
ขอสอบธรุการ เรื่อง ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ คําวา “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความวาอยางไร 
ก.งานรับ-สงและเก็บรักษาหนังสือ 
ข.งานราง-เขียนและพิมพหนังสือ 
ค.งานที่เกีย่วกบัการบรหิารงานเอกสาร 
ง.งานที่เก่ียวกับงานทะเบียนเอกสาร 
 
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเริ่มใชบังคับตั้งแต เมื่อใด 
ก.1 มิถุนายน 2516 
ข.1 มิถนุายน 2526 
ค.1 ตุลาคม 2526 
ง.1 ธันวาคม 2527 
 
3.หนังสือราชการคืออะไร 
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพถูกตองตามกฎหมาย 
ข.เอกสารทีเ่ปนหลักฐานในทางราชการ 
ค.เอกสารที่มีไปถึงผูดํารงตําแหนงในราชการ 
ง.เอกสารที่ทางราชการเปนเจาของ 
 
4.งานสารบรรณมีประโยชนตอราชการอยางไร 
ก.ทําใหงานสะดวก รวดเร็ว 
ข.ประหยัดแรงงานและเวลา 
ค.ทําใหการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพสูง 
ง.ถกูทกุขอ  
 
5.ลักษณะในขอใดที่เหมาะสําหรับผูปฏิบัติงานสารบรรณ 
ก.มีความรูภาษาไทย ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ 
ค.ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ถูกตอง 
ง.ถกูทัง้ ก. ข. และ ค. ประกอบกนั  
 
6.หนังสือท่ีมีไปมา ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงบคุคลภายนอก จัดเปนหนังสือประเภทใด 
ก.หนงัสือภายนอก 
ข.หนังสือภายใน 
ค.หนังสือประทับตรา 
ง.หนังสือประชาสัมพันธ 
 
7.ขอใดตอไปนี้อาจไมมีในหนังสือราชการ 
ก. เรื่อง 
ข.วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ 
ค.คําข้ึนตนและคําลงทาย 
ง.อางถงึและสิ่งทีส่งมาดวย 
 
 



8.หนังสือภายในเปนหนังสืออยางไร 
ก.ติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน 
ข.ติดตอภายในกรมเดียวกัน 
ค.ติดตอภายในจังหวัดเดียวกัน 
ง.ถกูทัง้ขอ ก. ข. และ ค.  
 
9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในตางกันในขอใด 
ก.แบบฟอรม 
ข.การเก็บหนังสือ 
ค.ผูสงและผูรับ 
ง.การลงทะเบียนรับ-สง 
 
10.หนังสือทีใชประทับตราใชในกรณีใดบาง 
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
ข.การเตือนเรื่องที่คาง 
ค.สงสิ่งของ เอกสาร สําเนา 
ง.ถกูทัง้ขอ ก. ข. และ ค. 
 
11.ขอใดเปนลักษณะของหนังสือภายใน 
ก.หนังสือท่ีสงไปโดยไมบรรจุซอง 
ข.หนังสือท่ีมีไปมา ระหวางสวนราชการตางกระทรวง 
ค.หนังสือติดตอระหวางบุคคลภายนอกดวยกัน 
ง.ไมมขีอถูก  
 
12.หนังสือประทับตราใชกระดาษชนิดใด 
ก.ใชกระดาษตราครุฑ 
ข.ใชกระดาษบันทึก 
ค.ใชประดาษอัดสําเนา 
ง.ไมมีขอกําหนดแนนอน 
 
13.แถลงการณ เปนหนังสือประเภทใด 
ก.ประทบัตรา 
ข.สั่งการ 
ค.ประชาสัมพันธ  
ง.เจาหนาที่จัดทําข้ึน 
 
จงพิจารณาตัวเลือกตอไป แลวใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 14 ถึง 17 
ก.แถลงการณ 
ข.ขอบังคับ 
ค.คําสั่ง 
ง.ไมใชทั้ง ก. ข. และ ค. 
 
