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วสัิยทศัน์ / พนัธกจิ  

 
**************************** 

วสัิยทศัน์  ( Vision ) 
  

 

"เป็นองคก์รฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนยก์ลางในการผลกัดนัพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื" 

 
พนัธกจิ ( Mission ) 

พฒันา สง่เสริม สนบัสนนุการผลติและการใช้พลงังานสะอาดท่ีสอดคล้องกบัสภาพการณ์ของแตล่ะ
พืน้ท่ีอยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืน พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาดเชิงพาณิชย์ทัง้ด้านการบริโภคภายในและการ
สง่ออก รวมทัง้ การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือท่ีนําพาประเทศไปสูส่งัคมฐานความรู้ด้านพลงังาน เพ่ือ
เศรษฐกิจมัน่คง สงัคมเป็นสขุอยา่งยัง่ยืน 

ค่านิยมสร้างสรรค์ป้องกนัการทุจริต 

************* 

2  กลา้   3  มี   คือ 

 



หน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษ์พลงังาน 

     ภาระหนา้ท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน: รับผดิชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การใชพ้ลงังาน  

     กาํกบัการอนุรักษพ์ลงังาน จดัหาแหล่งพลงังาน พฒันาทางเลือกการใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน และเผยแพร่

เทคโนโลยดีา้นพลงังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง  

     เพื่อสนองตอบความตอ้งการของทุกภาคส่วนอยา่งเพยีงพอ ดว้ยตน้ทุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ และการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

ภาระหนา้ท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ ์พ.ศ. 2535: รับผดิชอบกาํกบั ดูแลส่งเสริม และ

ช่วยเหลือใหโ้รงงานควบคุม  

และอาคารควบคุมไดป้ฏิบติัตามกฏหมาย เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์พลงังานทดแทน 

*********** 

พลงังานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีนาํมาใชแ้ทนนํ้ามนัเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ีไดม้าก

เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกวา่ พลงังานส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ถ่าน

หิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินนํ้ามนั และทรายนํ้ามนั เป็นตน้ และพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นแหล่ง

พลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวยีนมาใชไ้ดอี้ก เรียกวา่ พลงังานหมุนเวียน  ไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล

นํ้า และไฮโดรเจน เป็นตน้ ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะศกัยภาพ และสถานภาพการใชป้ระโยชน์ของพลงังาน

ทดแทน   

การศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทนเป็นการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ พฒันา และสาธิต  ตลอดจน

ส่งเสริมและเผยแพร่พลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่ง

พลงังานท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น พลงังานลม แสงอาทิตย ์ชีวมวล และอ่ืนๆ   เพื่อใหมี้การผลิต และการใช้

ประโยชน์อยา่งแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ และสงัคม สาํหรับ

ผูใ้ชใ้นเมือง และชนบท ซ่ึงในการศึกษา คน้ควา้ และพฒันาพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัรวมถึงการพฒันา

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์เพื่อการใชง้านมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย งานศึกษา และพฒันาพลงังาน

ทดแทน เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานพฒันาพลงังานทดแทน ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงภายใตแ้ผนงานน้ี

คือ โครงการศึกษาวจิยัดา้นพลงังาน และมีความเช่ือมโยงกบัแผนงานพฒันาชนบทในโครงการจดัตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้า ประจุแบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยส์าํหรับหมู่บา้นชนบทท่ีไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพฒันา

พลงังานทดแทนจะเป็นงานประจาํท่ีมีลกัษณะการดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกวา้งเพื่อสนบัสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทน  ทั้งในดา้นวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เคร่ืองมือทดลอง และการ

ทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่  ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนุน และรองรับความพร้อมในการจดัตั้งโครงการ

ใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจยัดา้นพลงังานและโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้  การ

ติดตามความกา้วหนา้และร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา

ตน้แบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบ้ืองตน้และเป็นงานส่งเสริมการพฒันาโครงการท่ีกาํลงั

ดาํเนินการใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนใหโ้ครงการท่ีเสร็จส้ินแลว้ไดน้าํผลไปดาํเนินการ

ส่งเสริมและเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

 



ประวัต ิ
************* 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน เดิมช่ือวา่ "การพลงังานแห่งชาติ" จดัตั้งข้ึน โดยมีพระ

บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัการพลงังานแห่งชาติข้ึน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

70 ตอนท่ี 3 ลงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ "คณะกรรมการพลงังาน

แห่งชาติ" เป็นผูว้างนโยบายและพิจารณาโครงการต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัพลงังาน และมีหน่วยราชการข้ึนหน่วยหน่ึง 

ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากรม มีช่ือวา่ "การพลงังานแห่งชาติ" ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นตน้มา และไดมี้

การปรับเปล่ียนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

7 มกราคม 2496 เร่ิมก่อตั้ง สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี มีสาํนกังานชัว่คราวอยูท่ี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต่อมาเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2497 ไดย้า้ยสาํนกังานไปอยูท่ี่ศาลาลูกขนุในพระบรมมหาราชวงั 

 

13 กรกฎาคม  2502    ยา้ยสาํนกังานมาอยูท่ี่ บา้นพิบูลธรรม เชิงสะพานกษตัริยศึ์ก ยศเส จนถึงปัจจุบนั 

23 พฤษภาคม 2506   ยา้ยไปสงักดั กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ โดย พระราชบญัญติัปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 

1 ตุลาคม 2514   ยา้ยมาสงักดั สาํนกันายกรัฐมนตรีตามเดิม และเปล่ียนช่ือเป็น "สาํนกังานพลงังาน

แห่งชาติ"  

24 มีนาคม 2522   ยา้ยไปสงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังาน 

13 กมุภาพนัธ์ 2535  เปล่ียนช่ือเป็น "กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน" สงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและการพลงังาน ตามประกาศพระราชบญัญติัการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ.2535 ในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 109  ตอนท่ี 9 ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 

4 เมษายน 2535 เปล่ียนช่ือสงักดัเป็น "กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม" 

3 ตุลาคม 2545 เปล่ียนช่ือเป็น “กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังาน" สงักดักระทรวง

พลงังานตามประกาศพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 

ตอนท่ี 99 ก ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

 

 

 



หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

************ 

ภาระหนา้ท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน: รับผดิชอบในการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน   กาํกบัการอนุรักษพ์ลงังาน จดัหาแหล่งพลงังาน พฒันาทางเลือกการใชพ้ลงังาน

แบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยดีา้นพลงังานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ

ทุกภาคส่วนอยา่งเพยีงพอ ดว้ยตน้ทุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

ภาระหนา้ท่ีภายใตพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ ์พ.ศ. 2535: รับผดิชอบกาํกบั ดูแลส่งเสริม 

และช่วยเหลือใหโ้รงงานควบคุม  

และอาคารควบคุมไดป้ฏิบติัตามกฏหมาย เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

 

 

 



โครงสร้างการบริหาร 

************************* 

รายนามคณะผู้บริหาร 
************* 

 
รายละเอยีดตามเวบ็ไซด์ 

 

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=303 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรมประจาํกรมพฒันาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน   

................................................ 
 

 
 

รายละเอยีดตามเวบ็ไซด์ 

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=303 

 



อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
…………………………………………… 

      

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรม ดังนี ้

  (1) ควบคุม กาํกบั ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในส่วน

ราชการ 

  (2) สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั

หรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม ใหส่้งเร่ืองใหห้วัหนา้ส่วนราชการเพื่อปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี

โดยเร็ว 

  (3) พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในส่วนราชการ 

เม่ือไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งคาํวนิิจฉยัให ้ก.พ. โดยพลนั ถา้ ก.พ. มิไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในหกสิบวนันบัแต่

วนัท่ี ก.พ. รับเร่ือง ใหค้าํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

  (4) ส่งเร่ืองให ้ก.พ. พิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองสาํคญัหรือมีผลกระทบ

ในวงกวา้งหลายส่วนราชการ และยงัไม่มีคาํวินิจฉยัของ ก.พ. หรือผูต้รวจการแผน่ดิน 

  (5) คุม้ครองและประกนัความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมของ

ส่วนราชการ 

  (6) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิใหผู้บ้งัคบับญัชา

ใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

  (7) เสนอผลการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีของหวัหนา้ส่วนราชการต่อ ก.พ. 

และประเมินผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ

เพื่อประกอบการเล่ือนเงินเดือน หรือเล่ือนตาํแหน่งขา้ราชการในกลุ่มงาน 

  (8) เสนอแนะการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมน้ี หรือการอ่ืนท่ีเห็นสมควรต่อ ก.พ. 

  (9) ดาํเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้

บงัคบั 
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Reading Comprehension 

���������ก����������������  

Directions :  Read the following passages and choose the best answer for each question. 
(%&��'�  :  �������7��	�8�����9:�
7�;���;��ก������
8<
�
8��<����	����;=���>��) 

 

Passage 1 

African Elephant 
 The African elephant is the largest land animal in the world.  It measures 4 metres tall and 
weighs up to 6 tons.  It is strictly a herbivore.  It has two main enemies-the farmer and the poacher.  
Poaschers hunt the African elephants for their expensive tusks.  The African elephants often encroach 
into farmlands in search of food.  Farmers kill the adult elephants when efforts to drive them away 
fail.  Baby elephants,  on the other hand,  and captured and sent to zoos and circuses. 
 ������O	�ก��:P�����Qก�
8�
���<R�S��
8��<R�T;ก  ������ 4 ���	 ���ก>U� 6 ���  �;=�:P�����Q
ก��V���:P�����	�V
��������<
��  �����
W��	��;�กX ���� 2 ����� ��� �������;=���V	��  ���V	��;��
������O	�ก��V�8�������
8�
	����V�  ������O	�ก����;�ก;7��V�7��
8����V�8�����9:������	  �������U�Z��
����T���[���� (Adult Elephant) ���8�9������	>��9;�����  �������	�;�ก����ก[�=/0ก1'��;=������R��ก�
�������Q�;=�]=;=�	����Q 

1. What about the African elephant is not mentioned in the paregraph? 
1.  Its dislikes     2.  Its physical characteristics 
3.  Its food      4.  None is correct 
/�2 �ก
8��ก�������O	�ก����9���
89��9<�ก;���>U�R����7��	�8��? 
1.  ����9�����������    2.  ;�กc]=���	���ก��������� 
3.  ����	�������    4.  9���
���R<>�ก���� 
3�� 1.  Its dislikes 

 ����;��ก�
89��9<�V�<>U���� ����9����������� 
2. The word dpoacherse refers to __________ . 

1.  farmers           2.  hunters        3.  caretakers        4.  Villagers 
/�2 ������ d���V	��e �������>U� __________ . 
3�� 2.  hunters 

 poachers = hunters (���V	��) 
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3. Which is correct according to the paragraph? 
1.  The African elephant is found in Asia 
2.  Many kinds of animals are already extinct 
3.  The largest land animal weighs up to 6 tons 
4.  The African elephant feeds on small animals 
/�2 ���9��>�ก����������7��	�8��? 
1.  ������O	�ก�>�กVR���
:����
� 
2.  ����Q�;��:	=�j���ก���9<���SV��k�Q�	
�	����;�� 
3.  ����Qก�
8�
���<R�S��
8��<�7�����ก>U� 6 ��� 
4.  ������O	�ก��;
7��<�����Q�;[กX 
3�� 3.  The largest land animal weighs up to 6 tons 

4. Farmers kill adult elephant because __________ . 
1.  they want their tusks 
2.  they want to protect baby elephants 
3.  the elephants invade their farmlands 
4.  they want baby elephants to be sent to zoos and circuses 
/�2 ������Z������T���[���� �V	�= __________ . 
3�� 3.  the elephants invade their farmlands 

 ����;�ก;7������9:R�V�7��
8������V�ก��� 
5. According to the paragraph,  the African elephantms enemies refers to the ones who _____ . 

1.  hate it           2.  feed it        3.  drive it away       4.  kill it 
/�2 ������7��	�8��,  W��	����������O	�ก� ����>U� ���
8 __________ . 
1.  �ก;
�<����          2.  R������	����       3.  ��9;�������ก9:       4.  Z������ 
3�� 4.  kill it 

6. The word dcapturede is closest in meaning to __________ . 
1.  caught           2.  protected       3.  shown        4.  Killed 
/�2  ������ d��e �
��������Rก;���
��ก� __________ . 
3�� 1.  caught 

 capture = catch (V2 = caught) �� 
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PASSAGE  2 
 The idea of dlawe exists in every culture. All societies have some kind of law to keep order 
and control the interactions of people with those around them. The laws of any culture tell people 
three things: what they can do (their rights), what they must do (their duties), and what they may do 
(illegal actions). In addition, there are usually specific types of punishment for those who break the 
law 
 

���������� @A�1 
 �����<R��	�8��dกoe �
:	�กp����R���กX��q�k		� �������7��;���=�����
กo��������V�8���<
	=�
��;=�����ก�	�
:p�ก�	������ก�����r���� กo������;=��q�k		��=�กก�r�������� 3 ��8� ��� 
�=9	�����8��
8V�ก�������	>���9<� (���k����V�ก���), �=9	�����8��
8V�ก���������� (�����
8���       
V�ก���), �;=�=9	�����8��
8V�ก�������=9����� (ก�	ก	=����
8r�<กo����) ��ก��ก��7����:ก���;�����
�
	�:��sV�=����ก�	;�T�c����	�r���
8;=���<กo�
ก<��� 
 

Based on the above text, check which statement is true or false. 
7. Every culture has the idea of law 

(1) true      (2) false 
>��  ��กX��q�k		��=�
�����<R��	�8��กo 
�� 1 (>�ก����) 

8. Only some societies have law to keep order and control their people. 
(1) true      (2) false 
>��  �������������7��
8�
กo�V�8���<	=�
��;=�����r�������V�ก��� 
�� 2 (r�<) 

9. Law tell people about their rights, their duties and illegal actions. 
(1) true      (2) false 
>��  กo�=�กr�����ก
8��ก����k����V�ก��� �����
8���V�ก��� �;=ก�	ก	=����
8r�<
กo���� 
�� 1 (>�ก����) 

10. Legal actions are what people can do 
(1) true      (2) false 
>��  ก�	ก	=����
8>�กกo�����:P���8��
8r��������	>���9<� 
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�� 1 (>�ก����) 
11. There is no punishment for people who break the law. 

(1) true      (2) false 
>��  9���
ก�	;�T�c����	�r�����
8;=���<กo 
�� 2 (r�<) 

 
Conversation 

ก����@�� 

 

Choose the best answer to complete the dialogues. 

�F��ก%&�3��@A�2A@A��GHI��@��@�� 

Conversation 1 :  Two roommates are trying to decide what to have for dinner. 
Pat :  Imm too tried to cook.  ............... (12) ............... ? 
Linda :  That would be nice.  ............... (13) ............... ? 
Pat :  Letms go the Chinese restaurant againg.  I like the food there. 
Linda :  But we just went there last week.  ............... (14) ............... . 
Pat :  The Thai restaurant?  You mean the one opposite the Chinese restaurant? 
Linda :  ............... (15) ............... .  I think the food at the Chines restaurant is rather only. 
    ............... (16) ............... .  Besid,  the Thai food at that place is very delicious. 
Pat :  ............... (17) ............... ?  Have you ever eaten there before? 
Linda :  Yes.  A Thai friend took me to lunch there last month. 
Pat :  OK.  Letms go there,  then. 
�@��@�� 1 :    �V�8��	������������  �V��;=;��<�ก��;��V�������<���R�����=9:���������[��
8

9��<
 
 

12. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Shall we have a rest   2.  Letms eat out tonight,  okay 
3.  How about you    4.  Whose turn is tonight 
3�����    2.  LetLs eat out tonight,  okay 
%&��MN��O �������	�8�<��� �V� :  ds������8���ก��ก����=���ก����� .....?e 
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�V��	�8����V�<�������8���ก��ก����=���ก�����  <����7��U�����=�������9:�������	
��[���ก��� ��� 2. ����
79:���������ก���<
ก���9��  ����
7>�ก����  ���������8�X 
9������ก����V�<����V�ก������� 

13. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Where would you like to go   2.  Do you think we really are 
3.  Do we have enough time    4.  Who would go with us 
3�����    1.  Where would you like to go 
 

%&��MN��O ;��<� :  dก[<
������ก�� .....?e 
�V� :  d9:�
8	�������	�
�ก���
ก<
ก���  s��������	�
8��7�e 
<���ก���������V��
8���9:	�������	�
�  ;��<��U�����=>�����9:9��<
  ��� 1.  
d��]���ก9:9��;�=e �U�>�ก����  ���������8�X 9������ก������� 

14. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  You may like to have Thai food,  then 
2.  You can choose where you like to go 
3.  Imd rather go to the Thai restaurant instead 
4.  Imve heard about a good Thai restaurant 
3�����    3.  ILd rather go to the Thai restaurant instead 
%&��MN��O ;��<� :  ����	��V�8�9:�
8	�����7����8�������Q�
8�;�� ....... 

�V� :  	�������	9��	�����7��=��	� 
��]����>U�	����
8�����	�����	�������	�
��=��	�  ������
8�V��
8>�����	�������	
9��	�����7��=�	��  ��<���� ;��<�����V�<������ก9:	�������	9��  ��� 3. �U�
>�ก���� 

15. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Thatms right     2.  Oh,  come on 
3.  Really     4.  Thatms a good idea 
3�����    1.  ThatLs right 
%&��MN��O ;��<� :  ....... s����<�������	�
8�����	�����ก�����	�
����������=���9:
�����  ��กก�	�
8�V�>���7�����R��	�������	�
8�����	�����	�������	�
��	���:;��  ;��<��U�
��	����� dR���;��e  ��� 1. �U�>�ก���� Thatms right = d>�ก�����;��e 
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16. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  But I like its atmosphere   2.  I prefer Thai food to Chinese 
3.  And I donmt want to eat out   4.  I enjoy all kinds of food 
3�����    2.  I prefer Thai food to Chinese 
%&��MN��O ;��<� :  ....... ��ก��ก��7�  ����	9���
8��8�ก[�	�����ก  ��ก�����;�����;���
8
V�<>U�����	9���
8	�����7��	�����ก  ;��<��U�����=V�<�
8�ก
8��ก�����	9��  <����7� ��� 2. �U�
>�ก����  ��� 2. ds��������	9����กก�������	�
�e ���������8�X 9���ก
8��ก�����	9�� 

17. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Are you hungry    2.  How do you like the food 
3.  Can you hurry up    4.  How do you know 
3�����    4.  How do you know 
%&��MN��O �V� :  .......? ��]�������
8��8���ก����	�� 

;��<� :  R��  �V�8����9��V�s��9:�������	ก;������
8��7����8��<����
8�;�� 
�V� :  ��7�9:�
8��8�ก���>�= 
�V�>����������]���9:�
8��8��;���	��  �V��U�����=>����� d	��9<�9�e  ��� 4. �U�
>�ก���� 
 

Conversation 2 :   Andy bought a shirt from a department store.  When he got home,  he foung 

and ink spot on the collar,  so he goes back to the store to return it. 
Salesperson :  Good afternoon,  Sir. ............... (18) ...............? 
Andy  :  Yes,  Imd like to get a return for this shirt. 
Salesperson :  ............... (19) ...............,  sir,  bacause it was on sale. 
Andy  :  Then can I talk to the manager? 
Salesperson :  Imm sorry hems not in right now.  Er ............... (20) ...............,  sir? 
Andy  :  Therems an ink spot on the collar. 
Salesperson :  ............... (21) ............... . 
Andy  :  Canmt I get a refung? 
Salesperson :  ............... (22) ...............,  sir.  We can only exchange it for you. 
Andy  :  All right,  then.  Thank you. 
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�@��@�� 2 :    ���<
7��7����7����	Q���ก�����		V������������U8�  ���8����ก;�9:>U���� ���V	��
��Uก�:ก���7�  <����7�����U�ก;�9:�
8	����V�8����:;
8�����R��� 

18. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Donmt you need help    2.  Can I help you? 
3.  Are you looking for someone   4.  Would you return the shirt 
3�����    2.  Can I help you? 
%&��MN��O �������	�8�<���  V��ก������ :  d����<
�	� .......?e 

���<
7 :  dR�� r����ก9<�������� (refund) ����	����7����	Q�����
7e 
���8�;�ก���������R�	���V��ก��������ก�=>����� dCan I help you?e �	�� dMay I help 
You?e �U8������������ d�=R�������=9	9���	�/��=e  �;=;�ก�����ก�=����� dR��e 
���<�����������ก�	���;�ก��� ��� 2. �U�>�ก���� 

19. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  I hope you donmt mind    2.  This style was sold out 
3.  I think youmd better not   4.  Imm afraid you canmt 
3�����    4.  ILm afraid you canLt 
%&��MN��O V��ก������ :  ....... �V	�=���7�����
7;<	��������	� 

���<
7 :  ��7���V�<ก�r����<ก�	�����9<�9�� 
��ก����r;�
8V��ก�������ก������7�����
7;<	���  �;=���<
7��Vr����<ก�	��<����
V��ก�����������ก���  ����=9	�������9��9<� ��� 4. �U�>�ก���� d�ก	������]�=���
9��9<��	�e ������ dImm afraide �=R���ก	�8�ก����
8�=�ก>U�����8���������
8r��O��
����=9��V�R��	��r�<���� 

20. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  whatms the problem    2.  whatms wrong with you 
3.  do you have any reason   4.  may I return your shirt 
3�����    1.  whatLs the problem 
%&��MN��O V��ก������ :  d������T�c�	�  r����<ก�	9�������	�  ���� .......?e 

 ���<
7 :  d�
	����Uก�����:ก���7�����
7e 
��ก�����������<
7�
8��� d�
	����Uก�
8:กe  ��<����V��ก����������=>������

:�S���=9	  ��� 1. >�ก���� 
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21. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Itms not our responsibility 
2.  Imm sorry to see you 
3.  You cantm put the blame on us 
4.  In that case,  we can get you a new one 
3�����    4.  In that case,  we can get you a new one 
%&��MN��O V��ก������ :  ........................................ 

���<
7 :  ���������9��9<��	�� 
V��ก������ :  ............... �	�R���:;
8��9<�������7��	� 
���<
7 :  ��7�ก[�ก;�  ����] 
��ก���V�<������
8V��ก�������กก����<
7����:;
8��9<�������7�  R�����
7V��ก������
�U�����=������k
ก�	�ก�:�S��<���ก�	�=�:;
8�����R���R��  ��� 4. �U�>�ก���� 

22. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  I donmt think thatms possible   2.  I canmt make a decision now 
3.  Imm only an employee here   4.  I donmt want to argue with you 
3�����    1.  I donLt think thatLs possible 
%&��MN��O ��ก�������
8V��ก�����������
8�=�:;
8��9<�  �;=���<
7���������  
�����V��ก�������ก���  �:;
8��9<�������7�  V��ก����������=V�<����������9��9<�  ��� 1. �U�
>�ก���� 

 

Conversation 3 (23-27) 
Salesman :  Good morning,  sir.  Can I help you? 
Customer :  Yes,  Imd like to return this blouse I bought here the other day. 
Salesman :  ............... (23) ...............,  sir? 
Customer :  Not really.  I bought this blouse for my daughter,  but she has. 

Already had one.  Imd like a refund. 
Salesman          :  Oh,  Imm afraid we donmt have a refund policy.  Would you like to look for 

Another style or color for her,  sir? 
Cutstomer         :  Mmmm.  ............... (24) ............... .  Imm afraid I might not be able to choose 

something that would fit her ............... (25) ...............? 
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Salesman       : Actually,  if you have a receipt with you,  you can exchange the blouse for anything 
you like in any department,  say .......... you can get a shirt for yourself,  ............... 
(26) ............... that its price is not more than the price of this blouse. 

Customer :  Oh great ............... (27) ............... .  Thank you. 
 

�@��@�� 6 : �:P�������	=�����;�ก���ก�V��ก������  ;�ก�������ก�	������7���������V��ก���
����ก����������R��9��9<�  ����:;
8���:P��������8����9<� 

23. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Why donmt you want it   2.  What do you want it for 
3.  Was there a problem with it   4.  Why do you see the problem 
3�����    3.  Was there a problem with it 
%&��MN��O V��ก������ :  d����<
�	�����  �=R�������=9	9���	�e 

  ;�ก��� :  dR��  r����ก������7��
8��7���ก�
8�
89:���8����ก���e 
  V��ก������ :  d.................... �	�e 

;�ก��� :  dก[9��������ก�	�ก (not really) r��=��7����7�����
7R��ก�;�ก���r�  ����k��
����
�;��  r��;����ก9<�������� (a refund)e 

<���ก������  V��ก����������=>�����  ���7��
8��7�9:�:P��=9	�U��=���������;=
��ก��������;�ก������ d9��������ก�	�กe  �;�����<�������r;���ก�	����� ��� 3. 
d�
:�S���=9	ก����7�����
7�	���:;���	�e  >�ก���� 

24. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  I think so     2.  You are sure 
3.  I wonmt agree     4.  I donmt think so 
3�����    4.  I donLt think so 
%&��MN��O V��ก������ :  dr��ก	���� (Imm afraid) �	�9���
�T�����������	�����  
�����=;�������8��	���
��8�R��ก��k�9���	�e 

;�ก��� :  ��� ....... r��ก	����  r�����=9������	>�
8�=�;��ก�=9	�
8����=ก��k� 
<���ก:	=T���;���
8�ก���  ����=�;��ก���7�9<�9��>�กR�;�ก���  ;�ก����U�����=V�<���  
9�����ก�;��ก���8�  �V	�=ก;���=9��>�กR� ��� 4. dI donmt think soe = ���=9��;�= 
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25. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  What else 
2.  What would I care 
3.  What would you suggest me to de 
4.  What a threat could I receive from this store 
3�� 3.  What would you seggest me to de 
%&��MN��O           ;�ก��� :  ��� ���=9��;�=  r��ก	���� r����9������	>�
8�=�;��ก�=9	�
8����=
ก��k� .................... 

V��ก������ :    d�	��X �;��  >�������
R��	[� (receipt) ��������	>�:;
8�����7�r�����
�
7ก��=9	R��r�ก9��ก[9<��
8������ .......e 

��ก���������8�;�ก����ก���9�����ก�:;
8���=9	R��ก�;�ก����;��  ;�ก�������=
>�����  �;���=��=���R����������9	  �;=<���ก��������V��ก������ก[R�������=���
���R���:;
8���:P��������8� ��� 3. ��]�=��=���R��r���������9	 

26. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  or please understand    2.  but please make sure 
3.  and you have to certify   4.  and then I try to remember that 
3�����    2.  but please make sure 
%&��MN��O V��ก������ :  d....... ��������=�:;
8���:P����7����	Q����������� ....... ���
	�����7�����9���ก��	���������7�r���
8������:;
8��e 

<���ก������V��ก����������=���������������R����  	���9���ก�����7�����
8��
�:;
8�� ��� 2. d����������R� (make sure)e >�ก���� 

27. �;��ก������
8<
�
8��< 
1.  Imll have a look    2.  I may remember it 
3.  I doubt if need to buy it   4.  You may have to look at it 
3�����    1.  ILll have a look 
%&��MN��O ;�ก��� :  d��
8���;� ............... ����]e 

��ก������  ��<����;�ก���V�R�ก������=������V��ก������ ��� 1. d��7�r��=
9:<� (have a look)e >�ก���� 
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W�X��' กYX ก��IZ� Grammar 

 

���@A� 1  ���3'��F��ก 

Direction : Choose the best answer 
28. I had no sooner closed the door �.. somebody started knocking on it. 

a. that  b. so 
c. than d. when 
Answer  c.  �	�R��������8�� (Conjunction) dno sooner �� thane  <����7����8��
������ dno sooner��.e       
�U�����R��  dthane  ������U��:P����  c.  ������7� 

29. dI donmt like science fiction.e 
 d ���.. do I.e 
    a. Also  b. Either 
    c. Both d. Nor 
   Answer  c.  ก�	ก;���:p���k���8��=����ก;����7���
กR�:	=T���
8r������;������=9���:P��	��9�����  

�����
7 ������7��
ก �	�R��T�	��	����
8�:P�  Nor, Neither + ก	������� + :	=k�� ����  Nor do I.   �	�� 
Nor do I. �	��    Neither did he.  ����;��ก�U��:P����  d.  

30. Either of the women ���capable of looking after the baby. 
a. are  b. is 
c. they are d. she is 
Answer b.  ก�	R��  dEithere  ���8�R��	���ก������� (Noun)  �	������		V��� (Pronoun)  �
8�=�:P�
:	=k�� (Subject)  �=���R���
	�:�:P���กV��Q (WUกc���ก  Grammar  �	�8��  Agreement of Subject 
and Verb)  ���R��R�����
7�=�����
ก	����:P�	�:��กV��Q �U��;��ก���  b.   

31. Hurry up ! ��� for you. 
a. We all wait  b. We all waited 
c. Wemve all waited d. Wem re all waiting 
Answer  d.  ก�	R����������������ก�=�กR��	����� ��������
8�=������=�:P�ก�	����R����[� Tense  
�
8�=9<�R���:P�  Present Continuous Tense  �:P�����R�S� (WUกc���ก  Tense   �	�8�� Present 
Continuous Tense  ������U��:P����  d.   
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32. Shems a very selfish woman, but somehow you canmt help ��.her. 
 a. liking  b. like 
 c. to like d. that likes 
 Answer  a.  �	�R��ก	��� dcanmt helpe  �V�8��:P��������
8�:;���  d�<9��9<��
8�=e�U8����R�������:P�ก	����
8

�=�
ก		���	�  (transitive Verb)  ����� �U�����R���������	��  V.ing   ���R������;��ก�U��:P����  a.  
 

���@A� 2  ����F��ก���[NH 

Direction : Choose the one that is not correct in English. 

33. In such a selfish society  as ours,  a couple needs to study each other before committing. 
                                                   a.                           b.                     c. 
 Themselves to marriage.  
           d. 

 Answer  b.  �	��	����:	=k��R�:	=T���
7���  da couplee  �U8�����>U�  d���e �=R�����������
8�:P�
V��V��Q �U����R��ก	����
8������=�:P�	�:V��V��Q9:<��� T<��
8  dneedse �=����9������ d s e ��8������� 
d be  �ก��:P�   dneede  

34. John, had studied  his lecture notes thoroughly,  was well prepared for the Physics exam. 
                      a.                                                                  b.             c.                            d. 

 Answer  a.  R�:	=T���
7�=�
ก	������  (K2)  �;= K1 (Subject) �V
�������;=���  �	��=�	����ก	���
������8�����;��:	=k���=9���
��	�8������  Comma  ��8�T<��	� �	��U�R���:P��������� �U8�R��
8�
7�=
�:P�   Participial phrase  ���  dHaving studiede  ���R����� a.  �����ก��:P�<���
8ก;���9���;�� 

35. She was thirsty,  so, she refused to drink  any soft drink. 
                         a.       b.                           c.        d. 
 Answer b.  R�:	=T���
7�=��<�������<������� 2  main clause  ��7�  main clause ���� �;= main 

clause   �;�� �	��U���	R��  dbute ���������  dsoe  R����  b. 
36. American architecture is at is best  when  it concerns with  buildings  which have a practical 

purpose. 
                                            a.                                 b.                                     c.                      d. 

 Answer  b.  �	��	�R�  clause  �;���������=R���:P�  Passive Voice  �V	�=:	=k�� d it e  �=�����:P�
r��ก	=��� �U������ก�9�R���� b.  �:P�  d is concerned withe  
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37. The ones who have read the book know the answer, but another donmt.  
                  a                b.                                   c.                                    d.  
 Answer  d.  �	�R��  dthe onese  ก�  dthe otherse �V�8��ก����������U8��	����V�ก��U8��:P������9	      

����
ก��������U8��U8���	�=�
7�sV�=R�ก;����
8�	�ก;������;��R������	ก dthe onese  �U����R��R�
�����;���=�����:P� dthe otherse �V�8��
7�sV�=R��	�8����7� �;=�:P�	�:V��V��Q�
ก<��� �U��;��ก���  d.  
T<�����:P� dthe otherse   

 

���@A� 3  ���/�H%��2\���%��2����I1]�^_O% 

Direction : Choose the best paragraph of the given statement. 
 

38. The news of her return caused us no little surprised. 
a. We are not surprised when she returned.   
b. We knew she had returned but were still surprised. 
c. Her return did surprise us a little. 
d. We were did surprised when we heard she had returned. 
Answer d.   �	��	����  dlittlee  �=R�����������:P�:p���k (Negative meaning)  �;=
�]=�<
��ก��R�:	=T���
7ก[�
������  dnoe  �����;�� �U����R���ก�<�����������:p���k����:p���k �U�
9<���ก���:P��ก�;��  (Positive statement)  �	��U�	������=9���;��ก��� a.   �V	�=�:P�:p���k �	��	�
���  dlittlee �=�����	�����ก����������
8�:;��� d��กe �V	�= dlittlee �:;���  d������กXe <����7�  
d no littlee  �U�9<������������  d��กXe   �
8������  dgreatlye R���� d. ��8���� 

39. Some foreigners find Thai food too hot to eat. 
a. Some foreigners love to eat Thai food when it is very hot.   
b. Some foreigners look for a good place to eat hot Thai food. 
c. Some foreigners cannot eat Thai food because it is very hot. 
d. Some foreigners cannot eat Thai food when it is served hot. 
Answer  c.   �����������  dtoo �..toe  ����>U� d��ก�ก��9:�
8�=e �U8�R�����������:P�:p���k 
�=��[����  a. �;=��� b.  �:P��ก�;���U�9���;��ก �������  d. �=�
����
8�ก�������������T���Q�
8������  
dservede   �U�9����	�;��ก <����7� ����
8>�ก�U��:P���� c.  
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40. I canmt believe how polluted the air is ! 
a. I  donmt know how the air is polluted.   
b. I donmt believe that polluted air exists here. 
c. I canmt believe that polluted air exists here. 
d. Im m very surprised that the air is so polluted. 
Answer d.   ��������R����  a. ��� ds��9��	��.....e  �=9���	�ก�T���Q�
8V�<��� ds��9�����8��e �U�9��
�;��ก���  a. �;=�����������  canmt  �=9��������ก�  ddonmte R���� b.  ������� c. �=�
����
8R��
��������  �ก�������  dexists heree  �U�r�< ����;��ก�U��:P����  d. �V	�= dcanmt believe �=������ก� 
very surprisede  

41. John is very considerate and also very down-to-earth. 
This means that John . ��� 
a. is practical and sensible . b. is a very devoted farmer. 
c. never has good ideas. d. is rough and dirty. 
Answer a.   �	�����=�	���������ก;��X ���������  ddown-to-earthe  ��� d;������V�7�<���	��
����>U��:P����
8R���[��	��R�����e �U����R�����������=9:R����<
 �U8�����;��ก��� c. �;=��� d.
�=������<��7�9:�V	�=���������
89<��=�:P�; ������� b.   ก[R����������<
 ����=9���	�ก�T���Q 
�V	�=������  devoted �=����>U� d����We �U��;��ก���  a.  �U8�����>U��:P����
8����R�����8��
8�

������[��ก��[�R� �;=�:P�r���
��	�]Q����9�� ��������;������8���8���� (����	�������  
dconsiderate �=����>U� ��[��ก��[�R��	���Uก>U�����8�e 

42. It looks as if his job could be quite dangerous. 
a. His job was very dangerous.   
b. His job might be fairly dangerous. 
c. His job seems to have been quite dangerous. 
d. His job can look rather dangerous. 
Answer b.   �����������  das ife  ��� d	��ก����e ������<�>U�ก�	9���:P��	��  (unreal) <����7� 
�����;�
89<��=�	�����ก�� �U8�R��
8�
7�=��[���� d�����������7�����=9��>U�ก�����	����กe ��� 
�������������	�ก������ก�T���Q �U8�����;��ก�
8����;�กc]=�
7�=�:P��V
����� b.   ������7� �V	�=  
dmight ����>U� ����=e       �U��:;��� d���9���:P��������7�������
7e <���
8T���Q�:P����� �U��;��ก���  b. 
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���@A� 4  ����3N2%&� '̀a@b  

Direction  :  Complete the following passage with the given words. 

Passage 1 
 Blood has been called dthe river of lifee  It could also be called dthe living rivere About 43. blood in 
the human body is made of  44.  cells that take food and oxygen to the tissues of the body and  45. waste 
products. The other half is a yellowish liquid called plasma. Substances in the blood also fight germs that  
46.  the body and cause disease. 
 The  heart pumps blood through the body.  Blood flows from the heart to the lung, where it  47.  a 
waste products, the gas carbon dioxide, that it  48.  from the body.  This gas is greeted  out and,  49,. The 
blood picks up fresh oxygen.  Blood then returns to the heart,  which pumps it through the arteries to 50.,  
Along the way, the blood delivers oxygen to all the cells of the body and collects combos dioxide from the 
cells.  The blood returns of the heart 51.  The veins.  The whole  52.  is repeated.  
 

43. a. half of the total amount of  b. half of the total number of 
c. the half total amount of  d. the  half total number of 
Answer a.   ������  d�	U8���U8�e (half) �	���ก�=9��R��  article  dthee  �;=�������
8��9��9<��=����R�� 
damount ofe  9��R��  dnumber ofe  �
8R��ก��������
8��9<� ���R������;��ก�=�:P���� a. �U8��	��=�:;���  
d:	=��]�	U8���U8����:	���]�;��<��7���<R�	���ก�������.....e 

44. a.alive b. living  
c. lively  d. live 

 Answer b.   �	�R��  Non-Finite Verb  :	=�j�  Participle  ���R���:P�  adjective �V�8�����������R��
8�
7  
dcellse  �=�
��������� �U�R��	�:���  Participle  �V�8��ก��������
8���  cells  �=�:P�;�กc]=�
8�
�
��� 
���9��R��  cells  �
8>�ก���R�����9:�;�� ���R�� Participle  �
8R������  cells  �U������:P�  Present Participle 
�	��  	�:   V. ing    ��8���� ����;��ก�U��:P����  b.  

45. a.carry  through  b. carry out 
     c. carry off d. carry on 
 Answer c.   ก�	R��ก	����
8�:P�������R��
8�
7�=����R��ก	����
8�:;���  d�����ก��, Z��e R���� c.  �U�9<�

R�����������
8>�ก���� �V	�=�����8� ����   carry out ����>U� <������ก�	�	������	[� �;= carry on 
����>U� <���������9:ก[�=9��9<����������	�ก���������
8�=���� ����  carry  through  �=9���

��������T<��	�ก�T���Q�
8R���� �U������;��ก��� c.  
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46. a.invade  b. attack 
 c. assault  d. interfere 
 Answer a.   ���������������
8�����R��R������
7�=�����:;��� d�ก	�กe �V	�=R���������
������ 

d������e   (fight)  �U��;��ก��� a.  ����������  dattacke  ����>U� T���
 ������  dassaulte  ����>U� T���
, 
������, ���;�� �;=������  dinterferee  ����>U� �ก
8�������	�������ก
8�� 

47. a.gives in  b. gives out  
 c. gives away  d. gives up 
 Answer  d.   ���������
89<�R���������
7�=����R�����W�V�Q�
8�:;��� d��7�9:�	�������	���;�กe <��R����  

d.  �V	�=������R��=�
�����
8����;��<�
8<
r;�ก<��9:���ก�	R��	���ก��9<�R���;��<9:�;
7����������X ���9: 
����;��<�
89��<
ก[�=>�ก���9:��7��	��O�กR����
ก�	�7� �U8�������=�	�ก����  d.   ���������� dgive ine  
����>U�    ����V� ������  dgive oute  ����>U� :;��� �	����ก���� �;=������ dgive awaye ����>U� �ก
R���	����
��;= 

48. a.collected b. is collected 
    c. has collected d. has been collected 
 Answer c.   ก�	R��T�	��	���R�:	=T���
7�=�����:P�  Present Perfect Tense  �
8�:P�  Active Voice              

�V	�=�:P�ก	=��ก�	���	���ก���
8<�������	�8����T<��;�< T<��
8�
	���ก��T<��;�< T<��
8�
	���ก��
�:P�r��ก	=����	��<������ก�	R�������=����X �������	�8���� �U����R������R��  Tense  <��ก;����
7 ����;��ก�
8
9<��U������:P����  c.  ������7� 

49. a.exchange b. changes  
    c. in exchange d. changed 
 Answer c.   ���������
89<�R������;�
7����=����>U�  dR�;�กc]=�V�8��:P�ก�	�;ก�:;
8��e �:P�ก�	R��

T�	��	���R�	�:����;
R�:	=T���
7 �=���R��9<���������
8��<���ก���ก�	R������V
������<
�� ����;��ก�
8
����=���
8��<�U��������R���;��ก��� c.  ��8���� 

50. a.the whole body b. the whole bodies  
    c. whole body d. whole bodies 
 Answer a.   ���������
89<�R�:	=T���
7�=���ก>U�ก�	R��	�:����;=���������
8�
7�sV�=���=����� 

d	���ก����7���<�
7������7�e  �;=����>U�	���ก��������	��V
�����<
�� ����;��ก�
8<
�
8��<�U��:P���� a.  
������7� 
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51. a.by b. through 
    c. by way d. by means  
 Answer b.   ���������
8�ก�<�U7�R�����
7�=����>U�ก�	�
8	���ก������;��<9:������R�T<�r�����[<T;���

<�� �V�8��:P�ก�	�	���ก;9ก�;=ก�	���������T;����
8�ก�<��ก�����=<��ก;��� ���R������R��������8���	��  
Preposition  �
8�:P���������R���ก�<ก�	��;�8���
8R�;�กc]=�
8r������	��r���9:�U�����R����� b.  
������7� 

52. a.processing b. proceed 
     c. process  d. proceeding 
 Answer c.   ��������R�����
7����R���������
8�:P�:	=k�������� c.  ������7��
8�=�:;���  

dก	=��ก�	e �U��=9<����������
8>�ก���� �������  a.  �:;���  dก	=��ก�	e  �U��=9<����������
8
>�ก���� ������� a.�:;���  d������e ���  b. �:P����ก	��� ����>U� <������ก�	�	���������
8�:;��� ก�	
<������ก�	 �;=��� d.�=R��R�	�:��
8�;���ก����  b. �U8�R�������������������  b. R���<
��ก�� 
�U��;��ก��� c. 

