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ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานที่ทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
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
แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป  
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นโยบายเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของกรมศุลกากร 

กรมศุลกากรไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากร
ทุกคนที่พึงยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ และขอบังคับอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

1.ดานความโปรงใส 
แนวปฏิบัติ 
(1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของกรมศุลกากรอยางชัดเจน 

ถูกตอง และครบถวน เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ  ได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(3) เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกรมศุลกากร 

(4) มีการจัดการเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากรที่ไม
โปรงใส หรือทุจริตตอหนาที่ราชการอยางเปนระบบ  และมีการลงโทษผูกระทําผิดอยาง
จริงจัง 

2. ดานความพรอมรับผิด 
แนวปฏิบัติ 
(1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรมีเจตจํานงแนวแนในการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน 
(2) บุคลากรทุกคนของกรมศุลกากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และพรอมรับผิ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติ 
 (1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรตองไมมีพฤติกรรมท เขาขายการทุจริตในเชิง
นโยบาย การกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ  ตองไมเปนไปเพื่อการเอื้อผลประโยชน
ใหกับตนเอง พวกพองของตนหรือผูหนึ่งผูใด 
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ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานที่ทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
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
แทนที่ทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป  
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   ........ 

แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับกรมศุลกากร 
 
1.กิจการภาษี  หรือการศุลกากรสมัยพอขุนรามคําแหง เรียกวา 
 ก. ระบบเจาภาษีนายอากร   ข. จกอบ 
 ค. ขนอน     ง. ภาษีรอยชักสาม 
 ตอบ ข. จกอบ 

กิจการภาษี  หรือกรมศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย จากหลักฐาน  
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง  เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปน
ปจจัย ในการสรางความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย  
ไดมีประกาศยกเวนแกผูมาคาขายดังหลักฐานที่ปรากฎในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้
ดีในน้ํามีปลาในนามีขาว พอเมืองบอเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไป
ขาย ใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"  

 
2."ภาษีรอยชักสาม" เกิดข้ึนในยุคสมัยใด 
 ก. ยุคพอขุนรามคําแหง   ข. ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ค. ยุคสมัยกรุงธนบุรี    ง. ยุครัตนโกสินทร 
 ตอบ ง. ยุครัตนโกสินทร 

เม่ือเขาสูกรุงรัตนโกสินทร  ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาอยูหัวมีการประมูล
ผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บ
ภาษีเรียกวา "โรงภาษี"  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศ
มากข้ึน   มีการทําสนธิ สัญญาเบาริ่ งที่ เกี่ยวกับศุลกากร  คือยกเลิกการเก็บ
คาธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเปนเก็บภาษีสินคาขาเขาที่เรียกวา “ภาษีรอยชัก
สาม” สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุในทายสัญญาเปนชนิดไป  มีการตั้งโรงภาษี 
เรียกวา  ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่ทําการศุลกากร 

 
3.ขอใดไมใชพันธกิจของกรมศุลกากร 
 ก. บรรจุมาตรฐานศุลกากรโลก  ข. จัดเก็บภาษีอากร 
 ค. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน ง. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 ตอบ ข. จัดเก็บภาษีอากร 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   ........ 

  พันธกิจกรมศุลกากร 
  1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
  2. สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
  3. ปกปองเศรษฐกิจและสังคม 
 
4.ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation) คืออะไร 
 ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ข. ราคาของสินคาสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ค. ราคาของสินคานําเขาและสงออกเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ง. ราคาของสินคาภายในประเทศเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 
 ตอบ ก. ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร 

คําวา "ศุลกากร" หรือ "ราคา" แหงของอยางนั้น  ในกรณีของนําเขา 
หมายถึง ราคาของสินคานําเขาเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร ปจจุบัน
ประเทศไทยใชราคาศุลกากรเรียกวา "ระบบราคาแกตต (GATT  Valuation)" ของ
องคการศุลกากรโลก (World Trade Organization : WTO) ในการกําหนดราคาสินคา
ขาเขาสําหรับการคํานวณคาภาษีอากร  ปกติการกําหนดราคาศุลกากรจะอยูบน
พื้นฐานของราคาซื้อขายของท่ีนําเขาซึ่งเปนราคาที่ผูซื้อจายหรือพึงจายจริงใหกับ
ผูขายในตางประเทศ  อยางไรก็ดี ราคาซื้อขายของที่นําเขานั้น  จะอยูภายใตเงื่อนไข
บางประการ เชน การซื้อขายผูซื้อกับผูขายตองไมมีความสัมพันธกัน หรือการซื้อขาย
นั้นตองไมมีเงื่อนไขอยางอื่นอีก 