 



14. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย* ข 
15. บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณี
ใดๆ ใหทราบชัดเจน* ก 
16. บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย* ค 
17.บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบทั่วกัน* ง 
 
18.หนังสือราชการที่มีคําวา “ดวนมาก” ผูมีหนาที่ดําเนินการจะตองปฏิบัติอยางไร 
ก.ปฏิบัติตามกําหนดเวลา 
ข.ปฏิบัติโดยเร็วกวาปกต ิ
ค.ปฏบิัตโิดยเรว็กวาปกต ิ
ง.ปฏิบัติโดยเร็วกวาปกต ิ
 
19.วันเดือน ป ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ใหพิมพไวตรงสวนไหนในหนังสือ 
ก.ใตรูปครุฑ 
ข.ไดชื่อสวนราชการทีส่งหนงัสือออก  
ค.ไมมีการลงวัน เดือนป ในหนังสือชนิดนี้ 
ง .ผิดทุกขอ 
 
20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณพรอมที่จะสงออกได จะตอง… 
ก.ประทับตราใหถูกที่สุด 
ข.ระบุตัวผูรับใหชัดเจน 
ค.มีคําวาหนังสือประทับตรา 
ง.มผีูลงชือ่กาํกบัตราทีป่ระทบัตามระเบยีบ 
 
21.รายงานการประชุมจัดอยูในหนังสือราชการชนิดใด 
ก.หนังสือภายใน 
ข.หนังสือสั่งการ 
ค.หนังสือประชาสัมพันธ 
ง.หนังสอืทีเ่จาหนาทีจ่ัดทาํขึน้หรือรบัไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
22.หนังสือประทับตรา ผูใดมีอํานาจในการลงชื่อกํากับ 
ก.เจาหนาที่ระดับ 2 ขึ้นไป 
ข.หัวหนาแผนก 
ค.หัวหนาฝาย 
ง.หวัหนากองหรือผูไดรบัมอบหมาย 
 
23.หนังสือราชการที่มีคําวา “ดวน” ผูมีหนาที่ดําเนินการจะตองปฏิบัติอยางไร 
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด 
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว 
ค.ปฏบิัตเิรว็กวาปกตเิทาทีจ่ะทําได  
ง.ปฏิบัติเร็วตามกําหนดเวลา 
 
 



24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทําขึ้นจะตองทํา……..อยางนอย 1 ฉบับ 
ก.สําเนาตนฉบับ 
ข.สาํเนาคูฉบบั 
ค.สําเนาซ้ําฉบับ 
ง.ไมใชทั้ง ก. ข. และ ค. 
 
25.หนังสือตอไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
ก.หนังสือท่ีเกี่ยวกับความลับ 
ข.หนังสือท่ีมีหลักฐานการโตตอบ 
ค.หนังสอืทีเ่กีย่วกับสถติหิลักฐาน 
ง.หนังสือสํานวนการสอบสวน 
 
26.การเซ็นชื่อรับรองสําเนาหนังสือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับใดขึ้นไปเปนผูลงนามรับรอง ที่ชอบดวย
ระเบียบงานสารบรรณ 
ก.ระดับ 2 
ข.ระดับ 3 
ค.ระดับ 4 
ง.ระดับ 5 
 
27.การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่องที่ออกหนังสือใหพิมพไ วสวนใดของหนังสือราชการ 
ก.ริมกระดาษดานบนขวา 
ข.ริมกระดาษดานบนซาย 
ค.ริมกระดาษดานลางซาย 
ง.กลางหนากระดาษดานบนสุด 
 
28.หนังสือราชการที่เปนตนฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไวตรงสวนใดของหนังสือ 
ก.ดานบนขวา 
ข.ดานลางซาย 
ค.กลางหนากระดาษดานบนสดุ 
ง.ตรงสวนใดก็ไดขอใหเห็นเดนชัด 
 
29.การพิมพหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องนั้น ใหพิมพไวตรงสวนไหน 
ก.มุมกระดาษดานลางขวา 
ข.กลางหนากระดาษดานบนขวา 
ค.ใตชือ่สวนราชการเจาของเรือ่ง  
ง.ตรงไหนก็ได 
 
 
 
 
 