 
Test  on  Subject-Verb  Agreement 

53. Here _________  the  house  I  want  to  see. 
1)  be     2)  am 
3)  is     4)  are 

54. Nowadays  there  _________  many  flyovers in Bangkok. 
1)  be     2)  is 
3)  are     4)  am 

55. They  are  new  born  __________. 
1)  baby     2)  child 
3)  babies     4)  girl 

56. The  ___________  is  having  a  meeting. 
1)  members    2)  students 
3)  senators     4)  committee 

57. Most  of  his  friends,  but  not  Somsak,  _________  to  play  football. 
1)  likes     2)  like 
3)  has  liked    4)  was  liked 
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Keys  of  Subject f Verb  Agreement 
 

53. 3��  3      �U7����    Here    +  ก	���r�����    ��� 
       �	��       There   +  ก	���r�����    ��� 
 
       ����กV��Q  ���  is 

 
54. 3��  3             There   +   ก	���r�����    +      ��� 

  
       3��ก�NO�a\0a1�b  =  are       many  flyovers  (���V��V��Q) 

     55. 3��  3 �������
8�:P���������  (�ก�;��)  v.  to  be  �=�����
V��Q��<�;���ก�  v.  to  be  <���  
��8����  >��  v.  to  be  �:P�ก	���V��V��Q  �����������:P�V��V��Q  >��  v.  to  be    �:P�
ก	�����กV��Q�
8;�����<���  d-ye   �;=����  d-ye  �:P�V��S��=���8��:;
8��	�:�:P�
������V��V��Q�����:;
8��  dy            ie  ก����;���U�����  d-ese  �������  
����  baby           babies,  fly            flies,  story           stories 

56. 3��  4 ก�	R�����ก	���R����<�;���ก�:	=k����7�  ���8�:	=k���:P���กV��Q�=R��ก	���
��กV��Q �;=R��ก	�����กV��Q  �;=>��:	=k���:P�V��V��Qก[�=R��ก	���V��V��Q  <���
7 

 
:	=k��  (S) ก	���  (:������ก�;) 
He,  she,  it,  n.  ��กV��Q  (9������ s)  �;=  n. ��9��9<� 
You,  we,  they  �;=  n.  V��V��Q  (����  s) 
I 

is/ has/ does/  v.  ����  s 
are/ have/ do/  v.  9������  s 
am/ have/ do/  v.  9������  s 

  
57. 3��  2 ��ก	=�����:	=k������	ก�;=:	=k������
8����
������9:�
7��8�����ก	����;=�		V��� 

�=����r�����:	=k������	ก 
  not,  and  not,  but  not,  with, 

s. 1    +  like,  together  with,  as  well  as,                  + s.2  +  v./ pron.  r�����  s.  1  
  including,  no  less  than, 
  in  addition  to 
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Test  on  Tense 

 
58. It  _________ now.  Donmt  go  out. 

1)  is  raining    2)  has  been  raining 
3)  is  going     4)  rained 

59. I  _________  watch  TV;  I  _________ a  letter  to  a  friend  yesterday. 
1)  hadnmt  wrote    2)  didnmt  had  written 
3)  hadnmt,  had  written   4)  didnmt,  wrote 

60. I  _________  300  bath,  but  I  _________ spend  it  all  yesterday. 
1)  was  ;  do    2)  do  ;  do 
3)  had  ;  didnmt    4)  have    ;  do 

61. _________ you  _________ your  own  car  to  Ham-Hin  next  Wednesday. 
1)  Have  ;  been  driving   2)  Would  ;  be  driving 
3)  Will  ;  drive    4)  Do  ;  drive 

62. This  machine  _________  For  three  hours  when  it  broke  down. 
1)  would  be  run    2)  ran 
3)   is  run     4)  has  been  running 

 

Keys  of  Tense 

58. 3��  1 Present  Continuous  Tense  (S  +  is, am,  are  +  V.  ing)  
��<�����ก�	]Q�
8ก��;��ก	=�������R��]=�
8V�<  �	����ก����ก��;�  now  ��8���� 

59. 3��  4 Past  Simple  (S + v.2)  �V�8��ก�;������ก�	]Q�
8�ก�<�U7�R��<
�  ��ก����ก��;�   
yesterday  (���8����)  R��  v.2  ���  v.2 =  didnmt  ;  wrote   

60. 3��  3 Past  Simple    R���V�8��ก�;������ก�	]Q�
8�ก�<�U7�R��<
�  �
	�::	=T��  <���
7 
 

 
 
\2�O�\3G :  adv.  �
8��ก�=����R�:	=T��  Past  Simple  ก[���������  (week,  

    month, year ) 
   :  ���	�7�����=�
���:	=T���ก��;�ก��ก����� 

 s.   +  v. 2 
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61. 3��  3 Future  Simple  R��ก�����ก�	]Q�
8�ก�<�U7�R������  �U8���ก�
������9:�
7R�:	=T��  
����  

later,  tomorrow,  next  �;� 
 
 
 
 
 

62. 3��  4  Present  Perfect  Continuous  R���7���������ก�	]Q��U8�����=�ก�<�U7�R��<
��;=��7���<
9: 

�;��  �������ก�	]Q��7�9<��ก�<������ก���;�<��;��
	�::	=T��<���
7 
 
 

 

Test  on  Auxiliary 

 
63. My  parents _________ come  home  at  6:00  p.m. 

1)  is  able  to    2)  ought 
3)  may     4)  has 

64. A   :   Why  do  you  seem  happy? 
B   :   Because  I _________ study  here  anymore. 
1)  donmt  to  have    2)  not  have  to 
3)  have  not  to    4)  donmt  have  to 

65. To  whom  does  this  purse _________ ? 
1)  will  belong    2)  has  belonged 
3)  beiong     4)  belonged 

66. _________  I  _________  to  help  you  ? 
1)  Am,  able    2)  Can,  able 
3)  Can,  blank    4)  Blank,  able   
 
 

           will 
s.   +               shall  +  v.1  (������)   
 be  going  to 

        s.   +  have  /  has   +  been   +  v. ing 
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67. This  evening  John _________, but  Imm  not  sure. 
1)  will  come    2)  might  come 
3)  has  come    4)  comes 

 

Keys  of  Auxiliary 
 

63. 3��  3  
 
  

 
64.  3��  4 ก�	���ก	�������  have  to  �:P�:	=T��:p���k�=����R��  v.  to  do  ��������������   

�;=  have  �=��������R�	�:���  v.1  
  do  not  have  to 
  does  not  have  to        :������ 
  did  not  have  to   -  �<
� 

65.  3��  3 ���8�R��  v.  to  do    ������R�:	=T�����>�����  does  �;���������<���ก	��������
8  1  
����ก[���  belong  ��8����  does  +  v.1 

66.  3��  1 ก	�������  can  �;=  be  able  ���8�����:P�:	=T�����>���=�ก  can  9������:	=T��   
�:P�  can  I  help  you?  ����ก�  can  ����9���
  to  ��� can  +  v.1  ���T���Q�
  to  ��

����   
s=��7�����R�� be  able  to �;��r�� be  �:P� am ��<�;���:	=k�� I  �:P� Am  I able to  
help you?   

67. 3��  2 ก	�������  may  �	��  might  R����<�>U������:P�9:9<�  ����  He  may  come   
(�������=��)   ����������
7���  ���Q�����=�����r�9�����R���<�����9��������
R��  may  �	��  might 

 

 

 

 

 

 

Ought  to  +  v.1  (������)     
��� 

Has  /  have  to  +  v.1  (������)    ���� 

Is  /  am  /  are  able  to  +  v.1  (������)   ������ 

May  +   v.1  (������)     ��� 
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Test  on  If  -  Clause 

 
68. If  I  had  a  hat,  I  _________ lend  it  to  you. 

1)  will     2)  were 
3)  will  be     4)  would 

69. If  it  _________ rain,  I  would  postpone  my  trip  t  London. 
1)  was  to     2)  is  to 
3)  had  to     4)  were  to 

70. If  she  _________hard,  she  _________ good  grades. 
1)  work,  get    2)  works,  will get 
3)  worked,  got    4)  works,  get 

71. If  I  had  enough  money,  I  _________to  study  abroad.     
1)  go     2)  went 
3)  will  go     4)  would  go 

72. Unless  you  _________ this  contract,  the  company  _________  you. 
1)  sign  ;  would  hired   2)  signed  ;  would  have  hired 
3)  sign  ;  will  not  hire   4)  would signed  ;    hired 

 

Keys  of  If  -  Clause 

68. 3��  4 �	�:ก�	R��  v.  R�:	=T�����8��9�  (If-Clause)  
 :	=T���;�ก :	=T������ 
�:P�9:9<�R�:������ s.  v.1  (r�����  s.) If s . + v.1  (r�����  s.) 
�:P�9:9<�R������ s. + will/be  going  to + v.1  (9��r��) If s . + v.1  (r�����  s.) 
�:P�9:9��9<�R�:������                 v.  ����  ���� 

                could 
  s.  +        would 
                should 
                might 

If s . + v.2 were   
*  >��  v.2  �:P�  v.  to  be  R��R��  
were  ก� :	=k���ก��� 

 
 
 

+  v.1(������) 
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�:P�9:9��9<�R��<
�                 v.  ����  ���� 

                could 
  s.  +        would 
                should 
                might 

 
 
If s . + had  +  v.3   
 

 *9�����  if  �=���������	��ก;��:	=T��  :	=T���;���
8������<  if  �=�:P�:	=T���������� 
69. 3��  4 <�ก�	R��  If  4  ���	  R����  1 

  
 
                were  to            would  postpone 
\2�O�\3G  9<��k����;������;��ก;���������  R��  were  �;�< 

70. 3��  2   
71. 3��  4   
72. 3��  3 %&��MN��O�aN�2�3N2:    unless  =  if  �.. not 

 Unless  you  sign  this  contract,  �. 
=  If  you  donLt  sign  this  contract,  �.. 

 

 

Test  on  Subjunctive 

 
73. The  parents  wished  their  children _________ at  home. 

1)  has  been  stayed    2)  had  been  stayed 
3)  has  stayed    4)  had  stayed 

74. It  is  about  time  you  _________  of  you  self. 
1)  think     2)  thought 
3)  thinking     4)  had  thought 

75. It  was  necessary  that  all  of  the  new  students _________ orientation. 
1)  are  attending    2)  attend 
3)  are  attended    4)  attended 
 

+  have + v.3 

    3  IfS.   +   v.2,       S would  v.1  
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76. The  little  boy  sings  as  if  he  _________  an  experienced  singer. 
1)  is     2)  were 
3)  was     4)  be 

77. God  _________  our  family. 
1)  save     2)  saves  
3)  is  saving    4)  is  to  save  

 

Keys  of  Subjunctive 

73. 3��  4 �	�:ก�	R��  v.  R�:	=T���
8�
  wish  (:	�	>��)  
�:P�9:9��9<�R�:������  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  +  v.2  �	��  were 
�:P�9:9��9<�R��<
�  :  s.  +  wish (ed)  +  (that)  + s. had +  v.3   
�:P�9:9��9<�R������  :  s.  +  wish  +  (that)  + s.  + would  + v.1  (9��r��) 

74. 3��  2 ก�	R���;
���9:�
7  :	=T�������=�:P�  S  +  v.2  
If  only  �  (>��) 
Itms  time  � 
Itms  about  time  �          (>����;��;���
8) 
Itms  high  time  �      s. +  v.2  
Hemd  rather  �  (������ก�=) 
I  think  it  would  be  a  good  idea  if  �  (��<����:P���8��
8<
>��...) 

75. 3��  2 ก;�������ก����  ��ก	���R�	�:  infinitive  9���
  to  R��
8�
7ก[���  ก	��������
8  1  9��r�� ����  
It is necessary that  s.  +  v.1  9��r��* 
  was important 
   essential 
  It  was  necessary  that     ��  attend 

76. 3��  2 ก�	R��  as  if  �	��  as  though  <���
7  
1.  S  v.1  as  if  S  +  v.2* 
2.  S  v.2  as  if  S  +  had  v.3 
�	�ก����	  1  ��  v.2  ��������:P�  were 

77. 3��  1 God  /  Long  +  ก	��������
8  1  9��r��*  
 
            3��  save 
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Test  on  Adjective 
78. The  conclusion  statements  of  this  report  are  partially  _________. 

1)  the  truest    2)  more  true 
3)  truer     4)  true 

79. Doesnmt  the  girl  look  _________  when  a  dark  shadow  appears  ? 
1)  fright     2)  frighten 
3)  frighteningly    4)  frightening 

80. _________ happens  in  my  life  lately. 
1)  Nothing  wonderful   2)  Nothing  wonder 
3)  Wonderful  nothing   4)  Wonder  nothing 

81. Imll  be  back  home  _________  than  I  was  last  night. 
1)  lately     2)  latest 
3)  late     4) later 

82. The  _________  is  on  the  third  floor  of  that  _________  building. 
1)  book-store  :  sevenstory   2)  storebook  :  storyseven  
3)  book-store  :  story-seven   4)  storebook  :  seven-story 

 

Keys  of  Adjective 

78. 3��  4 ����;��ก  true  (>�ก����)  �:P���]W�V�Q�
8�
�����������	]QR�������9�������:	
���
�    
9�������:	
���
�  9������R��  -er   -est  �	��  more  most  �
ก  ����
�
ก�;�����  ���� 
perfect  (���	]Q�)   true  (>�ก����) 
mortal  (���)    square  (�
8��;
8��) 
immortal  (���=)   circular  (��ก;�) 

79. 3��  4 ก	���R�	�:���  v.ing  ��������
8�:P������]W�V�Q�ก>U�;�กc]=���������������<���  
��R<����U8�  ����  annoying  (���	����S),  boring  (�����8�),  exciting  (���
���ก����),  frightening  (���ก;��)  �U8�����;��  Linking  Verb  ������  adj. 
 
     9��R��  -ly  �:P���]W�V�Q  = frightening 
 
  9<��ก�  look,  feel,  seem,  appear,  remain,  smell,  taste 
 

S  +  VLK  +  adj 
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80. 3��  1 ��]W�V�Q����;��������9:�
7  
someone,  something,  anyone,  anything 
no  one,  nothing,  everyone,  everything 
����  something  wrong,  someone  special,  nothing  wonderful 

81. 3��  4 than  R����7�ก�����ก  late  �:P�  later 
 
 
    Lather    than 

* ����  than  R����7�ก�������  ��ก��ก���� 
82. 3��  4 ���:	=��9�������
  -  -��8��	�ก;��  bookstore  =  	��������������;=�Uก���  7  ��7�   

����;���8��:P���กV��Q�;=�
 � ��8�  ����  seven  -  story  building  (�Uก  7  ��7�),  a  five  
-  minute  walk  (ก�	�<��  5  ���
)  twelve  -  page  report  (	�����  12  ����) 

 

Test  on  Adverb 

 
83. Could  you  speak  _________,  please? 

1)  a  little  more  slowly   2)  slowly more  a  little   
3)  more  a  little  slowly   4)  slowly  little  more  

84. Bob  spoke  so _________  that  everyone  fell  asleep. 
1)  boring     2)  boringly 
3)  bored     4)  much  bored 

85. The  snake  is  moving  _________. 

1)  now  on  the  floor  slow   2)  slow  on  the  floor  now   

3)  slowly  on  the  floor  now  4)  now  slow on  the  floor    

86. A  :  How  does  Jack  speak  Thai? 

B  :  _________. 

1)  rather     2)  almost 

3)  extremely    4)  fluently 

 

 

+  adj. 


�����������ก���  +  than 



��������	
����                                               27                                                         

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ��������	�	��ก�	  	�������ก�� ��ก�������� 

87. John  is  always  criticized  by  his  boos  for  his  coming  _________. 

1)  late     2)  lately 

3)  lateness     4)  1+2  are  coorrect 

88. A  :  How  often  do  you  go  to  the  EN  102  class? 

B  :  _________. 

1)  lately     2)  soon 

3)  now     4)  sometimes 

89. Which  is  correct? 

1)  Sunee  and  I  will  go  tomorrow  canoeing.      

2)  Sunee  and  I  will  tomorrow  go  canoeing. 

3)  Sunee  and  tomorrow  I  will  go  canoeing.      

4)  tomorrow  Sunee  and  I  will  go  canoeing. 

Keys  of  Adverb 

83. 3��  1 ����  dmoree  �����������ก	������Wc]Q  (adv.)  �
8;�����<���  d-lye  ����	�ก�	 
�:	
���
���7�ก���  ����  slowly              more  slowly   ����	>����������9:�
7 
����ก�	�:	
���
�ก	������Wc]QR���7�ก���9<�  9<��ก�  a  little,  a  bit,  much,  a  lot,   
far,  even 

84.  3��  2 ���ก	������Wc]Q  (adv.)  ���  ����
8��������
8�������ก	���  �����]W�V�Q  �;=���ก	��� 
���Wc]Q <���ก�����  T<�����R�S��;����ก�=�ก�<��กก�	����  d-lye  ���������]W�V�Q  

����   
boringly,  extremely,  really,  thoughtfully,    
  v.        adv.     adv. 
*Bob  spoke  so  boringly  that  everyone  fell  asleep. 

 

85. 3��  3 S  +  ก	���  adv.   ������      adv.   �>���
8   adv.     ��;� 

 

   moving       slowly      on  the  floor                    now 

      (�������� X)          (�V�7�)                (R��]=�
7) 
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86. 3��  4 �����
8���������Wc]Q   (adverb)  �=����ก	���:	=T�����>���
8�U7����  How   

3��  adv.  ����ก	���  speak  ก[���  fluently  �:P�  adv.  �������  1, 2, 3  �:P�  adv.  �
8IZ�

�O�O  adj.   �;=   adv. 

87. 3��  1 ���ก	������Wc]Q  (adv.)  ���9:�
7�
	�:�����������]W�V�Q  (adj.) 

 

 

 

88. 3��  4 adv.  �ก����>
8�����;�  (Adverb  of  Frequency)  

 

 

 

 
 

89. 3��  4 adv.  �
8�ก��;��
8ก	����ก�<�U7�  (Adverb  of  Time)  ���������=���������	���;�� 

:	=T��ก[9<� 

 

Test  on  Article 

 
90. Donmt  put  your  books  on  _________  ground.  It  is  dirty. 

1)  a     2)  the 
3)  blank     4)  an 

91. Two  places  that  I  want  to  visit  are  _________  Tower  of  London  and  _________  Great  
Wall  of  China. 
1)  the  ;  the    2)  blank  ;  blank 
3)  a  ;  a     4)  a  ;  the 
 
 
 

close      early        late        long          high near    direct      straight 
wrong      deep        for        last           loud ill    quick       slow 
tight      very        fast        low            first wide     fair        fine  right 

always  (����)  hardly  (�ก �!����)      usually  ("#$%ก�&)  
often  (!��$)  seldom  (���' 
����)      normally  (�$���%ก�&) 
frequently  (����') rarely  (���' 
����)      never  (����
$) 
sometimes  (!��
����) scarcely  ((�!����)      now  and  then  (!��
����!��
���) 
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92. Somsri  arrived  at  _________  Bangkok  International  Airport  I  took  her  to  _________  

lunch. 

1)  a,  a     2)  the,  a 

3)  blank,  blank    4)  the,  the 

93. Generally  speaking,  _________  more  expensive  the  stereo, _________  better  it  is. 

1)  a,  a     2)  the,  the 

3)  the,  blank    4)  blank,  blank 

94. _________  atmosphere  in  _________  courtroom  was  tense. 

1)  An,  a     2)  The,  a 

3)  The,  the    4)  An,  the  

Keys  of  Article 

90. 3��  2 R��  dthee  ก�ก;������������9:�
7  
the  sea  the  countryside  the  country 
the  sky  the  ground  the  environment 

91. 3��  1 R��  dthee  ก���8�����	�>���
8�
8�
  of  ����R���8�  
-   the  Bank  of  England  -  the  House  of  Parliament 
-  the  Tower  of  London  -  the  Great  Wall  of  China 

92. 3��  3 9��R��  article  ������7�����	  �;=��8������� 

93. 3��  2 R��  the  ���������]W�V�Q��7�ก����
8����  2  ���  The  more�.,  the  better  

94. 3��  3 R��  the  ��<�ก�	�
7�sV�=���=��>U�����ก�	]Q���		��ก�WR�W�;�U���	
�<R��  the   

���������� 

 

VOCABUARY 

Choose  the  synonyms  of  the  underlined  words. 
95. Work  will  commence  within  the  next  few  days. 

(1)  end  (2)  stop   (3)  finish  (4)  start 
/�2 ����=  �	�8����  j��R�  2-3  ����������� 
3��  4 (�	�8����)  1.  ��7���<       2.  ���<       3.  ��	[���7� 
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96. The  original  copy  was  full  of  mistakes. 
(1)  choices  (2)  surprises  (3)  correction  (4)  errors 
/�2 ���������s���[�9:<������r�<V;�< 
3��  4 (���r�<V;�<)  1.  ����;��ก       2.  ����:	=�;�<R�      3.  ����>�ก���� 

97. To  scan  is  to  look  briefly. 
(1)  slowly  (2)  carefully  (3)  shortly  (4)  long 
/�2 ก�	�����	���X  ���  ก�	<�  �����	�	�< 
3��  3 (�����	�	�<)  1.  ��������X       2.  �����	=��<	=���       4.  ���, ��� 

98. The  rain  brought  a  cold  wind. 
(1)  warm  (2)  hot   (3) boiling  (4)  cool 
/�2 ���ก9<�������;�������<��� 
3��  4 (��[�)  1.  �����       2.  	���       3.  �<��< 

99. I  think  it  is  made  of  real  leather. 
(1)  true  (2)  false  (3)  genuine  (4)  fake 
/�2 s����<�������������ก������� 
3��  3 (���)  1.  >�ก����       2.  r�<       4.  :;�� 

100. What  will  be  the  main  topic? 
(1)  novel  (2)  attraction  (3)  tradition  (4)  subject 
/�2 ���R��;�ก�=�:P��	�8���=9	 
3��  4 (������,  �	�8��)  1.  �������       2.  ก�	<U�<�<������R�       3.  k		���
�� 
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แนวข้อสอบ 
ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกจิและสังคม 

************************* 
1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องใดมากที�สุด 
 ก. เกษตรทฤษฎีใหม่ ข. การกินอยูอ่ยา่งประหยดัและพอเพียง 
 ค. การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี ง. เกษตรที�ใชเ้ทคโนโลยเีท่าที�จาํเป็น 
 ตอบ ก.  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. NPL  คืออะไร 
 ก. หนี� เสีย ข. หนี�คา้งชาํระเกิน 3 เดือน  
 ค. หนี� ที�เป็นโมฆะ ง. หนี� ที�ไม่สมบูรณ์ 
 ตอบ ก.  หนี� เสีย 
3. ขอ้ใดเกี�ยวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  นอ้ยที�สุด 
 ก. Website ข. Internet 
 ค. E-Learning ง. Hard Ware 
 ตอบ ง.  Hard Ware 
4. เวบ็ไซตศู์นยรั์บเรื�องราวร้องทุกขข์องรัฐบาล (www.1111.go.th)  เป็นเวบ็ไซตที์�มีหน่วยงานใดเป็นเจา้ของ 
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. สาํนกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ค. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ง. กระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ค.  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
5. วนัที� 5  มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นสาํคญัอะไรของโลก 
 ก. วนังดสูบบุหรี�โลก ข. วนัสิ�งแวดลอ้มโลก 
 ค. วนัคุม้ครองโลก ง. วนัอาหารโลก 
 ตอบ ข.  วนัสิ�งแวดลอ้มโลก 
6. ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ ตั�งอยูที่�จงัหวดัใด 
 ก. เชียงใหม่ ข. สกลนคร 
 ค. ฉะเชิงเทรา ง. นราธิวาส 
 ตอบ ค.  ฉะเชิงเทรา 
7. ใตสุ้ดในสยาม คือที�ใด 
 ก. อาํเภอเบตง ข. อาํเภอสุไหงโกลก 
 ค. อาํเภอตากใบ ง. อาํเภอสะเดา 
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 ตอบ ก.  อาํเภอเบตง 
8. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัปัจจุบนั เป็นฉบบัที�เท่าใด 
 ก. ฉบบัที� 9 ข. ฉบบัที� 10 
 ค. ฉบบัที� 11 ง. ฉบบัที� 12 
 ตอบ ค.  ฉบบัที� 11 
9. รัฐธรรมนูญบญัญติัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดมีฐานเป็นประมุขแห่งรัฐของไทย 
 ก. พระมหากษตัริย ์ ข. ประธานรัฐสภา 
 ค. ประธานองคมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ก.  พระมหากษตัริย ์
10. ในจาํนวนนายกรัฐมนตรีทั�งหมด ใครดาํรงตาํแหน่งไดน้านที�สุด 
 ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ข. จอมพลถนอม  กิตติขจร 
 ค. พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท ์ ง. พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร 
 ตอบ ก.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
11. ป.ป.ช.  ยอ่มาจากอะไร 
 ก. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ข. คณะกรรมการป้องกนัและป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ค. คณะกรรมการปราบปรามและป้องกนัการทุจริตแห่งชาติ 
 ง. คณะกรรมการป้องปรามและป้องกนัการทุจริตแห่งชาติ 
 ตอบ ก.  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
12. องคก์รอิสระใดมีหนา้ที�จดัการเลือกตั�ง 
 ก. คณะกรรมการเลือกตั�ง ข. คณะกรรมการจดัการเลือกตั�ง 
 ค. คณะกรรมการการเลือกตั�ง ง. คณะกรรมการการเลือกตั�งแห่งชาติ 
 ตอบ ค.  คณะกรรมการการเลือกตั�ง 
13. ขอ้ใดไม่ใช่องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ก. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ข. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ง. ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
 ตอบ ก.  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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14. การยบุสภาเป็นอาํนาจของใคร และตอ้งออกเป็นกฎหมายใด 
 ก. ประธานรัฐสภา : พระราชบญัญติั ข. นายกรัฐมนตรี : พระราชกฤษฎีกา 
 ค. ประธานรัฐสภา : พระราชกฤษฎีกา ง. นายกรัฐมนตรี : พระราชกาํหนด 
 ตอบ ข.  นายกรัฐมนตรี : พระราชกฤษฎีกา 
15. การประกาศใหมี้การเลือกตั�งทั�วไปตอ้งออกเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบญัญติั ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชกาํหนด ง. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั�ง 
 ตอบ ข.  พระราชกฤษฎีกา 
16. รถไฟฟ้ามหานคร เป็นโครงการขนส่งมวลชนประเภทใด 
 ก. รถไฟรางคู่ ข. รถไฟฟ้าใตดิ้น 
 ค. รถไฟด่วนพิเศษ ง. รถไฟลอยฟ้า 
 ตอบ ข.  รถไฟฟ้าใตดิ้น 
17. ขอ้ใดมิใช่พลงังานที�นาํมาใชท้ดแทนนํ�ามนัเชื�อเพลิง 
 ก. ไบโอดีเซล ข. เอทธานอล 
 ค. แก๊สเอน็จีวี ง. เมธานิล 
 ตอบ ง.  เมธานิล 
18. สามจงัหวดัภาคใตข้องไทยที�เกิดความไม่สงบประกอบดว้ยจงัหวดัอะไรบา้ง 
 ก. ยะลา  สงขลา  ปัตตานี ข. ยะลา  ตรัง  สตูล 
 ค. ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส ง. ยะลา  สตูล  ปัตตานี 
 ตอบ ค.  ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส 
19. สนามบินสุวรรณภูมิ ตั�งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด 
 ก. สมุทรสงคราม ข. สมุทรปราการ 
 ค. สมุทรสาคร ง. กรุงเทพฯ 
 ตอบ ข.  สมุทรปราการ 
20. จงัหวดัใดเป็นส่วนที�แคบที�สุดของไทย 
 ก. ประจวบคีรีขนัธ์ ข. เพชรบุรี 
 ค. ระนอง ง. ชุมพร 
 ตอบ ก.  ประจวบคีรีขนัธ์ 
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21. ขอ้ใดคือผลเสียของการที�ค่าเงินบาทแขง็ตวั 
 ก. เงินเฟ้อสูงขึ�น ข. สินคา้นาํเขา้ราคาสูงขึ�น 
 ค. ส่งออกสินคา้ไดน้อ้ยลง ง. นํ�ามนัราคาสูงขึ�น 
 ตอบ ค.  ส่งออกสินคา้ไดน้อ้ยลง 
22. มูลค่าสินคา้และบริการขั�นสุดทา้ยที�ผลิตในประเทศระยะเวลาหนึ�งโดยไม่คาํนึงถึงวา่จะเกิดจากคนไทยหรือ 
 ชาวต่างดา้ว เรียกวา่อะไร 
 ก. ผลิตภณัฑใ์นประเทศ (GDP) ข. ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ (GNP) 
 ค. รายไดป้ระชาชาติ (NI) ง. รายไดต่้อหวั  (PER CAPITA GNP) 
 ตอบ ก.  ผลิตภณัฑใ์นประเทศ (GDP) 
23. ขอ้ใดเป็นปัจจยัการผลิต 
 ก. เงินทุน  แรงงาน  ผูป้ระกอบการ วตัถุดิบ 
 ข. เงินทุน  วตัถุดิบ  ผูป้ระกอบการ ที�ดิน 
 ค. เงินทุน  แหล่งทุน  ผลผลิต  ผูป้ระกอบการ 
 ง. เงินทุน  แรงงาน ที�ดิน  ผูป้ระกอบการ 
 ตอบ ง.  เงินทุน  แรงงาน ที�ดิน  ผูป้ระกอบการ 
24. รางวลัแมก็ไซไซ เป็นรางวลัที�มาจากประเทศใด 
 ก. องักฤษ ข. สวเีดน 
 ค. สิงคโปร์ ง. ฟิลิปปินส์ 
 ตอบ ง.  ฟิลิปปินส์ 
25. เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบนั เป็นคนชาติใด 
 ก. ไทย ข. เกาหลี 
 ค. ญี�ปุ่น ง. มาเลเซีย 
 ตอบ ข.  เกาหลี 
26. อาํเภอใดอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย 
 ก. สุไหงโกลก ข. เบตง 
 ค. ตากใบ ง. บนันงัสะตา 
 ตอบ ข.  เบตง 
27. กลุ่มอาเซียน มีสมาชิกกี�ประเทศ 
 ก. 9 ประเทศ ข. 10 ประเทศ 
 ค. 11 ประเทศ ง. 12 ประเทศ 
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 ตอบ ข.  10 ประเทศ 
28.  “สามเหลี%ยมมรกต” หมายถึง พื�นที�รอยระหวา่ง 3ประเทศ คือขอ้ใด 
 ก. ไทย-พม่า-ลาว ข. ไทย-ลาว-กมัพูชา 
 ค. ไทย-พม่า-กมัพูชา ง. ไทย-พม่า-จีน 
 ตอบ ข.  ไทย-ลาว-กมัพูชา 
29. การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบั 
 “ความพอเพียง”  
 ก. มีความซื�อสัตยสุ์จริต ข. ใฝ่ศึกษาหาความรู้ 
 ค. รู้จกัประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย ง. ฝึกการพึ�งตนเอง 
 ตอบ ค.  รู้จกัประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย 
30. ขอ้ใดคือหลกัสาํคญัที�สุดของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ก. รู้จกัพอประมาณ ข. มีเหตุผล 
 ค. มีคุณธรรม ง. มีความรู้ 
 ตอบ ก.  รู้จกัพอประมาณ 
31. หลกัปฏิบติัเกี�ยวกบั “ทางสายกลาง”  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือขอ้ใด 
 ก. เลือกทางปฏิบติัทางความพอเพียง 
 ข. เลือกทางปฏิบติัทางความมั�นคง ย ั�งยนื 
 ค. เลือกทางปฏิบติัซึ� งเป็นประโยชน์มากกวา่มีส่วนนอ้ยที�สุด 
 ง. เลือกทางปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายมากที�สุด 
 ตอบ ค.  เลือกทางปฏิบติัซึ� งเป็นประโยชน์มากกวา่มีส่วนนอ้ยที�สุด 
32. แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพฒันาฯ นาํไปใชพ้ฒันาในระดบัใด จึงจะประสบความสาํเร็จ 
 มากที�สุด 
 ก. ระดบัครอบครัว ข. ระดบัชุมชน 
 ค. ระดบัประเทศ ง. ทุกระดบัการพฒันา 
 ตอบ ง.  ทุกระดบัการพฒันา 
33. ปัจจุบนัยงัไม่มีการมอบรางวลัโนเบลใหก้บัสาขาใด 
 ก. วรรณกรรม ข. เศรษฐศาสตร์ 
 ค. การแพทย ์ ง. การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
 ตอบ ง.  การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
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34. “ศักดินา”  ในอดีต หมายถึง 
 ก. สิทธิในการครอบครองที�ดิน  
 ข. การไดรั้บบรรดาศกัดิl ของขนุนาง 
 ค. การกาํหนดสิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบตามสถานภาพในสังคม 
 ง. การควบคุมกาํลงัพลของมูลนาย 
 ตอบ ค.  การกาํหนดสิทธิ  หนา้ที� และความรับผดิชอบตามสถานภาพในสังคม 
35. สิ�งที�นิยมใชใ้นการวดัภาวะเงินเฟ้อ คือขอ้ใด 
 ก. ดชันีราคาผูบ้ริโภค  
 ข. ปริมาณเงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ 
 ค. อตัราการหมุนเวยีนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  
 ง. อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและดุลการชาํระเงิน 
 ตอบ ก.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
36. การรดนํ�าตน้ไมใ้นเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์และเหมาะสมที�สุด 
 ก. 9.00 – 10.00 น. ข. 12.00 – 13.00 น. 
 ค. 16.00 – 17.00 น. ง. 18.00 – 19.00 น. 
 ตอบ ง.  18.00 – 19.00 น. 
37. องคก์รใดในระบอบการปกครองของไทย ไม่มี หนา้ที�ออกกฎหมาย 
 ก. วฒิุสภา ข. สภาเทศบาล 
 ค. คณะรัฐมนตรี ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ตอบ ง.  ศาลรัฐธรรมนูญ 
38. “พธีิแห่นางแมว”  เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสังคมในเรื�องอะไร 
 ก. ศาสนา ข. เกษตรกรรม 
 ค. นนัทนาการ ง. สาธารณสุข 
 ตอบ ข.  เกษตรกรรม 
39. ค่านิยม มีความสาํคญัต่อสังคมไทยในดา้นใดมากที�สุด 
 ก. เป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ ข. ทาํใหส้ังคมมีระเบียบแบบแผน 
 ค. เป็นที�มาที�สาํคญัของบรรทดัฐานของสังคม ง. เป็นตวักาํหนดความเจริญกา้วหนา้ของสังคม 
 ตอบ ค.  เป็นที�มาที�สาํคญัของบรรทดัฐานของสังคม 
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40. บุคคลทั�วไปสามารถไป สอบใบขับขี% ไดต้ั�งแต่อายุเท่าไร 
 ก. 15  ปี ข. 17  ปี 
 ค. 18  ปี ง. 20  ปี 
 ตอบ ค.  18  ปี 
41. บุคคลสามารถทาํพนัิยกรรมตามกฎหมายไดต้ั�งแต่อายกีุ�ปี 
 ก. 15  ปี ข. 18  ปี 
 ค. 20  ปี ง. 25  ปี 
 ตอบ ก.  15  ปี 
42. กฎหมายของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ขอ้ใดมีลาํดบัศกัดิl สูงสุด 
 ก. กฎกระทรวง ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชกาํหนด ง. ระเบียบ 
 ตอบ ค.  พระราชกาํหนด 
43. การเขา้สู่ตําแหน่งนากรัฐมนตรีของประเทศไทย ใชว้ธีิการตามขอ้ใด 
 ก. เลือกตั�งโดยตรงจากประชาชน ข. แต่งตั�งโดยตรงจากสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ค. เลือกตั�งโดยตรงจากสมาชิกวฒิุสภา ง. คดัเลือกโดยความเห็นชอบจากพรรคการเมือง 
 ตอบ ข.  แต่งตั�งโดยตรงจากสภาผูแ้ทนราษฎร 
44. ขอ้ใดเป็นคาํสั�งทางปกครอง 
 ก. คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั ข. คาํสั�งปลดนายอาํเภอ 
 ค. คาํสั�งปลดรัฐมนตรี ง. คาํพิพากษาของศาล 
 ตอบ ข.  คาํสั�งปลดนายอาํเภอ 
45. APEC  เอเปก เนน้บทบาทความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกในดา้นใดมากที�สุด 
 ก. การคา้โดยเสรี ข. การลงทุนขา้มชาติ 
 ค. การถ่ายโอนเทคโนโลยี ง. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 ตอบ ก.  การคา้โดยเสรี 
46. “องค์กรการค้าโลก”  WTO  มุ่งหวงัใหป้ระเทศสมาชิกยดึมั�นในหลกัการขอ้ใด 
 ก. การส่งออกสินคา้ที�มีคุณภาพ ข. ใชร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี 
 ค. ผลิตสินคา้มาตรฐานเดียวกนั ง. การคา้เสรีและไม่กีดกนัทางการคา้ 
 ตอบ ง.  การคา้เสรีและไม่กีดกนัทางการคา้ 
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47. ค่านิยมของสังคมไทย ที�มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา คือขอ้ใด 
 ก. ความกตญัnูกตเวที ข. ความรักชาติ 
 ค. การใชสิ้นคา้ไทย ง. การยกยอ่งสตรี 
 ตอบ ก.  ความกตญัnูกตเวที 
48. คาํพูดที�ติดปากคนไทยวา่ “ไม่เป็นไร”  สะทอ้นถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยในดา้นใด 
 ก. รู้จกัใหอ้ภยั ข. รู้รักสามคัคี 
 ค. รู้จกับาปบุญคุณโทษ ง. รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง 
 ตอบ ก.  รู้จกัใหอ้ภยั 
49. การสละที%นั%ง ใหพ้ระสงฆบ์นรถประจาํทาง ถือวา่เป็นการปฏิบติัธรรมในขอ้ใด 
 ก. สังฆทาน ข. ธรรมทาน 
 ค. มรรคทาน ง. อาสนทาน 
 ตอบ ง.  อาสนทาน 
50. “แม่คะนิ9ง”  ที�พบตามกิ�งไมแ้ละยอดหญา้ในช่วงฤดูหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จงัหวดัเลย 
 หมายถึงอะไร 
 ก. ลูกเห็บ ข. นํ�าคา้งแขง็ 
 ค. หยาดนํ�าฟ้า ง. หมอก 
 ตอบ ข.  นํ�าคา้งแขง็ 
51. วฒันธรรมทางสังคมที�เกี�ยวกบัมารยาทการพูดตรงกบัวฒันธรรมประเภทใด 
 ก. คติธรรม ข. วตัถุธรรม 
 ค. เนติธรรม ง. สหธรรม 
 ตอบ ง.  สหธรรม 
52. สิ�งที�พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้เรียกวา่อยา่งไร 
 ก. โอวาทปาติโมกข ์ ข. อริยสัจ 4 
 ค. มรรค 8 ง. การดบักิเลสกองทุกขโ์ดยสิ�นเชิง 
 ตอบ ข.  อริยสัจ 4 
53. สิทธิเสรีภาพและหนา้ที�ของปวงชนชาวไทย จะระบุไวใ้นกฎหมายใด 
 ก. รัฐธรรมนูญ ข. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ค. พระราชบญัญติั ง. พระราชกฤษฎีกา 
 ตอบ ก.  รัฐธรรมนูญ 
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54. ความเสมอภาค ของประชาชนตามที�บญัญติัในรัฐธรรมนูญ คือขอ้ใด 
 ก. ความเสมอภาคในดา้นการศึกษา ข. ความเสมอภาคในดา้นการเมือง 
 ค. ความเสมอภาคในดา้นการนบัถือศาสนา ง. ความเสมอภาคในดา้นกฎหมาย 
 ตอบ ง.  ความเสมอภาคในดา้นกฎหมาย 
55. ระบบขนส่งมวลชนที�สามารถลดมลภาวะไดม้ากที�สุดคือขอ้ใด  
 ก. รถไฟฟ้าใตดิ้น ข. รถไฟฟ้าลอยฟ้า 
 ค. เรือด่วนปรับอากาศ ง. รถเมลป์รับอากาศ 
 ตอบ ก.  รถไฟฟ้าใตดิ้น 
56. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา  เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใชห้ลกั 
 ปกครองแบบใด 
 ก. รวมอาํนาจ ข. แบ่งอาํนาจ 
 ค. กระจายอาํนาจ ง. การปกครองทอ้งที� 
 ตอบ ค.  การกระจายอาํนาจ 
57. ผูอ้าํนวยการองคก์รการคา้โลกหรือ WTO ในปัจจุบนั คือ 

