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ความรูเกีย่วกับ การรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ประวัติ 
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งในป 

พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเชี่ยวชาญมา
ทําการศึกษา สํารวจ และวางแผนแมบทสําหรับการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไดเสนอแนะใหมีระบบรถขนสงมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแกไข
ปญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงไดมี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” 
ข้ึน เพื่อจัดสราง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบดวย 

* ระบบทางดวน (Express Way) 
* ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System) 
* การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ตอมารัฐบาลพิจารณาเห็นวา การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก 

สมควรเรงรัดการดําเนินการในสวนของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหประชาชนสามารถเดินทางไดโดยไมจําเปนตองใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไดมีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟา
มหานคร พ.ศ. 2535”(ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496  

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่ไม
เพียงพอตอการจัดทํา จัดการและการใหบริการขนสงมวลชนดวยระบบรถไฟฟา รวมทั้งการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทําใหองคการรถไฟฟามหานครมีขอจํากัดในการใช
อํานาจตามกฎหมายและไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนสง
มวลชนโดยระบบรถไฟฟาไดทวีความจําเปนย่ิงข้ึนมาก  

จึงไดมีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2543” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาท่ี
ขององคการรถไฟฟามหานครใหสามารถดําเนินกิจการรถไฟฟาใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงอํานาจหนาที่ในการคุมครองความปลอดภัยของ
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กิจการรถไฟฟาและคนโดยสารรถไฟฟา มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 

ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสวนราชการและไดโอน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนของการกํากับดูแลการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย มาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบ
วงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" 
 
พันธกิจ 

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได
กําหนดวัตถุประสงคขององคกรไว 3 ประการ ดังนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) สามารถใชการบริหาร
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายการดําเนินงาน สรางมูลคาเพิ่ม
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และความมั่นคงเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียและสอดคลองตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ไวดังนี้ 

1. มุงเนนการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและนโยบายของ รฟม. รวมท้ัง
ชื่อเสียงและภาพลักษณของ รฟม.  

2. จัดการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  
3. ผูบริหารตองรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติและติดตามการ

นําไปใชอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคนตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
คูมือการบริหารความเสี่ยง 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกรไดรับรูและปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน
ทั้งหมด  

5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  

6. สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางสรรคมูลคา
ใหแกองคกร 

7. ใหส่ือสารเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของรถไฟฟา
ขนสงมวลชน การดําเนินงานขององคกร และใหการสนับสนุนองคกร  

8. ใหพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคกร รวมท้ังใหมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผูรับเหมาและที่
ปรึกษาอยางเปนรูปธรรม 

9. ใหพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อสรางความเปน
ธรรมและสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน 
 
ภารกิจ 

จากวิสัยทัศนที่ตั้งไว รฟม. ไดทําการวิเคราะหและกําหนดภารกิจหลักท่ีจะดําเนินการ
ในชวงปงบประมาณ 2555-2559 จํานวน 9 ภารกิจ ไดแก  

1. ดําเนินการใหมีโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชนตามแผน 
2. ดําเนินการใหมีบริการรถไฟฟาฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
3. ดําเนินการใหมีระบบเชื่อมตอการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ 
4. ดําเนินการใหมีโครงสรางคาโดยสารท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
5. ดําเนินธุรกิจตอเนื่องเชิงพาณิชยที่สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย 
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6. พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีดานรถไฟฟา
ฯ ของประเทศ 

7. ทําใหองคกรเปนที่รูจักและยอมรับในสังคม 
8. สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียมีความเขาใจและตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับจาก

รถไฟฟาฯ 
9. มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคณุภาพชีวิต  

 
เปาประสงคองคกร 

เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดตั้ง
ไว รฟม. จึงไดกําหนดเปาประสงคของการดําเนินงานขององคกร โดยพิจารณาถึงความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จํานวน 10 เปาประสงค ไดแก  

