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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว1าด3วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก3ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2560 
 

ข"อใดคือหนังสือท่ี “ให"เจ"าหน"าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว” 

ก. ด%วนมาก 

ข. ด%วน 

ค. ด%วนท่ีสุด 

ง. ด%วนในทันที 

ตอบ. ด%วนมาก 

 

ด>วนมาก ด>วน ด>วนท่ีสุด ขนาดข"อใดกล>าวถูก 

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม%เล็กกว%า 32 พอยทB 

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม%เล็กกว%า 18 พอยทB 

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม%เล็กกว%า 25 พอยทB 

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม%เล็กกว%า 20 พอยทB 

ตอบ. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม%เล็กกว%า 32 พอยทB. 
 

 

หนังสือติดต>อราชการท่ีเปFนแบบพิธีโดยใช"ตราครุฑเปFนหนังสือติดต>อระหว>างส>วนราชการ หรือส>วนราชการมีถึง

หน>วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช>ส>วนราชการ เรียกว>า 

ก. หนังสือภายใน 

ข. หนังสือภายนอก 

ค. หนังสือส่ังการ 

ง. หนังสือประทับตรา 

ตอบ. หนังสือภายนอก 

 

หนังสือท่ีใช"ประทับตรา ใช"ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน"าส>วนราชการระดับใดข้ึนไป 

ก. กรม 

ข. กอง 

ค. แผนก 

ง. สำนัก 

ตอบ. กรม 
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บรรดาข"อความท่ีผู"มีอำนาจหน"าท่ีได"วางไว"โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม>ก็ได" เพ่ือถือเปFนหลักปฏิบัติงานเปFน

การประจำ คือ 

ก. ประกาศ 

ข. ขOอบังคับ 

ค. คำส่ัง 

ง. ระเบียบ 

ตอบ. ระเบียบ 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว>าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก"ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช"วันใด 

ก. 26 ธันวาคม 2560 

ข. 27 ธันวาคม 2560 

ค. 29 ธันวาคม 2560 

ง. 30 ธันวาคม 2560. 

ตอบ. 30 ธันวาคม 2560. ตาม ขOอ 2 ระเบียบน้ีใหOใชOบังคับต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปYนตOนไป 
 

ข"อบังคับใช"กระดาษแบบใด 

ก. กระดาษตราครุฑ. 

ข. กระดาษบันทึกขOอความ 

ค. กระกาษคำส่ัง 

ง. กระดาษขนาด A4 

ตอบ. กระดาษตราครุฑ 

 

บรรดาข"อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร>ให"ทราบ เรียกว>า 

ก. ประกาศ 

ข. แถลงการณB 

ค. ข%าว. 

ง. คำสัง 

ตอบ. ค. ข%าว 

 

หนังสือรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเปFนเร่ืองสำคัญท่ีออกให"แก>บุคคล ให"ติดรูปถ>ายของผู"ท่ีได"รับการรับรอง ขนาดใด 

ก. 1 x 2 เซนติเมตร 

ข. 3 x 4 เซนติเมตร 

ค. 4 x 5 เซนติเมตร 
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ง. 4 x 6 เซนติเมตร 

ตอบ. 4 x 6 เซนติเมตร 

 

หนังสือท่ีเจ"าหน"าท่ีทำข้ึนหรือรับไว"เปFนหลักฐานในราชการ มีก่ีชนิด 

ก. 2 ชนิด 

ข. 3 ชนิด 

ค. 4 ชนิด 

ง. 5 ชนิด 

ตอบ. 4 ชนิด - ส%วนราชการรับไวOเปYนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 

และหนังสืออ่ืน 

 

หนังสือ มีก่ีชนิด 

ก. 3 ชนิด 

ข. 4 ชนิด 

ค. 5 ชนิด 

ง. 6 ชนิด 

ตอบ. 6 ชนิด 1)หนังสือภายนอก 2)หนังสือภายใน 3)หนังสือประทับตรา 4)หนังสือส่ังการ 5)หนังสือประชาสัมพันธB 6)

หนังสือท่ีเจOาหนOาท่ีทำข้ึน หรือรับไวOเปYนหลักฐานในราชการ 

 

รายงานการประชุม ให"ทำการบันทึกความคิดเห็นไว"เปFนหลักฐาน ยกเว"นข"อใด 

ก. ผูOมาประชุม 

ข. ผูOไม%มาประชุม 

ค. ผูOเขOาร%วมประชุม 

ง. มติของท่ีประชุม 

ตอบ. ผูOไม%มาประชุม. 

