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    ใบไม หมายถึง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกื้อกูลมนุษยเพราะมีการสังเคราะหแสง 
(photosynthesis) รวมทั้งเปนปุยที่เปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตในโลกดวย  
     แผนดิน หมายถึง ความเชื่อมตอระหวางตนไมที่ตองพึ่งพาดิน ดินตองไดรับปุยจาก
ตนไม ภาพนี้เปนตัวแทนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) กรมปาไม 
(ปม.) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และกรมทางดานส่ิงแวดลอมทั้งหมด คือ กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  

3. ชาง 2 เชือก เปน ชางเพศเมีย (แม) และลูกชาง หมายถึง สัตวปา ความ
เขมแข็ง การดํารงพันธุ ความเมตตาของแมที่มีตอลูก ลูกชางเปนชางเผือก หมายถึง ความ
เปนพิเศษ เปนตัวแทน อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตวปา อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองคการ
สวนสัตว (อสส.)  

4. ปลาโลมา หมายถึง มีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (adaptation) วิวัฒนาการ 
(evolution) เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝง และ หาดทราย แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ทช.) และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ในสวนของ
อุทยานแหงชาติทางทะเล สําหรับคล่ืนน้ําจืด แทน กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (ทบ.) และองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  

5. พระอาทิตย หมายถึง ผูกอใหเกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง เปนอํานาจ พลังงาน 
ที่สะอาดและบริสุทธิ์ (Clean Development Mechanism) และส่ิงแวดลอม จึงเปนตัวแทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ทส.)  

6. เพชร หมายถึง ความแข็งแกรง ความมีคา สะอาด บริสุทธิ์ เปนแรชนิดหนึ่งแทน
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  

7. หยดน้ํา หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แทนกรม
ทรัพยากรน้ํา (ทน.) และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.)  

8. ลายไทย หมายถึง ความเปนไทย  
9. มณฑป แสดงถึง ความเปนไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคม สามารถ

ทะลุทะลวงปญหาได  
10. ลูกโลก เปนโลกใบเดียวกันแตมี 2 ดาน ดานตะวันออก (ประเทศไทย) และดาน

ตะวันตก  
     ลูกโลกทั้ง 2 ดาน มีไมค้ํา หมายถึง เรื่องส่ิงแวดลอมเปนเรื่องของทั้งโลก และ
ประเทศไทยค้ําจุนโลกใบนี้ไวทั้งโลก  
     โลกมีสีฟา หมายถึง สิ่งแวดลอม ที่สะอาดและบริสุทธิ์  
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ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

