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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดกอตั้งข้ึนเมื่อ ป พ.ศ. 2500 เดิมเรียกวา 

"อนามัยจังหวัดรอยเอ็ด" ตั้ง อยูทางทิศเหนือ ของศาลากลาง จังหวัดรอยเอ็ด หรือบริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรในปจจุบัน ลักษณะเปนอาคารไมยกพื้นมีหลายหนวยงานตั้งอยู
บนอาคารเดียวกัน เชน สถานีตํารวจ มีเจาหนาที่ประจําอยู 5 -6 คน ตอมามีการขยายออก
ไปสูอําเภอตาง ๆ จึงไดยายมากอตั้ง ณ สถานที่ปจจุบัน ที่เลขท่ี 52ถนนเทวาภิบาล อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด มีพื้นที่ประมาณ 5ไร 2 งาน มีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา 

 
วิสัยทัศน 

“ รอยเอ็ดเปนผูนําดานสุขภาพดี  ดวยวิถีแหงความพอเพียง ในป 2559 ” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนา บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่ได

คุณภาพมาตรฐาน  
3. เสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4. วิจัย พัฒนาและการจัดการความรูดานสุขภาพ 
5. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1.พัฒนา บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่

ไดคุณภาพมาตรฐาน  
3. เสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
4. วิจัย พัฒนาและการจัดการความรูดานสุขภาพ 
5. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค 

1.โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญลดลง  
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2.พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล เมื่อเกิด โรค
ระบาด และภัยพิบัติ  และคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได 
4. อสม. กสค. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ 
5. พัฒนาบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เสมอภาค และเปนธรรม 
6. หนวยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน 
7. หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการใหไดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  
8. บุคลากรมีความรูทักษะและขีดสมรรถนะเหมาะสม  
9. หนวยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 
โครงสราง บทบาท ภารกิจ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด    เปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค มี
อํานาจหนาที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนี้  

1. จัดทําระบบยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด  
2. ดําเนินการและประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด  
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสุนนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขใน

เขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

4. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย 
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การสาธารณสุข  
 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิง
อื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภท สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ
หรอืปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ จําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย
ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น 
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติการ  
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล

สําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ   
(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงที่จะมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 

 คณะกรรมการสาธารณสุข 
 “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายก
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดลอม และ
การคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  
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ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ

เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

(3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวน
ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น 

(4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการ  
(5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ  
(6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ  
 

 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปน

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้ 
(1) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให 
(2) กําหนดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ

สถานที่เอกชน 
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือ

ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือ
ลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  
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ความรูเกี่ยวกับสุขภาพแหงชาติ 
 

 “สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

“ปญญา” หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดใน
เหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงาม
และเอื้อเฟอเผ่ือแผ 

“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ 

“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการตาง ๆ อันเกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขที่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับ 

“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายวาดวย สถานพยาบาล 

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการ
ประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการ

สุขภาพแหงชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 

 สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ 
บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซึ่งมี

ความจําเพาะ ซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม 
และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม 

สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตาง ๆ ที่มี
ความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและ
เหมาะสมดวย 

ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการ
ที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของ
บุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใด ๆ ผูใด
จะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ กฎหมายอื่น
เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใชของตน ไมได  

ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ ใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูรับบริการจะใชประกอบการ
ตัดสินใจใน การรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะ
ใหบริการนั้นมิได 

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด 
ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
 

 คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ 



ห น า  | 12 

 

 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ 
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคน เปน

กรรมการ 
(4) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 
(5) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ 
(6) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปน

กรรมการ 
(7) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคน 

เปนกรรมการ 
(8) ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

โรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(9) ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ซึ่งตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข

โดยเลือกกันเองจํานวนหกคน เปนกรรมการ 
(10) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติ

บุคคลหรือไม ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน เปนกรรมการ 
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงาน

ของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  
 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(3) ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ 
(4) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(5) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออกจากหนวยงาน

ของรัฐ 
(6) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ 
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อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 

 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” 
หมายความวา การกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบ
อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการ
ทํางาน 

“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
และใหหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางาน หรือทํา
ผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้น
จะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดใน กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู
ประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนให แกหรือใน
สถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 

“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป 
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา 

หรือส่ังใหลูกจางทํางานตามหนาท่ีของหนวยงาน 
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่ง

นายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  

“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่
มีลูกจางทํางานอยูในหนวยงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการ  
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 บททั่วไป  
ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการ

ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และ
สุขภาพอนามัย 

ใหลูกจางมีหนาท่ีใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริม
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ  
 

 การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

บุคคล ใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก จะตอง
ข้ึนทะเบียนตอสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน การข้ึนทะเบียน การออกใบแทนการขึ้น
ทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกําหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไม
รับข้ึนทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา 9 ผูขอข้ึนทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอน
ทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ อธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมรับ
ข้ึนทะเบียนหรือการเพิก ถอนทะเบียน 

นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก จะตอง
ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทน
ใบอนุญาต หรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกใหแกนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้น
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของ
อธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
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นายจางจะตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร 
หนวยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให
นายจางแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานและแจก คูมือ
ปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขาทํางาน เปล่ียนงาน หรือเปล่ียนสถานที่ทํางาน  

ในกรณีที่นายจางไดรับคําเตือน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหปฏิบัติการ ใหนายจางแจง
หรือปดประกาศคําเตือน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยดังกลาว ในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบ
กิจการเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

นายจางจะตองจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหาร
จัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานได
อยางปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน หรือ
เปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทํางาน 

นายจางจะตองติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ังขอความแสดงสิทธิและ
หนาที่ของนายจางและลูกจางตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถาน
ประกอบกิจการ 

ในกรณีที่นายจางเชาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่ง
อื ่นใดที ่นํามาใชในสถานประกอบกิจการ ใหนายจางมีอํานาจดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณหรือส่ิงอื่นใดที่เชานั้น 

ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหาย และไมสามารถ
แกไขไดดวยตนเองใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
5. คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของส่ิงแวดลอม ซึ่งกําหนดเปน
เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
 ตอบ ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ 
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
6. ผูรักษาการใน พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
 
 
 
 
7. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 

ก.  นายกรัฐมนตรี     
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ง.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 
8. เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. สภาพความเจริญ     ข. จาํนวนประชากร  
ค. ยานชุมชนของแตละทองถิ่น  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุมชนของแตละทองถิ่น 
 
9.เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ ภายในก่ีวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือ
ครบถวนตาม ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 
 ตอบ ค. สามสิบวัน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตาม ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 
 
10.ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายใน กําหนดเวลา  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินกี่วัน 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 
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 ตอบ ข. สิบหาวัน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจา พนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คําส่ังไมอนุญาตไดภายใน กําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไม
เกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต
ทราบ กอนสิ้นกําหนดเวลา ที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 
 
11. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 
 ตอบ ข. สิบหาวัน 

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 
 
12.ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดนานเทาใดนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  
 ก. หนึ่งเดือน     ข. หกเดือน 
 ค. หนึ่งป     ง. สองป 
 ตอบ ค. หนึ่งป 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอน ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  
 
13. ผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตาราง
เมตรโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
ข. จําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท 
ค. จําคุกไมเกินหาเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท 
ง. จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ตอบ ง. จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
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แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 

___________________________ 
 
3. การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและ   ควบคุมงาน การ
แลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย หมายความถึงขอใด 
 ก. การพัสดุ     ข. พัสดุ 
 ค. การซื้อ     ง. การขาย 
 
4. งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หมายความถึงขอใด 
 ก. เงินกู     ข.  เงินงบประมาณ 
 ค. เงินชวยเหลือ    ง. เงินประจําป 
 
5. หัวหนาสวนราชการ สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความถึงใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. อธิบดี 
 ค. หัวหนาสวนราชการ   ง. ปลัดกระทรวง 
 
6. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีอักษรยอวาอยางไร 
 ก. ควพ.     ข. คกว. 
 ค. กวก.     ง. กวพ. 
 
7.  การซื้อและการจาง กระทําไดกี่วิธี 
 ก. 4 วิธี     ข. 5 วิธี 
 ค. 6 วิธี     ง. 7 วิธี 
 
8. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา คือการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีวงเงินเทาใด 
 ก. มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 ข. มีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 ค. มีราคาเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท 
 ง. มีราคาเกิน 400,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท 
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9. การซื้อพัสดุเพื่อใชในราชการลับ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เปนการซื้อ
แบบใด 

ก. การซื้อโดยวิธีสอบราคา   ข. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา 
ค. การซื้อโดยวิธีพิเศษ    ง. การซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ 

 
10. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 
 ก. รอยละ 40     ข. รอยละ 50 
 ค. รอยละ 60     ง. รอยละ 70 
 
11. การส่ังซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง ในวงเงิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
อยูในอํานาจหนาที่ของใคร 

ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. ปลัดกระทรวง 
ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. ถูกทุกขอ 

 
12. การจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําไดกี่วิธี 
 ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
 ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
 
13. การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคย
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดี ใหใชกับการกอสราง
ที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 2,000,000 บาท เปนการจาง
แบบใด 

ก. การจางโดยวิธีตกลง   ข. การจางโดยวิธีคัดเลือก 
ค. การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด   
ง. การจางโดยวิธีพิเศษ 

 
14. ขอใดเปนการวาจางโดยการประกวดแบบ  

ก. อนุสาวรีย       ข. รัฐสภา  
 



ห น า  | 21 

 

 