ก. นายไมค ์มวัร์      ค. นายปาสกาล ลามี� 
ข. นายศุภชยั พานิชภกัดิl     ง. นายอาเซเวโด ้
ตอบ ง. นายอาเซเวโด้ 

58. เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติคนปัจจุบนั คือ 
ก. นายโรเบริl ต โซลิค     ค. นายบนั คี มุน 
ข. นายเบน เบอร์นานกี�     ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย 
ตอบ  ค. นายบัน คี มุน   ชาวเกาหลใีต้ 

59. อาชีพใดที�จะมีการถ่ายเทแรงงานในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558 
ก. วศิวกร      ค. บญัชี 
ข. การสาํรวจ     ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ เพิ%มเติม แพทย์ พยาบาล  สถาปัตยกรรม ทนัตแพทย์ การบริการ/ท่องเที%ยว 

60. ปราสาทเขาพระวหิาร แบ่งตามแนวเขตภูเขาที�มีชื�อวา่ 
ก. เทือกเขาบรรทดั     ค. เทือกเขาผปัีนนํ�า 
ข. เทือกเขาตะนาวศรี     ง. เทือกเขาเขาพนมดงรัก 
ตอบ   ง. เทือกเขาเขาพนมดงรัก 
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61. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ 
ก. เนปิดอว ์     ค. ยา่งกุง้ 

 ข. มณัฑะเลย ์     ง. เปียงมะนา 
ตอบ  ก. เนปิดอว์ 

62. สาํนกังานเลขาธิการอาเซียนตั�งอยูที่�ประเทศใด 
ก. ฟิลิปปินส์      ค. มาเลเซีย 

 ข. อินโดนีเซีย     ง. ไทย 
ตอบ   ข. อนิโดนีเซีย  

63. เลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบนั คือ 
             ก. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ                             ค. นายกอร์ดอน บราวน์ 
 ข. นายเล ลุง มินห์    ง. นางองัเกลา แมร์เคิล 

ตอบ  ข. นายเล ลุง มินห์  ชาวเวยีดนาม  
64. ประเทศคณะมนตรีความมั�นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบดว้ยประเทศใดบา้ง 

ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี�ปุ่น รัสเซีย ฝรั�งเศส 
ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั�งเศส 
ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต ้องักฤษ รัสเซีย 
ง. สหรัฐอเมริกา จีน องักฤษ รัสเซีย ฝรั�งเศส 
ตอบ  ง. สหรัฐอเมริกา จีน องักฤษ รัสเซีย ฝรั%งเศส 

65. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ 
ก. นายควง อภยัวงศ ์    ค. เจา้พระยาธรรมศกัดิl มนตรี 

 ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา   ง. พระยาพิพิธสุนทร 
ตอบ  ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิAมนตรี 

66. ประเทศใดที�ใชด้ชันีชี� วดัความสุข  
ก. เนปาล      ค. ศรีลงักา 

 ข.ภูฏาน      ง. บงักลาเทศ 
ตอบ  ข.ภูฏาน  

67. แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัฉบบัแรกเริ�มใชเ้มื�อปีใด 
ก. พ.ศ. 2500     ค. พ.ศ. 2502 

 ข. พ.ศ. 2503     ง. พ.ศ. 2504 
 ตอบ  ง. พ.ศ. 2504 



คู่มือเตรียมสอบ                                                        

 

http://www.testthai1.com  สั�งซื�อ E-BOOK แนวขอ้สอบรับราชการ  สั�งซื�อที�   Line : testthai1 

68. ขอ้ใดคือ ASEAN +3 
ก.ญี�ปุ่น  เกาหลีใต ้ อินเดีย   ข. ญี�ปุ่น  เกาหลีใต ้ จีน 
ค. ญี�ปุ่น  เกาหลีใต ้  ออสเตรเลีย   ง. ญี�ปุ่น  เกาหลีใต ้ นิวซีแลนด ์
ตอบ  ข. ญี%ปุ่น  เกาหลใีต้  จีน 

69. จงัหวดับึงกาฬที�ตั�งขึ�นมาใหม่แยกออกมาจากจงัหวดัใด 
ก. อุดรธานี      ค. สกลนคร 
ข. หนองคาย     ง. หนองบวัลาํภู 

  ตอบ   ข. หนองคาย 
70. Instagram  คือเวบ็ไซตที์�ใหบ้ริการในเรื�องใด 

ก. แชร์การเล่นหุน้    ค. แชร์รูปภาพ 
ข. แชร์ผลงานศิลปะ    ง. แชร์ความคิดเห็น 
ตอบ  ค. แชร์รูปภาพ  

71. ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบนัคือ 
ก. มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล     ค. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 
ข.นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล   ง. นายวริไท สันติประภพ 
ตอบ    ง. นายวริไท สันติประภพ (1 ตุลาคม 2558-ปัจจุบัน) 

72. ผูก่้อตั�งเวบ็ไซต ์ facebook.com คือบุคคลในขอ้ใด 
ก. มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก    ข. เจอร์รี หยาง  
ค. เอริก ชมิดต ์     ง.  มาริสซา เมเยอร์ 
ตอบ  ก. มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 

73. ผูก่้อตั�งบริษทั Apple คือใคร 
ก. มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก    ข. บิล เกตส์ 
ค. สตีฟ จอ๊บ     ง.  ไม่มีขอ้ถูก 
ตอบ  ค. สตีฟ จ๊อบ 

74. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ก. ตาํบล หมู่บา้น อาํเภอ จงัหวดั ภูมิภาค   
ค. อบต อบจ เทศบาล จงัหวดั 
ข. อบต อบจ สจ สข สส     
ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
ตอบ  ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
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75. กีฬาโอลิมปิค 2016 จะจดัขึ�น ณ สถานที�ใด 
 ก. บลาซิล  ข. เยอรมนั 
 ค. อินเดีย  ง. องักฤษ 

ตอบ  ง.บลาซิล 
76. เวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์ใดมีคนใชง้านต่อวนัมากที�สุดในประเทศไทย 
 ก. twitter  ข. facebook 
 ค. hotmail  ง. Hi5 

ตอบ ข. facebook 
77. ธนาคารเพื�อการพฒันาแห่งเอเชีย หรือ ADB มีสาํนกังานใหญ่อยูที่�ประเทศใด 

ก. อินโดนีเซีย      ค. ฟิลิปปินส์ 
ข. มาเลเซีย     ง. ไทย 
ตอบ  ง. ไทย 

78. แนวคิดในการทาํเกษตรแบบ ทฤษฏีใหม่ มีสูตรดงันี�  คือ 
ก. 20-30-30-20      ค. 30-30-25-15 
ข. 30-20-30-20     ง. 30-30-30-10 
ตอบ   ง. 30-30-30-10 

79. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที�จะใชอ้ยูใ่นปี พ.ศ. 2558  เป็นฉบบัที�เท่าไหร่ 
ก. 9       ค. 11 
ข. 10      ง. 12 
ตอบ  ค. 11   (พศ.2555-2559)  

80. ธนาคารโลก หรือ The world bank มีชื�อเตม็วา่ The international Bank for Reconstrucetion Development : 
IBRD     มีสาํนกังานตั�งอยูที่�ใด 

ก. กรุงวอชิงตนั ดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ค. กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ข. กรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ   ง. กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
ตอบ  ก. กรุงวอชิงตัน ดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

81. เขื�อนดินที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทย คือ 
ก. เขื�อนภูมิพล      ค. เขื�อนป่าศกัดิl ชลสิทธิl  
ข. เขื�อนสิริกิตต ์     ง. เขื�อนศรีนครินทร์ 
ตอบ   ข. เขื%อนสิริกติต์ 
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82. รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น คือ 
ก. รางวลัหงส์ทองคาํ     ค. รางวลัสุพรรณหงส์ทองคาํ 
ข. รางวลัครุฑทองคาํ    ง. รางวลัสิงห์ทองคาํ 
ตอบ  ข. รางวลัครุฑทองคํา 

83. กีฬาซีเกมส์ครั� งที� 29 จะจดัขึ�นที�ประเทศใด 
 ก. เวยีดนาม  ข. มาเลเซีย 
 ค. สิงคโ์ป  ง. พม่า 

ตอบ  ข. มาเลเซีย  ในปี 2017 
84. ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติคนปัจจุบนัคือใคร  
 ก. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษสุ์วรรณ  ข. พลตาํรวจเอก ดร.สมยศ พุม่พนัธ์ุม่วง 
 ค. พลตาํรวจเอก จกัรทิพย ์ชยัจินดา  ง. พล.ต.อ อดุลย ์แสงสิงแกว้ 
 ตอบ  ค. พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 
85. เพลงประจาํอาเซียนคือเพลงอะไร 

ก.      Sorry Sorry    ค.   Asia  air 
ข.      Asian Games    ง.   The ASEAN Way 
ตอบ  ง. THA   ASEAN  WAY  

86. ขอ้ใดคือสงครามตวัแทน ( Proxy War) 
ก. สงคราวอ่าวเปอร์เซีย     ค. สงครามโลกครั� งที� 1 
ข. สงครามเกาหลี    ง. สงครามอิรัก-อิหร่าน 
ตอบ  ข. สงครามเกาหลี 

87. ประเทศใหม่ที�เกิดขึ�นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ 
ก. บาหลี     ค. ติมอร์ ตะวนัออก 
ข. ไทใหญ่     ง. กมัพูชาใต ้
ตอบ ค. ติมอร์ ตะวนัออก 

88. วนัคุม้ครองโลก (Earth Day) ตรงกบัวนัในขอ้ใด 
 ก. 19 เมษายน  ข. 22 เมษายน 
 ค. 5 พฤษภาคม  ง. 10 พฤษภาคม 
 ตอบ  ข. 22 เมษายน 
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89. จตุัรัสแดง ตั�งอยู ่ณ ที�ใด 
ก. ปักกิ�ง      ค. ลอนดอน 

 ข.ปารีส      ง. มอสโคว 
 ตอบ  ง. มอสโคว 
90. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใดที�ประชาชนเลือก ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น โดยตรง 

ก. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ค. เทศบาล 
 ข. กรุงเทพมหานคร    ง. ถูกทุกขอ้ 
 ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ 
91. จงัหวดัใดไม่มีเทศบาลนคร 

ก. ขอนแก่น      ค. เชียงใหม่ 
 ข. สงขลา     ง. ชลบุรี 
 ตอบ  ง. ชลบุรี 
92. ISO ยอ่มาจากขอ้ใด 
 ก. Inter-Standard Organization   ค. International Safety Organization 

ข. International Standard Organization  ง. International Saving Organization 
ตอบ  ข. International Standard Organization 

93. สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือ 
ก. สุขาภิบาลท่าฉลอม     ค.สุขาภิบาลธญัญบุรี 

 ข. สุขาภิบาลบวัใหญ่    ง. สุขาภิบาลบางกอกนอ้ย 
ตอบ  ก. สุขาภิบาลท่าฉลอม 

94. ปัจจุบนัผูที้�จะทาํบตัรประจาํตวัประชาชนตอ้งมีอายเุท่าไหร่ขึ�นไป 
ก. 7 ปี      ค. 10 ปี 

 ข. 12 ปี      ง. 15 ปี 
ตอบ  ก. 7 ปี 

95. เขื�อนขุนด่านปราการชล ตั�งอยูที่�จงัหวดัใด 
ก. นครศรีธรรมราช     ค. กาญจนบุรี 
ข. นครนายก     ง. ปราจีนบุรี 
ตอบ  ค. นครนายก  
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96. ศอ.บต.คือ 
ก. ศูนยอ์าํนวยการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ข. ศูนยอ์าํนวยการบริหารตลาดหลกัทรัพย ์  
ค. ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
ง. ศูนยอ์าํนวยการบริหารการเลือกตั�งในต่างประเทศ 
ตอบ ค. ศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

97. ใครเป็นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบนั 
ก.  นายพระนาย สุวรรณรัตน์         ข.  นายชูวทิย ์ กมลวสิิษฏ ์
ค.  นายอภิรักษ ์ โกษะโยธิน         ง.  มรว.สุขมุพนัธ์ บริพตัร์ 

  ตอบ    ง.  มรว.สุขุมพนัธ์ บริพตัร์   
98. ผูบ้ญัชาการทหารบกคนปัจจุบนัคือบุคคลตามขอ้ใด 

ก.  พล.อ.บุญกวา้ง  เนียมประดิษฐ์   ข.  พล.อ.อนุพงษ ์ เผา่จินดา 
ค.  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา      ง.  พลเอก ธีรชยั นาควานิช 

ตอบ ง.  พลเอก ธีรชัย นาควานิช 
99. แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที� 11  จะเริ�มประกาศใชต้ั�งแต่ช่วงเวลาใด 

ก.  2554-2556               ข.  2556-2558        
ค.  2555-2559               ง.  2555-2560 
ตอบ  ค.    2555-2559       

100. เงินเฟ้อ  หมายถึง 
ก.  ภาวะที�ราคาสินคา้และบริการในระบบเศรษฐกิจสูงขึ�นเรื�อย ๆ 
ข.  ภาวะที�ระดบัสินคา้และบริการลดลงเรื�อย ๆ แมสิ้นคา้จะมี ราคาถูก 
ค.  ภาวะที�เฉพาะราคาสินคา้ในระบบเศรษฐกิจสูงขึ�นเรื�อย ๆ 
ง. ภาวะที�เฉพาะราคาสินคา้ในระบบเศรษฐกิจลดลงเรื�อย ๆ แมสิ้นคา้จะมี ราคาถูก 
ตอบ   ก. ภาวะที%ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกจิสูงขึ9นเรื�อยๆ 

101. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบนัคือ 
ก. พลเอก อนุพงษ ์เผา่จินดา   ค. นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล 
ข.  นายจารุพงศ ์เรืองสุวรรณ   ง. พลตาํรวจเอก โกวทิ วฒันะ 
ตอบ  ก   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
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102. เศรษฐกิจยคุฟองสบู่แตกเกิดขึ�นในสมยันายกรัฐมนตรีคนใด 
ก. นายชวน  หลีกภยัพล   ค..อ.ชวลิต   ยงใจยทุธ  
ข. พ.ต.ท.ทกัษิน  ชินวตัร   ง. พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั 
ตอบ   ค. พล.อ.ชวลติ   ยงใจยุทธ  

103. สมยัสุโขทยัมีการปกครองประชาชนแบบใด 
ก. พอ่ปกครองลูก  
ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช    
ค. แบ่งส่วนราชการเป็น เวยีง วงั คลงั นา 
ง. แบ่งการปกครองเป็นหวัเมืองชั�นในและหวัเมืองชั�นนอก  
ตอบ    ก. พ่อปกครองลูก 

104. ที�แบ่งเขตเขมรกบัไทยคือภูเขาใด 
ก. พนมดงรัก     ค. ถนนธงชยั 
ข. สันกาํแพง     ง. ตะนาวศรี 
ตอบ   ก.  พนมดงรัก 
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� �	�����

ก-�������� 
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�����������	�8 
G���
�# ����	�	��ก�	�$,����	��ก�	�'�	����1���
'�ก@9 ����������� �. (6) (7) (D) (E) 

(3) (5Q) �	�� (55) ก.�. ��#�%#�	9��ก����*������	�	��ก�	:!� ���?���$,�ก	9
�
'�ก@9 ����������� 
(E) �	�� (3) G������������ก#�ก����	����ก#�ก	��ก�	:$�ก%����$N�'�� �' *�ก	9
�
'�ก@9 ��������
��� (5Q) G������������ก#�ก����	����ก#�ก	��ก�	:$�ก%����$N�'�� �' �����%*���$,�ก	9
��ก#�ก���
�	����ก#�ก	��ก�	��	� ��#	%���������
� ��%��� ก.�. *�ก�	�ก����!��ก'�������:!�� �����
��:������
ก����
�*�������#/����ก		�ก�	�
���$	 ��� ก�	'���%*��ก	 �/�(!�'� 

ก�	���ก��������		���� *���$,�:$���	 �
��
� ก.�. ก/���! 
*�ก	9
����		���� ก.�. # �ก����*���$,�ก�	�C�� 	�� �	��# $	 ก�+�ก����*���$,�

ก�	����:$ก":!�  

���	� 4D ก�	#�����%��!����' ��%�$	 #/��/������*�����	��ก�	�'�	���*���$,�:$���
	 �
��
� ก.�. ก/���!(!�������"������ก	 �	��ก�	�'�� 

  



��������	
����                                                        

 

http://www.testthai1.com  �������� E-BOOK ��������	�	��ก�	��ก�������� ���������
� Line : testthai1 

���	� 4E ���	��ก�	�'�	�����#:!�	���%���%���/��	��/�������
�$	 #/�����*�
����$	 ��+�/������*��������
� �/������*��������� �	���/�������
��
�����%�+@���	 �
��
� ก.�. 
ก/���!(!�������"������ก	 �	��ก�	�'�� 

���	��ก�	�'�	�����#:!�	���%���%������	���
������	�����&�� �+	@8ก%#���
�'�ก�ก9ML�' �%0
ก�	�
��9 	�8���	
ก/���! 

*�ก�	������ ����9 	�8���	
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�/��	����	��ก�	$	 �&�����*��	���!
��ก��!��� 

���	� 43 �����'��/���� ������!	��ก�	���$	 ��9
 ������!	��ก�	$	 #/�$N �' ก�	
'����!	��ก�	������	��ก�	�'�	��� *���$,�:$����
��9 	�8���	
ก/���! 

���	� 6Q ��	�����������	��ก�	�'�	����' 	 �
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����!���ก�	���� 
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��������	?������' ��������&�� �����$,�0		� �' $	 (���L������	��ก�	 
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(=) ก�		%��	�	����ก	���'�����
�����$,�ก'�����ก�	����� 
  
���	� 64 ���	��ก�	�'�	�������.�
��	
&��*�ก�		��ก'�������
��..��%:��*�

	�80		���. ��������
�����:��ก	 �$	 �%�0%&��*�ก�		%��		��ก�	�G��!%��' �������������*�ก�	
#�!�/�	%ก�	��0�	9  �' ����:���
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�'�ก�ก9ML �%0
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ก��ก4�"��
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4�5"�67 
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�' �/�����������
� ก.�. ก/���!�$,��/������$	 �&��/����ก�	 
(4) �/������$	 �&��%��ก�	 :!��ก� �/�������
�#/��$,�����*��G���/��	"#ก�	+1ก@�	 !�
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�����/���������� 
(6) �/������$	 �&�����:$ :!��ก� �/�������
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(5) �/������$	 �&�	%��	 �
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(ก) 	 !�$F%��%ก�	 
(�) 	 !��/���.ก�	 
(�) 	 !��/���.ก�	�%�+@ 
(�) 	 !���
�����. 
(#) 	 !��	���9��K% 

(6) �/������$	 �&�����:$ �
	 !�!�����:$�
� 
(ก) 	 !�$F%��%��� 
(�) 	 !��/���.��� 
(�) 	 !�����(� 
(�) 	 !���ก@ �%�+@ 

ก�	#�!$	 �&��/�������' 	 !��/������ *���$,�:$����'�ก�ก9ML�
�ก/���!*�ก- 
ก.�. 

���	� 6D �/���������	��ก�	�'�	�������.# �
*�����	��ก�	*! #/��������*! �' 
�$,��/������$	 �&�*! ������*! 	 !�*! *���$,�:$����
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$	 �%�0%&�� $	 �%�0%G' ����:����/������' $	 ���!�$,��'�ก �����
� ����'�ก�ก9ML�' ������:��
� ก.�. 
ก/���! �' �����$,�:$������	8��ก/���!�/������������	� 6E  

���	� 6E *�� ก.�. #�!�/����	8��ก/���!�/������ (!�#/���ก�/�������$,�$	 �&�
�' ���������'�ก@9 ��� �' #�!�/������*�$	 �&��!
��ก���' �������!
��ก���
���9&��������
����ก��(!�$	 ��9�$,�	 !��!
��ก�� �����
� (!��/��1�?1�'�ก@9 �����
�����	�G%!���' ��9&�����
��� 

*����	8��ก/���!�/������*��	 ������/������*������� �����
�����	�G%!���'�ก
�' ��9����%�C�� �/��	��/������:��!��� 

���	� 63 &��*������ก-�������!���	 �
�	%��		��ก�	�G��!%��/������*!����
�.�����	��ก�	�'�	���*�����	��ก�	�	����������*! *�8�� *!*���$,�:$����
�G�������.���1���

�/���#����		#�������	� =D ก/���! (!��/��$,������������'�ก�ก9ML�
� ก.�. ก/���! 

���	� =Q *�����	��ก�	�'�	�������.:!�	���%��!�������/������*����' $	 �&�
����
�ก/���!:��*��.�
��%��!���������/��������������	��ก�	�'�	�������.�����	 	���..��%�
� 

G��!/�	��/������$	 �&�*! ������*! 	 !�*! # :!�	���%��!�������*!����.�

��%��!���������/��������������	��ก�	�'�	�������. *���$,�:$����
�ก/���!*�ก- ก.�. 
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���	��ก�	�'�	�������.��#:!�	���%�$	 #/��/����������.�
���	���%�$	 #/��/������
������	��ก�	�'�	�������.�����	 	���..��%�
�����'�ก�ก9ML�' ������:��
� ก.�. ก/���! 

G��!/�	��/������$	 �&�*! ������*! 	 !�*! # :!�	���%�$	 #/��/����������.�

���	���%�$	 #/��/������������	��ก�	�'�	�������.�����	 	���..��%�
�*����	�*! *���$,�:$����
�
ก/���!*�ก- ก.�. 

��%�$	 #/��/������������	��
� :��?���$,���%��!���������$,��ก9ML*�ก�	�/���9/����"#
/���.���ก-�������!���/����"#/���.���	��ก�	  

���	� =5 �9 	�8���	
# �%#�	9�$	���%��!���������/���������	����%�$	 #/��/������
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������
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$	 #/��/������������	��ก�	�'�	�������.�
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�
�:!�	�ก�	$	�*���*��
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�ก/���!*����!�
�  
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ก�	��������� ก�	�1���.�
G�����������:!� �' 	��' ��
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*���$,�:$����'�ก�ก9ML �%0
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���	� =6 G������	���������*��/������*! �����
��9����%����:$�' :���
'�ก@9 
�������� �	��:!�	�ก�	�ก����*�ก	9
�
��
'�ก@9 ��������������	� 47 �' �����
��9����%�C�� 
�/��	��/�������	��:!�	�������%#�ก ก.�. ������	� 72 !��� 

�/��	�G���
'�ก@9 ��������������	� 47 �. (5) *���
�%�0%����	���������:!����# �
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ก�	������'��  

���	� == *�ก	9
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��
�����%�+@ G�������.���1���
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� ����'�ก�ก9ML �%0
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7. ����	��ก�	��������	�%�� 
 8. N�	. �	���
%��#� (&��1���
N�	, $��*��
%��#�����	��ก�	��������	�%�� *��
%���������������-.� 	����#� 
���� �*"1-	30
�= (&���
) �*"$��*�N�	��	�����ก��	=N�	 �������������7����ก 
 

(���)'��$�ก�� 
 �
 3 ���+ ��� �����%� 	"�
� ������� 

� �����%� ��� 		+���������
%2�������H����%�ก�	$��-/����N+���+���ก:���� 
� 	"�
� ��� 		+���������
%2���
�����������
%1+����1��N+��"��C����������� 
 ก:�����	��1��ก91+� 
� ������� ��� 		+���������
%2���
�����������
%ก����+$��$�� N+���C�������� ก:���� 
 �
%�HH���$�� 

 ก�� ���
 ��'	
�"�' "'�����	
�(�)'"�'���-�� 
1. $���	
����������
%�"$���-.�	"�
� �	��������� 
2. $������
% 1  �-.���%����	"�
��	��������� 
3. $������
% 2  �-.����$������ ก����+���$��$��������#�������%�$+ 
4. �����+���� �-.����2��	�ก3�ก�	 &��	"�
��	���������$+�
��ก����	���*���	�%��  
 �"����-.����+ก91+� N+�$���������2��	�ก3�ก�	1-�-.������+����ก����"�;#����+ 1 

 
(���)'���&������./ 
 �
 3 ���+ 1+��ก� -	"ก�C �&*�ก�	0= �*"���� 

� -	"ก�C ��� 		+���������
%���	��ก�	-	"ก�C �	���
#���$���	� �	�� 
 ��"������-/���� 
� �&*�ก�	0= ��� 		+���������
%���	��ก�	�&*� �I�%������������$�$�ก��ก�	��� 

  ���	��ก�	 �	������ก�	0= �	��ก	0
$+@ $���	���+���N+���%�ก�� 
 � ���� ��� 		+���������
%���	��ก�	 ��9�����	�2��I	�$���	� 
 
(���)',	$�0��(��,	$0��,��"12(�)'���!����3( �ก��+��&ก�� 
 ��� ��������
%���	��ก�	����;#���ก��ก�
%ก*������*��������� �	����������
%����������%�$+E;%���$��
����	��ก�	 �	�����*7����ก�
��&;�����	��ก�	�*"����	��ก�		�1���-.��*�ก���������	��ก�	 
 ��������
%���������
%��+����;#��	��	�1���-.��*�ก���$�	��ก�	 �
 4 ���+ ��� 1. �������	�	��  2. 
	�����ก�	-	"���  3. ���;ก  4. ���������%� 
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 (���)'����'� ��� ��������
%����	��ก�	ก	�ก$�� �I�%�	�	���ก����* �������* �	���������� �I�%�
���&�-	"���=�������;%������$+ $��-	�ก/�ก����*��%�1-1������I�"���"�� 
 ��
 ��'	
�"'�(���)' 
 �*��
%  *�1+� 2 	�-� ��� 
 1. $��*��*��
%����������	�	��N+��FI�"�	�%���#�����*��
% 1 �	
���-.�*��+�1-��&;���#�-P-/���� ��
�*�-PI��8C�ก	���
%��ก�������	�	�� 
 2. *��*��
%������������%�1-�����������7����ก 
 ����	��ก�	�������������� $��*���%�����	��ก�	���������������*"�"*��
%��#�+���ก91+� 
 ������� $��*���������;#������� �������F��
#$��1���I�%�	�	����� �*�����+�����%����* �������* 
�	�����������
%���	��ก�		�	�� $�ก	0
�
%�-.����*$��I��I=��%���9� N+��
������������� ��%� ����ก�* 
�������������
% �*"���ก�+���������
%2����#����������� �������+��� �*���;�*���������
%	�	�� 
 $��1�� 0 ����
% *� ����*�����
% ��%���9�����+��� ����*����-PC�ก	���
%��ก�������	�	�� 
 *���%� $��*���%������������	��ก�	�
%��ก������� �	��2��1+�	������� �*"$��I��I=    ��%���9�1��$��
*�������%� 
 �������� $��*������������2��*�*�������%� 
 	�-&����*"*�������%�2��1+�	�ก�		�	�� ก	0
�-.��	�%�������H�
%��ก$�����*$����+	�-&������+ 4x6 
�E������	 �����	�1��������ก -	"���	���%�����	��ก�	���*���+������    ���	�- ��*��
�2��ก	"+�3 �*"$��2����#�*�*�������%�1��$��	�-&��� I	���I��I=��%���9�1��$��*�������%� 
 
��
��ก�����&�� 
 ��� ก�	���;ก������+��9����2����-	"��� 2������	���-	"��� �*"�������
%-	"���1���-.��*�ก��� 
 ��
 ��'	
�"'���
��ก�����&�� 

1. 	�����ก�	-	"��� (��%��0"-	"��� �	����%�ก�	-	"���) 
2. �	�#��
% 
3. ���%� (����
%-	"���) 
4. 0 (�&���
%) 
5. 2����-	"��� 
6. 2��1����-	"��� 
7. 2������	���-	"��� (��%�, �������� 2���
%1��1+��
����ก�ก�	-	"��� �������	���-	"���) 
8. �	�%�-	"�����*� (	"����"N+��*�ก����-S+-	"�����*�) 
9. ������� (��������
%-	"���) 
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10.  �*�ก-	"�����*� (����"�*�ก���-S+-	"�����*�) 
11.  2���+	�����ก�	-	"��� (N+�-ก���"�-.��*����ก�	�
%-	"���) 

 
��,1ก 
 *�ก30"������;ก1+��ก� 

1. �������E;%�2��$�������H���������2�������H�� 
2. 2�������H����%�ก�	�ก�2��$�������H�� 

 3. ��������
%���������
% �	����������	"+��%��ก�������	��ก�		"+�ก	� ��+���ก��$�ก�	-/����
	��ก�	 
 ���;ก�
 5  -	"�7� 1+��ก� 

1. ���;ก����	�%�� 
2. ���;ก	����� 
3. ���;ก������9� 
4. ���;ก��+��� 
5. ���;ก��%�ก�	 

 ก�	���;ก������%�� $��2�����;ก	"� 
1. ����;#���� 
2. $������
%���;ก 
3. *���%� 
4. *�����
%$��*�������%� 

 
(���)'')$ ��� 
 1. ��������	����ก��	��%�$+�
%�ก�+�;#����%����กก�	-/�������������������
% �I�%��-.��*�ก���$����
	��ก�	 E;%�	��&;�7�I&��� >S*=� �&���;ก��
�� �&���;ก7�I �*"��%�ก*�����;ก�����*+��� (�2�����;ก
�����*, ��-�����*9ก, ��������*9ก, �2��E
+
-����������+
��, �2��+�����*���ก-	"���=) 
 2. �������������*7����ก�
%��%�������������
% �*"���������
%1+�	������"�
��	��������������
	��ก�	�*�� ���� NF�+, �2��
%, �, �2�2��, ��HH�, �*�ก���ก�	����� �*"�����, ���	��� �-.���� 
 
(���)',	$��'��4#���#+(���5�ก����ก�# 
 �
 3  -	"�7�  
 1. +����
%��+ = -/���������
%����
�
%1+�	�������� 
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 2. +�����ก = -/����N+��	9� 
 3. +���  = -/�����	9�ก���-ก�������
%�"���1+� 
 �#.	����&�2-�����5� 
 1. $�������ก3	�
�+� ���+1���*9กก������I��I=N-?� 32 I���= $����9��+����+ ���������*"�E�� 
 2. &������ก�	$��&;�2��	�7��$�ก����+��*� $��	"������� V+��� 7��$� ��� �+��� -P ��*�W �����E�� 
 ก�	��+���	��ก�	���1+� 2 ��� ��� 1. �������	��ก�	 2. 	"��			0���*9ก�	���ก�= 
 �#.	ก������������'#� 5ก,�'#ก�/ 

1. 2������	����2*ก�	�����ก�	�#� 
2. $��2��	�������	� (�I�%����������1+�	��������) 
3. ����	��ก�	2�����1����������-.������������
ก �ก�����-.��	�%�������H&;������ก��	���1- 

  
 �#.	ก�����"�'-���,���-�)$'��)'�)$'��� 
 �����N�	�*�, N�	I��I=, N�	C�I�=, �������%���	, �����ก	"�����
��, �����N�	��C�= 
 1. $��2��	�-/���������+
��ก�1+�	�������� (ก	0
����-.������������-.�������� $�����������1-����
 
 2. ก�	���������������	�%�������%���	E;%�1���
�*�ก��� $��2������*"2��	����;ก�������1���-.�
�*�ก��� 
 
�����(���)' 
 ��������
%��+����;#�������������� 2 ���+ ��� 
 1. ���������F� (����������	�� �
*�������%� �	��*�������%���� �*"�
%��*���+�����������������

	����%�2��	��� 2��I��I=�*"2���	��) �ก91���
%����	�%�� 1 F� 
 2. ������ �ก91���
%��			0ก*�� 1 F� 
 ก������'������67ก��'� 2���
���8�X	�	�������-.����	��ก�	��#����	"+� 2 �	����
�����  �;#�1- 
 ก�		�	��-	"ก�+��� ������&�ก���� *�������%� *���%����		�� �������� ������*������������� 
��������  ������&�ก���� 
         ............................................. 
              ���+��  	����0O=�ก�* 
      ������������I��ก���	����0O= 2 
 ��ก�
����	��ก�	��%��
%�ก
%��������	1+�	��	�+��� $������������-	"���	����������1-$���	� 
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(���)'��	
 
 ��� ��������
%�
&;�2��	��-.���������ก �
$�����������+
��ก�� $���I�%�	���I��H��" � �����*��"�
��
��� �"$���ก����+�-.��*��
%���������
����#�����*� 1 �	
��1-����#�-P-/���� �	���"$����*��
%����������
��%�1-�����������7����กก91+� 
 

ก����8,	$+&�ก��(���)'����9 
 ก����8���-��: 
 � �������7����ก 
 � �������-	"���	� 
 � �����%� 
 � 	"�
� 
 � ������� 
 � -	"ก�C 
 � �&*�ก�	0= 

� �������	�	�� 
 ก����8��,1ก"�'-��� 

� �������7��$� 
� ���;ก (�ก����1��$��ก	"+�3���;ก�������ก91+��������*���� �+��� -Pก��ก�) 

 
ก�����(���)' 
 ก�		���������
%�
��#�����*� *� *���ก +�����			0���*9ก�	���ก�= 2���"$������	��-/��������
�-.�2��1+�	�������#�$������&;���ก��	*� ���*"	"+��-.�2��2���	"ก�		�ก3�����-*�+7�� 
 "�2�'+ก���4#���#��)$'���(���)' 

1. ��+*��+����������H�*"�����	��+������������� (�I�%�+������ก�	ก����*��) 
 �-S+E����ก��	&��1��&�ก�������1+� 2 � 
 � $����+�������	��ก�	��������	�%�� 
 � ���;ก����กI	���1���-.��*�ก��� �*��+������ก�	��� 

 2. -	"���	�	�������� �
%���+���������������� N+��	�	��������-	"ก�+���  
�*��
%	�, ����
%, ��*� 
 3. *��"�
��	�������� N+�ก�	ก	�ก	��*"��
�+ +���
# 
  � �"�
���������	� ����
% �+��� I.C. 
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  � �*��"�
��	� 
  � �
% 
  � *�����
% 
  � ��ก (*����������������������� �	������	��ก�	 �	����%����* $�ก	0
1���
��������) 
  � &;� 
  � �	�%�� (*���%��	�%��������� &��1���
��%��	�%��$��*��	�-�	�%�����) 
  � ก�	-/���� (���;ก���������%�$+ (&���
)) 
 4. ��+��ก��������
%*��"�
��	� �*�����$������	��ก�	�
%�ก
%������+������ก�	 N+�$��   *���%�
���������
%	����������#�$�����ก�	-/���� &���
��%����*�	�����������
%�ก
%������ก�ก�		�������� �"���N+�
$�� 1. ���+���������� �	�� 2. $��2��	��������*���%� �*"��� �+��� -P �
%	��������1���-.��*�ก���$��"�
��	�
�������ก91+� 
 ก�		����������ก7��$�����	��ก�	�+
��ก��$��-/����������ก�ก�		����������ก7����ก N+�
���N*� 
 
ก�����(���)' 
 ��� ������������ก1-7����ก 
 ก�	�����������
%�
��#�����*� $���#�����*��	��*���ก +���	"��			0���*9ก�	���ก�= $��
2��$������	��2��-/������� �
%1+�	�ก�	������#�$������&;���ก��	*����*"	"+�   �-.�2�����2���	"ก�		�ก3�����
-*�+7�� 
 ���%���			0ก*��	��	�%���*��$��-/����+���
# 
 1. *��"�
������������ (�"�
������������ ����
% �+��� I.C., �*��"�
�����, �
%, *�����
%, ��ก, &;�, �	�%��
, ก�	-/����, ��������) 
 2. *��*��
% �*"��� �+��� -P $���������
%�"�����#�$����F� �*"���������F� $���	�ก��*��"�
��
��� 
 3. ก���		��E�� $�����������
%��			0ก*���	�������	
�	������������� �*��-S+2�;ก ��������
%1��
�
���������H��ก��ก ������N+�I��;+��++����&ก��, ��9+���*�+, �	����8
��%�   ���1+� 
 4. ก�	�������������1-	30
�= $��-/�������	"�
�ก�	��%���	����-	"��C1�� ก	0
���N+�1�����
���1-	30
�= ���%�&;�2��	�$��2��	�*���%�$����+�����������	��$	��*�����ก	0
       &���-.�$	�$�������2�;ก
��+ก����������F� 
 
ก���ก5���ก8�(���)' 
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 �����ก�-.� 3 -	"�7���� 
 1. ก�	�ก9	"�����-/���� ��� ก�	�ก9��������
%-/�������1����	9� N+���������	�%���-.�      2��ก����+��8

�ก9 
 2. ก�	�ก9���%�-/������	9��*�� ��� ก�	�ก9��������
%-/������	9��	
�	����*�� $����������	�%��-/���� 
+���
# 
  � ก�	��+��� 	��*"��
�+ (*��+��
%, �
%, *�����
%, �	�%��, ����ก�	�ก9������� ก	0
�ก91���*�+1- $�����
��� �������*��, ��������) 
  � �����������*"�	�%�� -/������#�-��1-$��������ก9 ���%�������ก91+�	��	�%��$��-/����+���
# 
    � -	"���	�ก����+�ก9��������
%���*���+���������ก	"+�3�2���	ก�����������*"$��*�
*�������%����ก��ก��	���������ก91���*�+1- -	"���	���� V�������*��W          +�����;ก�
�+� 
    ��������ก9�
ก����+��*� -	"���	���� V�ก9&;� I.C.W ..... +�����;ก�
�#������ 
  � ก�	�ก9�I�%�1��$��$�ก�	�	���� ��� ก�	�ก9��������
%-/������	9��	
�	����*�� �������-.�
�"����$��$�ก�	�	�����-.�-	"��� 1���"+�ก$�ก�	����ก9���������ก9 $����������	�%����+�ก9�-.���ก��C ���%�
��+��������-.�$�ก�	�	����ก9$����+���1-�ก9���������ก9 
 
