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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อังกฤษ: Department of Women’s Affairs 

and Famaliy Deveopment อักษรย่อ:สค.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศ
โดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การ
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

 
ประวัติความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหน่วยงานท่ีกระจายอยู่ในหลาย
กระทรวง มาจัดต้ังกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมข้ึนใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้น สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ีได้รับการจัดต้ังข้ึนใหม่ 
อาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 

ในการจัดต้ังสํานักงานน้ี มีการรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
 

หน้าท่ี 
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 
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เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี ครอบครัว ผู้กระทําหรือ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้แสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดและผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บําบัด ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาศักยภาพของสตรี ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่ถูกศาลส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

  
วิสัยทัศน์  

 สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค 
 
ค่านิยม 

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระห่างเพศ 
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลใน

ครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการคา้ประเวณ ี
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4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว 

5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

 
ภารกิจหน้าท่ี  

แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ 
การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

3.เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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58.ซองขนาด C5 มีขนาดเท่าใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ข. 162 mm x 229 mm 
  มาตรฐานซองขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 mm x 229 mm  
  (ข้อ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
59.ซองขนาด C6 มีขนาดเท่าใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ค. 114 mm x 162 mm 
  ขนาด C6 หมายความว่า ขนาด 114 mm x 162 mm 
  (ข้อ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
60.ซองขนาด DL มีขนาดเท่าใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ง. 110 mm x 220 mm 
  ขนาด DL หมายความว่า ขนาด 110 mm x 220 mm 
  (ข้อ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
61. กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm  ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm  ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 ตอบ ก. ขนาด 210 mm x 297 mm 

กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 ด้วยหมึกสีดํา  หรือทําเป็นครุฑดุน ที่กึ่งกลาง
ด้านบนของกระดาษ (ข้อ 75 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
62. กระดาษบันทึกข้อความให้ใช้กระดาษขนาดใด 
 ก. A4      ข. A5 
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ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ความหมายของระบบ e-GP 

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ระบบงานที่จัดทําเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงเป็นศูนย์
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของ
หน่วยจัดซ้ือ และข้อมูลผู้ค้าสําหรับการจัดซ้ือจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบ 

การประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลด
ความซับซ้อน การบันทึกข้อมูล ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time 
ในระบบ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ 

www.gprocurement.go.th คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้แก่ 

1. ข้อมูลประกาศจัดซ้ือ จัดจ้าง เป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทําประกาศการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศรายช่ือผู้มา
ขอรับ/ซ้ือเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศข้อมูลสาระสําคัญในสัญญาเพ่ือให้ผู้ค้า
หรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้ 

2. ข้อมูลเน้ือหาด้านกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือเวียน รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลเนื้อ หาด้านราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหล่ียม และงานก่อสร้างชลประทาน 

4. ข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน โดยสามารถค้นหารายช่ือผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกเพิกถอน และการทิ้ง
งานได้ 

5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
6. ข้อมูลสถิติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ (สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง
หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ือออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

หัวหน้าสํานักงาน หมายถึง หัวหน้าสํานักงานที่ต้องดําเนินการจัดหาพัสดุ (หน่วยจัดซ้ือ)
กรณีสถานท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นที่เดียวกับหน่วยงาน จะหมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือ
ข้าราชการอ่ืนซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซ่ึง ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
 

องค์ประกอบของระบบการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ประกอบด้วยระบบใหญ่ ๆ 3 ระบบ คือ 

1. ระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คือ ระบบสําหรับการแข่งขัน
เสนอราคาระหว่างผู้ค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องดําเนินการผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ึน ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ซ่ึงปัจจุบันมีทั้งส้ิน 12 แห่ง 

2. ระบบตลาดกลางการซ้ือขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Marketplace) คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้า และร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่ือกลางใน
การซ้ือขายสินค้าและบริการภาครัฐโดยเป็นการติดต่อส่ือสารกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ซ้ือ 
ฝ่ายผู้ค้า และฝ่ายดูแลตลาดกลาง 

3. ระบบศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง (Electronic Procurement Information Center 
: EPIC) คือ ระบบที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนในระบบ
เพ่ือติดตาม ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้ตลอดเวลา ระบบจะส่งข้อมูลที่ต้องการทราบทาง 
e-mail โดยอัตโนมัติซ่ึงจะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและสามารถตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย 5 ระบบงาน ได้แก่ 

 



หน้า  10 
 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
 

.......  การเงินและบัญชี  ........ 

แนวข้อสอบ ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่
เป็นฉบับ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ. 2551     ข. พ.ศ. 2552 
 ค. พ.ศ. 2553     ง. พ.ศ. 2554 
 
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่เมื่อใด 

ก. ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ง. 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
3. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรือการปฏบัิติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรอืเงินนอกงบประมาณ 
หมายความถึง 
 ก. เงินทดรองจ่าย    ข. เงินสํารอง 
 ค. เงินยืม     ง. เงินสํารองจ่าย 
 

4. กําป่ันหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซ่ึงใช้สําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ  หมายความ
ถึง 
 ก. ตู้นิรภัย     ข. หีบเหล็ก 
 ค. ตู้เก็บของ     ง. ตู้เหล็ก 
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5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความถึงเงินในข้อใด 
 ก. เงินรายได้แผ่นดิน    ข. เงินเบิกเกินส่งคืน 
 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน   ง. เงินนอกงบประมาณ 
 
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซ่ึงปฏิบัติงานโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ
ผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดก่อนนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด 

ก. GFMIT      ข. GFMIS 
ค. GFMMT      ง. GFMNT 
  

7. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักของผู้ขาย 
ก. เลขที่สัญญา     ข. เลขประจําตัวประชาชน  
ค. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี    ง. ไม่มีข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลัก 

 
8. ผู้รักษาการในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 คือผู้ใด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ข. กรมบัญชีกลาง 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. นายกรัฐมนตรี 
 
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสด 
 ก. เงินทดรองราชการ    ข. เบ้ียหวัด 
 ค. การจ่ายเงินที่มีวงเงินตํ่ากว่าห้าพันบาท ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค 

ก. ตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดคําว่า “บาท”  
ข. ขีดเส้นหน้าจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร   
ค. ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคําว่า “หรือผู้ถือ”   
ง. ถูกทุกข้อ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
 

.......  การเงินและบัญชี  ........ 

 