1. รถไฟฟา รฟม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากย่ิงข้ึน  
2. มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย  
3. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการตางๆ 
4. มีบริการท่ีหลากหลายและสอดคลองกับวิถีชีวิตและการเดินทางของผูใชบริการรถไฟฟาฯ  
5. มีรายไดเพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ  
6. เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการและถายทอดองคความรูดานรถไฟฟาฯ ของประเทศ  
7. องคกรเปนที่รูจักและยอมรับในทุกภาคสวน  
8. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ  
9. บุคลากรมีความรูและความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ 
10. รถไฟฟา รฟม. เปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
เปาหมายหลัก (Main Objectives)  

จากวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาประสงคที่ไดตั้งไว รฟม. ไดกําหนดเปาหมายหลักของ
การดําเนินงานในดานตางๆ ที่จะตองบรรลุผลสําเร็จภายในปงบประมาณ 2559 หรือในป
อื่นๆ ไว ดังนี้ 

1. เปดใหบริการรถไฟฟาฯ สายตางๆ* ดังนี้  
- ป 2559 เปดใหบริการสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ  
- ป 2562 เปดใหบริการสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ  
- ป 2563 เปดใหบริการสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ และชวงหมอชิต- สะพานใหม-



8 
 

คูคต, สายสีชมพ ูชวงแคราย-มีนบุร,ี สายสีมวง ชวงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก และสาย
สีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง  
- ป 2564 เปดใหบริการสายสีน้ําเงิน ชวงบางแค พุทธมณฑล สาย 4  
- ป 2565 เปดใหบริการสายสีสม สายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม-มีนบุร ีและชวงตล่ิงชนั-ศูนย
วัฒนธรรม 

2. จาํนวนการใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ในแตละป 
3. มีการนําระบบตั๋วรวมมาใชกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟาสายสีมวง 

ชวงบางใหญ-บางซื่อ  
4. ผูใชบริการรอยละ 95 มีความพึงพอใจในบริการรถไฟฟาฯ และบริการเสริมอื่นๆ 
5. มีรายไดจากการบริหารสินทรัพย บริการและธุรกิจตอเนื่อง เพิ่มข้ึนเปน 150 ลานบาท/ป ในป 

2559 และมีรายไดจากการใหสัมปทาน จํานวน 1,078 ลานบาท/ป ในป 2559 
6. มีการบริหารและติดตามการบริหารหนี้ และอัตราแลกเปล่ียนเพื่อลดความเส่ียงและเพิ่ม

รายได อยางเปนระบบภายในป 2556 
7. การพัฒนาองคกรสูศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีดานรถไฟฟาฯ แลวเสร็จตามแผน 
8. ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล รอยละ 80 รูจักและเชื่อถือการทํางานของ รฟม. 
9. ผูใชบริการและประชาชนตามแนวสายทางรอยละ 90 มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
10. มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System (EIS)) และระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System (DSS)) ที่สมบูรณ ภายในป 
2559 

11. บุคลากรรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการบริหารงานภายในขององคกร  
12. บุคลากรรอยละ 90 มีสมรรถนะตามมาตรฐานขององคกร 

หมายเหตุ * เปาหมายการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนของ รฟม. ซึ่ง
คณะกรรมการ รฟม. ไดรับทราบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม 2558  
 
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรประสบผลสําเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาประสงค และเปาหมายหลักตามที่ไดกําหนดไว รวมทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ รฟม. จึงไดวิเคราะหและกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนด โดยใชเครื่องมือตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย 
SWOT Analysis, TOWS Matrix, Strategy Canvas, Strategy Map และ Balanced 
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Scorecard โดยกลยุทธที่ดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2555-2559 สามารถแบงออกเปน 
4 ยุทธศาสตรหลัก 12 ยุทธศาสตรยอย ไดแก  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและบริหารโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชนอยางครบวงจร 

 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน  
 1.2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเชื่อมตอการเดินทางและระบบคาโดยสารอยางบูรณาการ 
 1.4 ยุทธศาสตรการส่ือสารเพื่อสรางการรูจักและสนับสนุนองคกร  