'�
�ก���ก5�(���)' 
 -ก���ก91��1������ก��� 10 -P ��������������+�����1-�
# 
 1. ��������
%���������-.�����*� $��-/�������ก:���� �	��	"�
����+���ก�		�ก3�����
-*�+7���������� �	��	"�
����+���ก�		�ก3�����*����	��ก�	 
 2. ��������
%�-.��*�ก�������		&�+
 ���������C�*�	�����I��ก�������� �	�����������%�$+
�
%�
ก:�����	���
	"�
���2�ก����+1���-.�I��C3�*�� $���ก91�����ก:�����	��	"�
���2���#� 
 3. ��������
%�
��0������-	"����C���	=��ก�������� �*"�
��0������ก�	C;ก3������������� $���ก91���-.�
�*�ก��������H���-	"����C���	=��������*�+1- �	������
%���+���������������� ก	�C�*-�ก	ก����+ 
 4. ��������
%1+�-/���������	9���#��*�� �*"�-.�����������
%�
����	�%���"���1+���ก�
%��%�    $���ก91��1��
����ก��� 5 -P 
 5. ��������
%�-.��	�%��8		�+�����H E;%�1���
���������H �*"�-.��	�%���
%�ก�+�;#��-.�-	"������%�
+������ก�	��	9���#��*��$���ก91���
����ก��� 1 -P 
 6. ��������	����ก��	�ก
%��ก�ก�	���� (ก�		�-ก�	����) �	��ก�	ก����
#2�กI�����ก�	���� �
%1���-.�
�*�ก�������ก�	ก�� �-*
%���-*� N�� ���� �	��	"��E;%����8�$����ก�	���� 	��&;���������	����ก��	
�ก
%��ก�ก�	���� ก�	�������� �	��ก�	ก����
#2�กI�����ก�	�����
%��+��������-.�$�ก�	$���-.��*�ก�������ก�	
ก�� �-*
%���-*� N�� ���� �	��	"��E;%����8�$����ก�	���� �I	�"1+��
��������	����ก��	��%��
%����	&
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�����$��������� �	���+�����������	����ก��	+��ก*����*�� ���%������ก����	�������2��+�� �	�����*��1���

-GH�� �*"1���
��������-.�����$��-	"ก�ก�	�	���� �	���I�%�ก�	$+@ �
ก $���ก91��1������ก��� 5 -P 
 7. ��������ก
%��ก�ก�	���� E;%���9����1���
��������-.������ก91��&;� 10 -P �	�� 5 -P �*�����ก	0
 $�����
�����ก*�ก�ก	"�	��ก�	�*�� 
 
,�ก�;�4#,# 
 $������	��ก�	��+�����������
%�
�����	 20 -P ����ก����
%1+���+����;#� �
%�ก91�� 0     ����	��ก�	$+ 
I	�����#��H�
�������������	 20 -P$�������ก���+����������������          ก	�C�*-�ก	 7��$�����
% 31 
�ก	��� ���-P&�+1- 
 
(���)',	$
��!��61�ก��(�ก��,�� �
 
 E;%�����	��ก�	��9�����-.���������
%�
���������H �*"-	"���=�"L�ก$�������ก���+��������
�������� ก	�C�*-�ก	 �ก91�� $��-/����+���
# 

1. ��+����H�
L�ก������� 
 2. ������F��*"���������F��H�
L�ก������� I	���ก���������
%�"L�ก $�������ก     ���+����
������������ ก	�C�*-�ก	 
 3. ���%������ก���+���������������� ก	�C�*-�ก	 �	����������*"	�L�ก�������$��*����$�
�H�
������� �*��������F�$������	��ก�	2��L�ก�ก91���-.��*�ก��� 
 
ก����ก8�(���)' 
 $�����������
%	"��+	"����������$������$��7�I$��	��ก�	1+���กN�ก��  
 ��ก���	�+��
���� ����	
E���$��$��	��ก�	$���������+�� 
 ��ก��H���   ���������������+��� 
 ��ก���	�+��
������1�����E����E�$�����7�I�+��1+� $��	�����2�������H���	� �*"$������
����$��"�
���ก9+��� 
 
ก��
)� 
 ก�	�����������
%����ก9�*�� $��-/����+���
# 

1. 2�������������$���	���� �	�%���
%�����#��"���1-$��$�	��ก�	$+ 
2. 2������������*�ก���ก�	���$�����������
%�ก9 
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 3. ก�	����������	"���������	��ก�	 2������*"2�����H��$����������-.������������	��ก�		"+�ก���;#�
1- �	��2���
%1+�	������� 
 4. ก�	����������7��$�����	��ก�	�+
��ก�� 2������*"2�����H��$����������-.������������	��ก�	
	"+��2�ก�;#�1- �	��2���
%1+�	������� 
 ก�	$�����*7����ก���������� �"ก	"�����1+� ��������"$��+��	����+*�ก������� ��#��
#�"1+�	�
���H����ก�����������	��ก�		"+�ก���;#�1- �	��2���
%1+�	�������ก��� 
 
ก��,�� �
 
 7��$� 60 ��� �*����ก�����#�-P-/���� $�����������
%2��	�2�+��$�ก�	�ก9������� ���	����������
%
�	ก����+����ก�	�ก9$���#� 1������"�-.���������
%�ก91����� �	���
%L�ก�ก91���
%   �����ก���+��������
�������� ก	�C�*-�ก	 �*����+����H�
������������*�����������������	��ก�		"+�ก	� �I�%�I���	0�
������#��0"ก		�ก�	���*������������1- 
 $�������������	��ก�		"+�ก	���#�����0"ก		�ก�	���*���������-	"ก�+���-	"8��ก		�ก�	 
�*"ก		�ก�	�
ก��������� 2 �� N+�-ก��$��������#���ก���	��ก�	��#����	"+� 3 �	����
������;#�1- 
 
 
��������� ����#��/ � �<'� 
 ���	����	��	�O ����	��I��I= �
 2 ���+ ��� 

1. ���+����	�O��� 3 �E������	 
2. ���+����	�O��� 1.5 �E������	 

  ���	���ก	"+�3 N+�-ก��$��ก	"+�3-��+=��� �#�����ก 60 ก	�������	�����	 �
 3 ���+ ��� 
1. ���+�� 4 ����������� ���+ 210 ��**����	 x 297 ��**����	 
2. ���+�� 5 ����������� ���+ 148 ��**����	 x 210 ��**����	 
3. ���+�� 8 ����������� ���+ 52 ��**����	 x 74 ��**����	 

  ���	���E�� N+�-ก��$��$��ก	"+�3�
����	���
�#����* �#�����ก 80 ก	�������	�����	 �������E��
���+E
 4 $��$��ก	"+�3�#�����ก 120 ก	�������	�����	 �
 4 ���+ ��� 

1. ���+E
 4 ����������� ���+ 229 ��**����	 x 324 ��**����	 
2. ���+E
 5 ����������� ���+ 162 ��**����	 x 229 ��**����	 
3. ���+E
 6 ����������� ���+ 114 ��**����	 x 162 ��**����	 
4. ���++
��* ����������� ���+ 110 ��**����	 x 220 ��**����	 

������(���)' 
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 �-.�	�-�
%��*
%��2��2�����+ 4 x 5 E�. +�����
��%�����	��ก�	 �*"�
	��*"��
�+ ��� �*�	�........����
%
...........��*�.......... 
 
-��: 
 �
 2 ���+ ���    1.  ���+ 3 E�.   2.  ���+  1.5  E�. 
 �
 2 	�-� ��� 1.  �	�O�
%I��I=+�����;ก�
+�� 2.  �	�O+�� 
 
���&)$'�����&ก�� 
 �
 2 	�-� ��� 

1. �	���%�����	��ก�	7�3�1�� 
  ก. ��ก*������E���ก�� ����2��C���=ก*�� 4.5 E�. ��$� 3.5 E�. �	�O��� 3 E�. 
  �. 	"���������ก�*"��$���*����
��ก3	1����%�����	��ก�		"+�ก	"�	�� 
    ��� ก	� 
 2. �	���%�����	��ก�	�
%��+���ก�����-	"��C 
  ก. ��ก*������E���ก�� ����2��C���=ก*�� 4.5 E�. �	�O��� 3 E�. 
  �. �
��%�7�3�����-	"��C�-.���ก3	N	���������*�������	� �*"��%���ก3	1��������� 
ก��ก��(�� ",	$(���)'''ก 
 �
%������������ก�-.�I��H��"�*"�*�-	"����������0��"'���)$'� E;%�-	"ก�1-+��� 
 1. �(���
�>&��'������ก $�������%�ก	"�	�� ��� �	������	��ก�	�
%1�����ก�+�����ก
���ก	�����	
�	��������+  2��ก����+���I��H��"   
  ก. &���-.�ก	"�	�� ��� �	������	��ก�	�
%1�����ก�+�����ก���ก	�����	
$��� ������ก

�
ก������	�-.�2��ก����+ 
  �. &���-.�������+$��0��(�����	��ก�ก	"�	�����+1�� �I�%��"1+�ก����+N+�1��      E#��ก�� (�	�-
��� ������+ก����+��� ���������	��ก�ก	"�	�����+1��ก���) 
  1.1 	������I��H��"-	"���ก	"�	�� ��� �*"����	��ก�	�
%1�����ก�+�����ก���ก	�����	
 
ก	"�	���	����� $��ก����+1��+���
# 
     �����ก���ก	�����	
     �	 
     ก	"�	��ก*�N��     ก� 
     ก	"�	��ก�	����-	"��C     ก� 
     ก	"�	��ก�	������
%���*"ก
Y�    กก 
     ก	"�	��ก�	I�K��������*"������%���������3�= I� 
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     ก	"�	���ก3�	�*"��ก	0=    ก3 
     ก	"�	��������     �� 
     ก	"�	���	�I��ก	8		������*"��%���+*���  �� 
     ก	"�	�����N�N*�
��	����C�*"ก�	��%���	  �ก 
     ก	"�	��I*�����     I� 
     ก	"�	��I�0���=     I0 
     ก	"�	�����+1��     �� 
     ก	"�	������8		�     �8 
     ก	"�	���	����     	� 
     ก	"�	����K�8		�     �8 
     ก	"�	�������C���	=�*"���N�N*�
   �� 
     ก	"�	��C;ก3�8�ก�	     C8 
     ก	"�	����8�	0���     �8 
     ก	"�	��������ก		�     �ก 
     �����ก	���*��8�ก�	     	* 
     �����กI	"	�����      I� 
     �����ก���I	"I��8C������������   IC 
     �����ก����0"ก		�ก�	I��C3�I�%�-	"������N�	�ก�	 �	 
     ������%������กI	"	��+��	� 
     �����ก����0"ก		�ก�	�������������   �� 
     	���0O����&��     	& 
     �����ก������	����������     �� 
     �����ก���-?��ก���*"-	�-	��ก�	>�ก����  -� 
     �����ก������ก�	�����+     �� 
     �����ก����	�������2��+��    �2 
     �����ก����*��8�ก�	�7�2�����	�3:	   �2 
     �����ก����*��8�ก�	��K��7�    �� 
 
  1.2 	������I��H��"-	"���������+�*"ก	����I�����	 $��ก����+1��+���
# 

ก	"
% ก 7��ก9� 7ก 
ก	����I�����	 ก� �����	��� �� 



��������	
����                                               16                                                        

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ��������	�	��ก�	  	�������ก�� ��ก�������� 

ก�H���	
 ก� ��ก+���	 �� 
ก�Y���8�= ก� ���Z������ �� 
ก���I��I�	 กI �N�8	 �� 
����ก�� �ก �"*� �* 
�����	
 � 	�����9+ 	� 
F"������	� F� 	"��� 	� 
�*�	
 � 	"��� 	� 
������ �� 	���	
 	 
���7��� �� *I�	
 * 
���I	 �I *��-�� *- 
��
��	�� �	 *��I�� *I 
��
��$��� �� �*� *� 
�	�� �� C	
�"�ก3 Cก 
�	�+ �	 �ก*��	 �� 
��ก �ก ���*� �� 
��	���ก �� ���* �� 
��	-�� �� ����	-	�ก�	 �- 
��	I�� �I ����	���	�� �� 
��		���
�� �� ����	���	 �� 
��	C	
8		�	�� �C �	"�ก�� � 
��	��		�= �� �	"�	
 � 
����	
 � ����=�	
 �� 
�	�8���� �8 ��N���� �� 
���� �� ��I		0�	
 �I 
�	
	���= 	 ��	�3:	=8��
 �: 
-���8��
 -� ��	���	= �	 
-	"���
	����8= -� ������� �� 
-	��
��	
 -� ������*��7� �7 
-G����
 -� ������� �� 
I"��� I� ��������	�H �� 
I	"��	C	
���8�� �� ��+	8��
 �+ 
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I���� I� ���	+��&= �� 
I��*�� I� �����8��
 �� 
I����	 I� ��*	��8��
 � 
I�30�N*ก I* �I�	�	
 I 
�I�	�	0= I� �I	� I	 

      
 2. � "���0��"'������&ก���0��"'���)$'� 

  2.1 ���(�����&ก����#(�����ก �� 
     2.1.1 ����*��������	ก����	�ก	"�	�� �	����� ����&;� ����	��ก�		"+�ก	� N+��	�%�
��ก����*� 01 �	
��1-���*��+�����	��ก�	���ก:�������+���ก�	-	�-	��ก	"�	�� ��� ก	� ��ก�
ก�	
�-*
%���-*�N+�������	��ก�	$+$��-*����*������#����� ��ก�
ก�	��+��#�����	��ก�	�;#�$���$��$���	
��*��+�
&�+1- 
     $�ก	0
ก	"�	���	�����$+�
ก	� �	������	��ก�	�
%�	
�ก��%��������%��
���"�-.�ก	���#���� 
100 ����	��ก�	�;#�1- $��$������*�1+�������N+��	�%���ก 001 �	
��1-���*��+� 
     ����	�����	��ก�	�
%1�����ก�+�����ก���ก	�����	
 ก	"�	���	����� $��$������*� 00 
     2.1.2 ����*��������*�� ����&;� �����ก ก�� �	������	��ก�	�
%�
���"��
�ก�� N+��	�%���ก
����*� 01 �	
��1-���*��+�����	��ก�	 ���ก:�������+���ก�	�������	��ก�	   ��ก�
ก�	�-*
%���-*�N+�
������	��ก�	$+ $��-*�������*���#����� ��ก�
ก�	��+��#�����	��ก�	�;#�$���$��$���	
��*��+�&�+1- 
     $�ก	0
�
%�
�����ก ก�� ����	��ก�	�
%�
���"��
�ก���	����������	"+�ก����#���� 100 ����
	��ก�	�;#�1- $��$���*�1+�������N+��	�%���ก 001 �	
��1-���*��+� 
     &���
ก���	����������	"+�ก���
%��1+���+��#�N+�ก:�������+���ก�	�������	��ก�	 $��
�����������	��ก�		"+�ก	��-.�2��ก����+����*��������*��N+�$������*�$�*��+������กก���	����������
	"+�ก�� ���ก:�������+���ก�	�������	��ก�	 
     ���'
���� ",	$(���)'''ก"'���&ก�����ก �� 

    1.  �����ก���-*�+�����ก���ก	�����	
 
           ก��ก*��    �	 0201 
   2.  �����ก����	�������2��+�� 

          �����ก����*����ก�	ก	� �2 0001 
2.2 ���(�����&ก�����*7�#*�- 

     2.2.1 ����*��������	ก ����&;� ����7��	��ก�%�����7� N+��	�%���ก����*� 01     E;%�N+�-ก��$��
$������	�����7�������	
��1-���*��+��
%ก	"�	�����+1��ก����+ 
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     ����	��2�ก����@ ���������+ �	����������$�	��ก�		���	����7���7���
%�;#�ก�������+
N+��	� ����*��������	ก$��$������*� 00 
     2.2.2 ����*��������*�� ����&;� ��������$�	��ก�	����7���7���
%���ก�+������+�	������7�
��#� 
     $�ก	0
�
%�
ก�	�-*
%���-*� ����7� ก�%�����7� �2�ก�������@ ���������+�	����������$�
	��ก�	����7���7���
%�;#�ก�������+N+��	� N+�����������$+$��-*�������*�    ��#����� ��ก�
ก�	��+��#�
���������;#�$���$��$���	
��*��+�&�+1- 
     ���'
���� ",	$(���)'''ก"'���&ก�����*7�#*�- 
     ������+ก	"
% ��ก3	   ก 
     �����ก���C;ก3�8�ก�	������+  ก 0032 
     �����ก���C;ก3�8�ก�	����7������ก	"
% ก 0132 
  2.3 +(��	ก����������� "���0��"'��0��"'���)$'�$���-.�1-���*��+����ก:�������+���ก�	
-	�-	��ก	"�	�� ��� ก	� �*"ก:�������+���ก�	�������	��ก�	��ก@ 5 -P           N+�&�����-P
I��8C�ก	���
%*�����+����*� 5 �*"�*� 0 �-.��*�ก 
  2.4 +ก��	,	$ก��,��� ,��� �����&ก��,	$!��!�����ก������ก�
ก������	 ก	"�	�� ��� �	��
������+-	"���=�"$��	�������ก�� �	������������%�$+�
%��1+��-.�����	��ก�	 E;%�����$����ก�+$��	���I��H��"���
ก	"�	�� ��� ����	��ก�	�
%1�����ก�+�����ก���ก	�����	
 ก	"�	�� ��� �	��������+ �*�����ก	0
 $��$��
����*��������	ก�	�%���ก 51 �	
��1-���*��+� 
  ��กก	"�	���	������
����	��ก�		"+�ก	��	������	��ก�	�
%�	
�ก��%��������%��
%�
���"�-.�
ก	���#���� 100 ����	��ก�	�;#�1- ก�	ก����+�*�-	"������	�������ก�� �	������������%�$+�
%��1+��-.�����
	��ก�	����		���;%� $��$������*�������N+��	�%���ก 510        �	
��1-���*��+� 
 3. �*�-	"��������������	�%��E;%�����	��ก�	$+ก����+�;#��I�%�������ก�
%ก����+$� 1  �*" 2 $������
$��-*�+�����ก���ก	�����	
�	�+��� 
 4. ก�	ก����+�*��
%���������ก����0"ก		�ก�	 $��*�	������I��H��"�I�%��;#�        $��ก����+1+�
1���ก���
%��� N+�$������$����*9�����ก	������I��H��" 
 5. ����	�����	��ก�	�%��ก���	"+�ก	� �	��������+ ��ก����-.�������ก�������	��ก�	��� �	���I�%�
-	"N���=�ก�ก�	-/���������			0 $������	��ก�		"+�ก	� �������ก�+�	��������+ก����+�*�	���1���ก��
����������� N+�$��$����+�*���*�-	"��������������	�%����� 2 �*�����+���	����
%ก����+�;#�+��ก*��� 
 ก�	$���*�	�������		���;%� &������	&��+�	
������	��ก�	���*��+����I��H��"�*"�	"1+�ก9$��
�	
�������#� 
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พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที) 2 กนัยายน พ.ศ. 2540 

เป็นปีที) 52 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯให้
ประกาศวา่ 
            โดยที)เป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ6 นไวโ้ดยคาํแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดงัต่อไปนี6  
             มาตรา 1  พระราชบญัญติันี6 เรียกวา่ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

            มาตรา 2(1) พระราชบญัญติันี6 ให้ใช้บงัคบัเมื)อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
            มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื)น ในส่วนที)บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบญัญติันี6  หรือซึ) งขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติันี6 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันี6แทน 
            มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันี6  
            “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความวา่ สิ)งที)สื)อความหมายให้รู้เรื)องราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือสิ)งใดๆ 
ไม่ว่าการสื)อความหมายนั6นจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ)งนั6นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จดัทาํไวใ้นรูปของเอกสารแฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนที) ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพ
หรือเสียง การบนัทึกโดยเครื)องคอมพิวเตอร์ หรือวธีิอื)นใดที)ทาํใหสิ้)งที)บนัทึกไวป้รากฏได ้
            “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่าข้อมูลข่าวสารที)อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเกี)ยวกบัการดาํเนินงานของรัฐหรือขอ้มูล
ข่าวสารเกี)ยวกบัเอกชน 
             “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ)น 
รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที)ไม่เกี)ยวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี องคก์ร
ควบคุมการประกอบวชิาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื)นตามที)กาํหนดในกฎกระทรวง 
            “เจ้าหน้าที)ของรัฐ” หมายความวา่ ผูซึ้) งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 
            “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มูลข่าวสารเกี)ยวกบัสิ)งเฉพาะตวัของบุคคล เช่น 
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การศึกษา ฐานะการเงิน ประวติัสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม หรือประวติัการทาํงาน บรรดาที)มีชื)อของผู ้
นั6นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ)งบอกลกัษณะอื)นที)ทาํให้รู้ตวัผูน้ั6นได ้เช่น ลายพิมพนิ์6วมือ แผ่นบนัทึก
ลกัษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลข่าวสารเกี)ยวกบัสิ)งเฉพาะตวัของผูที้)ถึง
แก่กรรมแลว้ดว้ย 
            “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
             “คนต่างด้าว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาที)ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ)นที)อยูใ่นประเทศไทย
และนิติบุคคลดงัต่อไปนี6  
            (1) บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนที)มีทุนเกินกึ)งหนึ)งเป็นของคนต่างดา้วใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อให้
ถือวา่ใบหุน้นั6นคนต่างดา้วเป็นผูถื้อ 
            (2) สมาคมที)มีสมาชิกเกินกึ)งหนึ)งเป็นคนต่างดา้ว 
            (3) สมาคมหรือมูลนิธิที)มีวตัถุประสงคเ์พื)อประโยชน์ของคนต่างดา้ว 
            (4) นิติบุคคลตาม(1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื)นใดที)มีผูจ้ดัการหรือกรรมการเกินกึ)งหนึ)งเป็นคน
ต่างดา้ว 
            นิติบุคคลตามวรรคหนึ) ง ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรือกรรมการ สมาชิกหรือมีทุนในนิติบุคคลอื)น 
ใหถื้อวา่ผูจ้ดัการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจา้ของทุนดงักล่าวเป็นคนต่างดา้ว 
 
            มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติันี6  และมีอาํนาจออกกฎกระทรวงเพื)อ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี6  
            กฎกระทรวงนั6น เมื)อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
            มาตรา 6  ให้จดัตั6งสํานักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการขึ6 นในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที)ปฏิบติังานเกี)ยวกบังานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ และให้คาํปรึกษาแก่
เอกชนเกี)ยวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี6  
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หมวด 1 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
            มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี6ลงพิมพใ์นราช
กิจจานุเบกษา 
            (1) โครงสร้างและการจดัองคก์รในการดาํเนินงาน 
            (2) สรุปอาํนาจหนา้ที)ที)สาํคญัและวธีิการดาํเนินงาน 
            (3) สถานที)ติดต่อเพื)อขอรับขอ้มูลข่าวสารหรือคาํแนะนาํในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
            (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอ้บงัคบั คาํสั)ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั6งนี6  เฉพาะที)จดัใหมี้ขึ6นโดยสภาพอยา่งกฎเพื)อใหมี้ผลเป็นการทั)วไปต่อเอกชนที)เกี)ยวขอ้ง 
            (5) ขอ้มูลข่าวสารอื)นตามที)คณะกรรมการกาํหนด 
            ขอ้มูลข่าวสารใดที)ไดมี้การจดัพิมพเ์พื)อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอา้งอิงถึงสิ)งพิมพน์ั6นก็ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัวรรคหนึ)งแลว้ 
            ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ) งไวเ้ผยแพร่เพื)อขายหรือ
จาํหน่ายจ่ายแจก ณ ที)ทาํการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั6นตามที)เห็นสมควร 
            มาตรา 8  ขอ้มูลข่าวสารที)ตอ้งลงพิมพต์ามมาตรา 7 (4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที)ไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้เวน้แต่ผูน้ั6นจะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั6นตามความเป็น
จริงมาก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร 
            มาตรา 9  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี6 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั6 งนี6  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)
คณะกรรมการกาํหนด 
            (1)ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉัยที)มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั6งความเห็นแยง้และคาํสั)งที)
เกี)ยวขอ้งในการพิจารณาวนิิจฉยัดงักล่าว 
            (2)นโยบายหรือการตีความที)ไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 
            (3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที)กาํลงัดาํเนินการ 

   (4)คู่มือหรือคาํสั)งเกี)ยวกบัวิธีปฏิบติังานของเจา้หนา้ที)ของรัฐซึ) งมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ที)ของ
เอกชน 
            (5) สิ)งพิมพที์)ไดมี้การอา้งอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
            (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที)มีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอนหรือสัญญาร่วมทุนกบัเอกชนใน
การจดัทาํบริการสาธารณะ 
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            (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที)แต่งตั6งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั6งนี6  ใหร้ะบุรายชื)อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลข่าวสารที)นาํมาใชใ้นการพิจารณา
ไวด้ว้ย 
            (8) ขอ้มูลข่าวสารอื)นตามที)คณะกรรมการกาํหนด 
            ขอ้มูลข่าวสารที)จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ)ง ถา้มีส่วนที)ตอ้งหา้มมิให้เปิดเผยตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตดัทอนหรือทาํโดยประการอื)นใดที)ไม่เป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารส่วนนั6น 
            บุคคลไม่วา่จะมีส่วนไดเ้สียเกี)ยวขอ้งหรือไม่ก็ตาม ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา
ที)มีคาํรับรองถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ) งไดใ้นกรณีที)สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมในการนั6นก็ได ้ในการนี6 ให้คาํนึงถึงการ
ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทั6งนี6  เวน้แต่จะมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื)น 
            คนต่างดา้วจะมีสิทธิตามมาตรานี6 เพียงใดใหเ้ป็นไปตามที)กาํหนดโดยกฎกระทรวง 
            มาตรา 10  บทบัญญติัมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที)มี
กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหมี้การเผยแพร่หรือเปิดเผยดว้ยวธีิการอยา่งอื)น 
            มาตรา 11  นอกจากขอ้มูลข่าวสารของราชการที)ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาแลว้หรือที)จดัไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้หรือที)มีการจดัให้ประชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา 26 แลว้ ถา้บุคคลใดขอ
ขอ้มูลข่าวสารอื)นใดของราชการและคาํขอของผูน้ั6นระบุขอ้มูลข่าวสารที)ตอ้งการในลกัษณะที)อาจเขา้ใจ
ไดต้ามควรให้หน่วยงานของรัฐผูรั้บผิดชอบจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั6นให้แก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร
เวน้แต่ผูน้ั6นขอจาํนวนมากหรือบ่อยครั6 งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
            ขอ้มูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที)อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จดัหาให้หรือจะจดัทาํสําเนาให้ในสภาพอยา่งหนึ) งอย่างใดเพื)อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูลข่าวสาร
นั6นก็ได ้
            ขอ้มูลข่าวสารของราชการที)หน่วยงานของรัฐจดัหาให้ตามวรรคหนึ)งตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารที)มี
อยู่แลว้ในสภาพที)พร้อมจะให้ได ้มิใช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํวิเคราะห์ จาํแนก รวบรวม หรือจดัให้มีขึ6น
ใหม่ เวน้แต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มูลข่าวสารที)บนัทึกไวใ้นระบบการบนัทึกภาพหรือ
เสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื)นใด  ทั6งนี6  ตามที)คณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้หน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ากรณีที)ขอนั6นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ และเป็นเรื) องที)จาํเป็นเพื)อปกป้องสิทธิ
เสรีภาพสําหรับผูน้ั6นหรือเป็นเรื) องที)จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจดัหาขอ้มูล
ข่าวสารนั6นใหก้็ได ้
            บทบญัญติัวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที)จะจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการใด
ขึ6นใหม่ให้แก่ผูร้้องขอหากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหน้าที)ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั6นอยู่
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แลว้ใหน้าํความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี)  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี6  โดยอนุโลม 
            มาตรา 12  ในกรณีที)มีผูย้ื)นคาํขอขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แมว้า่ขอ้มูลข่าวสารที)
ขอจะอยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั6น หรือจะอยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื)นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที)รับคาํขอให้คาํแนะนาํ
เพื)อไปยื)นคาํขอต่อหน่วยงานของรัฐที)ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารนั6นโดยไม่ชกัชา้ 
            ถ้าหน่วยงานของรัฐผูรั้บคาํขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที)มีคาํขอเป็นข้อมูลข่าวสารที)จดัทาํโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอื)น และไดร้ะบุหา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบียบที)กาํหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งคาํขอ
นั6นใหห้น่วยงานของรัฐผูจ้ดัทาํขอ้มูลข่าวสารนั6นพิจารณาเพื)อมีคาํสั)งต่อไป 
            มาตรา 13  ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูล
ข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี6  หรือปฏิบติัหนา้ที)ล่าชา้ หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั6นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื)องเกี)ยวกบัการมีคาํสั)งมิให้
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคาํสั)งไม่รับฟังคาํคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือคาํสั)งไม่แกไ้ข
เปลี)ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
            ในกรณีที)มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ) ง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที)ไดรั้บคาํร้องเรียน ในกรณีที)มีเหตุจาํเป็นให้ขยายเวลาออกไปได ้แต่
ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั6งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั 
 

หมวด 2 

ข้อมูลข่าวสารที)ไม่ต้องเปิดเผย 

   
 
            มาตรา 14  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที)อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริยจ์ะ
เปิดเผยมิได ้
            มาตรา 15  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที)มีลกัษณะอยา่งหนึ)งอยา่งใดดงัต่อไปนี6  หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที)ของรัฐอาจมีคาํสั)งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัหน้าที)ตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที)เกี)ยวขอ้งประกอบกนั 
            (1)การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั)นคงของประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประ
เทส หรือความมั)นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลงัของประเทศ 
            (2)การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื)อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาํเร็จตาม
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วตัถุประสงคไ์ด ้ไม่วา่จะเกี)ยวกบัการฟ้องคดี การป้องกนัการปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรู้แหล่งที)มาของขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
            (3)ความเห็นหรือคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการเรื)องหนึ)งเรื)องใด แต่ทั6งนี6
ไม่รวมถึงรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลข่าวสารที)นาํมาใชใ้นการทาํความเห็นหรือ
คาํแนะนาํภายในดงักล่าว 
            (4)การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคลหนึ)งบุคคลใด 
            (5)รายงานการแพทยห์รือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ)งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลํ6าสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร 
            (6)ขอ้มูลข่าวสารของราชการที)มีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผยหรือขอ้มูลข่าวสารที)มีผูใ้หม้าโดย
ไม่ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอื้)น 
            (7) กรณีอื)นตามที)กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
            คาํสั)งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการจะกาํหนดเงื)อนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่
ที)เปิดเผยไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถื้อวา่การมีคาํสั)งเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที)ของรัฐตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา 
แต่ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดต้ามที)กาํหนดใน
พระราชบญัญติันี6  
            มาตรา 16  เพื)อใหเ้กิดความชดัเจนในทางปฏิบติัวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคล
ใดไดห้รือไม่ภายใตเ้งื)อนไขเช่นใด และสมควรมีวธีิรักษามิใหรั้)วไหลใหห้น่วยงานของรัฐกาํหนด 
วธีิการคุม้ครองขอ้มูลข่าวสารนั6น ทั6งนี6  ตามระเบียบที)คณะรัฐมนตรีกาํหนดวา่ดว้ยการรักษาความลบั 
ของทางราชการ 
            มาตรา 17  ในกรณีที)เจ้าหน้าที)ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ด ให้เจา้หน้าที)ของรัฐแจ้งให้ผูน้ั6นเสนอคาํคดัค้านภายในเวลาที)
กาํหนดแต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที)ผูน้ั6นอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ) งตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบห้าวนันบัแต่วนัที)
ไดรั้บแจง้ 
            ผูที้)ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ) ง หรือผูที้)ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของตน มีสิทธิคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั6นไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสือถึง
เจา้หนา้ที)ของรัฐผูรั้บผดิชอบ 
            ในกรณีที)มีการคดัค้านเจ้าหน้าที)ของรัฐผูรั้บผิดชอบต้องพิจารณาคาํคดัค้านและแจ้งผลการ
พิจารณาใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีที)มีคาํสั)งไม่รับฟังคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที)ของรัฐจะเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารนั6นมิไดจ้นกว่าจะล่วงพน้กาํหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 18 หรือจนกวา่คณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารไดมี้คาํวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั6นไดแ้ลว้แต่กรณี 
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            มาตรา 18  ในกรณีที)เจา้หน้าที)ของรัฐมีคาํสั)งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือ
มาตรา 15 หรือมีคาํสั)งไม่รับฟังคาํคดัคา้นของผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียตามมาตรา 17 ผูน้ั6นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที)ไดรั้บแจง้คาํสั)งนั6นโดยยื)น
คาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
            มาตรา 19  การพิจารณาเกี)ยวกบัขอ้มูลข่าวสารที)มีคาํสั)งมิให้เปิดเผยนั6นไม่วา่จะเป็นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ตาม จะต้องดาํเนิน
กระบวนการพิจารณาโดยมิให้ขอ้มูลข่าวสารนั6นเปิดเผยแก่บุคคลอื)นใดที)ไม่จาํเป็นแก่การพิจารณาและ
ในกรณีที)จาํเป็นจะพิจารณาลบัหลงัคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได ้
            มาตรา 20  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดแมจ้ะเขา้ข่ายตอ้งมีความรับผดิตามกฎหมายใด ใหถื้อวา่
เจา้หนา้ที)ของรัฐไม่ตอ้งรับผิดหากเป็นการกระทาํโดยสุจริตในกรณีดงัต่อไปนี6  

  (1)ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ที)ของรัฐไดด้าํเนินการโดยถูกตอ้งตามระเบียบตาม
มาตรา 16 
            (2) ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถา้เจา้หนา้ที)ของรัฐในระดบัตามที)กาํหนดในกฎกระทรวง มี
คาํสั)งใหเ้ปิดเผยเป็นการทั)วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพื)อประโยชน์อนัสาํคญัยิ)งกวา่ที)เกี)ยวกบัประโยชน์
สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื)นของบุคคล และคาํสั)งนั6นไดก้ระทาํโดยสมควร
แก่เหตุ ในการนี6จะมีการกาํหนดขอ้จาํกดัหรือเงื)อนไขในการใชข้อ้มูลข่าวสารนั6นตามความเหมาะสมก็
ได ้
            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ)งไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงักล่าว 
 

หมวด 3 

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

   
 
            มาตรา 21  เพื)อประโยชน์แห่งหมวดนี6  บุคคล หมายความวา่บุคคลธรรมดาที)มีสัญชาติไทยและ
บุคคลธรรมดาที)ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ)นที)อยูใ่นประเทศไทย 
            มาตรา 22  สํานกัข่าวกรองแห่งชาติ สํานกังานสภาความมั)นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื)นตามที)กาํหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื)อนไขที)มิให้นาํบทบญัญติัวรรคหนึ)ง (3) ของมาตรา 23 มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที)อยูใ่นความควบคุมดูแลของหน่วยงานดงักล่าวก็ได ้
            หน่วยงานของรัฐแห่งอื)นที)จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ)งนั6น ตอ้งเป็นหน่วยงานของ
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รัฐ ซึ) งการเปิดเผยประเภทขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ)ง (3) จะเป็นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการดาํเนินการของหน่วยงานดงักล่าว 
            มาตรา 23  หน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัเกี)ยวกบัการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดงัต่อไปนี6  
            (1)ตอ้งจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที)เกี)ยวขอ้งและจาํเป็นเพื)อการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคเ์ท่านั6นและยกเลิกการจดัใหมี้ระบบดงักล่าวเมื)อหมด
ความจาํเป็น 

  (2)พยามยามเก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะอยา่งยิ)งในกรณีที)จะกระทบ
ถึงประโยชน์ไดเ้สียโดยตรงของบุคคลนั6น 
            (3)จดัใหมี้การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเกี)ยวกบัสิ)ง
ดงัต่อไปนี6  
                  (ก) ประเภทของบุคคลที)มีการเก็บขอ้มูลไว ้
                  (ข) ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
                  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มูลตามปกติ 
                  (ง) วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารของเจา้ของขอ้มูล 
                  (จ) วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปลี)ยนแปลงขอ้มูล 
                  (ฉ) แหล่งที)มาของขอ้มูล 
            (4) ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผดิชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
            (5)จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื)อ
ป้องกนัมิใหมี้การนาํไปใชโ้ดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจา้ของขอ้มูล 
            ในกรณีที)เก็บขอ้มูลข่าวสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล หน่วยงานของรัฐตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูล
ทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกบัการขอขอ้มูลถึงวตัถุประสงค์ที)จะนาํข้อมูลมาใช้ลกัษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติและกรณีที)ขอขอ้มูลนั6นเป็นกรณีที)อาจให้ขอ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมาย
บงัคบั 
            หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจา้ของขอ้มูลทราบในกรณีที)มีการให้จดัส่งขอ้มูลข่าวสารส่วน
บุคคลไปยงัที)ใดซึ) งจะเป็นผลให้บุคคลทั)วไปทราบขอ้มูลข่าวสารนั6นได ้เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการ
ใชข้อ้มูลตามปกติ 
            มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที)อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื)นหรือผูอื้)นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือของเจา้ของขอ้มูลที)ให้
ไวล่้วงหนา้หรือในขณะนั6นมิไดเ้วน้แต่เป็นการเปิดเผย ดงัต่อไปนี6  
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            (1)ต่อเจา้หนา้ที)ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื)อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที)ของหน่วยงานของ
รัฐแห่งนั6น 
            (2)เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
นั6น 

  (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที)ทาํงานดา้นการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่าง ๆ ซึ) งมีหนา้ที)
ตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลไวไ้ม่ใหเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอื้)น 
            (4)เป็นการให้เพื)อประโยชน์ในการศึกษาวิจยัโดยไม่ระบุชื)อหรือส่วนที)ทาํให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที)เกี)ยวกบับุคคลใด 
            (5)ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื)นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหนึ)ง 
เพื)อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
            (6)ต่อเจา้หน้าที)ของรัฐเพื)อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่วา่เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
            (7)เป็นการใหซึ้) งจาํเป็นเพื)อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติหรือสุขภาพของบุคคล 
            (8)ต่อศาลและเจา้หนา้ที)ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที)มีอาํนาจตามกฎหมายที)จะขอ
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 
            (9) กรณีอื)นตามที)กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
            การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ)ง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจดัทาํ
บัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั6 น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดใน
กฎกระทรวง 
            มาตรา 25  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 บุคคลย่อมมีสิทธิที)จะไดรู้้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที)เกี)ยวกบัตน และเมื)อบุคคลนั6นมีคาํขอเป็นหนงัสือ หน่วยงานของรัฐที)ควบคุมดูแลขอ้มูล
ข่าวสารนั6นจะต้องให้บุคคลนั6 นหรือผูก้ระทาํการแทนบุคคลนั6นได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที)เกี)ยวกบับุคคลนั6น และให้นาํมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
            การเปิดเผยรายงานการแพทยที์)เกี)ยวกบับุคคลใด ถา้กรณีมีเหตุอนัควรเจา้หนา้ที)ของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทยที์)บุคคลนั6นมอบหมายก็ได ้
            ถา้บุคคลใดเห็นว่าขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที)เกี)ยวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งตามที)เป็นจริง ให้มี
สิทธิยื)นคาํขอเป็นหนงัสือให้หน่วยงานของรัฐที)ควบคุมดูแลขอ้มูลข่าวสารแกไ้ขเปลี)ยนแปลงหรือลบ
ขอ้มูลข่าวสารส่วนนั6นไดซึ้) งหน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาคาํขอดงักล่าว และแจง้ให้บุคคลนั6นทราบ
โดยไม่ชกัชา้ 
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            ในกรณีที)หน่วยงานของรัฐไม่แกไ้ขเปลี)ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารให้ตรงตามที)มีคาํขอ ให้ผู ้
นั6นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บ
แจง้คาํสั)งไม่ยินยอมแกไ้ขเปลี)ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสาร โดยยื)นคาํอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํขอของตนแนบไวก้บั
ขอ้มูลข่าวสารส่วนที)เกี)ยวขอ้งได ้
            ให้บุคคลตามที)กาํหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดาํเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี6
แทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูลที)ถึงแก่กรรมแลว้ได ้
 

หมวด 4 

เอกสารประวตัิศาสตร์ 

   
 