 
1. แนวความคิดและหลักการ 

1.1 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
ความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนา
ประเทศเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสรางคุณภาพแหง ชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนด
แนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพ
สมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนดแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต  
  การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได ของประชาชาติเปนสิ่งที่รัฐจําเปนตองทํา และ
ที่ทํามานับวาไดผลดีเปนที่ชื่นชม นับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504 - 2509) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แตในชวงเวลาที่ผานมา ในระยะแรกประเทศ
ไทยซึ่งก็เปนเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วไป ที่มิไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ที่จะตองมีนโยบาย และแผนงานปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย ซึ่ง
ยังผลใหเกิดการฉกชิงใชทรัพยากรธรรมชาติอันเปนการทําลายดุลยภาพของระบบนิเวศ และ
ทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดจากดรรชนีรายได
ประชาชาติ จึงมิไดสะทอนใหเห็นความสูญเสียและสูญเปลาของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความ เส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอม รายไดของประชากรที่เพิ่มพูนขึ้นแมจะชวยใหประชาชนมี
ของกินและของใชมาก ข้ึน แตก็ทําใหคุณภาพของชีวิตลดนอยถอยลงอันเนื่องมาจากความ
เส่ือมโทรมของสิ่ง แวดลอม และการเสียดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งมีคุณคาที่ประเมินมิไดและ
ยากท่ีจะฟนฟู ใหคืนสูสภาพเดิมได เชน ปาไม ซึ่งนอกจากเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ย่ิงที่มนุษยไดใชเพื่อการดํารงชีพ แลว ปาไมยังเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนรักษาดุลยภาพของ
ธรรมชาติในการควบคุมสภาพดิน ฟาอากาศ ทําใหฝนตกตามฤดูกาล เปนเขตกําบังลมพายุ 
เปนแหลงกักเก็บน้ําและระบายน้ําที่มนุษยไดมีใชตลอดป ชวยปองกันบรรเทาอุทกภัย 
ปองกันการพังทลายของหนาดินจากกระแสน้ําและลมพายุ เปนนิเวศของมวลพันธุพืช และ
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พันธุสัตวที่ประกอบกันเปนระบบ เปนหวงโซอาหาร อันเปนวงจรพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
ตลอดจนเปนแหลงที่ใชประโยชนจากกาซคารบอนไดออกไซด และผลิตออกซิเจนซึ่งจําเปน
แกการดํารงชีวิตของมวลมนุษยและสัตว ปาไมซึ่งเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนดุลยภาพของ
ธรรมชาติและเปนปจจัยสําคัญของ ชีวิต ไดเคยมีอยูในประเทศของเรารวมทั้งส้ิน 171 ลานไร 
หรือรอยละ 53 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 แตจากขอมูลลาสุด ป 2536 ปรากฏวาพื้นที่ปาไมรวมทั้งประเทศเหลืออยู
เพียง 83.5 ลานไร หรือรอยละ 26 ของพื้นที่ประเทศ การสูญเสียพื้นที่ปาไมดังกลาวและ
ความเสื่อมโทรมในดานตางๆ ของส่ิงแวดลอมในชวงที่ผานมา แมจะเปนผลจากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม แตก็มิใชวาการพัฒนาเศรษฐกิจยอมจะยังใหเกิดการใช
ทรัพยากรในลักษณะทําลาย และเกิดความเสื่อมโทรมอยางหลีกเล่ียงมิได เพียงแตวา
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นควรจักตองมีนโยบายและแผนการสง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวยเทานั้น การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะดําเนินไปได โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอมดังที่ไดเปนมา อีกท้ังนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมกจ็ะไมเปน อุปสรรคสกัดก้ันการพัฒนาเศรษฐกิจ  
  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมระยะยาว 20 ป จาก พ.ศ.
2540 ถึง 2559 เนื่องดวยลักษณะงานการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมจําเปนตองใชเวลา 
และมีความตอเนื่องในการดําเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล ในการพิจารณากําหนดนโยบายและ
แนวทางในชวงจากป 2540 ถึงป 2559 นั้น นอกจากจะไดคํานึงถึงความสําคัญรีบดวนในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และความจําเปนในการฟนฟูสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เปนพื้นฐานดัง กลาวแลวก็ยังไดคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญอยางอื่นที่จะมีบทบาท
เกี่ยวของเปนตัว แปรในชวง 20 ป กลาวคือ 
  (1) ประชากรที่จะเพิ่มข้ึนในฐานะผูทําการ ผูบริโภค - อุปโภค และผูอาศัย  

(2) เทคโนโลยี ซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต การส่ือสาร การคมนาคม 
การบริการ การขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(3) บทบาทขององคการบริหารสวนทองถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีสวนในการบริหารและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝา
ระวังและการสรางจิตสํานึกของชุมชน 
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๖. ยุทธศาสตรแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 

คือ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางธรร

มาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม มุงเนนการกําหนดและสงเสริมนโยบายที่เอื้อตอการปรับเปล่ียนกิจกรรมการ
ผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มแกฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและย่ังยืน รวมถึงการเตรียมพรอมตอมาตรการการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน โดยมี
แผนงานสําคัญ ๖ แผนงาน ไดแก (๑) การสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน (๒) การปรับฐานการ
ผลิตภาคเกษตรใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (๓) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม (๔) การจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (๕) การพัฒนามาตรฐาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ (๖) การจัดการพลังงานหมุนเวียนอยาง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับการสนับสนุนใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพและ
บทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทุกภาคี และการพัฒนา
องคความรูและการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่และแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคา โดยมีแผนงานสําคัญ ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสงวนรักษา
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
เกษตรระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงกึ่งชื้น ระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
1. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2534     ข. พ.ศ.2535 
 ค. พ.ศ.2539     ง. พ.ศ.2543 
 
2. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. พนกําหนดสามสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. พนกําหนดหกสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3.  ดุลยภาพของธรรมชาติ หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. สมดุลส่ิงแวดลอม 
 
4. ขอใดมีความหมายถึง “มลพิษ” 
 ก. ของเสีย     ข. วัตถุอันตราย 
 ค. กากตะกอน    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดเปน “วัตถุอันตราย”  
 ก. วัตถุระเบิดได     ข. วัตถุไวไฟ  