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทางการเงินและการสรางรายไดจากการพัฒนาบริการและ
ธุรกิจตอเนื่อง 

 2.1 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน 
 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการและธุรกิจตอเนื่องตามวิถีชีวิตของผูใชบริการ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการผูโดยสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการดําเนินโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชน 

 3.1 ยุทธศาสตรการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 3.2 ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานความรูและการพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปน
องคกรสมรรถนะสูง  

 4.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางองคความรูและพัฒนาบุคลากร  
 4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจ 
 4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน  
 4.4 ยุทธศาสตรการสรางความแข็งแกรงภายในองคกร  

เปาหมายการดําเนินงานในป 2559 
1. การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายตางๆ มีความกาวหนาตามแผนงาน 
2. อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนการใชบริการรถไฟฟาฯ รฟม. เพิ่มข้ึนรอยละ 5  
3. มีการนําระบบตั๋วรวมมาใชกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟาสายสีมวง 

ชวงบางใหญ-บางซื่อ  
4. ผูใชบริการรอยละ 95 พึงพอใจในบริการรถไฟฟาฯ และบริการเสริมอื่นๆ 
5. มีรายไดจากการบริหารสินทรัพย บริการ และธุรกิจตอเนื่อง จํานวน 150 ลานบาท/ป และมี

รายไดจากการใหสัมปทาน 1,078 ลานบาท 
6.  
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พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 
เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 
(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 

ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว 

“ระบบรถไฟฟา” หมายความวา รถไฟฟา ทางรถไฟฟา สถานีรถไฟฟา 
ระบบพลังงาน ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และศูนยซอม
บํารุง 
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“รถไฟฟา” หมายความวา รถที่ใชขนสงคนโดยสารเปนขบวนขับเคล่ือนดวย
พลังงานไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่นไปตามทางรถไฟฟาที่ดําเนินการโดยการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงมวลชน 

“ทางรถไฟฟา” หมายความวา รางหรือทางสําหรับรถไฟฟาแลนโดยเฉพาะ
ไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือหรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือผานไปในอาคารหรือส่ิง
ปลูกสรางใด ๆ และใหหมายความรวมถึงเขตทาง ไหลทาง ทางเทา ทางออกฉุกเฉิน อุโมงค 
สะพาน เข่ือนกั้นน้ํา ทอหรือทางระบายน้ํา ทอหรือทางระบายอากาศ กําแพงกันดิน รั้วเขต 
หลักระยะ หรือส่ิงอื่นใดที่จัดไวเพื่ออํานวยความสะดวกหรือความปลอดภัยในการเดิน
รถไฟฟาดวย 

“สถานีรถไฟฟา” หมายความวา อาคารและสถานท่ีซึ่งใชเปนที่จอดรถไฟฟา
เพื่อรับและสงคนโดยสาร และใหหมายความรวมถึงอาณาบริเวณ ตลอดจนอุปกรณที่ใชใน
การใหบริการ อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในกิจการรถไฟฟาดวย 

“ระบบพลังงาน” หมายความวา สถานีไฟฟายอย สถานีปรับแรงดันไฟฟา 
เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา สาย ราง หรืออุปกรณสําหรับสงถายพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน
อยางอื่นไปยังรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ระบบควบคุมการเดินรถ” หมายความวา ศูนยควบคุมการเดินรถไฟฟา 
ระบบสัญญาณควบคุม และเคร่ืองหมายสัญญาณที่ติดตั้งหรือจัดใหมีข้ึน เพื่อประโยชนและ
ความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบ
ดังกลาวดวย 

“ระบบสื่อสาร” หมายความวา การติดตอทางดานเสียง ภาพ และขอมูล เพื่อ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟาและคนโดยสาร และให
หมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ศูนยซอมบํารุง” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบรถไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟา หรือสถานที่ที่จัดไวสําหรับ
จอดพักหรือเก็บรักษารถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องหรือ
มีข้ึนเพื่อกิจการดังกลาวดวย 