 
5.ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบเสมอๆ ในการนําเขาสงออกสามารถจําแนกไดกี่ประเภท 
 ก. 3 ประเภท     ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท     ง. 6 ประเภท 
 ตอบ ค. 5 ประเภท 

ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบไดเสมอๆ ในการนําเขาสงออก  สามารถจําแนก
ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ  คือ 

  1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
  2. ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 
  3. ความผิดฐานสําแดงเทจ็ 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   ........ 

แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559 
 
 โดยท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแก่พนักงานราชการเพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 27 และข้อ 37(1)  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547  คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ  จึงกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการทางวินัยแก่พนกังานราชการไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทาง
การดําเนินการทางวินยัพนักงานราชการ พ.ศ.2559”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานเป็นหนังสือตามลําดับข้ึนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการสืบสวนหรือส่ังให้ดําเนินการสืบสวนและพิจารณา
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผุ้นั้นกระทําผิดวินยัหรือไม ่
 ข้อ 5 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นวา่กรณีมีมูลทีค่วรกล่าวหาว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระทําผิดวินยัอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 6 ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 
7  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยให้ยุติ
เรื่อง 

ขอ้ 6 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนโดยรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องและทํา
รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 4 และข้อ 5 ปรากฎว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าพนักงานราชการผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยา่งร้ายแรงเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 

 
8.พนักงานราชการท่ีปฏบัิติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษ
หมายถึงผู้ใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทัว่ไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชีย่วชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มคีวามสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่อง
ของส่วนราชการ หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว (ระเบียบฯ ข้อ 6 (2)) 
 
9.ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการจะจาํแนกเป็นกลุ่มงานโดยพิจารณาจากส่ิงใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกาํหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ ให้กําหนดตําแหน่งโดยจําแนกเป็นกลุ่มงาน
ตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ข้อ 7) 

(1) กลุ่มงานบริการ 
(2) กลุ่มงานเทคนิค 
(3) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(5) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(6) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ   
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10.ตําแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่ม 
 ก. 4 กลุ่ม     ข. 5 กลุ่ม 
 ค. 6 กลุ่ม     ง. 7 กลุ่ม   
 ตอบ ค. 6 กลุ่ม 

คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
11.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุ่มงานบริการ    ข. กลุ่มงานเทคนิค 
 ค. กลุ่มงานบริหาร    ง. กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุ่มงานบริหาร 

คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 

12.ในการกําหนดตําแหน่งของกลุ่มงานและกําหนดลักษณะงานให้เป็นไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตําแหน่งในกลุ่มงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
(ระเบียบฯ ข้อ 7) 
 
13.กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ปี 
 ก. 2 ปี      ข. 3 ปี 
 ค. 4 ปี      ง. 5 ปี 
 ตอบ ค. 4 ป ี

ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการปฏิบัตริาชการของสว่นราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์  ทั้งนี้ ตาม
แนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีค่ณะกรรมการกําหนด (ระเบียบฯ ข้อ 9) 
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14.ในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการนัน้ต้องให้สอดคล้องกับส่ิงใด 
 ก. เป้าหมายการปฏิบัติราชการ            ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ ์
 ค. แผนการดําเนินงาน             ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
15.การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละกี่ปี 
 ก. ไม่เกินคราวละ 1 ปี    

ข. ไม่เกินคราวละ 2 ปี 
 ค. ไม่เกินคราวละ 3 ปี    

ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรอืตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการท่ีกําหนด 

การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการที่มี
กําหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นของแต่ละส่วนราชการ  (ระเบียบฯ ข้อ 11) 
 
16.ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ใดได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 ก. หัวหน้าส่วนราชการ            ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหน้าหน่วย    ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ก. หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาจ้างกบัผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

(ระเบียบฯ ข้อ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวธิกีารทํางานของพนักงานราชการอาจจะมีความแตกต่างกันโดยพิจารณา
ถึงส่ิงใด 
 ก. ผลสําเร็จของงาน    ข. เป้าหมายของงาน 
 ค. ยุทธศาสตร์ของงาน            ง. ลักษณะงาน 
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