            มาตรา 26  ขอ้มูลข่าวสารของราชการที)หน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที)เสร็จสิ6นการจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารนั6น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบ
ใหแ้ก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื)นของรัฐตามที)กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา
เพื)อคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
            กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ)งใหแ้ยกตามประเภท ดงันี6  
            (1)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื)อครบเจด็สิบหา้ปี 
            (2)ขอ้มูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื)อครบยี)สิบปี 
            กาํหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี6  
            (1)หน่วยงานของรัฐยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลข่าวสารของราชการไวเ้องเพื)อประโยชน์ใน
การใช้สอยโดยต้องจดัเก็บและจดัให้ประชาชนได้ศึกษาค้นควา้ตามที)จะตกลงกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร 
            (2)หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการนั6นยงัไม่ควรเปิดเผยโดยมีคาํสั)งขยายเวลา
กาํกบัไวเ้ป็นการเฉพาะราย คาํสั)งการขยายเวลานั6นให้กาํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย แต่จะกาํหนดเกินคราว
ละหา้ปีไม่ได ้
            การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาํเป็นให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที)กาํหนดในกฎกระทรวง 
            บทบญัญติัตามมาตรานี6 มิให้ใช้บงัคบักับขอ้มูลข่าวสารของราชการตามที)คณะรัฐมนตรีออก
ระเบียบกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ที)ของรัฐจะตอ้งทาํลายหรืออาจทาํลายได ้โดยไม่ตอ้ง   
เก็บรักษา 
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หมวด 5 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   

 
            มาตรา 27   ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ) ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
เลขาธิการสภาความมั)นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้าํนวยการสํานกัข่าวกรองแห่งชาติ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒิอื)นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ) งคณะรัฐมนตรีแต่งตั6ง
อีกเกา้คนเป็นกรรมการ 
            ให้ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีแต่งตั6งขา้ราชการของสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรีคนหนึ) ง
เป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
            มาตรา 28  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที) ดงัต่อไปนี6  
            (1)สอดส่องดูแลและให้คาํแนะนาํเกี)ยวกบัการดาํเนินงานของเจา้หน้าที)ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี6  
            (2)ใหค้าํปรึกษาแก่เจา้หนา้ที)ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี)ยวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
นี6  ตามที)ไดรั้บคาํขอ 
            (3)เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของ
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบญัญติันี6  
            (4)พิจารณาและใหค้วามเห็นเรื)องร้องเรียนตามมาตรา 13 
            (5)จดัทาํรายงานเกี)ยวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี6 เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั6 งคราว ตาม
ความเหมาะสม แต่อยา่งนอ้ยปีละหนึ)งครั6 ง 
            (6)ปฏิบติัหนา้ที)อื)นตามที)กาํหนดในพระราชบญัญติันี6  
            (7)ดาํเนินการเรื)องอื)นตามที)คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
            มาตรา 29  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ) งไดรั้บแต่งตั6งตามมาตรา 27  มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ
สามปีนบัแต่วนัที)ไดรั้บแต่งตั6ง ผูที้)พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั6งใหม่ได ้
            มาตรา 30  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิซึ) งไดรั้บแต่งตั6งตาม
มาตรา 27 พน้จากตาํแหน่ง เมื)อ 
            (1) ตาย 
            (2) ลาออก 
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            (3)คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื)อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที)หรือ
หยอ่นความสามารถ 
             (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
            (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
            (6)ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที)สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที)ไดก้ระทาํ
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
            มาตรา 31  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ) งหนึ) งของ
จาํนวนกรรมการทั6งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
            ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที)ประชุมถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที)ได ้ใหก้รรมการที)มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ)งเป็นประธานในที)ประชุม 
            การวินิจฉัยชี6 ขาดของที)ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ) งให้มีเสียงหนึ) งในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที)ประชุมออกเสียงเพิ)มขึ6นอีกเสียงหนึ)งเป็นเสียงชี6ขาด 
            มาตรา 32  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ยคาํหรือให้ส่งวตัถุ เอกสาร หรือ
พยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาได ้
            มาตรา 33  ในกรณีที)หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามที)มีคาํขอไม่ว่าจะเป็น
กรณีตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถา้ผูมี้คาํขอไม่เชื)อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเขา้ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารของราชการที)เกี)ยวขอ้ง
ไดแ้ละแจง้ผลการตรวจสอบใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
            หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าที)ของรัฐตอ้งยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซึ้) งคณะกรรมการ
มอบหมายเขา้ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารที)อยู่ในความครอบครองของตนไดไ้ม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารที)
เปิดเผยไดห้รือไม่ก็ตาม 
            มาตรา 34  คณะกรรมการจะแต่งตั6งคณะอนุกรรมการเพื)อพิจารณาหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่ง
หนึ)งตามที)คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหน้าํความในมาตรา 31 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

หมวด 6 

คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
   

 
            มาตรา 35  ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
ซึ) งคณะรัฐมนตรีแต่งตั6งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ มีอาํนาจหนา้ที)พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสั)งมิ
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือคาํสั)งไม่รับฟังคาํคดัคา้นตามมาตรา 17 และ
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คาํสั)งไม่แกไ้ขเปลี)ยนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
            การแต่งตั6งคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ)งใหแ้ต่งตั6งตามสาขา
ความเชี)ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั)นคงของประเทศ เศรษฐกิจและ
การคลงัของประเทศหรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
            มาตรา 36  คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารคณะหนึ)ง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลตาม
ความจาํเป็นแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคนและใหข้า้ราชการที)คณะกรรมการแต่งตั6งปฏิบติัหนา้ที)เป็น
เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
            ในกรณีพิจารณาเกี)ยวกบัขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใดกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารซึ)งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั6นจะเขา้ร่วมพิจารณาดว้ยไม่ได ้
            กรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้
            มาตรา 37  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาส่งคาํอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร โดยคาํนึงถึงความเชี)ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่
ละสาขาภายในเจด็วนันบัแต่วนัที)คณะกรรมการไดรั้บคาํอุทธรณ์ 
            คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นที)สุด และในการมีคาํ
วนิิจฉยัจะมีขอ้สังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื)อใหห้น่วยงานของรัฐที)เกี)ยวขอ้งปฏิบติัเกี)ยวกบักรณีใด
ตามที)เห็นสมควรก็ได ้

ใหน้าํความในมาตรา 13 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 
            มาตรา 38 อาํนาจหนา้ที)ของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขาวธีิ
พิจารณาและวนิิจฉยัและองคค์ณะในการพิจารณาและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามระเบียบที)คณะกรรมการ
กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            มาตรา 39  ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 และบทกาํหนดโทษที)ประกอบกบั
บทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยอนุโลม 
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หมวด 7 

บทกาํหนดโทษ 

   
 

            มาตรา 40  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั)งของคณะกรรมการที)สั)งตามมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาทหรือทั6งจาํทั6งปรับ 
 
            มาตรา 41  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จาํกดัหรือเงื)อนไขที)เจา้หน้าที)ของรัฐกาํหนดตาม
มาตรา 20 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ)งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื)นบาท หรือทั6งจาํทั6งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 

   
 
            มาตรา 42  บทบญัญติัมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บงัคบักบัข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที)เกิดขึ6นก่อนวนัที)พระราชบญัญติันี6 ใชบ้งัคบั 
            ให้หน่วยงานของรัฐจดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามวรรคหนึ)ง หรือจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารตามวรรค
หนึ)งไวเ้พื)อให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี ทั6งนี6  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที)คณะกรรมการจะ
ไดก้าํหนด 
            มาตรา 43  ให้ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ  พ.ศ. 2517 ในส่วนที)เกี)ยวกบั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปได้เท่าที)ไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระราชบญัญติันี6  เวน้แต่
ระเบียบที)คณะรัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา 16 จะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอื)น 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี6  คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี)ยวกับการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ)งจาํเป็น เพื)อที)ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งกบั
ความเป็นจริง อนัเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ)งขึ6น สมควรกาํหนดให้
ประชาชนมีสิทธิไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยที)แจง้ชดัและจาํกดั
เฉพาะขอ้มูลข่าวสารที)หากเปิดเผยแลว้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที)สําคญั
ของเอกชน  ทั6งนี6  เพื)อพฒันาระบอบประชาธิปไตยใหม้ั)นคงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หน้าที)ของตนอย่างเต็มที) เพื)อที)จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนไดอี้กประการหนึ) งดว้ย ประกอบกบั
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที)เกี)ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี6  
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  3.6  �����ก�2��I�ก�	�=!	�����	
�
�����������
,�
,�ก
,��ก�	��ก�	����=!	�����	
 	���3��2!
	��ก�	.� 	!���?�
�2��I�ก�	�=!	�����	
�89�#�������"�����	��ก�	  �2!	�#�$��.�ก�	8D����
	��ก�	�7/��	�������ก	�����	
�2!.���
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�89�#��������,��2!8D����	��ก�	  
�2!�!.���
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�2!#�������2��I�ก�	�=!	����	
�89�
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3.7  .�������ก����ก	���������������ก�8	!��=  �����ก����3�������,��� 
�������������ก����=!ก		�ก�	ก;5<
ก�  �����ก����=!ก		�ก�	���	��ก�	 2�	��������ก���
�=!ก		�ก�	��$	!ก�	�	��	���ก  �����ก����=!ก		�ก�	�:��� 2�������������  �����ก���
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 3.8  .������ก���ก	�����	
.���
82�$�����ก���ก	�����	
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�����������
, 
$���
/ 
   (1)  	�#�$�������	��ก�	8	!���.������ก���ก	�����	
  ก����$�������2!

�#�ก�	8D����	��ก�	��������ก���ก	�����	
  �2!2��$����������"����#�ก�	8D����	��ก�	
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ก����$  	����/�
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     (2) �89�#�������"�����	��ก�	�������	��ก�	.������ก���ก	�����	
	����ก
���ก	�����	
	�����	�����	
�2!	�����	
�2!	�����	
8	!��������ก���ก	�����	
  

   (3) �89�#�������"�����	��ก�	.������ก���82�$�����ก���ก	�����	
  �2!	�#�$��
.�ก�	8D����	��ก�	�����ก���82�$�����ก���ก	�����	
  

    
.�ก�	8D����	��ก�	���82�$�����ก���ก	�����	
  .���
	��82�$�����ก���ก	�����	
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.��82�$�����ก���ก	�����	
  	��82�$�����ก���ก	�����	
  �2!#������82�$�����ก���ก	�����	
 
�89����	��ก�	 2�	�������" 

  3.9  �����ก���82�$�����ก���ก	�����	
�
�����������
,�ก
,��ก�	��ก�	8	!����,�+8��������ก 
���ก	�����	
�2!	��ก�	�
,�=!	�����	
��+$�ก����$.���89������
,���ก	�.$ก	���7,�.����ก�$�����ก
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.�������ก���82�$�����ก���ก	�����	
��������
,�����ก���82�$���$���ก@+$� 
4.  ก���	�����������ก����ก��������� ����  

 4.1  .����$	!�
�	��ก�	���ก	!�	��$���
/ 
   (1)  �����ก����2����ก�		�����	
  
   (2)  �����ก���82�$ก	!�	��  
   (3)  ก	�  �	������	��ก�	�
,�	
�ก��,��������,�  ���������ก	!�	����@����+���
����

����89��!+����ก����	��ก�	��/��7/��89�ก	�ก@+$�  .������	��ก�	��� (2)  �2!����	��ก�	�
,�	
�ก��,������
��,���� (3) �
���!�89�ก	�ก	!�	��.$�
��������89��!�����
����	��ก�	� �,���������
,��$����:���
�2!�#� ก��ก��	��	�$  �2!��$����:����2!�#�ก�	8D����	��ก�	���ก	!�	��  �!��$	!�
�
	���		��ก�	:$���������=!	�����	
� �,�.���
�����ก�:����2!�#��89�����	��ก�	3��. �7/��	����
	�����	
���ก�	ก	!�	��ก@+$� 

 4.2  ก�	��$	!�
�	��ก�	.�ก	!�	����7,�E .���89�+8���ก<�������$���ก�	8	�8	��
ก	!�	��  ���  ก	�  ����ก�	��$	!�
�	��ก�	.�ก	!�	���
,�ก
,��ก�ก�	���	.���89�+8���ก�� 
�������$���ก�	��/�  ก	!�	���
�����������
,����
,ก����$+��.�ก<�������$���ก�	8	�8	��ก	!�	��  
���  ก	� 

 4.3   ก	!�	����7,��
	�����	
���ก�	ก	!�	���89�#�������"�����	��ก�	�2!ก����$�:���
���ก	!�	��.����$�2���ก��:����
,�=!	�����	
ก����$�	���������  �2!	�#�$��.�ก�	8D����
	��ก�	���ก	!�	���2!�!.���
	�����	
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 4.4  ��ก��ก�
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/ 

     (1)   	�#�$�������	��ก�	8	!���.�ก	!�	��  ก����$�������2!�#�ก�	8D����
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2)   �89�#�������"�����	��ก�	�������	��ก�	.�ก	!�	��	����ก	�����	
 
   (3)  �89�#�������"�����	��ก�	�����ก���82�$ก	!�	��  �2!	�#�$��.�ก�	8D����
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 4.5  �����ก����2����ก�		�����	
�
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,�ก
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 4.6  �����ก���82�$ก	!�	���
�����������
,�ก
,��ก�	��ก�	8	!�����,�+8���ก	!�	���2!
	��ก�	�
,�=!	�����	
��+$�ก����$.���89������
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�
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5.  ก���	�����������ก��������"#$��	�ก	�����	 ก���ก�	��������� ก������   

 5.1  	��ก�	����.$67,�:$��3�  �2!8	���=������+������!���
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 5.2  ก�	��$	!�
�	��ก�	.������7,�E  .���89�+8���ก<�������$���ก�	8	�8	��ก	!�	��  
���  ก	�  ����ก�	��$	!�
�	��ก�	.������������2�� .���89�+8���ก<�������$���ก�	��/����
�
�����������
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,ก����$+��.�ก<�������$���ก�	8	�8	��ก	!�	��  ���  ก	� 

 5.3   �����7,��
	�����	
���ก�	����89�#�������"�����	��ก�	  �2!ก����$�:������
���.����$�2���ก� �:����
,�=!	�����	
ก����$�	���������  �2!	�#�$��.�ก�	8D����	��ก�	
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	�����	
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���ก�	���8D����
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�	�����	
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 5.4  ���  ��ก��ก�
	�����	
���ก�	����2!	�����	
 �������ก�	���   .���
82�$�����
��7,��
�����������
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/ 
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   (3)  �89�#�� ����� "�����	��ก�	.������ก���82�$���  �2!	�#�$��.�ก�	8D����

	��ก�	��������ก���82�$  ���   
.�ก	=
�
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�  �������  �	��  �����,� 
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�
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#�������2����ก�		�����	
67,��89�
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�����������
,�ก
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6.  ก���	�����������ก����ก��  
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  6.1  ก	�67,����ก�$�	��+�����ก�$�����ก���ก	�����	
  ก	!�	��  �	�����  ����������	��ก�	
$���
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  6.2  ก	��
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ก�  ก�	�������	��ก�	���ก	�  �	��ก<�������$��������������
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      ก	��
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�89�#�������"�����	��ก�	�2!	�#�$��.�ก�	8D����	��ก�	���ก	�.�
�89�+8����:���  ������  �2!�#�ก�	8D����	��ก�	���ก	!�	�� 
      .�ก	���7,��!�
	���I�$
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��/�	���I�$
�2!#�������I$� �8>�#��
����"�����	��ก�		����ก�I�$
 �2!�����I�$� 8D
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  6.3  �����ก����2����ก�	ก	�  �
�����������
,�ก
,��ก�	��ก�	��,�+8���ก	��2!	��ก�	�
,��+$�
��ก.���89������
,���ก���	������	��ก�	.$ :$��K �!�
�2����ก�	ก	��89� 

ก���	������	��ก�	�
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,+$�ก����$+��.�� 
�89������
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	��ก�	 
  6.4  ก	!�	��  ���  ก	�.$�
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ก	!�	��  ���  ก	���/�    
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7.  ก���'(�	�(���ก��)�� 
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$��	�����������
������I�$
  67,��89�#������"�� �
,�!������/����	��ก�	����89�#��	�ก5�	��ก�	������
����������
,�
,�
�������ก<����  
  8.9  ����.��	�,��ก�		�ก5�	��ก�	�
/��.��.�������ก�	��ก�	.�ก	!�	���
,�ก
,��ก����	 
9.  ก���	����������(������ก���-��./�(.�� 

.����$	!��	���		��ก�	����3���3��$���
/  
(1) ������$ 
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������$  ���ก�	������$67,��89���������
,���ก�	���ก�	������$  	��#������ก�	���	��67,���������
,�������
���	��3�I	������$�	��#��ก��ก�ก�	���	��3�I	������$  �2�����ก	=
  �2!�������	��ก�	8	!���������$ 
��กก	!�	���2!�������E  �������  ก	!�	�����$+��  67,�8	!������� .������� $  ก	!�	��  �	��
���2!��7,����89�ก		�ก�	������ $  �2!������������ก���������$�89�ก	�ก�	������$ 
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16สาระสาํคญัเก่ียวกบั 

16พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบ ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 

 

16  ความเป็นมา  

1.ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองแลสงัคมท่ีดีพ.2546 

16                 จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสงัคมในปี 2540 รัฐบาลไดพ้ิจารณาเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี  เพื่อสามารถพลิกฟ้ืนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ครม.จึงไดมี้มติ

เห็นชอบระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิ จการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดีเม่ือ 11  

พ.ค. 2542  ทั้งน้ีเพี่อใหมี้การบริหาร จดัการของสงัคมท่ีดีเกิดข้ึนทั้งในภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน   และภาค

ประชาชน  ซ่ึงหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี  ประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 6 ประการดงัน้ี  

(1)  หลกันิติธรรม       :    การใชก้ฎ ระเบียบ ท่ีเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับไวไ้ม่ตามกระแส      

16                                    หรืออาํนาจตวับุคคลเสมอ  

(2)  หลกัคุณธรรม       :    การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ประพฤติตวัเป็นตวัอยา่งแก่   

16                                  สงัคมดว้ยความซ่ือส่ืตย ์จรงใจ  ขยนั อดทน 

(3)หลกัความโปร่งใส  :การทาํงานอยาางโปร่งใส   เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์

16                                                                 ตรงไปตรงมา   ตรวจสอบได ้

(4)หลกัความมีส่วนร่วม :  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรวมรับรู้เสนอความเห็น 

(5)  หลกัความรับผดิชอบ: ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี   มีความสาํนึกในความรับผดิชอบ 

16                                        ต่อสงัคมมุ่งแกปั้ญหา  กลา้ยอมรับผลการการกระทาํของตน  

(6)  หลกัความคุม้ค่า : บริหารกิจการและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน ์    

16                                      สูงสุด 

2.  การปฏิรูประบบราชการ 

16                  ต่อมาปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลไดท้าํการปฏิรูประบบราชการโดยมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระ

ราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีดงัน้ี 

2.1   วตัถุประสงค ์ของการปฏิรูประบบราชการ 

(1) เพื่อใหข้า้ราชการเป็นกลไกและเคร่ืองมือท่ีมีประสทธิ ภาพของรัฐบาล  

(2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศในการแข่งขนัระดบัเวที  

(3) เพื่อสร้างความโปร่งใส   ความตรงไปตรงมาในการปฏิบติัราชการ 

(4) เพื่อใหข้า้ราชการประกอบดวยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีความสามารถ  

(5) เพื่อสร้างวฒันธรรมและคุณค่าใหม่ ในวงราชการ 
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162.2 เป้าหมายหลกัของการปฏิรูประบบราชการ 

16     (1) การจดัส่วนราชการใหม่ โดยไดมี้การออกกฎหมาย 2  ฉบบั   

16(1.1)  พระราชบญัญ ัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบท ั5)   พ.ศ. 2545  

16(1.2)  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวงกรม พ.ศ. 2545  

16     (2) พฒันาการจดัองคก์ารการปฏิบติัราชการและการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ก.พ.ร.  

มีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนนการ  

16     (3) การกาํหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท่ีจะทาํใหเ้กิดการบริหารราชการท่ีดีโดยตราไวใ้น 

16พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบท ั5)   พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

16     มาตรา 3/1    การบริหารราชการ  ตอ้งเป็นไปเพื่อ 

16     -  ประโยชนสุ์ขของประชาชน 

16     -  เกิดผลสมัฤทธ์ิ เนน้ผลงาน  (Result)  

16     -  ความคุม้ค่า 

16     -  ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

16     -  ลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น 

16     -  กระจายภารกิจและทรัพยากรใหท้อ้งถ่ิน 

16     -  กระจายอานาจการตดัสินใจ  

16     -  มีผูรั้บผดิชอบต่อผลงาน  

16     -  การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีกล่าว     

16                      ขา้งตน้ 

16     -  การปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการตอ้งใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

163. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์  และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีพ.ศ. 2546 

16     ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1  ดงักล่าว

นั้นเป็นเพยีงขอ้มูลกาํหนดท่ีแสดงถึงเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งดาํเนินการแต่ ยงัขาดการกาํหนดถึงวิธีการปฏิบติั

ของส่วนราชการและขา้ราชการท่ี จะใหด้าํเนินการไปสู่เป้าหมายหลกั  โดยตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ 

และวธีิการในการปฏิบติัราชการและการสัง่การใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัใหช้ดัเจนเป็นแนว

เดียวกนัโดยไม่ก่อใหเ้กิดการใชดุ้ลพินิจในการเลือกปฏิบติัของแต่ละส่วนราชการ  ทั้งน้ีสามารถวดัผลการ

ปฏิบติังานได ้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดต่อประชาชนได ้จึงไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี ข้ึน

เพื่อใหทุ้กส่วนราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

163.1  วตัถุประสงค์ ของพระราชกฤษฎกีา   

161).  เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

162).  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
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163).  มีประสิทธิ ภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

164).  ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจาํเป็น 

165).  ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและได ้รับการตอบสนองความตอ้งการ  

166).  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ  

163.2  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับของพระราชกฤษฎกีา 

161).รัฐสามารถกาํหนดนโยบายและเป้าหมายการดาํเนินงานไดช้ดัเจนและมีกลไกท่ีจะพฒันาองค ์

กรภาครัฐใหมี้ประสิทธิ ภาพข้ึนได ้ 

162). ส่วนราชการและขา้ราชการ มีแนวทางในการปฏิบติัราชการท่ีเป็นมาตรฐานชดัเจน มีความ

โปร่งใส  สามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้ 

163).  ประชาชนไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว  สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานไดแ้ละมีส่วนร่วมในการ

บริหารส่วนราชการ 

163.3  ขอบเขตการใช้บงัคบัของพระราชกฤษฎกีา 

161). พระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบักบัส่วนราชการในทุกกระทรวง   ทบวง  กรม  โดยก.พ.ร. จะเป็น 

ผูจ้ดัทาํปฏิทินกาํหนดเร่ือง เวลาและหน่วยงาน  ท่ีจะตอ้งปฏิบติั  โดยแบ่งเป็น 2  ส่วน 

16     1.1)  ส่วนราชการสามารถดาํเนินการไดท้นัทีตามพระราชกฤษฎีกา 

16- หมวด  1  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

16- หมวด  2  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

16- หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

16- หมวด  7  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ     

16  ประชาชน  

16                     1.2) ส่วนราชการตอ้งรอให ้ ก.พ.ร.  ไดส้ร้างความเขา้ใจและออกแบบแนวทางปฏิบติัในแต่

ละเร่ืองเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดาํเนินการได ้ 

16  2).  กรณีของรัฐวิสาหกิจ  องคก์ารมหาชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหห้น่วยงานท่ีมี

อาํนาจกาํกบัดูแลองคกรดงักล่าวตามกฎหมายมีหนา้ท่ีดูแลใหมี้การกาํหนดแนวทางการบริหารงานให ้ 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 

16  3).  เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ก.พ.ร.  

อาจเสนอแนวทางปฏิบติัในเร่ืองใดเพิ่มข้ึนต่อครม.เพื่อกาํหนดมาตรการอ่ืนๆ เพิ่มเติมใหส่้วนราชการตอ้ง

ปฏิบติัอีกกไ็ด ้ 

16  4).  เพื่อใหมี้การจดัทาํแผนงานต่างๆ ไม่เป็นภาระแก่ส่วนราชการเกินความจาํเป็นใหส่้วนราชการ

ท่ีไดจ้ดัทาํแผนงานตามพระราชกฤษฎีกาและตามกฎหมายอ่ืนแลว้และมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัใหถื้อวาเป็น

แผนเดียวกนั 
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163.4  สรุปเนือ้หาของพระราชกฤษฎกีา  ซ่ึงมีบทบญัญติัรวม 9 หมวด  ดงัน้ี 

 

16หมวด  1  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

16การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไดแ้ก่การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมายดงัน้ี  

16     (1)  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

16     (2)  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

16     (3)  มีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล  เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

16     (4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 

16     (5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  

16     (6)  ประชาชนไดรั้บการอานวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

16     (7)  มีการประเมินผล การปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

16หมวด 2  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชนสุ์ขของประชาชน 

16การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมาย

เพื่อใหเ้กิดความผาสุขและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน  ความสงบและปลอดภยัของสงัคมส่วนรวม  

โดยการถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการไดรั้บบริการจากรัฐดงัน้ี 

16     (1) การกาํหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ และ

สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ 

16     (2)  การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยซ่ือสตัยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้

16     (3) กรณีท่ีภารกิจใดส่งผลกระทบต่อประชาชนตอ้งรับพิจารณาความเห็นและช้ีแจงให้

ประชาชนไดรั้บรู้และมีส่วนร่วมมากข้ึน 

16     (4)  ขา้ราชการตอ้งรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสงัคมและประชาชนผูรั้บบริการ 

เพื่อปรับปรุงวธีิการปฏิบติัใหเหมาะสม  

16     (5)  กรณีพบปัญหาอุปสรรคตอ้งจดัใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว 

 

16หมวด 3   การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

16   การบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  การบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Results)  โดยมี

ตวัช้ีวดั (Indicators)  ท่ีเป็นรูปธรรม  ซ่ึงจะสามารถสะทอ้นผลงานวา่มีความสอดคลอ้งเป็นแนวเดียวกบั

ภารกิจและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนไวร้วมทั้งผลลพัธ ัท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใชไ้ปอยา่งมี  

ประสิทธิภาพ 
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16การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิโดยใหส่้วนราชการกาํหนดแผนการทาํงานท่ีมี

วตัถุประสงคท่ี์จะช้ีวดัผลลพัธ์ ของงานได ้ดงัน้ี 

(1) 16การปฏิบติัของส่วนราชการตอ้งสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิของภารกิจท่ีกระทาํไดอ้ยา่งชดัเจน 

16โดยการ 

16     (1.1)  ภารกิจต่างๆ  ตอ้งมีแผนปฏิบติังานข้ึนไวล่้วงหนา้ 

16     (1.2) แผนปฏิบติังานตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลางบประมาณท่ีจะตอ้งใชเ้ป้าหมาย  

ผสมัฤทธ์ิ  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของภารกิจ 

16     (1.3)  มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผน 

16     (1.4)  กรณีท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน   ส่วนราชการตอ้งปรับแกไ้ขแผนให ้ เหมาะสม  

16(2)  การบริหารราชการแบบบูรณาการ   มีแนวทางดงัน้ี  

16     (2.1)  กรณีหลายส่วนราชการมีภารกิจเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัใหส่้วนราชการกาํหนดแนวทาง

ปฏิบติัเพื่อใหก้ารบริหารจดัการ (การวางแผน + การใชท้รัพยากร +  การดาํเนินการ)  เกิดผลสาํเร็จใน

ภารกิจตามเป้าหมายท่ีเป็นเอกภาพเดียวกนั   

16     (2.2)  เน่ืองจากมีการบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัและในต่างประเทศจึงใหส่้วน

ราชการทุกแห่งมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือหวัหนา้คณะผูแ้ทนใน

ต่างประเทศโดยใชก้ารมอบอานาจ  (ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรวา่ดว้ยการมอบอาํนาจ  พ.ศ. 2546)  

16(3)  การพฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยมแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

16     (3.1)  ตอ้งสร้างระบบใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

16     (3.2)  ตอ้งสามารถประมวลผลความรู้นาํมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

16     (3.3)  ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิประสิทธิ

ภาพ 

16สูงสุดและมีคุณธรรม 

16     (3.4)  ตอ้งมการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ขา้ราชการ 

16(4) ความตกลงในการปฏิบติังานโดยกาํหนดใหมี้การทาํความตกลงในการปฏิบติังาน 

(Performance Agreement) ระหวา่งผูก้าํหนดนโยบายกบผูรั้บผดิชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติัในแต่ละ

เร่ืองเช่น 

16     -  ความตกลงระหวางรัฐมนตรีกบัปลดกระทรวง  
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16     -  ความตกลงระหวางปลดักระทรวงกบัอธิบดี หรีอผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ ท่ีตอ้งรับผดิชอบ

ปฏิบติัภารกิจตามแผน  

16(5)  การกาํหนดแผนบริหารราชการ   กาํหนดใหจ้ดัทาํแผนต่างๆ ดงัน้ี 

16     (5.1) แผนบริหารราชการแผน่ดิน เป็นแผนการบริหารท่ีรัฐบาลมีระยะเวลา  4 ปีซ่ึงแปลงมา

จากนโยบายรัฐบาล  โดยสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี /  สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี /  สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ /  สาํนกังบประมาณ ร่วมกนัเป็นผูจ้ดัทาํ โดยตอ้ง

จดัทาํภายใน 90  วนันบัแต่วนัท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้  เป็นแผนชาติมีผลผกูพนัทุกส่วน

ราชการตอ้งนาํไปปฏิบติั 

16     (5.2) แผนนิติบญัญติัเป็นการจดัทาํแผนดา้นกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้หรือแกไ้ขเพิม่เติม

กฎหมาย  โดยสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกนัเป็นผูจ้ดัทาํแผน

นิติบญัญติัแลว้ทุกส่วนราชการทเก่ียวขอ้งนาํไปจดัทาํกฎหมายต่อไป  

16     (5.3)  แผนปฏิบติัราชการ เป็นแผนงานของทุกส่วนราชการท่ีแปลงจากแผนบริหารราชการ

แผน่ดิน  โดยจดัทาํเป็น 2 ระยะคือ   

16-  แผนปฏิบติัราชการ  4  ปี 

16-  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  

16     (5.4) ความต่อเน่ืองในการปฏิบติัราชการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรีหวัหนา้ส่วน

ราชการมีหนา้ท่ีสรุปผลและให ้ขอ้มูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่  

 

16หมวด 4  การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิ ภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 

16กาํหนดวิธีการทาํงานของส่วนราชการตอ้งปฏิบติัตามหลกัการดงัน้ี 

16     (1)   หลกัความโปร่งใส  ตอ้งมีการประกาศเป้าหมาย แผน  เวลา งบประมาณท่ีใชแ้ละเพื่อ

สามารถตรวจสอบได ้

16     (2)  หลกัความคุม้ค่า    

16(2.1)   ตอ้งจดัทาํบญัชีตน้ทุน และรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะเพื่อเปรียบเทียบ 

16ความคุม้ค่าระหวา่งปัจจยันาํเขา้กบัผลลพัธ์  

16(2.2)   สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็นผูต้รวจสอบ  

16ความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจแห่งรัฐ 

16(2.3)  การจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งกระทาํโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  

16(3)  หลกัความชดัเจนในการปฏิบติัราชการ (หลกัความรับผดิชอบ ) 

16(3.1) กรณีท่ีส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบหรืออนุญาตระหวา่งกนัตอ้งดาํเนินการภายใน  
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1615 วนั เวน้แต่ได ้ประกาศไวล่้วงหนา้วา่ตอ้งเกิน 15 วนั เพราะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของกฎหมายถา้

เห็นชอบหรืออนุมติัเกินเวลาขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งของส่วนราชการท่ีตอ้งเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ หรือ

อนุมติัตอ้งรับผดิชอบ  

16(3.2)  การวินิจฉยัช้ีขาดปัญหา  ส่วนราชการตอ้งพิจารณาวินิจฉยัโดยเร็ว และหลีกเล่ียง 

16การแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพจิารณา  

16(3.3) กรณีท่ีเป็นการพิจารณาในรูปคณะกรรมการให ้มีผลผกูพนัผูแ้ทนส่วนราชการ  แม ้

16จะมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม และตอ้งมีการบนัทึกฝ่ายขา้งนอ้ยไว ้ 

16(3.4)  การสัง่ราชการตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ถา้ดว้ยวาจาตอ้งบนัทึกคาํสงันั้นไว ้

 

16หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

16(1)    

16(1.1) ส่วนราชการกระจายอานาจการตดัสินใจลงไปสู่ผูด้าํเนนการเร่ืองนั้นๆ โดยตรง  

16และใหมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 

16(1.2)  ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารควบคุม ติดตามกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจ 

16และความรับผดิชอบของผู ้รับมอบและผูม้อบ  

16(1.3) กพร.จะกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการหรือแนวทางการกระจายอาํนาจความรับผดิชอบ   

16และการลดขั้นตอน  ใหส่้วนราชการถือปฏิบติักไ็ด ้

16(1.4)  ส่วนราชการแต่ละแห่งตอ้งจดัทาํแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ โดย 

16เปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้

16(2)  การจดัตั้งศูนย ์บริการร่วม 

16(2.1)  กระทรวงตอ้งจดัให ้มีศูนยบ์ริการร่วม 

16(2.2) กระทรวงตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีและแบบพิมพท่ี์จาํเป็นในศูนยบ์ริการร่วม และ

พร้อม 

16ใหบ้ริการประชาชนอยา่งครบถว้น 

16(2.3) หากศูนย ์บริการร่วมมี ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการเพราะกฎระเบียบวธีิการให ้

16ส่วนราชการแจง้  ก.พ.ร. เพือ่เสนอปรับปรุงต่อไป  

16(2.4)  การจดัตั้งศูนย ์บริการร่วมของกระทรวงใหร้วมทั้งจงัหวดัและอาํเภอดว้ย 

 

16หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  

16(1)  การทบทวนภารกิจ 

16(1.1)  ส่วนราชการทบทวนภารกิจตามระยะเวลาท่ีก.พ.ร.กาํหนดเพื่อตรวจสอบวา่ ภารกิจ 
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16ใดมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปหรือไม่  หากเห็นควรเปล่ียนแปลงเสนอ ครม.เพื่อปรับปรุงอาํนาจ

หนา้ท่ี 

16(1.2)  กรณีท่ีก.พ.ร.วิเคราะห์ความจาํเป็นของภารกิจส่วนราชการใดแลว้อาจเสนอครม. 