“เขตระบบรถไฟฟา” หมายความวา เขตท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนิน
กิจการรถไฟฟา 
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แนวขอสอบพระราชบัญญตัิวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530 

 
1.พระราชบญัญัตวิาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ฉบับทีใ่ชในปจจุบนัเปนฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2530     ข. พ.ศ. 2539 
ค. พ.ศ. 2549     ง. พ.ศ. 2551 
ตอบ ก. พ.ศ. 2530 

 
2.พระราชบญัญัตวิาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
3.  “สภาทองถิ่น” หมายความถึงขอใด 
 ก. สภาจังหวัด     ข. สภาเทศบาล 
 ค. สภากรุงเทพมหานคร   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

“สภาทองถิ่ น” หมายความว า สภาจั งหวัด สภาเทศบาล สภาตํ าบล สภา
กรุงเทพมหานคร สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาอื่นใดที่ทํา
หนาที่บริหารทองถิ่นตามที่จะไดมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แลวแตกรณี  
 
4. ขอใดเปนความจําเปนในการเวนคืนที่ดิน 
 ก. เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  ข. ความจําเปนในการปองกันประเทศ  

ค. เพื่อการปฏิรูปที่ดิน    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อ

การอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่ง
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ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการ
อุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงใน
เรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
6. ในการกําหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืนในพระราชกฤษฎีกาจะตองระบุถึงส่ิงใด 

ก. ความประสงคของการเวนคืน 
ข. เจาหนาที่เวนคืน 
ค. กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ 

(1) ความประสงคของการเวนคืน 
(2) เจาหนาที่เวนคืน 
(3) กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 

 
7. พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินมีผลบังคับใชไมเกินกี่ป 
 ก. หนึ่งป       ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ ง. สี่ป 
 พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในพระ

ราชกฤษฎีกานั้น แตตองไมเกินสี่ป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตอง
เวนคืนนั้น  
 
8. พระราชกฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนที่ดินที่มีผลบังคับใชแลว ตองปดประกาศไว ณ ที่
ใดเพื่อใหประชาชนรับทราบ 

ก. ที่ทําการของเจาหนาที่ 
ข. ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต  
ค. สํานักงานท่ีดินจังหวัด  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญตัิการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2543 

 
1. พระราชบัญญตัิการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับ 
พ.ศ.ใด 

ก. 2543     ข. 2549 
ค. 2553     ง. 2557 
ตอบ ก. 2543 

 
2. พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีผลบังคับใชเมื่อใด 

ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 

3. “ระบบรถไฟฟา” หมายความถงึขอใด 
ก. รถไฟฟา      ข. ทางรถไฟฟา  
ค. ระบบพลังงาน     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “ระบบรถไฟฟา” หมายความวา รถไฟฟา ทางรถไฟฟา สถานีรถไฟฟา ระบบ

พลังงาน ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และศูนยซอมบํารุง 
 
4. “กิจการรถไฟฟา” หมายความถึงขอใด 

ก.  การจัดสราง     ข. การเดินรถไฟฟา 
ค. การบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 
ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว 

 
5. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
6. “การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา  

ก. รฟท.     ข. รฟม. 
ค. ร.ฟ.ท.     ง. ร.ฟ.ม. 
ตอบ ข. รฟม. 

 
7. MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND มีอักษรยอวา 
 ก. MRTA     ข. MROT 

ค.MTAT     ง. MAOT 
ตอบ ก. MRTA 
“การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” และ ใหใชชื่อ

เปนภาษาอังกฤษวา “MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดย
ยอวา “MRTA” และใหมีตราเครื่องหมายของ “รฟม.” 
 
8. คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีผูใดเปนคณะกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ค. ผูแทนกระทรวงคมนาคม  
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ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร* ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรม
โยธาธิการและผังเมือง* ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม* ผูแทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งในจํานวน
นี้ตองแตงตั้งจากผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชนในดานการคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน และ
ผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
 
9. ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
หรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. โดย รฟม.
ใหมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิรับเงินคาเสียหายมารับเงินคาเสียหายจาก รฟม. ภายในระยะเวลา
กี่วันนับแตวันที่บุคคลนั้นเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน  
ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรา 32 กอใหเกิดความ

เสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหาย
จาก รฟม. ได และให รฟม. พิจารณาจายเงินคาเสียหายใหตามความเปนธรรม โดยใหมี
หนังสือแจงใหผูมีสิทธิรับเงินคาเสียหายมารับเงินคาเสียหายจาก รฟม. ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่บุคคลนั้นเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
 
10.ในกรณีเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคาเสียหายที่ รฟ
ม. กําหนดใหมานั้น ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาเสียหายที่ รฟม. ฝากไว ใหมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่ รฟม.ไดนําเงินคาเสียหายฝากไว 

ก.ภายใน 30 วัน    ข. ภายใน 60 วัน 
ค. ภายใน 120 วัน    ง. ภายในหนึ่งป 
ตอบ ง. ภายในหนึ่งป 
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การพัฒนาองคการ  (Organization Development - OD) 
การพัฒนาองคการเปนเทคนิคหรือโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่นํามาใช  โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนคนรวมทั้งธรรมชาติและคุณภาพของความสัมพันธในการทํางาน  ซ่ึงไดแก 
 1.  Sensitivity Training  เปนวิธีการของการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชการ

ปฏิสัมพันธของกลุมท่ีไมไดรวมกันอยางเปนระเบียบ 
 2.  Survey  Feedback  เปนเทคนิคในการวัดเจตคติและการรับรู  โดยคนหาถึงส่ิง

เบี่ยงเบนที่เกิดข้ึนของเจตคติและการรับรู  พรอมท้ังหาแนวทางแกไขความแตกตางดังกลาว  โดย
ใชวิธีการสํารวจ  ขอมูลในกลุมท่ีสงขอมูลกลับมา 

 3.  Process Consultation  เปนการชวยเหลือผูบริหารจากท่ีปรึกษาภายนอกใน
การรับรู  เขาใจ  และปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ไดรับคําแนะนําหรือช้ีแนะ 

 4.  Team Building  เปนการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในทีมงานในการเรียนรู
ความคิดและการทํางานของแตละคนในทีมงาน 

 5.  Intergroup  Development  เปนการเปลี่ยนเจตคติ  การเปนพิมพเดียวกัน
หมด และการรับรูท่ีกลุมทํางานมีตอกัน 
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย  (Contemporary Issues in managing Change) 

1.  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  เปนประเด็นสําคัญที่ผูบริหารตอง
เผชิญในศตวรรษท่ี  21  เพราะเม่ือมีความไมเหมาะสมเกิดข้ึนก็จําเปนตองเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคการ  ซ่ึงการเขาใจในปจจัยตามสถานการณจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก  การเกิด
วิกฤติการณอยางรุนแรง  การเปลี่ยนแปลงผูนํา  วัฒนธรรมที่ออนแอ  องคการยังเล็กและเพิ่งเร่ิมตน 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหประสบผลสําเร็จ  มีวิธีการดังน้ีคือ  วิเคราะห
วัฒนธรรม ทําใหพนักงานเขาใจในวิกฤติการณท่ีเกิดข้ึน  หาผูนําคนใหมท่ีมีวิสัยทัศนใหม  ริเร่ิมให
มีการปรับเปลี่ยนองคการเสนอแนะเร่ืองราวหรือวิธีการใหม ๆ  เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนใหม  
เปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกและปรับตัวเขากับสังคม  รวมทั้งการประเมินผลและระบบการให
รางวัลเพื่อสนับสนุนคานิยมใหม 

