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ความรูทั่วไปเกีย่วกับกระทรวงสาธารณสุข 
 

ประวัติกระทรวง  
จากประวัติกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไว โดยพระบําราศนราดูร อดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไวในหนังสืออนุสรณสาธารณสุข ครบ 15 ป 
ไดกลาวถึงประวัติงานสาธารณสุขจนถึงกอตั้งเปนกระทรวงสาธารณสุขไวสรุปได ดังนี้ 

25 ธันวาคม 2431 พระพุทธเจาหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ข้ึน เพื่อให
ควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบแทนคณะกรรมการสรางโรงพยาบาลวัง หนา ซึ่งพน
หนาที่ไปเมื่อการจัดตั้งเสร็จแลว กรมพยาบาลมีหนาที่จัดการศึกษาวิชาแพทย ควบคุม
โรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝเปนทานแกประชาชน สันนิษฐานวา กรมพยาบาลขึ้น
ตรงตอองคสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะพระองคเจาศรีเสาวภางคราชเลขาธิการสวนพระองค 
ทรงเปนอธิบดี 

ครั้นพระองค เจาศรีเสาวภางคส้ินพระชนม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2432 กรมพยาบาล
ก็ยายมาสังกัดในกระทรวงธรรมการ เริ่มมีแพทยประจําเมืองข้ึนในบางแหง มีการนํายาตํารา
หลวงออกจําหนายในราคาถูกและตั้งกองแพทยไปปองกันโรคระบาด 
  พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบกรมพยาบาลและตําแหนงอธิบดีกรมพยาบาล อธิบดีกรม
พยาบาลคนสุดทายคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา และใหโรงพยาบาลอื่น
ที่สังกัดกรมพยาบาลไปขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล ยกเวนโรงศิริราชพยาบาล คงใหเปน
สาขาของโรงเรียนราชแพทยาลัย สวนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุหนองฝ กองแพทย
ปองกันโรคและแพทยประจําเมือง ยังคงสังกัดอยูในกระทรวงธรรมการตามเดิม 

30 มีนาคม 2451 กระทรวงมหาดไทยไดขอโอนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุ
หนองฝ กองแพทยปองกันโรค และแพทยประจําเมืองมาอยูในบังคับบัญชาของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในชั้นแรกใหสังกัดอยูในกรมพลําภังค 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ไดเดินทางไป
ประเทศฟลิปปนส และพบเห็นการรักษาพยาบาลปองกันโรค ตลอดจนวิธีปลูกฝ จึงไดถวาย
รายงานขึ้นนํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับความเห็นวา
ควรจะรีบจัดวางการปองกันโรคสําคัญ 4 อยาง คือ โรคฝดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข
พิศม กระทรวงมหาดไทย จึงไดขอพระบรมราชานุญาตต้ังกรมพยาบาลขึ้น มีเจากรม
พยาบาลคนแรกคือ พระยาอมรฤทธิธํารง (ฉี บุนนาค)  
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วิสัยทัศน ป 58 
ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิม่ข้ึนเพื่อสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางย่ังยืน  
 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานขอมลูที่มีคุณภาพ

และการจัดการความรู รวมถึงการตดิตามกํากับประเมินผล (Regulator)  
2. จัดระบบบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึงบรกิารศูนยความเปนเลิศที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุมและระบบ สงตอที่ไรรอยตอ (Provider)  
 

เปาประสงค 
1. อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป  
2. อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 72 ป  

ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เนนหนัก ประกอบดวย  
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม 

ประชาชนสามารถ เขาถึงบริการได  
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  

 

เรื่องนารูเก่ียวกับสุขภาพ 
การเฝาระวังคุณภาพนํ้าบริโภคเบื้องตน(ภายหลังภาวะนํ้าทวม)  

การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคภายหลังภาวะน้ําทวม เปนการติดตามดูการ
แพรกระจายของเชื้อโรคที่มีผลกระทบตอสุขภาพ สามารถทําไดโดยการตรวจสอบทาง
กายภาพ ซึ่งสามารถดูดวยสายตา โดยสังเกตลักษณะความขุน สี ตะกอนและสิ่งแปลกปลอม
ตางๆ 
         สําหรับการตรวจสอบเพื่อเฝาระวังเบื้องตนทางภาคสนามสามารถใชชุดทดสอบอยาง 
งาย (Test Kit) ไดแก การตรวจหาเชื้อโรคในน้ําด่ืมดวยชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ํา
บริโภค (อ.11) 
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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 “การสงกําลังบํารุง” 
(Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่ปฏิบัติ 
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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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสด ุ 
พ.ศ. 2535และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552  

 
5. ขอใดหมายถึง "การจาง"  

ก. การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ข. การจางเหมาบริการ  
ค. การจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
"การจาง" ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
6. "การจางที่ปรึกษา" หมายความถึงขอใด 

ก. การจางบริการจากที่ปรึกษา  
ข. การจางออกแบบ 
ค. การควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ก. การจางบริการจากที่ปรึกษา 
การจางที่ปรึกษา" หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง

