดยไมตองเสียเวลาการพิมพ
จดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางานของโปรแกรมในขอใดตอไปนี้ 

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

 ตอบ  ข.Mail Merge  
  โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  Mail  

Merge  ซ่ึงหมายถึง  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือ
พิมพจดหมายใหลูกคาของบริษัทท้ังหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายใหลูกคาแตละราย 
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 23.ถาผูจัดการบริษัทตองการคํานวณหาปริมาณส่ังซ้ือสินคาท่ีเหมาะสมที่สุดท่ีทําใหระบบสินคาคง
คลังมีคาใชจายท่ีตํ่าท่ีสุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปน้ีเหมาะสมที่สุด 

ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel 
ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Access 

 ตอบ  ข. Microsoft Excel  
  ประโยชนของโปรแกรม  Spreadsheet  มีดังน้ี 

 1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ  
 2.  ทําการพยากรณยอดขาย   
 3.  ควบคุมระบบสินคาคงคลัง   
 4.  กําหนดราคาสินคา  โดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด   
 5.  มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ  เปนตน 
24.ระบบสารสนเทศ ประกอบดวยทรัพยากรใดบาง 

ก. สวนเคร่ืองคอมพิวเตอร (Hardware) และสวนของชุดคําส่ัง (Software) 
ข. Hardware, Software, People Ware และสวนของขอมูล 
ค. Man, Money, Material, Management, Information Process 
ง. การดําเนินงานขององคกรโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร 

ตอบ  ข. Hardware, Software, People Ware และสวนของขอมูล 
  ระบบสารสนเทศ  คือ  ระบบการประมวลผลที่นําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผล  ซ่ึง

ประกอบดวย  5 องคประกอบ คือ  
  1. Hardware ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย  และระบบส่ือสารขอมูล   
  2.Software  ไดแก  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  (OS)  และโปรแกรมประยุกต  (Application 

Program)   
  3. Data  และ  Information  
  4. Procedures  คือ  วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประมวลผลขอมูล  ซ่ึงถูกกําหนด

โดยนักวิเคราะหระบบ   
  5. บุคลากร  (People Ware)  ไดแก  ผูใช  นักวิเคราะห  ระบบ  ผูบริหาร  เปนตน 
 

25.อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรในขอใดท่ีทําหนาท่ีแบงชองสัญญาณในการสงขอมูลระหวาง
เคร่ืองคอมพิวเตอรในเครือขาย 
 ก. Modem  ข. Router  
 ค. Multiplexor    ง. Hub 
ตอบ  ค. Multiplexor   