2.  การนํา  TQM  มาประยุกตใช  เปนความพยายามที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานโครงสราง  เทคโนโลยี  และบุคลากร  โดยไมควรมองขามความสําคัญของ
ผูทําการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)ซ่ึงผลการวิจัยแจงวาความสําเร็จของ TQM  จะข้ึนอยูกับ
ความแนวแนในภาระผูกพัน การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ  CEO 

3.  การรื้อปรับระบบ  (Reengineering)  เปนการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก
ถอนโคน  (Radical Redesign)  ในแนวความคิดแบบ  White Water Rapids  คือ  ตองการการ
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยร้ือระบบการทํางานแบบเกาท้ิงไป  ซ่ึงในขณะที่เหตุการณตางๆ 
เกิดข้ึน  และในเวลาท่ีสับสนวุนวายน้ันก็จําเปนตองมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4.  การปรับลดขนาดองคการ  (Downsizing)  เปนกลยุทธในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางระหวาง ป ค.ศ. 1990  เปนตนมา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเพ่ิมผลิตภาพในการทํางาน  
โดยมีขอแนะนําสําหรับผูบริหาร  คือ  การติดตอส่ือสารอยางเปดเผยและซื่อสัตยเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด  
หาทางชวยเหลือพนักงาน  ควรใสใจในดานอารมณและรางกายท่ีไดรับความเจ็บปวดเน่ืองจาก
ตองถูกออกจากงาน  เปนตน 

5.  ความเครียด  (Stress)  คือ  เง่ือนไขที่ไมคงท่ี  ซ่ึงบุคคลจะตองเผชิญตาม
โอกาส  ขอจํากัดหรือความตองการที่เกี่ยวพันกับส่ิงท่ีบุคคลนั้นปรารถนาโดยความเครียดน้ันไม
จําเปนตองเปนส่ิงท่ีเลว  แตอาจมีคุณคาทางบวกก็ได  ซ่ึงปญหาท่ีทําใหเกิดความเครียด  ไดแก  
ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยเกี่ยวกับงาน  และบุคลิกภาพ 

แหลงท่ีมาของความเครียดทางกายภาพ ไดแก  ภาระงานที่ลนมือ  ช่ัวโมงการ
ทํางานท่ีผิดปกติ  ขาดการพักผอน  เสียงดังมากเกินไป  แสงสวางมากเกินไป  หรือแสงสวางไม
เพียงพอ 

แหลงท่ีมาของความเครียดทางจิตวิทยา  ไดแก  งานที่ทําเฉพาะอยาง  ความ
ไมสามารถที่จะใหเปนไปตามสังคม  การขาดความเปนอิสระ  จุดมุงหมายท่ีไมเปนจริง  บทบาทมี
ความคลุมเครือ  มีการขัดแยงในบทบาท และการนําการประกอบอาชีพ  2  อยางมารวมกัน 

สัญญาณของความเครียด  มี  3  ดานดังน้ี  คือ 
 1)  ทางดานกายภาพ  เชน  ปวดหัว  ปวดทอง  ปวดฟน  ฯลฯ 
 2)  ทางดานจิตใจ  เชน ซึมเศรา  ทอถอย  คิดมาก  ฯลฯ 
 3)  ทางดานพฤติกรรม  เชน  เฉื่อยชา  เลื่อนลอย  ทํางานชาลง  ฯลฯ 
วิธีการลดความเครียด  สามารถทําไดดังน้ี  คือ 
 1)  พยายามเลือกบทบาทในการทํางานท่ีไมกอใหเกิดความเครียด 
 2)  ปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อลดความเครียด 
 3)  บริหารเวลาเพื่อจัดลําดับการทํางานกอนหลัง 
 4)  มีกิจกรรมออกกําลังกาย 

 
การกระตุนใหเกิดนวัตกรรม  (Stimulating Innovation) 

นวัตกรรม  (Innovation)  คือ  กระบวนการในการนําความคิดสรางสรรคมาแปลงให
เปนสินคาและบริการ  หรือเปนวิธีการผลิตท่ีเกิดประโยชน  ดังน้ันนวัตกรรมจึงเปนส่ิงสําคัญตอ
ความสําเร็จขององคการในปจจุบัน 