ออกแบบและ  ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
 
7.ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  นั้นเปนระเบียบฯที่ปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2520     ข. พ.ศ. 2521 
 ค. พ.ศ. 2522     ง. พ.ศ. 2523 
 ตอบ ข. พ.ศ. 2521 
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  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เปนการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 

 
8.วันที่ใชบังคับของระเบียบฯ วาดวยการพัสดุคือเมื่อใด 
 ก. พนกําหนด 7 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. พนกําหนด 15 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. พนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ตอบ ง. ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป (ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ (ขอ 2) แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2552) 
 
9. เงินชวยเหลือ หมายถึงเงินที่ไดรับความชวยเหลือจากขอใด 
 ก. รัฐบาลตางประเทศ    ข. องคการระหวางประเทศ  

ค. สถาบันการเงินระหวางประเทศ   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
"เงินชวยเหลือ" หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 

องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลและท่ีมิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 
 
10. ขอใด หมายถึง “อาคาร” 
 ก.โรงพยาบาล     ข. สนามกีฬา  

ค. สถานีนํารอง     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
"อาคาร" หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 

อาคารท่ีทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอย
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สําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปน
สวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 
 
11. ขอใดเปนคุณสมบัติของ “ที่ปรึกษาไทย” 
 ก. สัญชาติไทย 

ข. จดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
ตอบ ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
"ที่ปรึกษาไทย" หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับ

ศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
 
12. ขอใด หมายถึง “ปลัดกระทรวง” 
 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ข. ปลัดทบวง 
ค. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ข. 
"ปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 

 
13. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ "หัวหนาสวนราชการ" 

ก. อธิบดี      ข.หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ค. มีฐานะเปนนิติบุคคล   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
"หัวหนาสวนราชการ"สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
14. หัวหนาสวนราชการสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึงผูใด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. ปลัดอําเภอ 
ค. อธิบดี     ง. อธิบดีกรมการบัญชี 
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101. การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนและความมั่นคงของ
ชาติ ตองใชการจางแบบใด 
 ก.  วิธีเลือกจาง    ข. วิธีคัดเลือก 
 ค. วิธีการประกวดออกแบบ   ง. วิธีเสนอราคา 

ตอบ ก.  วิธีเลือกจาง 
 
102. ในการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นผูมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง
คือผูใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กวพ. 
 ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. หัวหนาสวนราชการ 

ตอบ ก. ปลัดกระทรวง 
วิธีเลือกจาง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน

และความมั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการ
ลาชา เกิดความเสียหายแกทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
 
103. การวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือ
สถาปตยกรรมของชาติ เปนการจางแบบใด 
 ก.  วิธีเลือกจาง    ข. วิธีคัดเลือก 
 ค. วิธีการประกวดออกแบบ   ง. วิธีเสนอราคา 

ตอบ ค. วิธีการประกวดออกแบบ 
 
104. ขอใดเปนการจางโดยการประกวดแบบ 
 ก. โรงละครแหงชาติ    ข. สนามกีฬาแหงชาติ 
 ค. สนามบิน     ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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105.การวาจางโดยการประกวดแบบ ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดย
วิธีประกวดแบบตอผูใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กวพ. 
 ค. กรมบัญชีกลาง    ง. หัวหนาสวนราชการ 

ตอบ ข. กวพ. 
การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เปนที่
เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาด
ใหญ เชน สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบ
โดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ. 
 
106. ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณีใด 

ก. มีผูย่ืนเสนองานนอยกวา 2 ราย 
ข. ผูใหบริการย่ืนเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
ตอบ ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณีตอไปนี้ 
(1) มีผูย่ืนเสนองานนอยกวา 2 ราย 
(2) ผูใหบริการย่ืนเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 

 
107.การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําไดกี่วิธี 

ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 
ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
ตอบ ข. 3 วิธี 
การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได 3 วิธี คือ 

(1) ปดประกาศไวในที่เปดเผย 
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศ

ทางวิทยุกระจายเสียง 
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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  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน  
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 
เปนปที่ 63 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
พระราชบัญญัตินี้มบีทบญัญัตบิางประการเกี่ยวกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญัติแหง
กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบญัญตัินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551” 

มาตรา 2 พระราชบญัญตัินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา เปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
(2) พระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
(3) พระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 
(4) พระราชบัญญตัิระเบยีบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 
มิใหนําคําส่ังหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ 38/2519 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

2519 มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝาย
พลเรือน 
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“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่นใน
กระทรวง กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานกันายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรวีาการกระทรวง รัฐมนตรวีาการทบวง 

และ หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไม
สังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถงึปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดบักรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และมีฐานะ ไมต่ํากวากรม 

มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
ลักษณะ 1 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.”

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง จากผูทรงคุณวฒุิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการ
บริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว 
และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน
ไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมอืง และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 

มาตรา 7 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอย
กวาสามคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
14."ก.พ.ค." มีชือ่เต็มวาอะไร 
 ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ค. คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม 
 ง. กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ตอบ ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.ค.”  