16ปรับปรุงภารกิจอาํนาจหนา้ท่ีโครงสร้างหรืออตัรากาํล ัง 

16(2)  การทบทวนกฎหมายกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 

16(2.1) ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสาํรวจและทบทวนกฎระเบียบเพื่อยกเลิกปรับปรุง หรือใหมี้ 

16ข้ึนใหม่เพื่อใหท้นัสมยั  ลดภาระของประชาชนโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดว้ย 

16(2.2)  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนา้ท่ีตรวจสอบ กฎระเบียบของทุกส่วน 

16ราชการถา้ไม่เหมาะสม ทนัสมยั หรือเป็นภาระ ใหเ้สนอแกไ้ขปรับปรุงหรือยกเลิก หากส่วนราชการไม่

เห็นดว้ยใหเ้สนอ ครม.วินิจฉยั 

 

16หมวด 7  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต ้องการของประชาชน  

16(1)   การกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน  ส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการใหบ้ริการประชาชน  

หรือตอ้งติดต่อประสานงานกบัส่วนราชการดว้ยกนัตอ้งกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  และประกาศ

ใหป้ระชาชนและขา้ราชการทราบทัว่กนั  ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีตรวจสอบงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนดและ

ก.พ.ร.  สามารถพิจารณากาํหนดเวลาแลว้เสร็จไดห้ากเห็นวา่ไม่ เหมาะสม  

16(2)  การจดัระบบสารสนเทศ  

16(2.1)  ส่วนราชการตอ้งจดัให ้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่องานบริการประชาชน  

16(2.2) กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส่ือสารตอ้งจดัให ้มีระบบเครือข่าย 

16สารสนเทศกลาง  

16(3)  การรับฟังขอ้ร้องเรียน 

16(3.1)  ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้ระบบการตอบคาํถามเก่ียวกบังานใหบ้ริการประชาชน  

16และมีกาํหนดเวลาชดัเจน  

16(3.2) ส่วนราชการท่ีไดรั้บคาํร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน   

16ตอ้งดาํเนินการใหล่้วงและแจง้ผลให ้ผูแ้จง้ทราบ  

16(3.3)  ส่วนราชการท่ีออกกฎใหส่้วนราชการอ่ืนปฏิบติัตาม มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบวา่กฎ 

16นั้นเป็นอุปสรรค  ยุง่ยาก ซํ้ าซอ้น ล่าชา้ หรือไม่  เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสม  และถา้ไดรั้บการร้องเรียนจาก

ส่วนราชการหรือท่ีราชการใหผู้อ้อกกฎพิจารณาโดยทนัที และแจง้ผลใหท้ราบ  

16(4)  การเปิดเผยขอ้มูล 

16(4.1)  ส่วนราชการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัราชการใหท้ราบโดยทัว่ไป เวน้แต่  กรณี 

16ท่ีเป็นความลบัเพื่อความมัน่คง  / รักษาความสงบเรียบร้อย / คุมครองสิทธิ ของประชาชน  
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16(4.2) ส่วนราชการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณรายจ่าย การจดัซ้ือจดั 

16จา้งสญัญา เวน้แต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมาย 

 

16หมวด 8  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

16(1)  การประเมินผลโดยผูป้ระเมินอิสระ เพื่อวดัผลสมัฤทธ์  ของภารกิจ ความพึงพอใจของผู ้รับ

บริการและความคุม้ค่าในภารกิจ 

16(2)  การประเมินผลประสิทธิ ภาพในการบงัคบับญัชา  

16(3) การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ  (ส่วนเฉพาะตวักบัส่วนประโยชน ์ ของ

หน่วยงาน ) 

16(4) หากผลการประเมินของส่วนราชการดีให ้มีการจดัสรรเงิน เป็นรางวลัการเพิ่ม ประสทธิ ภาพ  

 

16หมวด 9  บทเบด็เตลด็เป็นเร่ืองทัว่ไป  เช่นให ้อาํนาจ  ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของครม. อาจกาํหนดให้

ส่วนราชการตอ้งปฏิบติันอกเหนือพระราชกฤษฎี กาน้ีกไ็ด ้

http://www.testthai1.com/
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โปรมแกรมคอมพวิเตอร์เบื�องต้น 

1. ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร  
ก. อุปกรณ์ที�ประกอบขึ�นเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทาํงาน  
ข. โปรแกรมหรือชุดคาํสั�งที�สั�งใหค้อมพิวเตอร์ทาํงาน  
ค. เครื�องจกัรอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานตามขั�นตอนของโปรแกรม  
ง. ระบบโปรแกรมการทาํงาน 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร  
ก. อุปกรณ์ที�ประกอบขึ�นเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทาํงาน  
ข. การคาํนวณ  
ค. เครื�องจกัรอิเล็กทรอนิกส์ที�ทาํงานตามขั�นตอนของโปรแกรม  
ง. ระบบโปรแกรมการทาํงาน  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

3. เครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทาํงานดว้ยระบบใด 
ก. Digital    ข. Analog 
ค. Calculate    ง. Numerical 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
4. ขอ้ใดไม่ใช่ระบบปฏิบติัการ  

ก. Microsoft Windows98   ข. Microsoft Windows ME  
ค. Microsoft Windows XP   ง. Microsoft Office  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

5. RAM คืออะไร  
ก. หน่วยความจาถาวรที�ติดตั�งมาพร้อมกบัแผงเมนบอร์ด  
ข. หน่วยความจาํเสมือน  
ค. หน่วยความจาํจาํลองที�ทาํงานแทนเมนบอร์ด  
ง. หน่วยความจาํชั�วคราวที�สามารถอ่านและเขียนขอ้มูลได ้ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

6. ROM คืออะไร  
ก. หน่วยความจาํถาวรที�ติดตั�งมาพร้อมกบัแผงเมนบอร์ด  
ข. หน่วยความจาํเสมือน  
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ค. หน่วยความจาํจาํลองที�ทาํงานแทนเมนบอร์ด 
 ง. หน่วยความจาํชั�วคราวที�สามารถอ่านและเขียนขอ้มูลได ้ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

7. หน่วยของขอ้มูลที�มีขนาดเล็กที�สุดคือขอ้ใด 
ก. Bit     ข. Byte 
ค. Charater    ง. Database 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
8. หน่วยของขอ้มูลที�เกิดจากการนาํบิตมารวมกนัคือขอ้ใด 

ก. Field     ข. File 
ค. Byte     ง. Record 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
9. การวดัขนาดขอ้มูล 8 Bit มีค่าเท่ากบั  

ก. 10 Byte     ข. 100 Byte  
ค. 1 Byte     ง. 1024 Byte  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

10. การวดัขนาดขอ้มูล 1 KB (กิโลไบต)์ มีค่าเท่ากบั  
ก. 1024 KB     ข. 1024 MB 
 ค. 1024 Byte     ง. 1024 Byte 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

11. การวดัขนาดขอ้มูล 1 MB (เมกกะไบต)์ มีค่าเท่ากบั  
ก. 1024 KB     ข. 1024 MB  
ค. 1024 Byte     ง. 1024 Byte  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

12. การวดัขนาดขอ้มูล 1 GB (กิกะไบต)์ มีค่าเท่ากบั  
ก. 1024 KB     ข. 1024 MB  
ค. 1024 Byte     ง. 1024 Byte  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

13. การวดัขนาดขอ้มูล 1 TB (เทราไบต)์ มีค่าเท่ากบั  
ก. 1024 KB     ข. 1024 MB 
 ค. 1024 GB     ง. 1024 Byte 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
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14. โปรแกรมใดที�ใชใ้นการจดัพื�นที�ฮาร์ดดิสก ์ 
ก. Notead     ข. ScanDisk 
 ค. Disk Defragment    ง. WordPad  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

15. โปรแกรมใดที�ใชใ้นการตรวจสอบพื�นที�ฮาร์ดดิสก ์ 
ก. Notepad     ข. ScanDisk 
 ค. Disk Defragment    ง. WordPad  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

16. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร  
ก. โปรแกรมประมวลผลคาํที�ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ 
 ข. โปรแกรมสาหรับแผน่งาน ตาํราง กราฟ และการคาํนวณ  
ค. โปรแกรมนาเสนอผลงาน  
ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
 
17. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร 
  ก. โปรแกรมประมวลผลคาํที�ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  

ข. โปรแกรมสาหรับแผน่งาน ตาํราง กราฟ และการคาํนวณ  
ค. โปรแกรมนาเสนอผลงาน 
 ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
18. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร  

ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน  
ข. โปรแกรมประมวลผลคาํที�ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  
ค. โปรแกรมสาหรับแผน่งาน ตาํราง กราฟ และการคาํนวณ  
ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
19. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร  

ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน  
ข. โปรแกรมประมวลผลคาํที�ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  
ค. โปรแกรมสาหรับแผน่งาน ตาํราง กราฟ และการคาํนวณ  
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ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 
คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
 
20. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร  

ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน  
ข. โปรแกรมประมวลผลคาํที�ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  
ค. โปรแกรมสาหรับการจดัการฐานขอ้มูล  
ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
21. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทาํหนา้ที�อะไร  

ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน  
ข. โปรแกรมสาหรับการจดัการฐานขอ้มูล  
ค. โปรแกรมสาหรับสร้างและจดัการเวบ็ไซต ์ 
ง. โปรแกรมบริหารขอ้มูลของอีเมล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
22. โปรแกรมใดที�ใชใ้นการวาดภาพ และตดัต่อภาพเบื�องตน้ 

 ก. Notepad     ข. ScanDisk 
 ค. Paint     ง. WordPad  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ 8 

23. โปรแกรมใดที�ใชใ้นการดูเอกสารขอ้ความเบื�องตน้ 
 ก. Access     ข. Media Player  
ค. Paint     ง. WordPad 

 คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

24. โปรแกรม Microsoft Office XPใชท้าํงานเกี�ยวกบัดา้นใด  
ก. ดา้นเอกสาร     ข. พิมพจ์ดหมาย  
ค. การบนัทึกไฟล ์   ง. การแนบไฟล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
25. เมื�อทาํการบนัทึกขอ้มูล ชื�อไฟลจ์ะปรากฏที�ตาํแหน่งใด 

 ก. Menu Bar     ข. Status Bar  
ค. Tool Bar     ง. Title Bar  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
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26. ส่วนที�รวมเครื�องมือต่าง ๆ ไวท้ั�งหมดอยูที่�ส่วนใด  
ก. Status Bar     ข. Menu Bar  
ค. Tool Bar     ง. Title Bar  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
27. เครื�องมือ มีหนา้ที�อะไร  

ก. บนัทึกเอกสาร   ข. ลบเอกสาร 
 ค. แทรกวตัถุ     ง. เปิดเอกสารใหม่  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
28. ถา้ตอ้งการเปลี�ยนเครื�องหมายนาํหนา้ขอ้ความแบบลาํดบัจาก 1, 2, 3... เป็นสัญลกัษณ์แบบอื�นควรทาํ 
อยา่งไร 

ก. คลิกเลือกจาก Layout ที�มีบูลเลต (Bullet) 
ข. คลิกเลือกขอ้ความ แลว้เลือกคาํสั�งจากเมนู Format --->Bullet and Numbering 
ค. คลิกที�เมนู Insert ---> เลือกคาํสั�ง New slide… แลว้เลือกสไลดที์�มีบูลเลต(Bullet) 
ง. ขอ้ 1 และ 3 ถูกตอ้ง 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

29. ถา้ตอ้งการพิมพข์อ้ความ วนัจนัทร์ใหเ้ป็นวนัอตัโนมติั (Autofill) ทั�งสัปดาห์ ควรทาํอยา่งไร 
ก. คลิกที�ช่อง cell วนัจนัทร์ แลว้เอาเมาส์ไปชี� ที�มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลง

มาอีก 6 ช่องแลว้เลือกคาํสั�ง Copy Cell 
ข. คลิกที�ช่อง cell วนัจนัทร์ แลว้เอาเมาส์ไปชี� ที�มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลง

มาอีก 6 ช่องแลว้เลือกคาํสั�ง Linear Trend 
ค. คลิกที�ช่อง cell วนัจนัทร์ แลว้เอาเมาส์ไปชี� ที�มุมขวาล่างของ cell กดปุ่มขวาเมาส์ดึงหรือลากลง

มาอีก 6 ช่องแลว้เลือกคาํสั�ง Growth Trend 
ง. คลิกที�ช่อง cell วนัจนัทร์ แลว้เอาเมาส์ไปชี� ที�มุมขวาล่างของ cell ดึงหรือลากลงมาอีก 6 ช่อง 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

30. การคลุมแถบดาํทั�งหนา้กระดาษ ควรทาํอยา่งไร่ 
ก. กดปุ่ม Ctrl + Home    ข. กดปุ่ม Ctrl + F6 
ค. กดปุ่ม Ctrl + A    ง. กดปุ่ม Ctrl + F12 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

31. คาํสั�งใดที�ใชใ้นการลบไฟล ์ 
ก. Delete     ข. Rename  
ค. Open     ง. Save 
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 คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
32. คาํสั�งใดที�ใชใ้นการเปลี�ยนชื�อไฟล ์

 ก. Delete     ข. Rename  
ค. Open      ง. Save  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
33. คาํสั�งใดที�ใชใ้นการเปิดใชง้านไฟล ์

 ก. Delete     ข. Rename  
ค. Open     ง. Save  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
34. คาํสั�งใดที�ใชใ้นการเปิดบนัทึกไฟล ์ 

ก. Save     ข. Rename  
ค. Open    ง. Delete  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
35. ถา้ตอ้งการพิมพเ์อกสารในระบบ WINDOWS จะตอ้งคลิกที� START MENU ใด 

ก. My Document  ข .My Computer 
ค. Program   ง. Control Panel 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
 
36. โดยปกติเอกสารจะจดัในลกัษณะใดเป็นหลกั 

ก. ชิดซา้ย   ข. ชิดขวา 
ค. กึ�งกลาง   ง. ชิดขอบ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
37. ขอ้ใดไม่อยูใ่นการเพิ�มเติมลกัษณะพิเศษ 

ก. ชุดรูปแบบ    ข. พื�นผวิ 
ค. ลวดลาย    ง. รูปภาพ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
38. ในการใชง้านคอมพิวเตอร์นั�นอาจเกิดอุบติัเหตุไดทุ้กเมื�อเช่น ลบแฟ้มขอ้มูลผดิหารเราตอ้งการกลบัคืน
จะใชค้าํสั�งใด 

ก. ใชค้าํสั�ง Re Ran   ข. ใชค้าํสั�ง Undo 
ค. ใชค้าํสั�ง Restore ใน Recycle Bin ง. ใชค้าํสั�ง Come Back 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
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39. Recy Bin ทาํหนา้ที�อะไร 
ก. กูไ้ฟลข์อ้มูล    ข. ซ่อมแซมไฟล ์
ค. จดัเรียงไฟล ์    ง. เป็นโฟลเดอร์สาํหรับเก็บไฟลที์�ถูกทิ�ง 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
40. ใชค้าํสั�งที�แถบเมนู(Menu Bar)ในการเปิดแฟ้มขอ้มูลเก่ามาใชต้รงกบัขอ้ใด 

ก. คลิกเมาส์ที�เมนูเปิด (Open) เลือกแฟ้ม(File) 
ข. คลิกเมาส์ที�เมนูแฟ้ม (File) เลือกเปิด(Open) 
ค. คลิกเมาส์ที�เมนูแกไ้ข (Edit) เลือกเปิด(Open) 
ง. คลิกเมาส์ที�เมนุรูปแบบ (Format) เลือกปิด(Open) 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
41. ขอ้ความศิลป์คืออะไร 

 ก. ยกเลิกการกระทาํ เพื�อยอ้นไปก่อนหนา้นี�   
ข. การวางวตัถุ 
 ค. การทาํสาํเนาวตัถุ  
ง. ตวัอกัษรสาํเร็จรูปที�โปรแกรมตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
42. ขอ้ความศิลป์ คาํสั�งภาษาองักฤษคืออะไร  

ก. Word    ข. WordArt  
ค. Text     ง. Automatic  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
43. คาํสั�งที�ใชใ้นการคน้หา คือคาํสั�งใด  

ก. Ctrl + A = Select All   ข. Ctrl + F = Find   
ค. Ctrl + C = Copy    ง. Ctrl + V = Past   

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
44. การสร้างตารางแบบธรรมดา โดยใชแ้ถบเมนู มีขั�นตอน อยา่งไร  

ก. Table---> Draw Table  
ข. Table---> Insert --->Table  
ค. Table---> Table AutoFormat  
ง. Table--->Select --->Table  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
45. การบนัทึกเอกสารใหม่ที�ไม่เคยบนัทึก มีขั�นตอนการ บนัทึกอยา่งไร  
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ก. File ---> Save    ข. File ---> Save as  
ค. File ---> Save for web   ง. File ---> Save all  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
46. Ctrl+P คาํสั�งบนคียบ์อร์ดหรือฟังกช์ั�นคียที์�ใชแ้ทนเมา้ส์ หมายถึงอะไร  

ก. พิมพเ์อกสารออกทางเครื�องพิมพ ์ 
ข. เปิดแฟ้มเอกสาร  
ค. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่  
ง. ทาํตวัอกัษรตวัขีดเส้นใต ้ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
47. การบนัทึกเอกสารโดยการกาํหนดตาํแหน่งที�ตอ้งการ มีขั�นตอนการ บนัทึกอยา่งไร  

ก. File ---> Save    ข. File ---> Save as  
ค. File ---> Save for web    ง. File ---> Save all  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
 
48. การ กดปุ่ม Delete คือการลบตวัอกัษรแบบใด  

ก. เพื�อลบตวัอกัษรทั�งบรรทดั  
ข. เพื�อลบตวัอกัษรตวัที�อยูท่า้ยสุดของบรรทดันั�น  
ค. เพื�อลบตวัอกัษรที�อยูห่นา้  
ง. เพื�อลบตวัอกัษรที�อยูห่ลงั  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
49. แถบสถานะ Status Bar มีหนา้ที�อะไร  

ก. ส่วนแสดงคาํสั�งทั�งหมดที�ใชใ้นการทาํงาน  
ข. สาํหรับแสดงชื�อของแฟ้มเอกสาร  
ค. เป็นตวับอกสถานะการทาํงานของเอกสารที�ทาํงานอยูใ่นขณะ นั�น  
ง. ใชส้าํหรับ ยบุ  ยอ่  ขยาย ปิดหนา้การทาํงานของโปรแกรม  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
50. แถบสถานะ Control Bar มีหนา้ที�อะไร  

ก. ส่วนแสดงคาํสั�งทั�งหมดที�ใชใ้นการทาํงาน  
ข. สาํหรับแสดงชื�อของแฟ้มเอกสาร  
ค. เป็นตวับอกสถานะการทาํงานของเอกสารที�ทาํงานอยูใ่นขณะนั�น  
ง. ใชส้าํหรับ ยบุ  ยอ่  ขยาย ปิดหนา้การทาํงานของโปรแกรม  
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คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
 
51. ถา้เราตอ้งการเปลี�ยนภาษาระหวา่งพิมพ ์ตอ้งกดที�ปุ่ม ใด  

ก. Alt      ข. Shift  
ค. ~       ง. Esc  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
52. save ต่างหรือเหมือนกบั save as อยา่งไร  

ก. save as การบนัทึกเอกสารเก่าที�เคยบนัทึกแลว้  
ข. save การบนัทึกเอกสารเก่าที�เคยบนัทึกแลว้   
ค. save as การบนัทึกเอกสารโดยการกาํหนดตาํแหน่งที�ตอ้งการ  
ง. ถูกทั�งขอ้ ข และ ค  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
53. การใส่หรือแทรกขอ้ความศิลป์ เพื�อความสวยงามใหก้บั เอกสาร มีขั�นตอนการเรียกใชอ้ยา่งไร 

ก. แทรก ---> รูปภาพ --->WordArt  
ข. แทรก ---> รูปภาพ --->ภาพตดัปะ  
ค. แทรก ---> รูปภาพ --->จากแฟ้ม  
ง. แทรก ---> รูปภาพ --->Clip Art  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
54. การสร้างเอกสารหนา้ใหม่ มีขั�นตอนการสร้างอยา่งไร  

ก. File --->New --->Open   ข. File ---> Open--->New  
ค. File ---> New    ง. File ---> Open  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
55. การใส่ (แทรก) สัญลกัษณ์ เช่น ซิกม่า มากวา่  นอ้ยกวา่ แอมแปร์ มีขั�นตอนการทาํอยา่งไร  

ก. คลิกเลือกที�เมนู แทรก (Insert) ---> สัญลกัษณ์ พิเศษ (Symbol)  
ข. คลิกเลือกที�เมนู สัญลกัษณ์พิเศษ (Symbol) ---> แทรก (Insert) 
 ค. คลิกเลือกที�เมนู แทรก(Insert) ---> รูปภาพ(Picture)  
 ง. คลิกเลือกที�เมนู รูปภาพ(Picture)---> แทรก(Insert)  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
56. การใส่เลขหนา้ใหก้บัเอกสารมีขั�นตอนการทาํอยา่งไร  

ก. คลิกเลือกที�เมน Tools --->AutoSummarize  
ข. คลิกเลือกที�เมนู Format---> Insert  



คู่มือเตรียมสอบ                                                        

 

http://www.testthai1.com  สั�งซื�อ E-BOOK แนวขอ้สอบรับราชการ  สั�งซื�อที�   Line : testthai1 

ค. คลิกเลือกที�เมนู Page Number---> Insert  
ง. คลิกเลือกที�เมนู Insert ---> Page Number  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
57. e-book มกัเป็นแฟ้มนามสกุลใด  

ก. mdb      ข. doc  
ค. pdf      ง. Jpg 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

58. ปุ่ม  มีหนา้ที�อยา่งไร  
ก. การเปรียบเทียบวตัถุ   ข. การวางวตัถุ  
ค. การทาํสาํเนาวตัถุ   ง. การเคลื�อนยา้ยวตัถุ  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

59. ปุ่ม  มีหนา้ที�อยา่งไร  
ก. การเปรียบเทียบวตัถุ   ข. การวางวตัถุ  
ค. การทาํสาํเนาวตัถุ    ง. การลบวตัถุ  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

60. สัญลกัษณ์ มีหนา้ที�อยา่งไร 
ก. การเปรียบเทียบวตัถุ    ข. การวางวตัถุ  
ค. การทาํสาํเนาวตัถุ    ง. ปรับขนาดวตัถุ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

61. ปุ่ม  มีหนา้ที�อยา่งไร  
ก. ยกเลิกการกระทาํ เพื�อยอ้นไปก่อนหนา้นี�  
 ข. การวางวตัถุ  
ค. การทาํสาํเนาวตัถุ  
ง. ปรับขนาดวตัถุ  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

62. ปุ่ม   ใชท้าํหนา้ที�อะไร  
ก. เพื�อทาํตวัหนา    ข. เพื�อทาํตวัลอย  
ค. เพื�อทาํตวัเขม้     ง. เพื�อทาํตวัเคลื�อนไหว  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
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63. ปุ่ม  ใชท้าํหนา้ที�อะไร 
ก. เปลี�ยนรูตวัหนงัสือ   ข. เปลี�ยนขนาดตวัพิมพ ์
ค. เปลี�ยนตวัพิมพภ์าษาไทย  ง. เปลี�ยนเปลี�ยนตวัพิมพภ์าษาองักฤษ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

64. ปุ่ม  ใชท้าํหนา้ที�อะไร  
ก. ผสมสี     ข. ลา้งขอ้มูล  
ค. รับขอ้มูล     ง. เติมสี  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

65. ปุ่ม ใชท้าํหนา้ที�อะไร  
ก. สร้างภาพนิ�ง     ข. ลา้งขอ้มูล 
 ค. รับขอ้มูล     ง. เติมสี 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
66. จากรูป คือกราฟชนิดใด 

  
ก. กราฟแท่ง     ข. กราฟวงกลม  
ค. กราฟคอลมัน์     ง. กราฟเส้น  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
67. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างกราฟ  

ก. แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของผลลพัธ์  
ข. เพื�อความถูกตอ้ง  
ค. เพื�อความรวดเร็ว  
ง. เพื�อความสวยงาม  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
68. มุมมองหมายถึงอะไร  

ก. ชุดคาํสั�งที�รวมคาํสั�งหลาย ๆ อยา่งไวใ้นคาํสั�งเดียว 
 ข. รายละเอียดของการทาํงาน 
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 ค. มองงานนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  
ง. การหาผลรวมอตัโนมติั  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 
69. มุมมองใน PowerPoint มีทั�งหมดกี�รูปแบบ 

 ก. 1 รูปแบบ     ข. 2 รูปแบบ  
ค. 4 รูปแบบ     ง. 3 รูปแบบ  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
70. มุมมองที�ใชใ้นการแกไ้ขและแสดงภาพนิ�งที�ปรากฏขึ�นจริงคือมุมมองชนิดใด 

 ก. มุมมองปกติ  
ข. มุมมองตวัเรียงลาดบัภาพนิ�ง  
ค. มุมมองการนาเสนอภาพนิ�ง  
ง. มุมมองภาพขยาย  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
71. มุมมองที�ใชใ้นการเรียงลาดบัภาพนิ�งคือมุมมองชนิดใด  

ก. มุมมองปกติ  
ข. มุมมองตวัเรียงลาดบัภาพนิ�ง  
ค. มุมมองการนาเสนอภาพนิ�ง 
 ง. มุมมองภาพขยาย  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
72. มุมมองที�ใชใ้นการนาเสนอผลงานคือมุมมองชนิดใด  

ก. มุมมองการนาเสนอภาพนิ�ง  
ข. มุมมองตวัเรียงลาดบัภาพนิ�ง 
 ค. มุมมองปกติ  
ง. มุมมองภาพขยาย  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
 
73. ขอ้ใดเรียงลาดบัการจดัภาพนิ�งไดถู้กตอ้ง  

ก. จดัเรียง-วางแผน-ปรับแต่ง-นาเสนอ  
ข. นาเสนอ-วางแผน-จดัเรียง-ปรับแต่ง  
ค. ปรับแต่ง-นาเสนอ-จดัเรียง-วางแผน  
ง. วางแผน-ปรับแต่ง-จดัเรียง-นาเสนอ  
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คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
74. หลกัการตั�งค่าพื�นหลงักบัตวัอกัษรในการทาํ Presentation ควรยดึหลกัในขอ้ใด 

ก. ใหใ้ชสี้พื�น หลงัเป็นเฉดสีสะทอ้นแสง ขนาดตวัอกัษรมีขนาดใหญ่เพื�อเร้าให้น่าสนใจ 
ข. ใหใ้ชสี้พื�นหลงัที�เป็นแม่สีหลกั ขนาดตวัอกัษรตั�งแต่ 36 ในการทาํ PowerPoint 
ค. ใหใ้ชสี้พื�นหลงัที�เป็นเฉดสีอ่อนๆเพื�อดูแลว้สบายตา ขนาดตวัอกัษรเล็กๆไม่ตอ้ใหญ่มาก 
ง. ใหใ้ชสี้พื�นหลงัที�เป็นเฉดสีอ่อนๆเพื�อดูแลว้สบายตา ขนาดตวัอกัษรใหญ่มองไดช้ดัเจน 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

75. ใน Excel ใชปุ่้ม E ใชท้าํหนา้ที�อะไร 
 ก. บนัทึกเอกสาร 
 ข. ลบเอกสาร  
ค. พิมพเ์อกสาร 
 ง. การหาผลรวมอตัโนมติั 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
 
76. ขอ้ใด ไม่ได ้อยูใ่นการกาํหนดค่าของขอบกระดาษในโหมดการทาํงาน Margin ใน Excel 

ก. Header (หวักระดาษ)  
ข. Footer (ทา้ยกระดาษ) 
ค. Orientation (การจดัวางแนวกระดาษ)  
ง. Top (บน), Bottom (ล่าง), Left (ซา้ย), Right (ขวา) 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

77. การใชสู้ตร Excel ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. Average(A2:A9)     ข. Sum(C3,C4,D3:D10) 
ค. =Sum(A9+A7)     ง. =(A3*A1) 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

78. อินเตอร์เน็ต คืออะไร  
ก. ระบบเมนเฟรม  
ข. ระบบเครือข่ายที�เชื�อมโยงกนัหลาย ๆ เครือข่ายทั�วโลก  
ค. ระบบเครือข่ายเดี�ยว  
ง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
79. WWW ยอ่มาจาํกอะไร 
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 ก. World Wide Web    ข. World War Web  
ค. World Wan Web    ง. World Wide Wan 

 คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

80. หารตอ้งการเขา้ไปที� http://www.google.com ตอ้งพิมพชื์�อเวบ็เพจที�ช่องใด/ 
ก. E-Mail    ข. Search Web 
ค. Password    ง. Address 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
81. การตั�งค่าหนา้แรกในการเปิดเวบ็ไซตเ์รียกวา่อะไร 

ก. First Site   ข. History 
ค. Home   ง. Refresh 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
82. Down Load คืออะไร  

ก. การโอนยา้ยขอ้มูลจาํกเครื�องแม่ข่ายมายงัเครื�องส่วนบุคคล 
 ข. การโอนยา้ยขอ้มูลในเครื�องส่วนบุคคล 
 ค. การโอนยา้ยขอ้มูลจาํกเครื�องส่วนบุคคลไปยงัเครื�องแม่ข่าย  
ง. การโอนยา้ยขอ้มูลในเครื�องแม่ข่าย   

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 

83. Up Load คืออะไร 
  ก. การโอนยา้ยขอ้มูลจาํกเครื�องแม่ข่ายมายงัเครื�องส่วนบุคคล  

ข. การโอนยา้ยขอ้มูลในเครื�องส่วนบุคคล 
 ค. การโอนยา้ยขอ้มูลจาํกเครื�องส่วนบุคคลไปยงัเครื�องแม่ข่าย  
ง. การโอนยา้ยขอ้มูลในเครื�องแม่ข่าย 

 คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

84. Web Page คืออะไร  
ก. บริการคน้หาขอ้มูลโดยนาคาํสาํคญัไปเปรียบเทียบกบัเวบ็ไซตเ์พื�อหาคาํนั�น  
ข. เอกสารแต่ละหนา้ ที�แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
ค. เครื�องมือที�ใชเ้ก็บเวบ็เพจทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 ง. เทคโนโลยเีพื�อใหใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถเชื�อมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
85. Web Site คืออะไร  

ก. บริการคน้หาขอ้มูลโดยนาคาํสาํคญัไปเปรียบเทียบกบัเวบ็ไซตเ์พื�อหาคาํนั�น  
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ข. เอกสารแต่ละหนา้ที�แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
ค. เครื�องมือที�ใชเ้ก็บเวบ็เพจทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั  
ง. เทคโนโลยเีพื�อใหใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถเชื�อมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ค 

86. Home Page คืออะไร  
ก. เอกสารแต่ละหนา้ที�แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
ข. เวบ็เพจหนา้แรกของเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนแสดงวา่เวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัอะไร  
ค. เครื�องมือที�ใชเ้ก็บเวบ็เพจทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 ง. เทคโนโลยเีพื�อใหใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถเชื�อมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

87. Web Browser คืออะไร  
ก. เอกสารแต่ละหนา้ที�แสดงบนอินเตอร์เน็ต  
ข. เวบ็เพจหนา้แรกของเวบ็ไซตเ์ป็นส่วนแสดงวา่เวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัอะไร 
 ค. เครื�องมือที�ใชเ้ก็บเวบ็เพจทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั  
ง. โปรแกรมที�ใชแ้สดงหนา้เวบ็เพจ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 

88. URL คืออะไร  
ก. ตาํแหน่งที�อยูข่องเวบ็เพจ  
ข. ตาํแหน่งที�อยูข่องเวบ็ไซต ์ 
ค. ตาํแหน่งที�อยูข่องเลขประจาํเครื�อง 
 ง.ตาํแหน่งที�อยูข่องรหสัประจาํเครื�อง  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
89. ถา้ตอ้งการพิมพชื์�อเวบ็ไซตจ์ะตอ้งพิมพใ์นตาํแหน่งใด  

ก. Address Bar     ข. Title Bar  
ค. Status Bar     ง. Scroll Bar 

 คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
90. ถา้ตอ้งการใช ้E-mail จะตอ้งทาํสิ�งใดก่อน  

ก. สมคัรสมาชิกเพื�อมี E-mail Address  
ข. พิมพจ์ดหมาย  
ค. แนบไฟล ์ 
ง. ติดตั�งโปรแกรมการทาํงาน  
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คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
91. การส่งไฟลห์รือเอกสารไปกบั E-mail คือ  

ก. สมคัรสมาชิกเพื�อมี E-mail Address  
ข. พิมพจ์ดหมาย 
 ค. การบนัทึกไฟล ์ 
ง. การแนบไฟล ์ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
92. ถา้การ Restore คือการเรียกคืนขอ้มูล อะไรที�คู่กนั  

ก. Backup     ข. Delete  
ค. Erase     ง. Format 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
93. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด  

ก. แป้นตรึงอกัษรตวัใหญ่   ข. แป้นตรึงตวัเลข  
ค. แป้นพิมพเ์ปิดเครื�อง    ง. แป้นพิมพใ์ส่หมวก  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
 
94. Num lock key หมายถึงแป้นชนิดใด  

ก. แป้นตรึงอกัษรตวัใหญ่   ข. แป้นตรึงตวัเลข  
ค. แป้นพิมพเ์ปิดเครื�อง   ง. แป้นพิมพใ์ส่หมวก 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
95. ปุ่ม Shut down คืออะไร 

 ก. เริ�มระบบใหม่    ข. ปิดเครื�อง  
ค. อยูใ่นโหมด stand by    ง. ถูกทุกขอ้ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 

96. การดนัแฟ้มคืนจาก Recycle Bin ตอ้งเลือกอะไร  
ก. Alt+Shift     ข.Page Up  
ค.Backup     ง.Restore 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
97. ถา้ตอ้งการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูไดจ้าก icon ใดใน Control 
panel 

ก. Network     ข. System  
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ค. Display     ง. Keyboard 
คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
98. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด  

ก.Excel      ข.Access  
ง.PowerPoint     จ.Mail  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ข 
99. JPG เป็นนามสกุลของแฟ้มลกัษณะใด  

ก. รูปภาพ     ข. เสียง  
ค. Game     ง. Text  

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ก 
100. GIF เป็นนามสกุลของแฟ้มลกัษณะใด  

ก. Text      ข. เสียง  
ค. Game     ง. รูปภาพ 

คําตอบที�ถูกต้องคือ ข้อ ง 
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        E =    Efficiency        �&�  ���������":�ก���?;��(;���6��������;%@;A�, 

        C =    Courage         �&�  ����ก������ ก���ก��%��:��;��%����F�6� ก���� ���	ก;�����$;� 

        R =    Responsibility  �&�  �������$;�)��:�ก��%����� 

        E =    Energy            �&�  ก����ก�����:� �����A�,�� 

        T =    Technique       �&�  ก����	%��;�:�ก��%����� 

        A =    Active             �&�  ����� ��6�6� � �)��	,&�������6�����	�P�(������� ���� 

        R =    Rich                �&�  ����	���$������Q@��� 

        Y =    Youth              �&�  ������)��;()��� �� :������ ���� 
        ��ก"�ก������&�������(����ก�	�(��  ����
(�ก7:)����
��
�&�����������
��ก(���
��ก�������
1
�(����ก�	�
���ก"),/��$�ก��������1	��(��  ��� "�(��4$ก�	" �() "��ก7	�(�" 
        �&�������(��4$ก�	�
�����+2�  #��/&�	��&������#��	$��		)/���� ���� �(��4$ก�	
�:)	�N���	
  �(��4$ก�		�N�-�  �(��4$ก�	1		�ก�	��������� . � *���� 
        �&��	��&��������ก7	�(� ����+2�  �&���������:)ก		�ก�	ก�	 ก�	����������+$���
��
�����
0	�:  ����	
�ก#���&������
��(����ก�	���#�����	��ก�	"�����/ 

���	A%���	�����ก�� 

        	�����ก�������"�� �(�����ก�;)�ก�����(����Q����(;6�������* 

        1.  ����(�ก�$��ก�	  ��� 	)�-��(����ก�	��ก� *� 4  	)�-� ��� 
            1.1  �(����ก�	 	)"&��&������ (Position Secretary) ��� �&������ 	)"&��
�,/�ก&���/,�������
�����������������	�����9ก�	 0/�ก&���/���	���$��/����()�����
�,�������� ,/��ก� �(����ก�	ก	� 
�(����ก�	���9ก�	 �()�(����ก�		$7�� 
            1.2  �(����ก�	 	)"&�������(  �	���(����ก�	������� (Private or Personal Secretary) ����+2� 
�(����ก�	��������
� 8$��$�����
�����&�����0/��	����#�������'��  �(����ก�	")�&������
�� *�#����������
������()ก$"ก�	������� ,/��ก��(����ก�	���ก	�N���	
 �(����ก�	��ก4�	ก$" ��ก��/� � *���� 
            1.3  �(����ก�	ก$�$�5�ก/$Z (Honorable Secretary) ��� ���(�
�,/�	���$'������&������
��(����ก�	��
ก	:
1$�57 � *��&�������
��
�ก
�	�$ ������ก")�ก
���ก����ก�	ก�5( ����� "),���
��$�������	��
��$��/��� 	)"&� ���� �(����ก�	�-�ก���/,�� 
            1.4  �(����ก�	1$�57 (Special Secretary)  ��� #���
��
�&�����������
��(),/�	���$��/��� 	)"&������(�� 
���,/�	���$'�	��������������&������
��(����ก�	� *�ก�	�����	���	��� *�ก�	�31�)������/�����2��  �����
�$����/(��&�������(����ก�	ก%")1�������
����, /��� ,/��ก� �(����ก�	��ก�	 	)��� ก�	�	� ก�	
������ 
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        2.  (����Q����(; �� ���ก	��� 3 ���	A%�&� 
            2.1  �(����ก�		$��	 (Executive Secretary or Administrative Secretary) �	���(����ก�	���9ก�	 
��� �(����ก�	�
��&������
����������/���ก�		$��	������� . ���#��	$ก�	 ���� /����0��� ���
����#� ก�	 	)������ �(����ก�	 	)�-��
���ก�
#�������
��	
�ก��� Correspondence Secretary ������
 8$��$���/�����ก��	��� 
            2.2  �(����ก�	����0� �	���(����ก�	������� (Senior Secretary) ����+2�  �(����ก�	�
��

 	)�ก�	:9��ก�	�&��������� � *��
����	���+���(),/�	�����,������""�ก���"����	��
#�������'���������&���"�����
��()��/�$��"��ก�	 8$��$�����กก����(����ก�		)/���� 
            2.3  �(����ก�		)/���� (Junior Secertary) �	���(����ก�		)/�����' ����+2� �(����ก�	�
�12��
�&��	%"ก�	52ก7������()���,���
 	)�ก�	:9��ก�	�&������ก��� (�ก7:)����
� 8$��$������'�� *����
 	)"&���� (Routine) �	��ก�	 8$��$�������, ���&���ก��� 

��Q����(;F�%���6����	�����ก�� 

    1.  �
����"&�/
 
    2.  �
������������9������"����	��#�������'�� 
    3.  �
��������	+��ก�	�&����,/������+�ก����	�/�	%� 
    4.  �
,��1	$ 8$-�:�()��/�$��",/�+�ก�����()	�/�	%� 
    5.  � *�#��	�ก7�����(�,/�/
 
    6.  � *�#���	������(�  	�������
� 
    7.  � *�#���
��
��	�:9��� 
    8.  �
���)�/���()�����&���� 
    9.  �
��	����()���� 	)1D�$/
 
    10.  �
����	��ก�������� �������ก�	:9 
    11.  ����ก���	
�	��� ��-�1 ����)��ก�ก�(��5) 
    12.  	��"�ก(&�/������&���'ก����(�������� 
    13.  �
���7����1��49/
 

��Q����(;	W,�����$�����ก����)�,	�����ก�� 

    1.  �
��($ก(�ก7:)�()�� �$����
�/
 (Good Character and Personality) �	����($ก-�1�()�"���$�
�/
  
    2.  �
����	���ก
���ก�����$���������
1�(����ก�	 (Secretarial Technique) 
        2.1  ก�	"/���(��()+�/������� 
        2.2  ก�		����()0����"/���� 
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        2.3  ก�	1$��"�9��ก7	�()ก�	"�/1$�19 
        2.4  ���1$�19/
/�()���1$����	9 
        2.5  ก�	���0�	5�1�9 
        2.6  ก�	��ก 	)�-�"/�����()��ก��	 
        2.7  ก�	�ก%�()	�ก7���ก��	 
        2.8  ก�	����	��()ก�	��/���� 
        2.9  ��	�����ก�	�$/����()��������� 
        2.10  ก�	��	
�� ก�	"�/ ก�	���2ก�()ก�	"�/�&�	�����ก�	 	)��� 
        2.11  ก�	��	
��ก�	�/$�����()ก�	 8$��$���	)�����#��	$��	,������ 
        2.12  ก�	 	)����������-�����()-����ก�������� 
        2.13  ก�	"�/�����()ก�	��	
���� ก	:9��ก�	 8$��$��� 
        2.14  ����	����ก�	������0�0(�
����������	)�&���ก������0����$ 
    3.  ,&*��������%���6� (General Background) �&� �������%���6�:�ก���?;��(;��� 	) � �������	ก���ก��

A�.� ก^��� ก��@����� 	���(�� 

    4.  ก��$ ��ก�� àก��� (Apprentivesship) 	�����ก�����$ ��ก�� àก���ก ��%����	����?;��(;�����&�

���(����� �	�����ก��	,����������%������%b. �̂� ��	�����*���6� 	,��,�( �ก��%�����:�����%�� 

��ก��ก��*ก�� àก�����) �:��ก���?;��(;���������ก,� ����������) ������$;�,���:�ก��%�����

6����ก;���#*� 

��(�����"��( �6���* 
1.  ���@;����������������������	���������	�����ก��( �ก�����	�;����:��� ����%�*�:�A����c

���	�ก)� 

(��  �� !""���#��	$��	���������%������&���'�()����"&�� *��
������
�(����ก�	�
��
����	��
��������	+,���������  ������"�ก#��	$��	�
-�	)��ก�	�&�����
��&���' . ���	�������� . ���� ก�	
����#�ก�	/&���$���������������  ก�	ก&���/�0���������������1�������ก$/����ก��������()
 	)������&��	%"  ก�	�	�"�()�$/���#(ก�	/&���$���������������  /������#��	$��	"2�����ก�	#���
��

����	����������	+�(),������",/���������� �1������������-�	)ก�	�&������/������� . �()�������
ก�	/&���$����� *�, �����	�/�	%�+�ก��������
�����ก�	 0/��31�)������$���(����ก�	�����
�$�4$1(���ก�	
�&�������#��	$��	��������	��()������� "2���,/�����(����ก�	� *�#���
��
�����&���'�������ก�
�")�&����
������#��	$��	 	)�#(�&��	%"�	��(����(�,/� 
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2.  ���@;���������������( �6���* 

    2.1  	�����ก�� ���"#� 

    2.2  	���@;ก��  ���"#� 

    2.3  ��ก.�	��  ���"#� 

(�� 2.1  ��� #������#��	$��	�
��
����	�������&���'������&���ก���� *������/
 
    2.2  ���  #��/&�	��&������	$��		)/�����&��������2�� ���� �(��4$ก�	�:)	�N���	
 
    2.3  ���  �&���������:)ก		�ก�	 ก�	����������+$���
��
�����0	�: 
 

3.  ���@;�����ก:�ก��%�����%����) ����������ก�������:������)�,	�����ก�� 

(��  �
�����$/	$�	$��  �
��������"���  � *���������ก+��  �����52ก7�������	���1$����$���������  	�����	��
�	� 

4.  ���@;����Q����(;F�%���6����	�����ก�� 

��   1.  �
����"&�/
 
    2.  �
������������9������"����	��#�������'�� 
    3.  �
��������	+��ก�	�&����,/������+�ก����	�/�	%� 
    4.  �
,��1	$ 8$-�:�()��/�$��",/�+�ก�����()	�/�	%� 
    5.  � *�#��	�ก7�����(�,/�/
 
    6.  � *�#���	������(�  	�������
� 
    7.  � *�#���
��
��	�:9��� 
    8.  �
���)�/���()�����&���� 
    9.  �
��	����()���� 	)1D�$/
 
    10.  �
����	��ก�������� �������ก�	:9 
    11.  ����ก���	
�	��� ��-�1 ����)��ก�ก�(��5) 
    12.  	��"�ก(&�/������&���'ก����(�������� 
    13.  �
���7����1��49/
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5.  ���@;����Q��ก.Q�	W,�����	�����ก�� 

(�� 1.  �
��($ก(�ก7:)�()�� �$����
�/
 (Good Character and Personality) �	����($ก-�1�()�"���$�
�/
  
    2.  �
����	���ก
���ก�����$���������
1�(����ก�	 (Secretarial Technique) 
        2.1  ก�	"/���(��()+�/������� 
        2.2  ก�		����()0����"/���� 
        2.3  ก�	1$��"�9��ก7	�()ก�	"�/1$�19 
        2.4  ���1$�19/
/�()���1$����	9 
        2.5  ก�	���0�	5�1�9 
        2.6  ก�	��ก 	)�-�"/�����()��ก��	 
        2.7  ก�	�ก%�()	�ก7���ก��	 
        2.8  ก�	����	��()ก�	��/���� 
        2.9  ��	�����ก�	�$/����()��������� 
        2.10  ก�	��	
�� ก�	"�/ ก�	���2ก�()ก�	"�/�&�	�����ก�	 	)��� 
        2.11  ก�	��	
��ก�	�/$�����()ก�	 8$��$���	)�����#��	$��	,������ 
        2.12  ก�	 	)����������-�����()-����ก�������� 
        2.13  ก�	"�/�����()ก�	��	
���� ก	:9��ก�	 8$��$��� 
        2.14  ����	����ก�	������0�0(�
����������	)�&���ก������0����$ 
    3.  1�������	������,  (General Background) ��� ����	������, ��ก�	 8$��$��� ���� ����	���ก
���ก�-�7
 