ค. วัตถุออกซิไดซ     ง. ถูกทุกขอ 
 
6. ขอใด เปนเขตอนุรักษ  
 ก. เขตอุทยานแหงชาติ   ข. เขตรักษาพันธุสัตวปา 
 ค. เขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว  ง. ถูกทุกขอ 
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7. เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดคือใคร 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. ประธานสุขาภิบาล 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. หัวหนาผูบริหารทองถิ่น 
 
8. ผูรักษาการใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
9. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยาง
รายแรงตอชีวิต ผูใดมีอํานาจหนาที่ส่ังการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมท้ัง
บุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว เพื่อระงับหรือบรรเทา
ผลรายดังกลาว 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

10. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีใครเปนประธานกรรมการ 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

11. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือใคร 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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12. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีวาระในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 
 
13. ใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา
เรียกวา 

ก. กองทุนส่ิงแวดลอม    ข. กองทุนสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 
ค. กองทุนคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. กองทุนส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 
14. คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
15.  แผนปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือ
แผนปฏิบัติการตามขอใด 
 ก. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  ข. แผนสงเสริมส่ิงแวดลอม 
 ค. แผนรักษาสิ่งแวดลอม   ง. แผนสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
16. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม มีแผนระยะใดบาง 
 ก. แผนระยะส้ัน    ข. แผนระยะกลาง 
 ค. แผนระยะยาว    ง. ทุกแผน ตามความเหมาะสม 
 
17. คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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การบริหารงานพัสดุ 
 

 ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ไดแก 4’m อันประกอบดวย 
คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management) 
   ปจจัยดาน Material จึงเปนปจจัยที่มนุษยรูจักมาตั้งแตเกิด และพยายามท่ีจะ
คิดคนวิธีการท่ีจะหาพัสดุมาใชตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีที่ตองการไดอยาง
เหมาะสม 
   การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจ การบริหารงาน
พัสดุจึงมีบทบาทในองคการธุรกิจเปนอันมาก เนื่องจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจตอง
ลงทุนซื้อพัสดุมาใชในธุรกิจของตน จึงตองมีการควบคุมใหมีการใชพัสดุอยางสัมฤทธิ์ผล หรือ
ตองหาวิธีใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
   การบริหารงานพัสดุถือเปนงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลตอความอยูรอด
หรือกําไรของธุรกิจเทา ๆ กับหนาที่อื่น เชน การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เปนตน 
 

 ความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช
ในการจัดพัสดุตาง ๆ ที่มีอยูในคลังและใชอยูในกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเกิด
สภาพคลองตัว และลดคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคล่ือนยายพัสดุนี้
มา 
   วิชาการบริหารงานพัสดุเริ่มมาจากทางทหารกอน ซึ่งเรียกวา “การสงกําลัง
บํารุง” (Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่
ปฏิบัติ การอยูในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเปาหมาย 
 

 ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินตามนโยบายขององคการ ฝายบริหารงานพัสดุ
จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการธุรกิจ 
   ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบงออกไดตามลําดับดังนี้ 

1. การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ 
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2. การกําหนดความตองการ 
3. การกําหนดงบประมาณ 
4. การจัดหา 
5. การเก็บรักษา 
6. การแจกจาย 
7. การบํารุงรักษา 
8. การจําหนาย 