19 
 

การบรหิารงานพัสดุและการจัดหาของสวนราชการ 
   การจัดหาพัสดุของสวนราชการเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 
   การจัดหาพัสดุของสวนราชการจะเริ่มตั้งแตการวางแผนจัดทําโครงการลวงหนา 
วางแผนประมาณความตองการพัสดุภายในระยะเวลางบประมาณ 1 ป 
   ความหมายของพัสดุ 
   “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กําหนดไวในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
   “การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ
จางออกแบบ และควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ
ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกฯ 
 
   การจัดเตรียมขอมูล 
   การจัดหาจะมีประสิทธิภาพเม่ือมีขอมูลตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
    1. รายช่ือผูขายและผูรับจาง ควรปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ และ
รายชื่อควรมีมากพอเพื่อประโยชนในการติดตอใหเสนอราคา ทําใหหนวยงานของทาง
ราชการสามารถซื้อและจางไดในราคายุติธรรม 
    2. รายช่ือผูทิ้งงาน ซึ่งการท้ิงงานเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ 

1) กอนทําสัญญา คือ ผูที่เสนอราคาไดรับการคัดเลือก แตไมยอมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด 

2) หลังจากทําสัญญาแลว คือ คูสัญญาไมยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงท่ี
ทําไว 
   ตามระเบียบสํานักรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระบุวา “หามสวนราชการ
กอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอน
การเปนผูทิ้งงาน” 
   ถาเปนผูทิ้งงาน แมวาจะเสนอราคาต่ําสุด และถูกตองตามเงื่อนไขและคุณลักษณะ
เฉพาะทุกประการก็ไมสมารถรับการเสนอราคาได จนกวาจะมีหนังสือเวียนแจงวาผูนั้นพน
จากบัญชีผูทิ้งงานแลว 
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ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม 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 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
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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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แนวขอสอบ บริหารงานทั่วไป 
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
 (1) เปนงานหลักของธุรกิจ 
      (2) ทําใหหาพัสดุมาใชไดตามปริมาณที่ตองการ      
 (3) เปนปจจัยในการบริหารธุรกิจ 
      (4) ชวยใหการบริหารประสบความสําเร็จ   
 (5) ทําใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดประโยชนสูงสุด 
       ตอบ 4   การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจมาก  เพราะจะ
มีผลตอความอยูรอดหรือกําไรของธุรกิจ  โดยพัสดุถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการบริหารธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จ   ซึ่งปจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบดวย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ 
(Material), และการบริหาร (Management) 
 
2. ทานสามารถลดตนทุนการผลิตทางดานพัสดุไดอยางไร   
       (1) ประหยัดคาใชจายในการจัดหาและคาเก็บรักษา 
       (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไมถูกวิธี  และซ้ือสินคาที่ดีราคาถูก 
       (3) คํานวณความตองการไดถูกตองตามความตองการ 
       (4) ถูกท้ังขอ 1 และ 2                                    
 (5) ถูกท้ังขอ 1, 2 และ 3 

          ตอบ 5  การบริหารงานพัสดุมีบทบาทตอผลการดําเนินงานทั้งตอธุรกิจเอกชนและ
หนวยงานของรัฐ ผูบริหารงาน จึงควรใหความสนใจงานดานการพัสดุนับตั้งแตการประมาณ
ความตองการ การจัดหาจัดซื้อ  การบริหารงาน  คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนสง  
การบํารุงรักษา  ตลอดจนการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี   ซึ่งการ บริหารงานพัสดุที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะทําใหสามารถลดตนทุนตางๆ ได 

 
3. ขอใดคือกลยุทธในการบริหารงานพัสดุ          
 (1) ไดแหลงผูขายที่ดี  มีพัสดุใชอยางตอเนื่อง 
       (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
       (3) ซื้อพัสดุไดในราคาถูก  คุณภาพดี          (4) ถูกท้ังขอ 1 และ 2            