30.ตั้งแตขอ 30 ถึง 33 เปนเรื่องเกี่ยวกับการจาหนาซองหนังสือราชการ ใหพิจารณาวาขอความที่กลาวในแต
ละขอนั้น หากจะเขียนหรือพิมพลงบนหนาซองจะตองเขียนหรือพิมพไวตรงสวน ใดของซอง โดยยึดคําตอบ
จากตัวเลือกตอไปนี้ 
ก.ตองเขียนหรือพิมพไวดานบนซาย 
ข.ตองเขยีนหรือพิมพไวตรงกลางดานบน 
ค.ตองเขียนหรือพิมพไวดานลางซาย 
ง.ตองเขียนหรือพิมพไวตรงกลางซอง 
 
30.เลขที่หนังสือออก* ก 
31.คําข้ึนตน ชื่อผูรับ* ง 
32.ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง* ค 
33.ดวนมาก* ข 
 
34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะตองเก็บรักษาไวกี่ป 
ก.5 ป 
ข.10 ป  
ค.15 ป 
ง.20 ป 
 
35.ขอความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มตนดวยอะไร 
ก.ประธานกลาวเปดประชมุ 
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม 
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
ง.การอานรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
 
36.ขอความสุดทายของรายงานการประชุมควรจะเปนอะไร 
ก.เวลาเลิกประชุม 
ข.ผูจดรายงานการประชมุ 
ค.ผูตรวจรายงานการประชุม 
ง.วัน เดือน ป และสถานที่ประชุม 
 
37.หนังสือราชการที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติด แบงเปนกี่ประเภท 
ก.4 
ข.3 
ค.2 
ง.ประเภทเดียว 
 
38.การเขียนหรือพิมพ (หรือประทับตรา) คําวาดวน หรือดวนมาก จะตองเขียนหรือพิมพ (หรือประทับตรา) ไว
ตรงสวนใดของหนังสือ 
ก.ทายหนังสือ 
ข.ในทีเ่หน็เดนชดั 
ค.บนหัวหนังสือ 
ง.ตรงไหนก็ได 



39.การรางหนังสือราชการตองระวังเกี่ยวกับเรื่องตางๆ หลายเรื่อง เรื่องใดตอไปนี้จําเปนนอยมาก 
ก.แบบฟอรม 
ข.ใจความ 
ค.วรรคตอน 
ง.ตัวสะกดการันต 
 
40.ขอใดอาจชวยใหหนังสือราชการมีใจความแจมชัด 
ก.การใชภาษาที่งาย สั้น แตไดใจความดี 
ข.การแยกแยะใจความออกเปนขอๆ หรือตอนๆ 
ค.การทาวความถึงเรื่องที่เคยติดตอกันมา 
ง.ถกูทัง้ ก. ข. และ ค.** 
 
41.ขอใดใน 4 ขอตอไปนี้ ใหปฏิบัติเปนรายการสุดทายในการรับหนังสือ 
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ 
ข.ประทับตรารับหนังสือ 
ค.เปดผนึกซองและตรวจเอกสาร 
ง.สงใหสวนราชการทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ** 
 
42.การรางหนังสือคืออะไร 
ก.การพิมพหรือเขียนอยางยอๆ 
ข.การกําหนดโครงรางหนังสืออยางคราวๆ 
ค.การเขียนหนังสือดวยลายมือของตนเอง 
ง.การเรยีบเรยีงชัน้ตนตามเรื่องทีต่องการติดตอ** 
 
43.เหตุใดจึงตองใหมีการรางหนังสือกอนพิมพ 
ก.ตองการใหเจาของเรื่องไดเห็นตนรางกอน 
ข.ตองการดูวาใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด 
ค.ตองการใหผูรางหนังสือมีงานทําและรางหนังสือดวยความระมัด ระวัง 
ง.ตองการใหมีการตรวจแกใหเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนกอน** 
 
44.การเสนอหนังสือคืออะไร 
ก.การนําหนังสือไปสงใหผูรับ 
ข.การสงหนังสือออกจากสวนราชการ 
ค.การสรุปใจความสําคัญในหนังสือเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ 
ง.การนาํหนงัสือทีด่ําเนนิการชัน้เจาหนาที่แลวเสนอตอผูบงัคับบญัชา** 
 