กq���� ก�	4����	 � *���� 
    4.  ก�	#���ก�	;rก��� (Apprentivesship) �(����ก�	��	#���ก�	;rก���ก����
�")���� 8$��$����	��	�
�&�������(����ก�	�1	�)����	�����/����D7q
������/
���������,���1
��1����ก�	�&�����������
� 
��ก"�ก�
�ก�	;rก�������������ก�	 8$��$����
���ก1	�������(��()����(/���#$/1(�/��ก�	�&����
,/���ก�$���2�� 
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���%�����������,&*�c��	ก���ก��ก�����ก����)�,	�����ก�� 

1.  �&���� "�(����ก�	" �
	�ก5�1�9��"�ก-�7�(��$� ��� 
    ก. Secretarail        �.  Secretary        �.  Secretum        �.  Secret 

2.  �&���� "�(����ก�	" �() "�(��4$ก�	" � *��&��),	 
    ก.  �&���4$        �.  �&�����        �.  �&���ก(�&�    �.  �&���,����� 

3.  ����/���, �
�ก(���+2��(����ก�	��������������1"����ก	�3�	���:>$���+��,/�+�ก���� 
    ก.  #���&������
��$/��� 	)������ 
    �.  #���&������
�	����#��	$��	 
    �.  #���
�����
��ก
�������ก����������� 
    �.  #���
�����
��ก
�������ก���������	������ . ����
�#�������'������ 

4.  ����/���, �
�ก(���+2�������ก�������(�ก7:)����������
� "�(����ก�	" ก� "�(��4$ก�	" ,/�+�ก���� 
    ก.  �&�������(��4$ก�	����	
�ก�31�)����������	��ก�	�������� 
    �.  �(����ก�	�
�&���"�����
���ก�	 8$��$���,/�0/��$�4$��/ 
    �.  ����������
�����(����ก�	�
������ก�	�&����ก��������ก����(��4$ก�	 
    �.  ����������
��(��4$ก�	�
������ก�	�&������ก�������,�� �2������ก�(�ก7:)����()����
,������"���#��	$��	 

5.  ����#���'$��$	)��  ��ก�(  � *�#���
��
����	����������	+�()� *��
����	�������(����,  0/��31�)
� *��
�	��"�กก��/
����/��������������  ����,/�	���$'����&������
��(����ก�	��ก�	"�/��� "�����&����
�#��/$�"  3)���� ��ก�	�&������
��������#���'$��	����
� "�/� *������
�����(����ก�	 	)�-��/ 
    ก.  �(����ก�	ก$��$�5�ก/$Z        �.  �(����ก�	�������         
    �.  �(����ก�	1$�57              �.  �(����ก�	 	)"&��&������ 

6.  ��: �
:� � *�#���
��
����	����������	+���	���� !'���/%ก�()��	
 ,/�	���$'"�ก��(�$4$�1�����'$�����
	��� 	)������������	���� " !'��ก�	()��$/�$�4$�/%ก�()��	
" /������ ��: �
:��&������
�� *��(����ก�	
 	)�-��/ (����&��������� 5) 
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7.  ���1$�19/
/ ���	�0�	5�1�9 ก�	"/���(� � *�ก�	 8$��$����������
�����(����ก�	 	)�-��/ 
    ก.  �(����ก�		$��	        �.  �(����ก�	����'        �.  �(����ก�	�������     
    �.  �(����ก�	����0� 

8.  ��:��ก�''� �&������
��(����ก�	 	)4��ก		�ก�		$7���$�
����9 �
�����
�����&� 	2ก7��()	�	��
�����(���� . ����ก� 	)4�� �1���ก&���/�0��� �()����#�ก�	 8$��$�������������� (�ก7:)ก�	
�&���������:��ก�''�"�/� *��(����ก�	 	)�-��/ 
    ก.  �(����ก�	����'        �.  �(����ก�	����0�        �.  �(����ก�		$��	     
    �.  �(����ก�	������� 

9.  �(����ก�		$��	 � *� 	)�-�����(����ก�	�
���������:����$�()�����
�����	�#$/�����+�����
 	)�-��(����ก�	��ก����(�ก�$��ก�	�(�� �(����ก�		$��	� 	
���
�,/�ก��(����ก�	 	)�-��/ 
    ก.  �(����ก�	 	)"&��&������    �.  �(����ก�	ก$��$�5�ก/$Z    �.  �(����ก�	�������     
    �. �(����ก�	1$�57 

10.  ก�	�
��(����ก�	�
��($ก(�ก7:)�
�/
  ����+2�����/ 
    ก.  �
	� 	����������
�/
  ����ก��(�&�����  �()� *�#���&��s�������� 
    �.  �
	� 	����������
�/
  ����ก��+�กก�(��5)  �()����)��ก�	� 	��� 
    �.  �
	� 	����������
�/
  ����ก������������  �()����)��ก�	� 	��� 
    �.  �
	� 	����������
�/
  ����ก��+�กก���5) �()�����#���
���������	� *�#�������/
�
	��� 

11.  ����/���, �
��������	���ก
���ก�����$���������
1�(����ก�	 
    ก.  ก�	������0�0(�
��	)�&���ก������0����$ 
    �.  ก�	����	��()ก�		$ก�	 
    �.  ก�	��	
��ก�	�/$���� 
    �.  +�ก��ก��� 

12.  �
�ก(�������(����ก�	�
�/
")�����
�� �$����()�"���$�
�/
 ����+2�����/ 
    ก.  �&����/�������+�ก�����()��%�ก&�(����������	+ 
    �.  �
�$�����ก�	�&�����
�/
 �()�
�$�����������
�/
 
    �.  	��"�ก(&�/������&���'ก����(�������� 
    �.  �
,��1	$ 8$-�: �()�
����"&�/
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	W����%�����������,&*�c��	ก���ก��ก�����ก����)�,	�����ก�� 

1.  � 

2.  ก 

3.  � 

4.  ก 
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แนวข้อสอบนักจัดการงานทั�วไป 

ความรู้ในงานจัดการทั�วไป 

1. ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�ของหน่วยงานสารบรรณกลางในการส่งหนงัสือ 

 ก. ลงทะเบียนส่งหนงัสือในทะเบียนหนงัสือส่ง  

 ข. ลงเลขที� วนั เดือนปี ในหนงัสือที�จะส่งออก 

 ค. สรุปเรื�องยอ่ในกรณีหนงัสือนั�นไม่มีชื�อเรื�อง  

 ง. ลงบนัทึกการปฏิบติัเกี�ยวกบัหนงัสือฉบบันั�น 

 ตอบ   ข. 

2. การรับส่งหนงัสือของส่วนราชการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบในหมวดใด 

 ก. หมวด 1 ข. หมวด 2 

 ค. หมวด 3 ง. หมวด 4 

 ตอบ   ข. 

3. ขอ้ใดไม่มีในตรารับหนงัสือ 

 ก. เลขรับ ข. เลขที� 
 ค. ลาํดบัที� ง. ทั�งขอ้ ข. และขอ้ ค. 
 ตอบ   ง. 
4. ถ้ามีชื�อบุคคลหรือตาํแหน่งที�เกี�ยวข้องกับการรับหนังสือตามระเบียบกาํหนดให้ลงในทะเบียน

หนงัสือรับช่องใด 
 ก. การปฏิบติั ข. ขอ้ความ  

 ค. หมายเหตุ ง. รายการลง 
 ตอบ   ก. 

5. การลงทะเบียนรับหนงัสือในทะเบียนหนงัสือรับตามแบบที� 13 ทา้ยระเบียบขอ้ใดถูกตอ้งที�สุด 

 ก. ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือรับ เรียงลาํดบัติดต่อกนัไปตลอดปีปฏิทิน  

 ข. เลขทะเบียนหนงัสือรับจะตอ้งตรงกบัเลขที�ในการรับหนงัสือ 

 ค. ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือรับ เรียงลาํดบัติดต่อกนัไปตลอดปีงบประมาณ  

 ง. ถูกทั�งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
 ตอบ   ง. 

6. เมื�อไดรั้บหนงัสือที�ส่งมาจากภายนอก ลาํดบัแรกที�เจา้หนา้ที�ปฏิบติัคือ 

 ก. เปิดซองตรวจเอกสาร ข. ประทบัตรารับหนงัสือ 

 ค. ลงทะเบียนรับหนงัสือ ง. จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือ 
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 ตอบ   ง. 
7. การลงทะเบียนหนงัสือรับ ขอ้ใดผดิ 

 ก. หนงัสือที�มาจากหน่วยงานอื�นใหน้าํมาลงทะเบียนรับ 

 ข. หนงัสือที�ทาํขึ�นภายในหน่วยงานเดียวกนัมิใหน้าํมาลงทะเบียนรับ 

 ค. หนงัสือที�ทาํขึ�นภายในหน่วยงานเดียวกนัใหม้าลงทะเบียนรับโดยอนุโลม 

 ง. ไม่มีขอ้ใดผดิ 

 ตอบ   ข. 

8. ตรารับหนงัสือคือะไร 

 ก. ตรารับของส่วนราชการที�รับหนงัสือ  

 ข. ตราที�ใชป้ระทบับนหนงัสือ 

 ค. ตราที�ใชป้ระทบัหนงัสือเพื�อลงทะเบียนหนงัสือรับ  

 ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ค. 

9. ขอ้ใดที�ใช่รายละเอียดที�เรียงติดต่อกนัจากซา้ยไปขวาตามลาํดบัตามแบบทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ก. ที� ลงวนัที� จาก ถึง ข. ที� ถึง จาก เรื�อง 
 ค. ลงวนัที� จาก ถึง ง. ที� จาก ถึง เรื�อง 
 ตอบ   ก. 

10. หากส่วนราชการใดตอ้งการให้การรับส่งหนงัสือเป็นไปโดยสะดวกส่วนราชการนั�นจะกาํหนดผู ้
ปฏิบติัหรือแนวทางปฏิบติัไวไ้ดเ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ก. ไม่ได ้เพราะจดัต่อระเบียบสาํนกันายกฯ  

 ข. ได ้เพราะระเบียบสาํนกันายกฯ ใหด้าํเนินการได ้

 ค. ไม่ได ้เพราะการรับส่งหนงัสือเป็นเรื�องบงัคบัตมระเบียบสาํนกันายกฯ  

 ง. ได ้เพราะเป็นอาํนาจของการบริหารส่วนราชการอยูแ่ลว้ เรื�องนี� จึงไม่มีระเบียบกาํหนด 

 ตอบ   ข. 

11. การส่งหนงัสือที�ลงทะเบียนรับแลว้ไปใหส่้วนราชการที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการตามปกติจะส่งโดย 

 ก. ใชส้มุดส่งหนงัสือ ข. ใชท้ะเบียนรับหนงัสือ 

 ค. ใชใ้บรับหนงัสือ ง. ขอ้ ก. และขอ้ ข. 
 ตอบ   ง. 

12. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ทะเบียนหนงัสือรับกบัทะเบียนหนงัสือส่ง ตามระเบียบมี 8 ช่องเท่ากนั 

 ข. ทะเบียนหนงัสือรับมีจาํนวนช่องที�จะกรอกมากกวา่ทะเบียนหนงัสือส่ง 
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 ค. ทะเบียนหนงัสือรับมีขนาดใหญ่กวา่ทะเบียนหนงัสือส่ง  

 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

  ตอบ   ก. 

13. การส่งหนังสือในกรณีใช้ใบรับหนังสือเมื�อผูรั้บลงชื�อใบรับแล้ว จะตอ้งปฏิบติัอย่างไรจึงจะถูก
ระเบียบ 

 ก. นาํใบรับนั�นมาเก็บรวมกบัสาํเนาคู่ฉบบั  

 ข. นาํใบรับนั�นมาผนึกติดกบัทะเบียนหนงัสือส่ง 
 ค. นาํใบรับนั�นมาผนึกติดกบัสมุดหนงัสือส่ง  

 ง. นาํใบรับนั�นมาผนึกติดกบัสาํเนาคู่ฉบบั 

 ตอบ   ง. 

14. การจ่าหนา้ซองหนงัสือส่งตามปกติใหป้ฏิบติัดงันี�  
 ก. คาํขึ�นตน้ ชื�อผูรั้บ สถานที�  

 ข. ชื�อผูรั้บ สถานที� ที�ตั�ง รหสัไปรษณีย ์

 ค. ส่วนราชการที�ออกหนงัสือ ที� ชื�อผูรั้บ สถานที� รหสัไปรษณีย ์

 ง. ส่วนราชการที�ออกหนงัสือ คาํขึ�นตน้ ชื�อผูรั้บ สถานที�ตั�ง รหสัไปรษณีย ์

 ตอบ   ง. 

15. การจ่าหน้าซองตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ทา้ยระเบียบให้
ปฏิบติัตามแบบที�เท่าไร 

 ก. แบบที� 13 ข. แบบที� 14 

 ค. แบบที� 15 ง. แบบที� 16 
 ตอบ   ค. 
16. สมุดส่งหนงัสือตามแบบที� 16 ทา้ยระเบียบ มีรายละเอียดดงันี�   
 ก. ทะเบียนหนงัสือส่ง วนัที� เดือน พ.ศ. จาก ถึง เรื�อง การปฏิบติั หมายเหตุ  

 ข. ที� ถึง เรื�อง ลงวนัที� เวลา ผูรั้บ 

 ค. เลขทะเบียน จาก ถึง หน่วยรับ ผูรั้บ วนัและเวลา หมายเหตุ  

 ง. เลขทะเบียนหนงัสือส่ง ที� ลงวนัที� จาก ถึง เรื�อง หมายเหตุ 
 ตอบ   ค. 
17. การระบุชั�นความเร็วใหเ้ห็นไดช้ดัเจนบนหนงัสือและบนซองระบุไวที้�ใด 

 ก. ตอนบนของเลขที�หนงัสือ  

 ข. ตอนบนของซองหนงัสือส่วนราชการที�ออกเลขหนงัสือ 

 ค. ตอนกลางของหนงัสือ ง. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก 
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  ตอบ   ง. 
18. แบบทะเบียนหนงัสือส่ง มีขนาด เอ4 พิมพ ์2 หนา้ มีกี�ชนิด อะไรบา้ง 
 ก. มีชนิดเดียว ข. มี 2 ชนิด คือ เล่มและแผน่ 

 ค. มี 3 ชนิด คือ เล่ม แผน่ และมดั ง. มี 4 ชนิด คือ เล่ม แผน่ มดั และตั�ง 
 ตอบ   ข. 
19. หนงัสือส่ง มีกรณีอะไรบา้ง 
 ก. การส่งหนงัสือโดยทางไปรษณีย ์ ข. การส่งหนงัสือดว้ยตนเอง 
 ค. ถูกทั�งขอ้ ก. และ ข. ง. ผดิทั�งขอ้ ก. และ ข. 
 ตอบ   ค. 
20. การส่งหนงัสือซึ� งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย ์เมื�อส่งหนงัสือใหผู้รั้บแลว้ผูส่้งตอ้งให้ผูรั้บลงชื�อ

ไวที้�ใด ต่อไปนี�  
 ก. สมุดส่งหนงัสือ หรือใบรับ ข. สมุดหนงัสือรับ 

 ค. สมุดหนงัสือส่ง ง. สมุดบนัทึกช่วยจาํ 
 ตอบ   ก. 
21. ใบรับหนงัสือส่ง กรณีผูรั้บลงชื�อแลว้ใหน้าํใบรับนั�นเก็บไวที้�ใด 

 ก. เก็บไวเ้ป็นการส่วนตวั ข. เก็บไวใ้นลิ�นชกัโตะ๊ทาํงาน 

 ค. ผนึกติดไวที้�สาํเนาคู่ฉบบั ง. ใหห้น่วยงานสารบรรณกลางจดัเก็บ 

 ตอบ   ค. 
22. ผูป้ฏิบติังานเกี�ยวกบังานหนงัสือของทางราชการจะตอ้งเป็นผูมี้ความคิดรอบคอบละเอียดถี�ถว้น ขอ้

ใดต่อไปนี� เป็นเครื�องพิสูจน์ 

 ก. ตอ้งการและสรุปความเพื�อบนัทึกเสนอตามลาํดบัชั�นใหพ้ิจารณาสั�งการ  

 ข. ถา้เกิดการผดิพลาดแมแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยจะทาํความเสียหายใหแ้ก่ทางราชการมาก 

 ค. ตอ้งตรวจสอบหนงัสือรับเขา้และส่งออกอยา่งถี�ถว้นทุกครั� งเมื�อเปิดและปิดซอง 
 ง. ตอ้งอ่านเรื�องราวสรุปความแลว้เสนอขอ้คิดเห็นเพื�อเป็นแนวทางใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาได ้

 ตอบ   ค. 

23. หนังสือส่งออกในแต่ละวนัมีปริมาณมาก ซึ� งต้องส่งทางไปรษณีย์เพื�อให้เกิดความรวดเร็วลี
ประสิทธิภาพการทาํงานควรใชเ้ครื�องทุ่นแรงชนิดใดช่วย 

 ก. เครื�องจ่าหนา้ซอง ข. เครื�องผนึกซอง 
 ค. เครื�องพบัจดหมาย ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 
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24. ขอ้ใดมิใช่หนา้ที�ของพนกังานส่งจดหมายออก 

 ก. ตรวจสอบจดหมายทุกฉบบัวา่ไดล้งนามถูกตอ้งแลว้  
 ข. ไม่ใชค้ลิปแนบเอกสารในซองจดหมายเพราะอาจทิ�มออกนอกซอง 
 ค. ตรวจสอบจดหมายที�พิมพไ์วว้า่จ่าหนา้ซองถูกตอ้งหรือไม่ ตรงกนัหรือไม่ 
 ง. โทรศพัทติ์ดต่อผูรั้บจดหมาย ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการทุกแห่งวา่ไดส่้งจดหมายไป 

 ตอบ   ง. 

25. จดหมายฉบบัใดไม่จาํเป็นตอ้งส่งกลบัที�ทาํการไปรษณียโ์ดยตรง 
 ก. จดหมายถึงผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ ข. จดหมายลงทะเบียน EMS 

 ค. จดหมายลงทะเบียนด่วนพิเศษ ง. จดหมายส่งโดยทางอากาศ  

 ตอบ   ก.   
26. เครื� องทุ่นแรงทุกชนิด เช่น เครื� องจ่าหน้าซอง เครื� องผนึกซอง เครื� องพบัจดหมายและเครื� อง

ประทบัตราไปรษณียย์ากร ถา้มีวนัที�บอกไวทุ้กครั� งก่อนจะเริ�มงานตอนเชา้ พนกังานควรทาํอยา่งไร 

 ก. ลา้งใหส้ะอาด ข. ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 ค. ปรับวนัที�ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสียก่อน ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ค. 

27. ขอ้ใดมิใช่สิ�งจาํเป็นในการจ่าหนา้ซองจดหมายทางไปรษณีย ์
 ก. รหสัไปรษณีย ์  

 ข. จดหมายด่วนตอ้งพิมพ ์Urgent ดว้ย   

 ค. จดหมายส่วนตวัจะตอ้งใชค้าํวา่ Personal ดว้ย  

 ง. เตือนผูรั้บไวห้นา้ซองใหรี้บปฏิบติัโดยด่วน  

 ตอบ   ง. 
28. ส่วนต่างๆ ของจดหมายราชการแยกออกไดเ้ป็นกี�ส่วน 

 ก. 9 ส่วน ข. 10 ส่วน 

 ค. 11 ส่วน ง. 12 ส่วน 

 ตอบ   ก. 
29. สาํหรับตรารับหนงัสือ ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 ก. ตราที�ใชป้ระทบับนหนงัสือ ข. มีชื�อส่วนราชการอยูต่อนบน 

 ค. รูปสี� เหลี�ยมผนืผา้ 2.5 × 5 ซ.ม. ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 
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30. เกี�ยวกบัทะเบียนหนงัสือรับขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
 ก. ใชส้าํหรับลงรายการหนงัสือที�ไดเ้ขา้รับเป็นประจาํวนั 

 ข. ใชส้าํหรับลงรายการหนงัสือที�ไดส่้งออกเป็นประจาํวนั 

 ค. ถูกทั�ง ก. และ ข.  

 ง. ผดิทุกขอ้ 

 ตอบ   ก. 

31. หนงัสือรับ คือ หนงัสือที�ไดรั้บจากภายนอก เมื�อเจา้หนา้ที�งานสารบรรณรับแลว้ควรปฏิบติัตามใน
ขอ้ใด 

 ก. เปิดซองตรวจเอกสาร ข. จดัลาํดบัความเร่งด่วน 

 ค. จดัลาํดบัความสาํคญั ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 

32. หนงัสือส่ง คือ หนงัสือที�ส่งออกไปภายนอก ถา้ส่งทางไปรษณียใ์หถื้อปฏิบติัตามขอ้ใด 

 ก. ลงรหสัไปรษณียใ์หเ้รียบร้อย 

 ข. ส่งหนงัสือโดยลงทะเบียนตอบ-รับ 

 ค. หนงัสือราชการตอ้งส่งลงทะเบียนทุกครั� ง 
 ง. ส่งตามระเบียบหรือวธีิการที�บริษทัไปรษณียไ์ทยกาํหนด 

 ตอบ   ง. 
33. อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่กี�ปี 

 ก. 20 ปี ข. 15 ปี 

 ค. 10 ปี ง. 5 ปี 

 ตอบ   ค. 
34. หนงัสือประเภทใดที�เป็นขอ้ยกเวน้ในเรื�องอายกุารเก็บหนงัสือที�ไม่จาํเป็นตอ้งเก็บไม่นอ้ยกวา่ 10  ปี 

 ก. หนงัสือที�เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ ข. หนงัสือที�ตอ้งสงวนเป็นความลบั 

 ค. หนงัสือที�เป็นหลกัฐานทางอรรถคดี ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 
35. หนงัสือที�ปฏิบติัเสร็จสิ�นแลว้และเป็นคู่สาํเนาที�มีตน้เรื�องจะคน้ไดจ้ากที�อื�นใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่กี�ปี 

 ก. 10 ปี ข. 5 ปี 

 ค. 3 ปี ง. 1 ปี 

 ตอบ   ข. 
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36. หนงัสือที�เป็นเรื�องธรรมดาสามญั และเป็นเรื�องที�เกิดขึ�นประจาํ เมื�อดาํเนินการเสร็จแลว้ให้เก็บไวไ้ม่
นอ้ยกวา่กี�ปี 

 ก. 10 ปี ข.  5 ปี ค. 3 ปี  ง.  1 ปี 

 ตอบ   ง. 

37. ทุกปีปฏิทินในส่วนราชการจดัส่งหนงัสือที�มีอายคุรบ 20 ปี นบัจากวนัที�ไดจ้ดัทาํขึ�นที�เก็บไว ้ณ ส่วน
ราชการพร้อมทั�งบญัชีส่งมอบใหแ้ก่หน่วยงานใดต่อไป 

 ก. กองวฒันธรรม กรมศาสนา ข. กองการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ง. กองทะเบียน สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 ตอบ   ค. 

38. เจา้หนา้ที�มีหนา้ที�เก็บรักษาหนงัสือตามขอ้ใดเป็นสาํคญั 

 ก. เก็บใหอ้ยูใ่นสภาพใชไ้ดทุ้กโอกาส  

 ข. หากสูญหายตอ้งหาสาํเนามาแทน 

 ค. ชาํรุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชก้ารไดเ้หมือนเดิม 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 

39. ขอ้ใดมิใช่วธีิการ การยมืหนงัสือที�ส่งเก็บแลว้ 

 ก. ผูย้มืตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ที�เก็บ 

 ข. ผูย้มืตอ้งแจง้ใหท้ราบข่าววา่เรื�องที�ยมืนั�นจะนาํไปใชร้าชการใด 

 ค. ผูใ้หย้มืตอ้งยดึบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรราชการ หรือบตัรพนกังานของผูย้มืเอาไว ้

 ง. การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการ ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ 

  ระดบักองขึ�นไป 

 ตอบ   ค. 
40. บตัรยมืหนงัสือ ไม่มีรายละเอียดในเรื�อง 
 ก. ผูย้มื-ผูรั้บ ข. ผูส้ั�งใหม้ายมื 

 ค. วนัส่งคืน ง. วนัยมื-กาํหนดส่งคืน  

 ตอบ   ข. 
41. หลงัจากสิ�นปีปฏิทินของแต่ละปีภายในกี�วนั จึงจะทาํบญัชีขอทาํลายหนงัสือเสนอหวัหนา้ 
 ส่วนราชการระดบักรม เพื�อพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือได ้

 ก. 30 วนั ข. 60 วนั 

 ค. 90 วนั ง. 120 วนั 

 ตอบ   ข. 
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42. ตราครุฑสาํหรับแบบพิมพ ์มีกี�ขนาด อะไรบา้ง 
 ก. มี 2 ขนาด คือ ขนาดครุฑสูง 3 ซม. และ 1.5 ซม. 
 ข. มี 3 ขนาด คือ ขนาดครุฑสูง 4.5 ซม. และ 1.5 ซม. 
 ค. มีขนาดเดียว คือ ขนาดครุฑสูง 4.5 ซม.   
 ง. ผดิทุกขอ้ 

 ตอบ   ก. 

43. มาตรฐานกระดาษโดยปกติใชก้ระดาษปอนด์ขาวนํ�าหนกั 60 กรัมต่อตารางเมตร กี�ขนาดอะไรบา้ง 
 ก. 2 ขนาด คือ ขนาด เอ 4, เอ 5 ข. 3 ขนาด คือ ขนาด เอ 4, เอ 5 และ เอ 8 

 ค. 4 ขนาด คือ ขนาด เอ 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล ง. มีขนาดเดียว คือ ดีแอล 

 ตอบ   ข. 

44. มาตรฐานซอง ปกติใชก้ระดาษสีขาวหรือนํ�าตาล นํ�าหนกั 80 กรัม ต่อตารางเมตร เวน้แต่ของ 
 ขนาด ซี4 ใหใ้ชก้ระดาษนํ�าหนกั 120 กรัมต่อตารางเมตร มีกี�ขนาด อะไรบา้ง 
 ก. 2 ขนาด คือ ซี 4 และซี 5 ข. 3 ขนาด คือ ซี 4, ซี 5 และซี 6 

 ค. 4 ขนาด คือ ขนาด เอ 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล ง. มีขนาดเดียว คือ ดีแอล 

 ตอบ   ค. 

45. การวางลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือเพื�อดาํเนินการ ก่อนหลงั เป็นการปฏิบติั 

 เกี�ยวขอ้งกบั 

 ก. การจดัหนงัสือ ข. การรับหนงัสือ 

 ค. การส่งหนงัสือ ง. การรับและการส่งหนงัสือ 

 ตอบ   ข. 

46. ตรารับหนงัสือตามแบบที� 12 ทา้ยระเบียบมีรายละเอียดดงันี�  
 ก. ช่องวนัที�อยูใ่ตส่้วนราชการ ข. ชื�อเอกสารอยูใ่ตเ้ลขรับ 

 ค. เลขรับอยูใ่ตชื้�อส่วนราชการ ง. ถูกทั�งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
 ตอบ   ค. 

47. การรับหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ กาํหนดวิธีการ
เกี�ยวกบัการรับไวเ้ป็นขั�นตอน ตามขอ้ต่อไปนี�  ท่านเห็นวา่ขอ้ความใดถูกตอ้งที�สุด (ทางปฏิบติั) 

 ก. จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือ เพื�อดาํเนินการก่อนหลงัแลว้จึงลงลายมือ 

  ชื�อพร้อมวนั เดือน ปี และเวลา  

 ข. เปิดผนึกซอง ตรวจเอกสาร เพื�อจะไดท้ราบวา่หนงัสือนั�นส่งถูกที�หรือไม่ พร้อมสิ�งที�ส่ง 
  มาดว้ยครบถว้นถูกตอ้งแลว้ จึงลงชื�อรับ 
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 ค. เปิดผนึกซองตรวจเอกสาร เพื�อจะไดท้ราบว่าหนงัสือนั�นส่งถูกที�หรือไม่ แลว้จดัส่งตามลาํดบั
ความสาํคญั เร่งด่วน แลว้จึงลงชื�อ วนั เดือนปี และเวลาที�รับ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ  ข. 

48. การลงทะเบียนรับหนงัสือในทะเบียนหนงัสือรับตามแบบที� 13 ทา้ยระเบียบขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือรับ เรียงลาํดบักนัไปตลอดปีปฏิทิน  
 ข. เลขทะเบียนหนงัสือรับจะตอ้งตรงกบัเลขที�ในตรารับหนงัสือ 
 ค. ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือ รับเรียงลาํดบัก่อนไปตลอดปีงบประมาณ  
 ง. ถูกทั�งขอ้ ก. และขอ้ ข. 
 ตอบ   ง. 

49. “การรับและส่งหนงัสือ”  ขอ้ใดถูกตอ้งที�สุด 
 ก. เพื�อใหห้นงัสือถึงมือผูป้ฏิบติัเร็วที�สุด  

 ข. เพื�อป้องกนัมีการสูญหาย สะดวกในการติดตาม ทวงถามและคน้หา 
 ค. เพื�อใหมี้หลกัฐานในการรับ เช่น การลงนาม นายทะเบียน หรือในใบรับ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. 

50. ตามระเบียบงานสารบรรณ หนงัสือราชการที�จดัทาํขึ�นจะตอ้งมีสาํเนาคู่ฉบบัอยา่งนอ้ยกี�ฉบบั 

 ก. 3 ฉบบั ข. 2 ฉบบั 

 ค. 2 หรือ 3 ฉบบัก็ได ้ ง. ผดิทุกขอ้  

 ตอบ   ข. 
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ความรู้ในงานระเบียบงานสารบรรณ 

1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บงัคบัใชว้นัที� 
ก. 1 มีนาคม 2526  ข. 1 มีนาคม 2526 
ค. 1 มิถุนายน 2526  ง. 1 พฤศจิกายน 2527 
ตอบ   ค. 1 มิถุนายน 2526  

2. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2548 บงัคบัใชว้นัที� 
ก. 22 มิถุนายน 2548  ข. 24 กนัยายน 2548 
ค. 14 กรกฎาคม 2548  ง. 20 กุมภาพนัธ์ 2548 
ตอบ   ข. 24 กนัยายน 2548 

3. งานสารบรรณหมายความวา่ 
ก. งานที�เกี�ยวกบัการบริหารเอกสาร  ข.งานที�เกี�ยวกบัการพิมพเ์อกสาร 
ค. งานทุกอยา่งที�เกี�ยวกบัเอกสาร   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   ก. งานที�เกี�ยวกบัการบริหารเอกสาร 

4. ใครเป็นผูรั้กษาการระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
ก. นายกรัฐมนตรี    ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี   ง. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ตอบ   ข. ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

5. หนงัสือราชการ คือ 
ก. เอกสารที�เป็นหลกัฐานในราชการ  ข. หนงัสือภายนอก 
ค. หนงัสือภายใน   ง. หนงัสือประทบัตรา 
ตอบ   ก. เอกสารที�เป็นหลกัฐานในราชการ 

6. ขอใดไม่ใช่เอกสารที�เป็นหลกัฐานในราชการ 
ก. หนงัสือที�มีไปมาระหวา่งส่วนราชการ   
ข. หนงัสือที�หน่วยงานราชการมีไปถึงบุคคลภายนอก 
ค. หนงัสือที�บุคคลภายนอกมีมาถึงหน่วยงานราชการ  
ง. หนงัสือที�บุคคลภายนอกมีไปถึงเอกชน 
ตอบ   ง. หนงัสือที�บุคคลภายนอกมีไปถึงเอกชน 

7. หนงัสือราชการแบ่งไดกี้�ชนิด 
ก. 5 ชนิด   ข. 6 ชนิด 
ค. 7 ชนิด  ง. 8 ชนิด 



คู่มือเตรียมสอบ                                                        

 

http://www.testthai1.com  สั�งซื�อ E-BOOK แนวขอ้สอบรับราชการ  สั�งซื�อที�   Line : testthai1 

ตอบ   ข. 6 ชนิด 
8. ขอใดไม่ใช่หนงัสือราชการ 

ก. หนงัสือภายนอก  ข. หนงัสือประทบัตรา 
ค. หนงัสือตราครุฑ  ง. หนงัสือที�เจา้หนา้ที�ทาํขึ�นหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
ตอบ   ค. หนงัสือตราครุฑ 

9. หนงัสือภายนอกคือ 
ก. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี ใชก้ระดาษตราครุฑ 
ข. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
ค. หนงัสือที�ติดต่อกนัภายนอก 
ง. หนงัสือที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ 
ตอบ   ก. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี ใชก้ระดาษตราครุฑ 

10. หนงัสือภายนอกคือ 
ก. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี ใชก้ระดาษตราครุฑ 
ข. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
ค. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
ง. หนงัสือที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ 
ตอบ   ค. หนงัสือที�ติดต่อราชการแบบพิธี นอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 

11. หนงัสือภายนอก ถา้ส่วนราชการที�ออกหนงัสืออยูใ่นระดบักระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื�อส่วนราชการ
ระดบัใด 

ก. ใหล้งชื�อส่วนราชการทั�งกรมและกอง   
ข. ใหล้งชื�อส่วนราชการระดบักรม 
ค. ใหล้งชื�อส่วนราชการระดบักอง  
ง. ใหล้งชื�อส่วนราชการระดบักองลงมา 
ตอบ   ก. ใหล้งชื�อส่วนราชการทั�งกรมและกอง 

12. หนงัสือประทบัตรา คือ 
ก. หนงัสื�อที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ ของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองขึ�นไป 
ข. หนงัสื�อที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ ของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมขึ�นไป 
ค. หนงัสื�อที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ ของหวัหนา้ส่วนราชการระดบัทบวงขึ�นไป 
ง. หนงัสื�อที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ ของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงขึ�นไป 
ตอบ   ข. หนงัสื�อที�ใชป้ระทบัตราแทนการลงชื�อ ของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมขึ�นไป 

13. หนงัสือประทบัตราใหใ้ชใ้นกรณีที�ไม่ใช่เรื�องสาํคญั อะไรบา้ง 
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ก. การขอรายละเอียดเพิ�มเติม   ข. การส่งสาํเนาหนงัสือ 
ค. การเตือนเรื�องที�คา้ง    ง. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 
14. หนงัสือชนิดใดใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 

ก. หนงัสือภายนอก    ข. หนงัสือภายใน 
ค. หนงัสือประทบัตรา    ง. หนงัสือรับรอง 
ตอบ   ข. หนงัสือภายใน 

15. หนงัสือสั�งการมีกี�ชนิด 
ก. 3 ชนิด   ข. 4 ชนิด 
ค. 5 ชนิด   ง. 6 ชนิด 
ตอบ   ก. 3 ชนิด 

16. ขอ้ใดไม่ใชห้นงัสือสั�งการ 
ก. คาํสั�ง   ข. ระเบียบ 
ค. ขอ้บงัคบั   ง. กฎ 
ตอบ   ง. กฎ 

17. ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นคาํสั�ง 
ก. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
ข. บรรดาขอ้ความที�ผูบ้งัคบับญัชาสั�งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ค. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�กาํหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
ง. หนงัสือที�กาํหนดใหใ้ชต้ามแบบที�กาํหนดไวใ้น 
ตอบ   ข. บรรดาขอ้ความที�ผูบ้งัคบับญัชาสั�งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

18. ขอ้ใดคือ ระเบียบ 
ก. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
ข. บรรดาขอ้ความที�ผูบ้งัคบับญัชาสั�งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ค. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�กาํหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
ง. หนงัสือที�กาํหนดใหใ้ชต้ามแบบที�กาํหนดไวใ้น 
ตอบ   ก. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 

19. ขอ้บงัคบั ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ คือขอ้ใด 
ก. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ไดว้างไว ้โดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
ข. บรรดาขอ้ความที�ผูบ้งัคบับญัชาสั�งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ค. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�กาํหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 
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ง. หนงัสือที�กาํหนดใหใ้ชต้ามแบบที�กาํหนดไวใ้น 
ตอบ   ค. บรรดาขอ้ความที�ผูมี้อาํนาจหนา้ที�กาํหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 

20. หนงัสือประชาสัมพนัธ์ แบ่งไดกี้�ชนิด 
ก. 3 ชนิด   ข. 4 ชนิด 
ค. 5 ชนิด   ง. 6 ชนิด 
ตอบ   ก. 3 ชนิด 

21. ขอ้ใดไม่ใชห้นงัสือประชาสัมพนัธ์ 
ก. โฆษณา   ข. ประกาศ 
ค. แถลงการณ์   ง. ข่าว 

 ตอบ    ก. โฆษณา 
22. ประกาศ คือขอ้ใดต่อไปนี�  

ก. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการบอกใหท้ราบโดยทั�วกนั 
ข. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการแถลงเพื�อทาํความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 
ค. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการประกาศหรือชี�แจงใหท้ราบ 
ง. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 
ตอบ   ค. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการประกาศหรือชี�แจงใหท้ราบ 

23. ขอ้ใดต่อไปนี� คือ แถลงการณ์ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
ก. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการบอกใหท้ราบโดยทั�วกนั 
ข. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการแถลงเพื�อทาํความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 
ค. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการประกาศหรือชี�แจงใหท้ราบ 
ง. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 
ตอบ   ข. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการแถลงเพื�อทาํความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 

24. ขอ้ใดต่อไปนี�  คือ ข่าว 
ก. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการบอกใหท้ราบโดยทั�วกนั 
ข. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการแถลงเพื�อทาํความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ 
ค. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการประกาศหรือชี�แจงใหท้ราบ 
ง. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 
ตอบ   ง. บรรดาขอ้ความที�ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ 

25. แถลงการณ์ใชก้ระดาษ อะไร 
ก. กระดาษตราครุฑ  ข. กระดาษบนัทึกขอ้ความ 
ค. ไม่ตอ้งใชก้ระดาษ  ง. กระดาษมนัธรรมดา 
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ตอบ   ก. กระดาษตราครุฑ 
26. หนงัสือที�ทางราชการทาํขึ�นหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานมีกี�ชนิด 

ก. 3 ชนิด   ข. 4 ชนิด 
ค. 5 ชนิด   ง. 6 ชนิด 
ตอบ   ข. 4 ชนิด 

27. หนงัสือรับรองใหอ้อกเพื�อรับรองแก่ใคร 
ก. บุคคล   ข. นิติบุคคล 
ค. หน่วยงาน   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 

28. หนงัสือรับรองที�ออกให้แก่บุคคลใหติ้ดรูปถ่ายขนาดเท่าใด 
ก. 4 x 6 เซนติเมตร  ข. 4 x 8 เซนติเมตร 
ค. 1 x 2 เซนติเมตร  ง. 3 x 5 เซนติเมตร 
ตอบ   ก. 4 x 6 เซนติเมตร 

29. หนงัสือรับรองที�ออกให้แก่บุคคล ใหส่้วนราชการประทบัตราส่วนใดข้องรูปถ่าย 
ก. ขอบล่างดา้นซา้ย  ข. ขอบล่างดา้นขวา 
ค. ขอบล่าง   ง. มุมบน 

 ตอบ   ข. ขอบล่างดา้นขวา 
30. รายงานการประชุมใหบ้นัทึกสิ�งใดไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ก. บนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม  ข. บนัทึกความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ค. บนัทึกมติในที�ประชุม    ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ้ 

 
31. บนัทึก ขอ้ใดต่อไปนี�ไม่ถูกตอ้ง 

ก. ขอ้ความซึ�งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ข. ขอ้ความซึ�งผูบ้งัคบับญัชาสั�งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ค. ขอ้ความที�เจา้หนา้ที� หรือหน่วยงานระดบัตํ�าากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนั 
ง. ใชก้ระดาษตราครุฑ 
ตอบ   ง. ใชก้ระดาษตราครุฑ 

32. หนงัสือหรือเอกสารอื�นใดที�เกิดขึ�นเนื�องจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� เพื�อเป็นหลกัฐานในทาง
ราชการ คือ 

ก. หนงัสืออื�น   ข. เอกสารอื�นๆ 
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ค. หนงัสือเวยีน   ง. ถูกทุกขอ้ 
ตอบ   ก. หนงัสืออื�น 