แนวขอสอบ พัสดุ 
 
1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
 (1) เปนงานหลักของธุรกิจ 
      (2) ทําใหหาพัสดุมาใชไดตามปริมาณที่ตองการ      
 (3) เปนปจจัยในการบริหารธุรกิจ 
      (4) ชวยใหการบริหารประสบความสําเร็จ   
 (5) ทําใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดประโยชนสูงสุด 
       ตอบ 4   การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจมาก  เพราะจะ
มีผลตอความอยูรอดหรือกําไรของธุรกิจ  โดยพัสดุถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการบริหารธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จ   ซึ่งปจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบดวย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ 
(Material), และการบริหาร (Management) 
 
2. ทานสามารถลดตนทุนการผลิตทางดานพัสดุไดอยางไร   
       (1) ประหยัดคาใชจายในการจัดหาและคาเก็บรักษา 
       (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไมถูกวิธี  และซ้ือสินคาที่ดีราคาถูก 
       (3) คํานวณความตองการไดถูกตองตามความตองการ 
       (4) ถูกท้ังขอ 1 และ 2                                    
 (5) ถูกท้ังขอ 1, 2 และ 3 

          ตอบ 5  การบริหารงานพัสดุมีบทบาทตอผลการดําเนินงานทั้งตอธุรกิจเอกชนและ
หนวยงานของรัฐ ผูบริหารงาน จึงควรใหความสนใจงานดานการพัสดุนับตั้งแตการประมาณ
ความตองการ การจัดหาจัดซื้อ  การบริหารงาน  คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนสง  
การบํารุงรักษา  ตลอดจนการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี   ซึ่งการ บริหารงานพัสดุที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะทําใหสามารถลดตนทุนตางๆ ได 

 
3. ขอใดคือกลยุทธในการบริหารงานพัสดุ          
 (1) ไดแหลงผูขายที่ดี  มีพัสดุใชอยางตอเนื่อง 
       (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
       (3) ซื้อพัสดุไดในราคาถูก  คุณภาพดี          (4) ถูกท้ังขอ 1 และ 2            
 (5) ถูกท้ังขอ 2 และ 3 
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9. ธุรกิจที่ดําเนินกิจการมาแลวควรคํานวณความตองการอะไรเปนอันดับแรก 
 (1) ความตองการเริ่มแรก               (2) ความตองการทดแทน               
 (3) ความตองการพิเศษ (4) ความตองการสํารอง                 
 (5) ความตองการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา 
       ตอบ 2  ธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมมาแลวควรคํานวณความตองการทดแทนเปนอันดับ
แรก  ซึ่งเปนความตองการพัสดุเพื่อนํามาทดแทนพัสดุที่เคยมีอยู   แตอาจใชหมดไปหรือเกิด
การชํารุดเสียหายหรือเส่ือมสภาพเนื่องจากการใชงาน  จึงตองมีการจัดหาพัสดุเพื่อทดแทน
เมื่อถึงเวลาอันควร 
 
10.พัสดุที่ตองใชในโครงการสัมมนาจัดวาเปนความตองการดานใด 
 (1) ความตองการเริ่มแรก               (2) ความตองการทดแทน               
 (3) ความตองการพิเศษ (4) ความตองการสํารอง                 
 (5) ความตองการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา 
       ตอบ 3 พัสดุที่ใชในโครงการสัมมนาจัดวาเปนความตองการพิเศษ    อันเปนความ
ตองการพัสดุเพื่อใชสําหรับโครงการพิเศษ เปนความตองการท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราวและจะ
หมดไปเมื่อเสร็จส้ินโครงการ และถามีพัสดุเหลือใชจะตองสงคืนหรือจําหนายตอไป 
 
11.สําหรับกิจการที่จัดตั้งใหมมีความตองการอะไรเปนอันดับแรก 
 (1) ความตองการเริ่มแรก               (2) ความตองการทดแทน               
 (3) ความตองการพิเศษ (4) ความตองการสํารอง                 
 (5) ความตองการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา 
       ตอบ 1 ความตองการเบื้องตนหรือความตองการเริ่มแรก เปนความตองการพัสดุที่
เกิดข้ึนเมื่อเริ่มโครงการ หรือมีการจัดตั้งหนวยงานใหม จึงจําเปนตองใชพัสดุตางๆ ซึ่งไมเคย
มี หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในดานมาตรฐานพัสดุ  จึงจําเปนตองมีพัสดุซึ่งตรงกับมาตรฐาน
ที่เปล่ียนไป 
 
12.ระหวางที่เรารอสินคาที่ส่ังไวเพื่อไมใหสินคาขาดมือเราตองกําหนดความตองการดานใด 
 (1) ความตองการเริ่มแรก               (2) ความตองการทดแทน               
 (3) ความตองการพิเศษ (4) ความตองการสํารอง                 
 (5) ความตองการเพื่อชดเชยเวลาในการจัดหา 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