45.การเสนอหนังสือท่ีดีควรปฏิบัติอยางไร 
ก.ตองเสนอเรื่องที่ไมมีปญหากอนเสมอ 
ข.ตองเสนอเรื่องสําคัญกอนเรื่องอื่นๆ 
ค.ตองแยกเรื่องเสนอเปนประเภทๆ ไป** 
ง.ตองเรียงลําดับเรื่องเสนอกอน-หลัง ตามวัน เดือน ป ที่ไดรับ 
 
 



46.ขอความขางลาง คืออะไร 
(ชื่อสวนราชการ) 
เลขรับ…………………………….. 
วันที…่……………………………. 
เวลา………………………………. 
ก.ใบรับหนังสือ 
ข.ทะเบียนหนังสือรับ 
ค.ตราประทับสาํหรบัลงรับหนงัสือ 
ง.ตราประทับสําหรับสงหนังสือ 
 
47.ขอใดไมมีกําหนดไวในทะเบียนงานสารบรรณ 
ก.ทะเบียนรับ 
ข.ทะเบยีนจาย 
ค.ทะเบียนสง 
ง.ทะเบียนเก็บ 
 
48.ตามที่ไดมีชอง “การปฏิบัติ” ไวในทะเบียนรับ-สง หนังสือนั้น เพื่อประโยชนอะไร 
ก.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นใครเปนผูสงมา 
ข.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นจะตองสงไปที่ไหน 
ค.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นควรจะตองปฏิบัติอยางไร 
ง.เพื่อใหทราบวาหนงัสือนัน้ไดมกีารปฏบิตัิการไปแลวเพยีงใด 
 
49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด 
ก.2 
ข.3 
ค.4 
ง.5 
 
50.การเก็บหนังสือแบงออกเปน 3 อยาง ขอใดไมใชวิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อยางดังกลาว 
ก.การเกบ็กอนปฏบิตั ิ
ข.การเก็บระหวางปฏิบัติ 
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว 
ง.การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 
51.การเก็บหนังสือมีประโยชนตอขอใดมากท่ีสุด 
ก.การคนหา 
ข.การตรวจสอบ 
ค.การทําความสะอาดท่ีเก็บ 
ง.ความเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
 



52.ใบรับหนังสือมีประโยชนอยางไร 
ก.แสดงวาหนังสือนั้นไมสูญหาย 
ข.แสดงวาผูรับไดรับหนังสือแลว 
ค.เปนหลักฐานวาผูสงไดสงหนังสือแลว 
ง.เปนหลกัฐานวาไดสงหนงัสือและมผีูรบัหนงัสือนัน้ไปแลว 
 
53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไมตองทําสําเนาคูฉบับไวก็ได 
ก.หนังสือภายนอก 
ข.หนังสือภายใน 
ค.หนังสือสั่งการ 
ง.หนังสอืประทบัตรา 
 
54.ในสําเนาคูฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลตอไปนี้ ยกเวนผูใดที่ไมจําเปนตองมี 
ก.ผูราง 
ข.ผูพิมพ 
ค.ผูสัง่พิมพ 
ง.ผูตรวจ-ทาน 
 
55.ขอใดเรียงลําดับสวนราชการจากใหญไปหาเล็ก ไดถูกตอง 
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง 
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง 
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก 
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก 
 
56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่สวนใดของหนังสือจึงจ ะถูกตอง 
ก.ทีมุ่มบนขวา 
ข.ที่มุมบนซาย 
ค.ที่มุมลางซาย 
ง.ที่มุมลางขวา 
 
57.ขอใดเรียงลําดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือไดถูกตอง 
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปดผนึกซองตรวจ 
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปดผนึกซองตรวจ 
ค.เปดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ 
ง.เปดผนกึ ตรวจ ประทบัตรารบั ลงทะเบยีนรับ 
 
58.การเปดซองหนังสือราชการ ถามีซองอีกชั้นหนึ่งอยูขางใน แสดงวาหนังสือนั้นตองเปนหนังสือประเภทใด 
ก.หนังสือภายใน 
ข.หนังสือภายนอก 
ค.หนังสือราชการดวน 
ง.หนังสอืราชการลับ 
 
 



59.หนังสือประทับตราตางกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแงใ ด 
ก.คําข้ึนตน 
ข.คําลงทาย 
ค.การลงชื่อ 
ง.ทัง้ ก. ข. และ ค. 
 