 
 กลยุทธการบริหารงานพัสดุ 

   วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพื่อใหมีพัสดุไวใชอยาง
พอเพียง ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยประหยัด 
   ธุรกิจโดยทั่วไปยอมมีเปาหมายหลักในการดําเนินการ ซึ่งก็คือ การใหธุรกิจอยู
รอดและมีกําไร การท่ีเปาหมายจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน และ
ปจจัยดานหนึ่งก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุผลผูบริหารงาน
พัสดุจะตองกําหนดกลยุทธการบริหารพัสดุ 
   กลยุทธการบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือ 
    1. พยายามซ้ือพัสดุใหไดราคาที่ถูกตอง เพราะการซื้อพัสดุที่มีราคาแพง
จะทําใหตนทุนการผลิตสูง มีผลทําใหสินคาขายไดยากข้ึน และกําไรลดลง 
    2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใชพัสดุออกไปเร็ว 
พัสดุคงเหลือมีสภาพคลอง ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่คาใชจายในการ
เก็บรักษาพัสดุจะต่ําลงดวย จึงมีผลตอกําไรของธุรกิจโดยตรง 
    3. พยายามใหคาใชจายของการเก็บรักษาต่ํา ถาการเก็บรักษาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหความเสียหายของพัสดุลดลง และคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา แตถา
การรับพัสดุและการเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหมีพัสดุเสียหายได 
    4. ใหการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเนื่อง ถาพัสดุขาดแคลนจะทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ เชน การผลิตอาจตองหยุดชะงัก ผลิตสินคาได
ทันตามกําหนด และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 
    5. พัสดุที่ใชมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ การใชพัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพคงที่ 
คุณภาพ7ดีสม่ําเสมอจะเพิ่มพูน   ประสิทธิภาพในการผลิต ปองกันการหยุดชะงักและสูญเสีย
ไดอยางมาก 
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การจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
   การจําหนาย หมายถึง การปลดเปล้ืองความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ 
ออกจากการควบคุมและความรับผิดชอบของผูใชหรือฝายบริหาร โดยตัดยอดออกจากบัญชี
ดวยการขาย การแจกจาย การแลกเปล่ียน การโอน การบริจาค การแปรสภาพหรือทําลาย 
เปนตน 
 

 สาเหตุของการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
   การที่ตองมีการจําหนายพัสดุออกจากบัญชีเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 
    1. พัสดุเหลือใช อันเนื่องมาจาก 

- การเปล่ียนแปลงความตองการ หรือการกําหนดปริมาณพัสดุมากเกิน
ความตองการ 

- การจัดหาพัสดุไมถูกตองตามคุณลักษณะเฉพาะหรือตามมาตรฐานที่
กําหนด 

- การยุบหนวยงานหรือการยกเลิกโครงการ 
    2. พัสดุลาสมัย เปนพัสดุตกคางหรือเหลือใช เนื่องจากมีพัสดุรุนใหมที่มี
ประสิทธิภาพดีกวาทั้งในดานรูปแบบและสมรรถภาพเขามาทดแทน 
    3. พัสดุเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ เนื่องจากพัสดุถูกใชงานมานาน หรือ
เก็บสํารองไวนานทําใหพัสดุหมดสภาพการใชงาน หรืออาจเกิดจากการเก็บรักษาไมถูกวิธี
และขาดการดูแลรักษา 
    4. เศษพัสดุที่เหลือจากการใชงาน รวมท้ังพัสดุที่ผานการใชงานแลว ซึ่ง
อาจนําไปใชประโยชนอยางอื่นได เชน เศษเหล็ก กระปอง เศษไม เปนตน 
    5. พัสดุที่ผลิตออกมาแลวใชไมได เนื่องจากพัสดุบางชนิดผลิตออกมา
ไมไดมาตรฐานหรือเกิดจากการบรรจุหีบหอไมดี ทําใหพัสดุเสียหาย เส่ือมคุณภาพ ฯลฯ 
 
วิธีการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
   การจําหนายพัสดุออกจากบัญชีมีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
    1. การขายลดราคา (Sales) เมื่อหนวยงานมีพัสดุเหลือใชและไดรวบรวมไว
เปนจํานวนมากพอท่ีจะขายได ก็ใหทําการขายทอดตลาดหรือขายเลหลังคราวละมาก ๆ 
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    2. การแลกเปลี่ยน (Exchange) หมายถึง การนําเอาพัสดุประเภทเดียวกัน
ไปแลกเปล่ียนกับหนวยงานอื่น หรือแลกเปล่ียนของใหมโดยเพิ่มเงินใหแกผูขาย 
    3. การดัดแปลงไปใชประโยชนอยางอ่ืน (Modification) เปนการนําเอา
ของซึ่งใชประโยชนอยางหนึ่งไปดัดแปลงใชประโยชนอีกอยางหนึ่ง เชน เศษวัสดุที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตหรือของใชแลวนําไปดัดแปลงเพื่อขายหรือใชประโยชนดานอื่น โดยตอง
พิจารณาวาจะทํากําไรหรือใชประโยชนไดคุมคาหรือไม 
    4. การนํามาผลิตใชอีก (Recycle) โดยของที่ใชหมดแลวนํามาแกไขหรือ
บรรจุใหม หรือนํามาผลิตใหม ทําใหใชไดเหมือนของใหม เชน กระดาษ ถุงพลาสติก ขวด 
เปนตน 
     การนํากลับมาใชอีก (Reuse) คือ การนําของที่ใชแลวกลับมาใชอีกโดย
ไมตองแกไขหรือทําการผลิตใหม เชน การนํากลองกระดาษมาเปนภาชนะเก็บของอื่น เปน
ตน 
    5. การแจกจายอีกคร้ังหนึ่ง (Redistribution) ถาหนวยงานมีพัสดุเหลือใช ก็
ใหสงพัสดุนั้นไปใหหนวยจําหนายพัสดุกลางเพื่อจะไดทําการแจกจายไปยังหนวยงานอื่นที่
ตองการใช 
    6. การบริจาค (Donation) เปนการมอบใหหนวยงานหรือองคการท่ีทํางาน
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห หรือมอบใหสถานศึกษา โรงพยาบาล เปนตน 
    7. การทําลายทิ้ง (Destruction) พัสดุที่ไมสามารถใชตอไปไดหรือถาเก็บไว
อาจเกิดโทษหรือเปนอันตราย เชน อาหารเสีย เคมีภัณฑเปนพิษ วัตถุระเบิด ฯลฯ จะตอง
นําไปท้ิงหรือทําลาย 
    8. การจําหนายบัญชีเปนสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญหายโดยไมมีซากเหลืออยู 
เพราะถูกภัยธรรมชาติหรือถูกโจรกรรม และไมสามารถหาผูรับผิดชอบได ใหดําเนินการตัด
ออกจากบัญชีโดยวิธีจําหนายบัญชีเปนสูญ 
 
หนวยงานที่เก่ียวของกับการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
   1. หนวยผูใชและผูเก็บรักษา มีหนาที่ตองพิจารณาวาของสิ่งใดควรจะตัดออก
จากบัญชี โดยหนวยใชจะตองแนใจวาของเหลานี้เหลือใชจริง ๆ ถาเก็บไวอาจเสื่อมสภาพ
หรือเสียคาเก็บรักษาแพง จึงตองแจงใหหนวยงานที่มีหนาที่จําหนายพัสดุออกจากบัญชีทราบ
ทันที 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549 

 
3."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มอียูหรือราคาสูงสุดท่ี 

ราชการจะพงึไดรับตามหลักเกณฑที่ผูใดกําหนด 
 ก. กว.พอ.     ข. กวพ.อ. 
 ค. กพร.     ง. กพ.ร. 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 

"ราคาสูงสดุ" หมายความวา ราคากลาง  วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรอืราคาสูงสุดท่ี
ทางราชการจะพึงรบัไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 3) 
 
4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือ
การกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดข้ึนไป 
 ก. 500,000 บาทขึ้นไป   ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 
 ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป   ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 
 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
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        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กวพ.อ. มชีือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
 
7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 

 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการว าดวยพัส ดุดวยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด  
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ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทน
สํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเขาสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการ  (ระเบียบฯ วาดวย
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
9.ในคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสนั้น มีผูใดเปนเลขานุการ 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ข. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ค. ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 ง. ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 ตอบ ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวย
วิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กวพ.อ. 
 ก. ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
 ข. อนุมัติยกเวนหรือการผอนผันไมปฏิบัต ิ
 ค. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
 ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กวพ.อ. มีดังนี้  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8(1)) 
  1. ตีความและวินจิฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ 
  2. พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผนัการไมปฏิบัติตามระเบยีบนี้ 
  3. พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัตติามระเบียบนีแ้ละ 

ความไมเปนธรรม 
  4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 



ห น า  | 19 

 

แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท 
 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 
 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ขอ 6) 
 
8.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปน
พิเศษหมายถึงผูใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใช
ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพือ่ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน
เฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว (ระเบยีบฯ 
ขอ 6 (2)) 
 
9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปนกลุม
งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบยีบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
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(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
(ระเบียบฯ ขอ 7) 
 
13.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
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ยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(ระเบียบฯ ขอ 9) 
 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกีป่ 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 

การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือตามโครงการ
ที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 
 
16.ผูใดเปนผูลงนามในสัญญาจางกบัผูใดไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนกังาน
ราชการ 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหนาหนวย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. หัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามใน
สัญญาจางกบัผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

(ระเบียบฯ ขอ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวิธีการทํางานของพนักงานราชการอาจจะมคีวามแตกตางกันโดย
พิจารณาถึงส่ิงใด 
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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 
 

 