33. หนงัสือที�ตอ้งปฏิบติังานเร็วกวา่ปกติ แบ่งไดกี้�ประเภท 
ก. 3 ประเภท   ข. 4 ประเภท 
ค. 5 ประเภท   ง. 6 ประเภท 
ตอบ   ก. 3 ประเภท 

34. หนงัสือที�ใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัทนัทีที�ไดรั้บหนงัสือ คือ 
ก. ด่วนมาก   ข. ด่วนที�สุด 
ค. ด่วนพิเศษ   ง. ด่วนสุดๆ 

 ตอบ   ข. ด่วนที�สุด 
35. หนงัสือที�ใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัโดยเร็ว คือ 

ก. ด่วนที�สุด   ข. ด่วนมาก 
ค. ด่วน    ง. ด่วนพิเศษ 

 ตอบ   ข. ด่วนมาก 
36. หนงัสือที�ใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าที�จะทาํได ้คือ 

ก. ด่วนที�สุด   ข. ด่วนมาก 
ค. ด่วน    ง. ด่วนปกติ 

 ตอบ   ค. ด่วน 
37. หนงัสือที�ตอ้งปฏิบติังานเร็วกวา่ปกติ ให้ระบุใชค้วามเร็วดว้ยตวัอกัษรสีอะไร 

ก. แดง    ข. นํ�าเงิน 
ค. เหลือง   ง. ดาํ 

 ตอบ   ก. แดง 
38. หนงัสือที�ตอ้งปฏิบติังานเร็วกวา่ปกติ ใหใ้หพ้ิมพต์วัอกัษรไม่เล็กกวา่เท่าใด 

ก. ตวัพิมพ ์โป้ง 20 พอยท ์ ข. ตวัพิมพ ์โป้ง 24 พอยท ์
ค. ตวัพิมพ ์โป้ง 32 พอยท ์ ง. ตวัพิมพ ์โป้ง 42 พอยท ์

 ตอบ    ค. ตวัพิมพ ์โป้ง 32 พอยท ์
39. ถา้ตอ้งการใหห้นงัสือถึงภายในเวลาที�กาํหนดให้ระบุวา่ 

ก. ด่วนที�สุด    ข. ถึง.............. 
ค. ด่วนภายใน    ง. ด่วนภายในวนัที� 
ตอบ    ค. ด่วนภายใน  

40. สาํเนาคู่ฉบบัใหเ้ก็บไวที้�ตน้เรื�อง 1 ฉบบั และเก็บไวที้�หน่วยงานสารบรรณกลางจาํนวนกี�ฉบบั 
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ก. 1 ฉบบั    ข. 2 ฉบบั 
ค. 3 ฉบบั                           ง. 4 ฉบบั 

 ตอบ   ก. 1 ฉบบั 
41. ในสาํเนาคู่ฉบบัไม่ใหล้งชื�อผูใ้ดต่อไปนี�  

ก. ผูร่้าง     ข. ผูพ้ิมพ ์
ค. ผูต้รวจ    ง. ผูท้าน 

 ตอบ    ง. ผูท้าน 
42. สาํเนาคู่ฉบบัที�เจา้ของหนงัสือเห็นวา่ควรใหส่้วนราชการอื�นไดร้บทราบดว้ยให้เจา้หนา้ที�ตั�งแต่ระดบัใด
ขึ�นไป ลงคาํรับรองวา่ สาํเนาถูกตอ้ง 

ก. ระดบั 1 ขึ�นไป   ข. ระดบั 1 หรือเทียบเท่าขึ�นไป 
ค. ระดบั 2 ขึ�นไป   ง. ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึ�นไป 

 ตอบ   ง. ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขึ�นไป 
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ความรู้ในงานเลขานุการ 

1.  คาํวา่ "เลขานุการ" มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ 
    ก. Secretarail        ข.  Secretary   
      ค.  Secretum        ง.  Secret 
2.  คาํวา่ "เลขานุการ" และ "เลขาธิการ" เป็นคาํอะไร 
    ก.  คาํสนธิ         ข.  คาํสมาส    
     ค.  คาํควบกลํ�า    ง.  คาํควบไม่แท ้

3.  ขอ้ใดต่อไปนี�กล่าวถึงเลขานุการตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดถู้กตอ้ง 
    ก.  ผูท้าํหนา้ที�ติดต่อประสานงาน 
    ข.  ผูท้าํหนา้ที�รับใชผู้บ้ริหาร 
    ค.  ผูมี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบังานหนงัสือ 
    ง.  ผูมี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัหนงัสือหรืออื�น ๆ ตามที�ผูบ้งัคบับญัชาสั�ง 

4.  ขอ้ใดต่อไปนี�กล่าวถึงความแตกต่างของลกัษณะงานในหนา้ที� "เลขานุการ" กบั "เลขาธิการ" ไดถู้กตอ้ง 
    ก.  ตาํแหน่งเลขาธิการใชเ้รียกเฉพาะในหน่วยงานราชการเท่านั�น 
    ข.  เลขานุการมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานไดโ้ดยสิทธิขาด 
    ค.  งานในหนา้ที�ของเลขานุการมีขอบข่ายการทาํงานกวา้งขวางกวา่เลขาธิการ 
    ง.  งานในหนา้ที�เลขาธิการมีขอบข่ายการทาํงานมากนอ้ยแค่ไหน ขึ�นอยูก่บัลกัษณะงานและความ
ไวว้างใจของผูบ้ริหาร 

5.  ท่านผูห้ญิงวริะยา  ชวกุล  เป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถและเป็นที�ยอมรับของบุคคลทั�วไป โดยเฉพาะ
เป็นที�รู้จกักนัดีในแวดวงสังคมชั�นสูง  ท่านไดรั้บเชิญใหท้าํหนา้ที�เลขานุการในการจดังาน "แม่นํ�าของ
แผน่ดิน"  ฉะนั�น ในการทาํหนา้ที�ของท่านผูห้ญิงครั� งนี�  จดัเป็นหนา้ที�ของเลขานุการประเภทใด 
    ก.  เลขานุการกิตติมศกัดิf         ข.  เลขานุการส่วนตวั         
    ค.  เลขานุการพิเศษ                ง.  เลขานุการประจาํตาํแหน่ง 

6.  คุณปวณีา เป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถในเรื�องปัญหาเด็กและสตรี ไดรั้บเชิญจากมูลนิธิเพื�อนหญิงเขา้
ร่วมประชุมสัมมนาในเรื�อง "ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี" ดงันั�น คุณปวณีาทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการ
ประเภทใด (ใชค้าํตอบของขอ้ 5) 
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7.  งานพิมพดี์ด งานรับโทรศพัท ์การจดชวเลข เป็นการปฏิบติังานในหนา้ที�ของเลขานุการประเภทใด 
    ก.  เลขานุการบริหาร        ข.  เลขานุการสามญั         
    ค.  เลขานุการชั�นสูง         ง.  เลขานุการอาวโุส 
8.  คุณสุกญัญา ทาํหนา้ที�เลขานุการประธานกรรมการบริษทัซิตี�แบงค ์มีหนา้ที�ใหค้าํปรึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ใหแ้ก่ประธาน เพื�อกาํหนดนโยบาย และวางแผนการปฏิบติังานของหน่วยงาน ลกัษณะการ
ทาํงานของคุณสุกญัญาจดัเป็นเลขานุการประเภทใด 
    ก.  เลขานุการสามญั        ข.  เลขานุการอาวโุส        
    ค.  เลขานุการบริหาร      ง.  เลขานุการชั�นสูง 
9.  เลขานุการบริหาร เป็นประเภทของเลขานุการที�แบ่งตามคุณสมบติัและหนา้ที�ความรับผดิชอบแต่ถา้แบ่ง
ประเภทเลขานุการออกตามหลกัวชิาการแลว้ เลขานุการบริหารเปรียบเทียบไดก้บัเลขานุการประเภทใด 
    ก.  เลขานุการประจาํตาํแหน่ง         ข.  เลขานุการกิตติมศกัดิf      
     ค.  เลขานุการส่วนตวั                     ง. เลขานุการพิเศษ 
10.  การที�เลขานุการมีบุคลิกลกัษณะที�ดี  หมายถึงขอ้ใด 
    ก.  มีรูปร่างหนา้ตาที�ดี  แต่งกายลํ�าสมยั  และเป็นผูน้าํแฟชั�นเสมอ 
    ข.  มีรูปร่างหนา้ตาที�ดี  แต่งกายถูกกาลเทศะ  และเหมาะสมกบัรูปร่าง 
    ค.  มีรูปร่างหนา้ตาที�ดี  แต่งกายทนัยคุสมยั  และเหมาะสมกบัรูปร่าง 
    ง.  มีรูปร่างหนา้ตาที�ดี  แต่งกายถูกกาบเทศะ และเสื�อผา้ที�สวมใส่ควรเป็นผา้เนื�อดีมีราคา 

11.  ขอ้ใดต่อไปนี� คือความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคในงานอาชีพเลขานุการ 
    ก.  การใชเ้ทคโนโลยใีนระบบสาํนกังานอตัโนมติั 
    ข.  การตอ้นรับและการบริการ 
    ค.  การเตรียมการเดินทาง 
    ง.  ถูกทุกขอ้ 
12.  ที�กล่าววา่เลขานุการที�ดีจะตอ้งมีอุปนิสัยและเจตคติที�ดี หมายถึงขอ้ใด 
    ก.  ทาํงานดว้ยความถูกตอ้งและเตม็กาํลงัความสามารถ 
    ข.  มีนิสัยในการทาํงานที�ดี และมีนิสัยส่วนตวัที�ดี 
    ค.  รู้จกัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัของงาน 
    ง.  มีไหวพริบปฏิภาณ และมีความจาํดี 

เฉลยแบบทดสอบความรู้พื'นฐานงานเลขานุการ 

1.  ค 2.  ก 3.  ง 4.  ก 5.  ก 6.  ค 7.  ข 8.  ค 9.  ก 10. ข 11. ง 12. ข 
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แนวข้อสอบนักจดัการงานทั�วไป  

 
คําสั�ง จงพจิารณาเลือกคําตอบที�ถูกที�สุด 

1. สาํนกังานคืออะไร 
 ก. องคก์าร     ข.   รัฐวสิาหกิจ 
 ค. บริษทั ง.   สถานที'ทาํการบริหารงาน 
 คําตอบ ง.   สถานที�ทาํการบริหารงาน 

2. พนกังานปฏิบติังานคืออะไร      
 ก. กรรมกร ข. ภารโรง 
 ค. เสมียนพนกังาน ง. หวัหนา้แผนกงาน 
 คําตอบ   ค.  เสมียนพนักงาน 

3. สาํนกังานมีบทบาทต่อผูบ้ริหารในดา้นใดบา้ง 
 ก. การบงัคบับญัชา ข. การประสานงาน 
 ค. การควบคุมงาน ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
4. การจดัการคือ การดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์'กาํหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
 คน เงิน วสัดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน เป็นคาํพูดของ 
 ก. ศาสตราจารย ์ฮาโรล  คูนส์ ข. ศาสตราจารย ์ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์ 
 ค. ศาสตราจารย ์สมศกัดิ<   ชูโต ง. ศาสตราจารย ์บุญสม  มาติน 
 คําตอบ   ก.  ศาสตราจารย์ ฮาโรล  คูนส์ 

5. การจดัการเป็นอะไร 
 ก. ศิลปะ ข. วทิยาศาสตร์ 
 ค. ศิลปะและวทิยาศาสตร์ ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ค.  ศิลปะและวทิยาศาสตร์ 

6. นโยบายคืออะไร 
 ก. แนวทางถือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย ข. วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 ค. โครงการต่างๆ ขององคก์าร ง. การกาํหนดรายละเอียดของงาน 
 คําตอบ   ก.  แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

7. Directing Manager  หมายถึง 
 ก. ผูถื้อหุน้ ข. กรรมการดาํเนินงาน 
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 ค. ผูอ้าํนวยการ ง. เจา้หนา้ที'ปฏิบติังาน 
 คําตอบ   ข.  กรรมการดําเนินงาน 
 
8. Office Staff  หมายถึง 
 ก. กรรมกร ข. กรรมการ 
 ค. เจา้หนา้ที'ปฏิบติังาน ง. ที'ปรึกษา 
 คําตอบ   ค.  เจ้าหน้าที�ปฏิบัติงาน 

9. การจดัวางแผนภูมิโครงสร้างของการจดัระเบียบงานที'เป็นพืPนฐานโดยทั'วไปมีกี'แบบ 
 ก. 2  แบบ ข. 3  แบบ 
 ค. 4  แบบ ง. 5  แบบ 
 คําตอบ   ค.  4  แบบ 

10. Conventional Chart  เป็นลกัษณะการเขียนผงังานที'มีลกัษณะ 
 ก. จากบนลงมาล่าง ข. จากซา้ยไปขวา 
 ค. เป็นวงกลม ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  จากบนลงมาล่าง 

11. Line Organization Structure  เป็นโครงสร้างการจดัตัPงแบบ 
 ก. สายงานหลกั ข. หนา้ที'งานเฉพาะ 
 ค. สายงานหลกัและสายงานที'ปรึกษา ง. คณะกรรมการ 
 คําตอบ   ก.  สายงานหลกั 

12. งานสาํนกังานคืออะไร 
 ก. งานทะเบียน ข. งานคาํนวณ 
 ค. งานเก็บคน้เอกสาร ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  งานทะเบียน 

13. ท่านเป็นนกัเรียนพาณิชยการสามารถพิมพดี์ดไดน้าทีละ 30 คาํ นบัวา่ท่านมี 
 ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั'วไป 
 ค. ความสามารถพิเศษ ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  ความรู้ 

14. ไฟฟ้าในบา้นของท่านดบัเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าไดไ้ฟสวา่ง นบัวา่ท่านมี 
 ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั'วไป 
 ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสามารถทางสมอง 
 คําตอบ   ข.  ความสามารถทั�วไป 
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15. ท่านสามารถร้องเพลงไดไ้พเราะจบัใจผูฟั้งเหมือนกบัดารานกัร้อง สุเทพ วงศก์าํแหง ดาวใจ  
 ไพจิตร นบัวา่ท่านมี 
 ก. ความสามารถทั'วไป ข. ความสามารถแห่งสมอง 
 ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสนใจและนิสัย 
 คําตอบ   ค.  ความสามารถพเิศษ 

16. บุคคลจาํแนกออกไดกี้'พวก อะไรบา้ง 
 ก. พวกชอบติต่อ พวกเห็นแก่ตวั พวกกา้วร้าว และพวกเป็นโรคจิต 
 ข. พวกชอบสังคม พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตีPสังคม 
 ค. พวกชอบผูน้าํ พวกชอบเป็นผูต้าม พวกแบบขอไปที และพวกโอบออ้มอารี 
 ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ 

17. วธีิศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร 
 ก. ฐานะเศรษฐกิจ ข. ความรู้ 
 ค. ความสามารถทั'วไปและพิเศษ ง. ผดิทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ผดิทุกข้อ 

18. บุคลิกลกัษณะของบุคคลที'ไม่ดี คือ 
 ก. การขาดความสังเกต ข. ขาดความริเริ'ม 
 ค. การนอนหลบัทบัสิทธิ<  ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ 

19. ท่านอยากเป็นมิตรกบัผูอื้'น เป็นอะไร 
 ก. ความสัมพนัธ์กบัผูอื้'น ข. ทศันคติต่อผูอื้'น 
 ค. อาํนาจและความเป็นผูน้าํ ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  ความสัมพนัธ์กับผู้อื�น 

20. การที'ท่านชอบแกปั้ญหาต่างๆ ดีกวา่ยกเลิกนัPนเป็นอะไร 
 ก. ความสัมพนัธ์กบัผูอื้'น ข. นิสัยและทศันคติ 
 ค. อาํนาจและความเป็นผูน้าํ ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ค.  อาํนาจและความเป็นผู้นํา 

21. การที'ท่านรักษาเสืPอผา้ของท่านประณีตและสะอาดเป็นอะไร 
 ก. ความสัมพนัธ์กบัผูอื้'น ข. นิสัยและทศันคติ 
 ค. สุขภาพและอนามยั ง. สังคมและทกัษะ 
 คําตอบ   ค.  สุขภาพและอนามัย 
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22. การที'ท่านระมดัระวงัอยา่ให้ร่างกายอว้นหรือผอมเกินไปนัPน เป็นอะไร 
 ก. นิสัยและทศันคติ ข. สุขภาพและนิสัย 
 ค. สังคมและทกัษะ ง. สุขภาพและอนามยั 
 คําตอบ   ข.  สุขภาพและนิสัย 

23. การที'ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้'นนัPน เป็นอะไร 
 ก. นิสัยและทศันคติ ข. สังคมและทกัษะ 
 ค. สติปัญญาและสมอง ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  นิสัยและทัศนคติ 

24. การที'ท่านเตน้รําไดค้ล่องแคล่ว 
 ก. สติปัญญาและสมอง ข. สังคมและทกัษะ 
 ค. นิสัยและทศันคติ ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ข.  สังคมและทกัษะ 

25. การประชุม หมายถึง 
 ก. ปรึกษาหารือกนั ข. การโตแ้ยง้ถกเถียงกนั 
 ค. การพบปะสังสรรค ์ ง. การชุมนุมของสมาชิก 
 คําตอบ   ก.  ปรึกษาหารือกัน 

26. การประชุมสามญั หมายถึง การประชุมชนิดใด 
 ก. เป็นการประชุมที'ดาํเนินไปตามกฎขอ้บงัคบัของกิจการ 
 ข. เป็นการประชุมเฉพาะผูมี้สิทธิในการออกเสียงเท่านัPน 
 ค. เป็นการประชุมเพื'อพิจารณาเรื'องใดเรื'องหนึ'งโดยเฉพาะ 
 ง. เป็นการประชุมที'ทาํเป็นกิจวตัร 
 คําตอบ   ง.  เป็นการประชุมที�ทาํเป็นกจิวตัร 

27. การประชุมด่วน หมายถึง การประชุมชนิดใด 
 ก. วสิามญั ข. สามญั 
 ค. พิเศษ ง. ลบัเฉพาะ 
 คําตอบ   ก.  วสิามัญ 

28. ใครเป็นผูก้าํหนดการประชุม 
 ก.  เลขานุการ ข. คณะกรรมการ 
 ค. ผูด้าํเนินการประชุม ง. ประธาน  
 คําตอบ   ก.   เลขานุการ 
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29. หนา้ที'เลขานุการในการประชุมแบ่งออกเป็นกี'ระยะ 
 ก. สอง ข. สาม 
 ค. สี'  ง. หา้ 
 คําตอบ   ค.  สี� 

30. ระเบียบวาระการประชุม จะตอ้งจดัทาํขึPนและส่งไปใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมกบัอะไร 
 ก. รายงานการประชุม ข. หนงัสือเชิญประชุม 
 ค. ญตัติที'ประชุม ง. หนงัสือยนืยนัมติที'ประชุม 
 คําตอบ   ข.  หนังสือเชิญประชุม 
31. ในการประชุมที'มีการออกเสียงลงคะแนน ประธานของที'ประชุมมีสิทธิหรือไม่ 
 ก. มีสิทธิออกเสียง ข. ไม่มีสิทธิออกเสียง 
 ค. เป็นผูอ้อกเสียงชีPขาด ง. แลว้แต่จะตกลงกนั 
 คําตอบ   ค.  เป็นผู้ออกเสียงชี7ขาด 

32. หลงัการประชุมแลว้ เลขานุการจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ทาํหนงัสือแจง้ ข. ทาํรายงานการประชุม 
 ค. ทาํระเบียบวาระการประชุม ง. ทาํหนงัสือยนืยนัมติที'ประชุม 
 คําตอบ   ข.  ทาํรายงานการประชุม 

33. ระเบียบวาระการประชุมจดัทาํขึPนเมื'อใด 
 ก. ก่อนการประชุม ข. ระหวา่งการประชุม 
 ค. แจง้ผลการประชุม ง. หลงัการประชุม 
 คําตอบ   ก.  ก่อนการประชุม 

34. รับรองรายงานการประชุม กระทาํกนัเมื'อใด 
 ก. เสร็จจากการประชุมแลว้ ข. ก่อนการประชุมเจด็วนั 
 ค. ในการประชุมครัP งต่อไป ง. หลงัจากการประชุมเจด็วนั 
 คําตอบ   ค.  ในการประชุมครั7งต่อไป 

35. บุคคลใดเป็นผูท้าํรายงานการประชุม 
 ก. ปราน ข. รองประธาน 
 ค. เลขานุการ ง. คณะกรรมการร่วมกนั 
 คําตอบ   ค.  เลขานุการ 

36. บุคคลใดเป็นผูเ้ซ็นรับรองรายงาน 
 ก. ประธาน ข. เลขานุการ 
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 ค. เหรัญญิก ง. คณะกรรมการ 
 คําตอบ   ก.  ประธาน 
37. หนงัสือเชิญประชุมตอ้งจดัทาํขึPนพร้อมกบัอะไร 
 ก. รายงานการประชุม ข. ระเบียบวาระการประชุม 
 ค. ญตัติที'เสนอต่อที'ประชุม ง. ขอ้เสนอแนะต่างๆ  
 คําตอบ   ข.  ระเบียบวาระการประชุม 
38. Dictating Machine  คืออะไร 
 ก. เครื'องช่วยความจาํ ข. เครื'องบนัทึกเสียง 
 ค. เครื'องจดชวเลข ง. เครื'องสั'งงาน 
 คําตอบ   ง.  เครื�องสั�งงาน 
39. Addressing Machine  คืออะไร 
 ก. เครื'องสาํหรับพูด ข. เครื'องติดต่อภายในสาํนกังาน 
 ค. เครื'องเปิดซองจดหมาย ง. เครื'องจ่าหนา้ซองจดหมาย 
 คําตอบ   ง.  เครื�องจ่าหน้าซองจดหมาย 
40. Intercommunication System คืออะไร 
 ก. เครื'องเดินข่าว ข. เครื'องตามตวั 
 ค. เครื'องสั'งงาน ง. เครื'องติดต่อภายในสาํนกังาน 
 คําตอบ   ง.  เครื�องติดต่อภายในสํานักงาน 
41. Duplicating Machine คืออะไร 
 ก. เครื'องพิมพดี์ดไฟฟ้า ข. เครื'องอดัสาํเนา 
 ค. เครื'องถ่ายเอกสารแบบปรุ ง. เครื'องสั'งงาน 
 คําตอบ   ข.  เครื�องอดัสําเนา 
42. Scanning Machine คืออะไร 
 ก. เครื'องพิมพดี์ด ข. เครื'องบนัทึกเสียง 
 ค. เครื'องอดัสาํเนา ง. เครื'องปรุกระดาษไข 
 คําตอบ   ง.  เครื�องปรุกระดาษไข 
43. เครื'องพิมพดี์ดตวัใหญ่ระยะ 1 นิPวจะพิมพไ์ดกี้'ตวัอกัษร 
 ก. 8 ข. 10 
 ค. 12 ง. 15 
 คําตอบ   ข.  10 
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44. เครื'องพิมพดี์ดตวัเล็กระยะ 1 นิPว จะพิมพไ์ดกี้'ตวัอกัษร 
 ก. 8 ข. 10 
 ค. 12 ง. 15 
 คําตอบ   ค.  12 

45. วธีิตัPงปุ่มกัPนระยะบรรทดั ตวัพิมพแ์บบตวัเล็ก จุดศูนยก์ลาง 50 ถา้ตัPงแทบบรรทดั 50 วรรคอกัษร 
 เดินจะตัPงปุ่มระยะซา้ยขวาตรงเลขอะไร 
 ก. 15 และ 65 ข. 20 และ 70 
 ค.   25 และ 75 ง. 20 และ 80 
 คําตอบ   ค.  25 และ 75 

46. อกัษรเดิน ตัPงปุ่มระยะซา้ยขวาตรงเลขอะไร 
 ก. 17 และ 67 ข. 12 และ 72 
 ค.   20 และ 70 ง. 7 และ 77 
 คําตอบ   ข.  12 และ 72 

47. วธีิตัPงปุ่มกัPนระยะบรรทดั ตวัพิมพแ์บบตวัใหญ่ และตวัเล็ก จุดศูนยก์ลาง 0  ถา้ตัPงระยะ 70 วรรค 
 อกัษรเดิน ตัPงปุ่มระยะซา้ยขวาตรงเลขอะไร 
 ก. 20 และ 20 ข. 30 และ 30 
 ค.   35 และ 35 ง. 20 และ 90 
 คําตอบ   ค.  35 และ 35 

48. กฎการสอนพิมพดี์ดภาษาไทย ตอ้งใชก้ระดาษพิมพย์าว พิมพไ์ดไ้ม่นอ้ยกวา่กี'บรรทดั 
 ก. 20 บรรทดั ข. 25 บรรทดั 
 ค. 30 บรรทดั ง. 33 บรรทดั 
 คําตอบ   ค.  30 บรรทดั 

49. ระยะบรรทดัในการพิมพดี์ดภาษาไทย ในการสอบนัPนให้ตัPงระยะบรรทดัอะไร 
 ก. ระยะบรรทดัหนึ'ง ข. ระยะบรรทดัหนึ'งครึ' ง 
 ค. ระยะบรรทดัสอง ง. ระยะบรรทดัสาม 
 คําตอบ   ค.  ระยะบรรทดัสอง 

50. การยอ่หนา้ในการสอบพิมพดี์ดใหย้อ่หนา้กี'ตวัอกัษร 
 ก. 5  ตวัอกัษร ข. 7 ตวัอกัษร 
 ค. 10 ตวัอกัษร ง. 12 ตวัอกัษร 
 คําตอบ   ก.  5  ตัวอกัษร 
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51. สาํหรับพิมพดี์ดภาษาไทย หลงัเครื'องหมาย , ?  ใหใ้ชร้ะยะอกัษรเดิน 
 ก. 1 ระยะอกัษรเดิน ข. 2 ระยะอกัษรเดิน 
 ค. 1 หรือ 2 ระยะอกัษรเดินก็ได ้ ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ข.  2 ระยะอกัษรเดิน 

52. การนบัคาํพิมพดี์ดภาษาไทยใหน้บัการดีด กี'ดีดเท่ากบั 1 คาํ 
 ก. 4 ดีด ข. 5 ดีด 
 ค. 10 ดีด ง. 12 ดีด 
 คําตอบ   ก.  4 ดีด 

53. การพิมพก์ระดาษไขเริ'มพิมพบ์รรทดัแรกตรงเลขอะไร 
 ก. 3 ข. 5 
 ค. 7 ง. 10 
 คําตอบ   ข.  5 

54. การรับรองหนงัสือราชการ จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ที'ตัPงแต่ระดบัไหน 
 ก. ผูอ้าํนวยการ ข. หวัหนา้กอง 
 ค. หวัหนา้แผนก ง. ประจาํแผนก 
 คําตอบ   ค.  หัวหน้าแผนก 

55. การใหบุ้คคลภายนอกยมืหนงัสือราชการดู หรือคดัลอกหนงัสือราชการจะไดรั้บอนุญาตจากใคร 
 ก. หวัหนา้กอง ข. หวัหนา้แผนก 
 ค. ประจาํแผนก ง. เสมียน 
 คําตอบ   ก.  หัวหน้ากอง 

56. หนงัสือราชการประเภทใดที'ไม่มีระเบียบงานสารบรรณ 
 ก. ด่วน ข. ด่วนมาก 
 ค. ด่วนพิเศษ ง. ด่วนมีกาํหนดเวลา 
 คําตอบ   ค.  ด่วนพเิศษ 

57. หนงัสือราชการประเภทใดบา้ง ถา้หากความลบันัPนรั'วไหลหรือแพร่งพรายไปถึงผูไ้ม่มีหนา้ที' 
 เกี'ยวขอ้ง แมแ้ต่บางส่วนหรือทัPงหมดแลว้ จะทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงที'สุด 
 ก. หนงัสือลบัมาก ข. หนงัสือลบัสุดยอด 
 ค. หนงัสือลบัที'สุด ง. หนงัสือทัPงลบัทัPงปกปิด 
 คําตอบ   ค.  หนังสือลบัที�สุด 

58. หนงัสือราชการคืออะไร 
 ก. หนงัสือที'มีไปมาระหวา่งส่วนราชการ  
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 ข. หนงัสือที'เจา้หนา้ที'ทาํขึPนรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
 ค. เอกสารที'เป็นหลกัฐานในราชการ 
 ง. บรรดาขอ้ความที'เจา้หนา้ที'ไดว้างไวเ้พื'อถือเป็นหลกัปฏิบติั 
 คําตอบ   ค.  เอกสารที�เป็นหลกัฐานในราชการ 

59. หนงัสือภายนอกตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 หมายถึง 
 ก. หนงัสือที'มีไปมาระหวา่งกระทรวง 
 ข. หนงัสือระหวา่งส่วนราชการต่างประเทศ 
 ค. หนงัสือที'ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 
 ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ 
60. หนงัสือต่อไปนีP มีประเภทใดบา้งเป็นหนงัสือสั'งการและโฆษณา 
 ก. ขอ้บงัคบั ข. แถลงการณ์ 
 ค. ระเบียบ ง. ถูกทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ 
61. กระดาษบนัทึกขอ้ความใชไ้ดใ้นกรณีใด 
 ก. ใชท้าํเป็นหนงัสือราชการภายใน ข. ใชท้าํเป็นหนงัสือราชการภายนอก 
 ค. เป็นหนงัสือสั'งการและโฆษณา ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ก.  ใช้ทาํเป็นหนังสือราชการภายใน 

62. กระดาษบนัทึกขนาดกลาง มีขนาดเท่าไร 
 ก. กวา้ง 20.5 ซม. ยาว 25.0  ซม. ข. กวา้ง 20.5 ซม. ยาว 26.0 ซม. 
 ค. กวา้ง 20.5 ซม. ยาว 27.0 ซม. ง. กวา้ง 13.0 ซม. ยาว 20.5 ซม. 
 คําตอบ   ข.   กว้าง 20.5 ซม. ยาว 26.0 ซม. 

63. หนงัสือประทบัตราแทนการลงชื'อประกอบดว้ยส่วนต่างๆ กี'ส่วน 
 ก. 6  ส่วน ข. 7  ส่วน 
 ค. 10  ส่วน ง.  12  ส่วน 
 คําตอบ   ข.  7  ส่วน 

64. ใบรับหนงัสือใชใ้นกรณีใดบา้ง 
 ก. ใชแ้ทนสมุดส่งหนงัสือ  
 ข. ใชเ้ป็นใบตอบรับในการรับหนงัสือจากผูน้าํส่ง 
 ค. ใชเ้ป็นใบเตือนในการตอบรับการส่งหนงัสือ 
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 ง. ใชแ้ทนสมุดรับและใชปิ้ดผนึกหนงัสือส่งมอบในกรณีที'ไม่ใชซ้อง 
 คําตอบ   ข.  ใช้เป็นใบตอบรับในการรับหนังสือจากผู้นําส่ง 
65. ใบรับหนงัสือมีขนาดกวา้งยาวเท่าไร 
 ก. 6 x 7  ซม. ข. 7 x 8  ซม. 
 ค. 7 x 9  ซม. ง. 8 x 9  ซม. 
 คําตอบ   ค.  7 x 9  ซม. 
66. ตราครุฑใชส้าํหรับแบบพิมพใ์นระเบียบงานสารบรรณ ขนาดกลาง ตวัครุฑสูง 
 ก. 5  ซม. ข. 3  ซม. 
 ค. 2.5  ซม. ง. 1.5  ซม. 
 คําตอบ   ข.  3  ซม. 
67. ทะเบียนรับ-ส่ง หนงัสือมีขนาด 
 ก. 20.5 x 33  ซม. ข. 26 x 38  ซม. 
 ค. 26 x 33  ซม. ง. 20.5 x 38  ซม. 
 คําตอบ   ข.  26 x 38  ซม. 
68. บญัชีหนา้เรื'อง มีขนาด 
 ก. 20.5 x 33  ซม. ข. 26 x 33  ซม. 
 ค. 20.5 x 38  ซม. ง. 26 x 38  ซม. 
 คําตอบ   ก.  20.5 x 33  ซม. 
69. บตัรตรวจคน้ ชนิดธรรมดามีขนาด 
 ก. 13 x 20.5  ซม. ข. 13 x 33  ซม. 
 ค. 20.5 x 33  ซม. ง. 20.5 x 38  ซม. 
 คําตอบ   ก.  13 x 20.5  ซม. 
70. กระดาษครุฑขนาดใหญ่ คือ 
 ก. 20 x 26  ซม. ข. 20.5 x 33  ซม. 
 ค. 13.2 x 26  ซม. ง. 13.2 x 33  ซม. 
 คําตอบ   ข.  20.5 x 33  ซม. 
71. ซองหนงัสือราชการ พิมพต์ราครุฑมาตรฐานดว้ยหมึกสีดาํที'ปลายของซองขนาดกลาง คือ 
 ก. 20 x 25  ซม. ข. 20.5 x 26  ซม. 
 ค. 27 x 36  ซม. ง. 20.5 x 22  ซม. 
 คําตอบ   ก.  20 x 25  ซม. 
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72. กรรมการดาํเนินการคดัเลือกหนงัสือ และควบคุมการทาํลายตอ้งมีอยา่งนอ้ยกี'คน 
 ก. 2  คน ข. 3  คน 
 ค. 4  คน ง. 5  คน 
 คําตอบ   ข.  3  คน 
73. คาํขึPนตน้ที'ใชก้บัสมเด็จพระสังฆราช คือ 
 ก. เรียน ข. กราบเรียน 
 ค. กราบทูล ง. ทูล 
 คําตอบ   ค.  กราบทูล 

74. คาํขึPนตน้ที'ใชก้บันายกรัฐมนตรี คือ 
 ก. กราบเรียน ข. เรียน 
 ค. ทูล ง. กราบทูล 
 คําตอบ   ก.  กราบเรียน 
75. คาํขึPนตน้ที'ใชก้บัอธิบดี คือ 
 ก. เรียน ข. กราบเรียน 
 ค. ทูล ง. กราบทูล 
 คําตอบ   ก.  เรียน 

76. คาํขึPนตน้ที'ใชก้บัผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 ก. เรียน ข. กราบเรียน 
 ค. ทูล ง. กราบทูล 
 คําตอบ   ก.  เรียน 

77. คาํลงทา้ยที'ใชก้บัผูอ้าํนวยการชัPนพิเศษ คือ 
 ก. ขอแสดงความนบัถือ ข. ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
 ค. ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิ'ง ง. ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
 คําตอบ   ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

78. คาํลงทา้ยที'ใชก้บัสมเด็จพระสังฆราช คือ 
 ก. ขอแสดงความนบัถือ ข. ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
 ค. ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด ง. นมสัการดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 คําตอบ   ก.  ขอแสดงความนับถือ 

79. คาํลงทา้ยที'ใชก้บัประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คือ 
 ก. ขอแสดงความนบัถือ ข. ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
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 ค. ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิ'ง ง. ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
 คําตอบ   ก.  ขอแสดงความนับถือ 
80. ระบบการเก็บเอกสารที'จดัเป็นแบบดชันี ซึ' งโดยปกติแบ่งออกเป็นกี'ประเภท 
 ก. 2  ประเภท ข. 3  ประเภท 
 ค. 4  ประเภท ง. 5  ประเภท 
 คําตอบ   ก.  2  ประเภท 
81. ระบบการเก็บคน้เอกสารที'ดีนัPนมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. เป็นวธีิที'ทาํไดโ้ดยรวดเร็ว ข. เป็นวธีิที'ง่ายกวา่วธีิอื'น 
 ค. เป็นวธีิที'ใชเ้งินถูกที'สุด ง. ถูกทุกขอ้ 
 คําตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ 
82. การเก็บเอกสารในระบบภาษาไทยปัญหายุง่ยากขึPนอยูก่บัอะไร 
 ก. การจดัเรียง ข. การแบ่งหน่วยดชันี 
 ค. การพิจารณาสระกบัพยญัชนะ ง. การเลือกหน่วยดชันี 
 คําตอบ   ค.  การพจิารณาสระกบัพยญัชนะ 
83. การเรียงชื'อในภาษาไทยตามลาํดบัอกัษร ทาํไดโ้ดยวธีิใด 
 ก. จดัเรียงตามตวัอกัขระ ข. จดัเรียงตามตวัพยญัชนะ 
 ค. จดัเรียงตามตวัอกัขระและรูปสระ ง. ถูกหมดทุกขอ้ 
 คําตอบ   ข.  จัดเรียงตามตัวพยญัชนะ 
84. การเก็บเอกสารในระบบภาษาไทย คาํที'อยูห่ลงัเครื'องหมายจุลภาคหมายความวา่อยา่งไร 
 ก. นบัเป็นหน่วยประกอบหน่วยชื'อที'เก็บ  
 ข. ไม่นบัเป็นหน่วยประกอบหน่วยชื'อที'เก็บ 
 ค. นบัเป็นหน่วยดชันีในการจดัเรียง 
 ง. ไม่นบัเป็นหน่วยดชันีในการจดัเรียง 
 คําตอบ   ก.  นับเป็นหน่วยประกอบหน่วยชื�อที�เกบ็ 

85. การเรียงชื'อในภาษาไทยนัPนจดัเรียงอยา่งไร 
 ก. ตามตวัอกัขระ ข. ตามรูปสระ 
 ค. ตามตวัอกัขระและรูปสระ ง. ตามตวัอกัขระ สระ และวรรณยกุต ์
 คําตอบ   ง.  ตามตัวอกัขระ สระ และวรรณยุกต์ 

86. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนจะอยูอ่นัดบัหนึ'งในการเรียง 
 ก. ร้านสงขลาพาณิช ข. พล.ท. ช่วง มีเดช 
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 ค. นายชวน  หลีกภยั ง. บริษทั ไทยวานิช จาํกดั 
 คําตอบ   ค.  นายชวน  หลกีภัย 
87. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัหนึ'งในการเรียง 
 ก. โรงเรียนมหาวชิราวธุ ข. หา้งชยัพร 
 ค. บริษทัชยัการคา้ ง. โรงภาพยนตร์เจริญชยั 
 คําตอบ   ง.  โรงภาพยนตร์เจริญชัย 
88. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสามในการเรียง 
 ก. นายดบับลิว  บราวน์ซี ข. นายดบับลิว ว ีเพียร์ริส 
 ค. หลวงบริรักษจ์รรยาวตัร์ ง. หา้งบล็อคเทคนิค 
 คําตอบ   ค.  หลวงบริรักษ์จรรยาวตัร์ 
89. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสี'ในการเรียง 
 ก. สถานกงสุลอเมริกา ข. สถานสุลมาเลเซีย 
 ค. โรงพยาบาลสงขลา ง. โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 คําตอบ   ง.  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
90. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัหนึ'ง 
 ก. John F. Kenedy ข. Henry Artlur Adam 
 ค. Martha Jean Camper ง. Robert Boswell 
 คําตอบ   ค.  Martha Jean Camper 
91. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสอง 
 ก. Robert Henry Ellis ข. Robert Duouglas Eliis 
 ค. Particia Ann lllis ง. Thomas Dunbar 
 คําตอบ   ค.  Particia Ann lllis 
92. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสาม 
 ก. Frank Doyle ข. C. Dunbar 
 ค. Charles Dunbar ง. Chalres B. Dunbar 
 คําตอบ   ค.  Charles Dunbar 
93. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสี'  
 ก. Sailfish Landing ข. Sail Fish Marine Co., 
 ค. South East Display Co. ง. Southeast Cotton Exchange 
 คําตอบ   ค.  South East Display Co. 
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94. ชื'อต่อไปนีP  ชื'อไหนอยูอ่นัดบัสอง 
 ก. Merchants Bank Columbus, Ohio  
 ข. Merchants Bank Columbus, Nebraska 
 ค. First National Bank Burbank, California  
 ง. First National Bank Albany, New York 
 คําตอบ   ง.  First National Bank Albany, New York 

95. การปฏิบติัเกี'ยวกบัหนงัสือเขา้ออกอนัดบัแรก คือ 
 ก. ทาํการตดัซองให้หมดก่อน  
 ข. ประทบัตราวนัที'ที'ไดรั้บจดหมาย 
 ค. คว ํ'าหนา้จดหมายทัPงหมด  
 ง. ตรวจดูลายเซ็นชื'อขา้งล่างดา้นขวาของจดหมาย 
 คําตอบ   ก.  ทาํการตัดซองให้หมดก่อน 
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