60.ตราที่ใชประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกําหนดใหใชหมึกสีอะไร 
ก.แดง 
ข.ดํา 
ค.น้ําเงิน 
ง.เขียว 
 
61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใชกับหนังสือสั่งการชนิดใด 
ก.คําสั่ง 
ข.ระเบียบ 
ค.ขอบังคับ 
ง.ถกูทัง้ ข.และ ค. 
 
62.บรรทัดสุดทายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะตองเปนขอความท  ี่ระบุอะไร 
ก.วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ 
ข.ชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือ 
ค.ตาํแหนงของผูมีอาํนาจออกหนังสอื 
ง.ลายมือชื่อผูมีอํานาจออกหนังสือ 
 
63.ขาราชการที่มีตําแหนงยศทหารหรือตํารวจ ตองพิมพยศลงหนาชื่อในวงเล็กใตลายเซ็นหรือไม 
ก.ไมตองพิมพยศ 
ข.พมิพยศลงไปดวย 
ค.พิมพหรือไมพิมพก็ได 
ง.ไมมีคําตอบถูก 
 
64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใชคําข้ึนตนอยางไร 
ก.เรียน 
ข.กราบเรียน 
ค.ถึง 
ง.นมสัการ 
 
65.ถาอธิบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ผูทํางานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะตองใชคําวาอยางไร 
ก.ใชตําแหนงของผูทํางานแทน 
ข.ทํางานแทน 
ค.รักษาราชการแทน  
ง.ปฏิบัติราชการแทน 
 
 



66.โทรศัพท โทรเลข หรือวิทยุใชในกรณีใด 
ก.เรื่องเรงดวน 
ข.เรื่องเก่ียวกับความลับราชการ 
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน 
ง.เรื่องทีส่ัง่ดวยหนงัสือไมทนั 
 
67.ทําไมจึงตองมีระเบียบงานสารบรรณ 
ก.เพื่อใหเจาหนาทีม่ีระเบยีบเปนหลักปฏบิตั ิ
ข.เพื่อความสะดวกแกผูบังคับบัญชาในการควบคุมงาน 
ค.เพื่อใหขาราชการพลเรือนรูเรื่องระเบียบงานสารบรรณ 
ง.เพื่อใหขาราชการรางและรับสงหนังสือราชการไดถูกตอง 
 
68.พระเจาแผนดินแตงตัว ใชราชาศัพทวาอยางไร 
ก.ทรงเครื่อง 
ข.แตงพระองค 
ค.ทรงเครื่องใหญ 
ง.ทรงพระสุคนธ 
 
69.พระภิกษุ สามเณร ปวยใชคําวาอยางไร 
ก.ไมสบาย 
ข.ประชวร 
ค.อาพาธ 
ง.ทรงพระประชวร 
 
70.ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคําสามัญวาอยางไร 
ก.เดินทาง 
ข.ฟงเทศน 
ค.ทาํบุญ 
ง.ไปวัด 
 
71.พระฉาย ตรงกับคําสามัญวาอยางไร 
ก. พระรูป 
ข.กระจกสอง 
ค.หวี 
ง.ชอนสอม 
 
72.นายกรัฐมนตรี “ตาย” คําใดจึงจะถูกตองตามราชาศัพท 
ก.ถึงแกกรรม 
ข.มรณกรรม 
ค.อสญักรรม  
ง.พิราลัย 
 
 



73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
ก.5 ป 
ข.10 ป 
ค.15 ป 
ง.ไมมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 
74.หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับตองปฏิบัติอยางไร 
ก.เก็บรักษาไวไมนอยกวา 15 ป 
ข.นําไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาต ิ
ค.ใหปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเครงครัด 
ง.ใหปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบวาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาต ิ
 
75.การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ตองไดรับอนุญาตจากใครกอน 
ก.เจาหนาที่เก็บ 
ข.ประจําแผนก 
ค.หัวหนาแผนก 
ง.หวัหนากองหรือผูไดรบัมอบหมาย 
 
