
ขอสอบ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและงานดานสารบรรณ 

ขอ 1 การตรวจสอบขอมูลขาวสารและหนังสือราชการที่ไดรับในระบบอีเมลของสวนราชการ จะตอง

ตรวจสอบตามขอใด 

ก. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห  

ข. อยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห 

ค. ไมนอยกวาวันละ 1 ครั้ง ในเวลาราชการ 

ง. ไมนอยกวาวันละ 2 ครั้ง ในเวลาราชการ 

ขอ 2 กรณีสวนราชการไดรับอเีมลภายหลังเวลา 16.30 นาิกา จะตองแจงยืนยันการไดรับอีเมลโดยการ

ตอบกลับ (reply) ตามเวลาในขอใด 

ก. ภายใน 1 ชั่วโมง นับแตไดรับอีเมล 

ข. ภายใน 3 ชั่วโมง นับแตไดรับอีเมล  

ค. ไมเกิน 10.00 นาิกา ของวันทำการถัดไป 

ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

ขอ 3 ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับการจัดทำขอมูลขาวสารหรือหนังสือราชการเพื่อสงทางอีเมล 

ก. ชื่อไฟลใหใชเลขอารบิก 

ข. ตองแปลงหนังสือใหเปนไฟล PDF 

ค. ไฟลตองมีความละเอียดไมนอยกวา 150 dpi 

ง. ชื่อไฟลใหใชเครื่องหมายขีดลาง (_) แทนการเวนวรรค 

ขอ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2564 กำหนดใหสวนราชการ

จัดใหมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือสง ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ซึ่งกำหนดใชบังคับเม่ือใด 

ก. ตั้งแต 26 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

ข. ตั้งแต 23 สิงหาคม 2564 เปนตนไป 

ค. ตั้งแต 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

ง. ตั้งแต 26 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

ขอ 5 โดยปกติหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีอายุการเก็บหนังสือในขอใด 

ก. 5 ป 

ข. 10 ป 

ค. 20 ป 

ง. ไมมีอายุการเก็บหนังสือ 
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ขอ 6 ขอใดคือความหมายของ "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส"  

ก. การรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือ ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ข. การรับสงและเก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือหนังสือ ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยรวม

ถึงการรับสงโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ หรือที่สวนราชการจัดใหแกเจาหนาที่ และ

ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามที่หัวหนาสวนราชการกำหนด 

ค. หนังสือราชการที่จัดทำ และไดรับ สง หรือเก็บรักษาตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ง. การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และให

หมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น 

ขอ 7 หากเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลาง ตรวจพบ Spam mail ตองดำเนินการอยางไร 

ก. เปดเอกสารโดยเร็ว 

ข. คลิกลิงกที่แนบมากับอีเมลทันที 

ค. ยายไปยังกลองจดหมายเขา (inbox) 

ง. ลบอีเมลทิ้งทันที 

ขอ 8 หนังสือราชการมีกี่ฉบับ 

ก. 3 

ข. 4 

ค. 5 

ง. 6 

ขอ 9 หนังสือราชการมีกี่ชนิด 

ก. 3 

ข. 4 

ค. 5 

ง. 6 

ขอ 10 ตัวอักษรที่ใชในหนังสือราชการ ตรงกับขอใด และมีขนาดเทาไร 

ก. TH sarabun ขนาด 16 

ข. Angsana ขนาด 16 

ค. TH sarabun ขนาด 14 

ง. Angsana ขนาด 14 
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ขอ 11 การจัดทำรายงานการประชมุ ตองมีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยหัวใจสำคัญของรายงานการ
ประชุม คือขอใด 
ก. ความสวยงาม เรียบรอยของรายงานการประชุม 
ข. การบันทึกความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
ค. การบันทึกหลักฐานไวเพ่ือประโยชนในการอางอิง 
ง. ตองลงชื่อและตำแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขารวมประชุมไวดวย 
ขอ 12 ผูใดมีอำนาจหนาที่แกไขเพิ่มเติมภาคผนวกทายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. ไมมีขอใดถูก 
ขอ 13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเตมิลาสุดโดยกฎหมาย
ใด 
ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ข. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
ขอ 14 ขอใดไมถูกตอง 
ก. หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการถือเปนหนังสือราชการ 
ข. หนังสือราชการมี 6 ชนิด 
ค. ชั้นความเร็ว "ดวนมาก" เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือ 
ง. โดยปกติตองเก็บหนังสือไวไมนอยกวา 10 ป 
ขอ 15 งานสารบรรณ คือ งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร โดยมีขั้นตอนตามขอใด 
ก. การจัดทำการสง การรับ การยืม การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย  
ข. การจัดทำการรับ การสง การยืม การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย 
ค. การจัดทำการสง การรับ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย  
ง. การจัดทำการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย 
ขอ16 บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหประชาชนทราบ เปนความหมายในขอใด 
ก. แถลงการณ 
ข. ประกาศ 
ค. บันทึก 
ง. ขาว 
ขอ 17 ขอใดมิใชหนังสือสั่งการ 
ก. คำสั่ง 
ข. ประกาศ 
ค. ระเบียบ 
ง. ขอบังคับ 
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ขอ 18 การลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอในสำเนาคูฉบับไวที่ใดของหนังสือ 
ก. ตรงกลางดานขวาของหนังสือ 
ข. ตรงกลางดานซายของหนังสือ 
ค. ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
ง. ขางทายขอบลางดานซายของหนังสือ 
ขอ 19 การประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ ตองกรอกรายละเอยีดในขอใด 
ก. เลขรับ วันที่ เวลา 
ข. เลขลับ วันที ่
ค. เลขรับ วันที ่
ง. เลขลับ วันที่รับ 
ขอ 20 ตามมาตรฐานกระดาษโดยปกติกระดาษปอนดขาวตองมีน้ำหนักเทาใด 
ก. 50 กรัม ตอตารางเมตร 
ข. 60 กรัม ตอตารางเมตร 
ค. 70 กรัม ตอตารางเมตร 
ง. 80 กรัม ตอตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 