 

ข"อใดคือหนังสือท่ี “ให"เจ"าหน"าท่ีปฏิบัติเร็วกว>าปกติ เท>าท่ีจะทำได"” 

ก. ด%วนมาก 

ข. ด%วน 

ค. ด%วนท่ีสุด 

ง. ด%วนในทันที 

ตอบ. ด%วน 
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การเก็บหนังสือแบ>งออกเปFนก่ีชนิด 

ก. 3 ชนิด 

ข. 4 ชนิด 

ค. 5 ชนิด 

ง. 6 ชนิด 

ตอบ. 3 ชนิด.**การเก็บหนังสือแบ%งออกเปYน การเก็บระหว%างปฏิบัติการเก็บเม่ือปฏิบัติ 

เสร็จแลOว และการเก็บไวOเพ่ือใชOในการตรวจสอบ 

 

การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม>เสร็จให"อยู>ในความรับรับผิดชอบของเจ"าของเร่ือง เรียกว>า 

ก. การเก็บระหว%างปฏิบัติ 

ข. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลOว 

ค. การเก็บไวOเพ่ือใชOในการตรวจสอบ 

ง. การเก็บตOนเร่ือง 

ตอบ. การเก็บระหว%างปฏิบัติ. 

 

หนังสือท่ีได"ปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล"ว และเปFนคู>สำเนาท่ีมีต"นเร่ืองจะค"นได"จากท่ีอ่ืนให"เก็บไว"ไม>น"อยกว>าก่ีป[ 

ก. 1 ปf 

ข. 5 ปf 

ค. 10 ปf 

ง. 25 ปf 

ตอบ. 5 ปf 

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให"เก็บไว"ไม>น"อยกว>าก่ีป[ 

ก. 1 ปf 

ข. 3 ปf 

ค. 5 ปf 

ง. 10 ปf 

ตอบ. 10 ปf 
 

ทุกป[ปฏิทินให"ส>วนราขการจัดส>งหนังสือท่ีมีอายุครบก่ีป[ นับจากวันท่ีได"จัดทำข้ึน ให"กองจดหมายเหตุแห>งชาติ กรม

ศิลปากร 

ก. 10 ปf 

ข. 15 ปf 
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ค. 20 ปf 

ง. 25 ปf 

ตอบ. 20 ปf 
 

ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ\ มีก่ีขนาด 

ก. 1 ขนาด 

ข. 2 ขนาด 

ค. 3 ขนาด 

ง. 4 ขนาด 

ตอบ. 2 ขนาด. 

 

มาตรฐานซอง โดยปกติให"ใช"กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักก่ีกรัมต>อ ตารางเมตร 

ก. 20 กรัม 

ข. 40 กรัม 

ค. 60 กรัม 

ง. 80 กรัม 

ตอบ. 80 กรัม. 

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให"ใช"กระดาษปอนด\ขาว น้ำหนักก่ีกรัมต>อ ตารางเมตร 

ก. 20 กรัม 

ข. 40 กรัม 

ค. 60 กรัม 

ง. 80 กรัม 

ตอบ. 60 กรัม 

 

ตราช่ือส>วนราชการ มีลักษณะเปFนรูปวงกลมสองวงซ"อนกันล"อมครุฑ เส"นผ>าศูนย\กลางวงในก่ีเซนติเมตร 

ก. 2.0 เซนติเมตร 

ข. 3.5 เซนติเมตร. 

ค. 4.5 เซนติเมตร 

ง. 5.0 เซนติเมตร 

ตอบ. 3.5 เซนติเมตร. 
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ให"หัวหน"าส>วนราชการระดับกรมแต>งต้ังคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด"วยประธานกรรมการ และกรรมการ

อีกอย>างน"อยก่ีคน 

ก. 1 คน 

ข. 2 คน 

ค. 3 คน 

ง. 4 คน 

ตอบ. 2 คน. 

 

ใครเปFนผู"รักษาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว>าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. รัฐมนตรีว%าการกระทรวงมหาดไทย 

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. 

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. 

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว>า “ห"ามทำลาย” ใช"หมึกสีอะไร 

ก. ดำ 

ข. แดง 

ค. น้ำเงิน 

ง. สีอะไรก็ไดO 

ตอบ. แดง. 
 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว>า “เก็บถึง พ.ศ....”ใช"หมึกสีอะไร 

ก. ดำ 

ข. แดง 

ค. น้ำเงิน 

ง. สีอะไรก็ไดO 

ตอบ. น้ำเงิน. 