76.หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเ รื่องที่เกิดข้ึนเปนประจํา เมื่อดําเนินการเสร็จ
แลวใหเก็บไมนอยกวากี่ป 
ก.1 ป 
ข.1 ป 6 เดือน 
ค.2 ป 
ง.3 ป 
 
77.ผูมีอํานาจอนุญาตใหยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการจะตองเปนผูอยูในตําแหนงระดับใดขึ้นไป 
ก.หัวหนาแผน 
ข.หัวหนาฝาย 
ค.หวัหนากอง 
ง.รองอธิบดี 
 
78.ถาปรากฏวาหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะตองปฏิบัติอยางไร 
ก.ตดิตอเจาของเรื่องเดมิเพื่อหาสําเนามาแทน 
ข.เรียกตัวผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีหายมาสอบถาม 
ค.ปลอยไปเลยแตใหหมายเหตุวาเรื่องหาย 
ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค. 
 
79.การตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือใหตั้งอยางนอยก่ีคน 
ก.2 คน 
ข.3 คน 
ค.4 คน 
ง.5 คน 
 



80.ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตองเปนหัวหนาสวนราชการในตําแหนงใด 
ก.อธิบดี 
ข.ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งเทียบเทาอธิบดี 
ค.ปลัดกระทรวง 
ง.ถกูทัง้ ก. ข. และ ค. แลวแตกรณ ี
 
81.คณะกรรมการทําลายหนังสือจะตองแตงตั้งจากขาราชการระดับใดขึน้ไป 
ก.ระดับ 2 
ข.ระดับ 3 
ค.ระดับ 4 
ง.ระดับใดก็ได 
 
82.ผูมีอํานาจอนุมัติการทําลายหนังสือราชการในสวนภูมิภาคไดแก ผูใด 
ก.ปลัดจังหวัด 
ข.อธิบด ี
ค.รองผูวาราชการจังหวัด 
ง.ผูวาราชการจังหวดั 
 
83.ตราครุฑที่ใชสําหรับเปนแบบพิมพในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ  มีความสูงเทาไร 
ก.2.5 ซม. 
ข.3.0 ซม. 
ค.3.5 ซม. 
ง.4.0 ซม. 
 
84.ขนาดตราครุฑท่ีใชประทับแทนการลงชื่อตองเปนวงกลม 2 วงซอนกัน มีขนาดเสนผาศูนยกลางวงนอกและ
วงในเทาไร 
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม. 
ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม. 
ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม. 
จ.ขนาดพอเหมาะเทาไรก็ได 
 
85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใชในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีก่ีขนาด 
ก.2 ขนาด 
ข.3 ขนาด 
ค.4 ขนาด 
ง.5 ขนาด 
 
86.การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูมายืมและขอรับหนังสือตองเปนขาราชการที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาสวนราชการในตําแหนงใดขึ้นไป 
ก.หวัหนาแผนก 
ข.หัวหนาฝาย 
ค.หัวหนากอง 
ง.รองอธิบดี 



87.การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแลวของกระทรวงตางๆ ตามปกติเปนหนาที่ของใคร 
ก.แผนกสารบรรณของแตละกรม 
ข.แผนกเก็บกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ง.ถกูทัง้ ก. ข. และ ค. 
 
88.การยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการ ผูมีอํานาจในการดําเนินการยืมจะตองเปนหัวหนาสวนราชการ
ตําแหนงระดับใดขึ้นไป 
ก.หัวหนาแผนก 
ข.หัวหนาฝาย 
ค.หวัหนากอง 
ง.รองอธิบดี 
 
89.หนังสือราชการประเภทใดที่ตองเก็บรักษาไวเปนหลักฐานทางราช การตลอดไป 
ก.หนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร 
ข.หนังสือเก่ียวกับสถิติ หลักฐาน 
ค.หนังสือท่ีตองใชสําหรับการศึกษาคนควา 
ง.ถกูทัง้ ก. ข. และ ค. 
 
90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคําลงทายวา “ขอแสดงความนับถือ” เปนหนังสือที่มีไปถึงใคร 
ก.อธิบดี 
ข.ปลัดกระทรวง 
ค.ขาราชการระดับ 5 
ง.ถกูหมดทุกขอ 