(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 

15.ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับ ก.พ.ค. 
 ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
 ข. กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
 ค. เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 ง. กรรมการ ก.พ.ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 ตอบ ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 

“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งตามมาตรา 26  กรรมการ ก.พ.ค. ตองทาํงานเต็มเวลา  ใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
เลขานุการของ ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 

 
16.คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ พ.พ.ค. ประกอบดวยบุคคลใดเปนประธาน 
 ก. อัยการพเิศษ    ข. ผูพิพากษาศาลอทุธรณ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน ศาลปกครองสูงสุด 
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ 
ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ และ
เลขานุการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 26) 
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17.กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่ออายุครบก่ีป 
 ก. 55 ปบรบิูรณ    ข. 60 ปบรบิูรณ 
 ค. 65 ปบรบิูรณ    ง. 70 ปบริบรูณ 
 ตอบ ง. 70 ปบริบูรณ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 30) 

 
18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม 
และ มีคุณภาพชีวติที่ดี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34) 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
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47.ขาราชการพลเรือนประเภทบริหารน้ัน เมื่อครบกําหนดและเพื่อประโยชนของทางราชการ
นั้นจะขออนมุัติจากผูใดในการอยูปฏิบัติหนาที่เดิม 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กพ. 
 ค. คณะรัฐมนตร ี    ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 

ใหผูบังคับบญัชาซึ่งมอีํานาจส่ังบรรจตุามมาตรา 57 ดําเนินการใหมี การสับเปล่ียน
หนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนของ ทางราชการ
จะขออนุมตัคิณะรัฐมนตรี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 58) 
 
48.ขอใดเปนการรักษาจรรยาขาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
 ข. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
 ค. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามทีส่วนราชการกําหนดไว 
โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะใน
เรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง 
(2) ความซือ่สัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(4) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78) 

 
49.ในการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันในคราวเดียวนั้น มีเวลาติดตอกันเกินกวากี่ข้ัน ถือวา
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
 ค. 15 วัน     ง. 30 วัน 
 ตอบ ค. 15 วัน 
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การละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการ 
(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤตชิั่วอยางรายแรง (5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ขม
เหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 85) 

 
50.โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญนัน้มีกี่สถานไดแกอะไรบาง 
 ก. 3 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนและไลออก 
 ข. 4 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และไลออก 
 ค. 4 สถาน, ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน และปลดออก 
 ง. 5 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน และไลออก 
 ตอบ ง. 5 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดอืน ตัดเงินเดือน และไล
ออก 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี ้
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 88) 

 
51.สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทาํผิด
วินัยรวมกันใหผูใดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตร ี
 ค. หัวหนาสวนราชการ   ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวง 

สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทํา 
ผิดวินัยรวมกัน ใหปลัดกระทรวงเปนผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 94) 
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52.โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ กระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือขอใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา ซึ่งมี
อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก
กรณี ใหเหมาะสมกับความผิด  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 96) 

 
53.ในการกระทําผิดวินยัอยางรายแรงของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น จะมีโทษทางวินัย
สถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ไลออก 
 ตอบ ง. ไลออก 

ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
ลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 97) 

 
54.จากขอขางตน ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
หามมิใหลดโทษลงต่ํากวาสถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ปลดออก 
 ตอบ ง. ปลดออก 

กรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิ
ใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 97) 

 
55.ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  ผูใดมีอํานาจในการรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทกุข 
แกไขหรือยกเลิกคําส่ัง 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ค. 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตร ี
 ตอบ ข. ก.พ.ค. 
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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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 ตอบ 4  กลยุทธในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้  
  1. ซื้อพัสดุไดในราคาที่ถูกตองสมคุณภาพ  
  2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง   
  3. คาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา  
  4. มีพัสดุใชอยางตอเนื่อง   
  5. พัสดุมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ    
  6. ไดแหลงผูขายที่ดี  
  7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจางแรงงานที่เหมาะสม   
  8. มีระบบการเก็บบันทึกท่ีดี   
  9. มีการกําหนดมาตรฐานของพัสดุ  
  10. กําหนดใหมีการพยากรณลวงหนา 
 
4. ทําอยางไรการลงทุนในธุรกิจจะไดประโยชนสูงสุด     
 (1) มีการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเนื่อง  (2) มีระบบการบันทึกท่ีดี 
       (3) ตนในสินคาต่ําดวยการซื้ออยางประหยัด        
 (4) การเพิ่มผลผลิตและกําไรสวนเกิน 
       (5) คาใชจายในการส่ังซื้อและคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา 
       ตอบ 4  การลงทุนทางธุรกิจใหไดประโยชนสูงสูด  สามารถทําได  2  ทาง คือ   
  1. การเพิ่มกําไรสวนเกินสําหรับแตละหนวยผลิต   
  2. การเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึนโดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม 
 
5.เพราะอะไรจึงกระจายอํานาจในการสั่งซื้อ          
 (1) ทําใหเกิดความสะดวก และสามารถเลือกผูขายไดอยางประสิทธิภาพ 
      (2) ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 (3) ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก  
 (4) ถูกท้ังขอ 1  และ  3       (5) ถูกท้ังขอ  1, 2  และ  3 
 ตอบ 5  เหตุผลของการกระจายอํานาจในการจัดซื้อ  มีดังนี้   
  1. ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก     
  2. ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน    
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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 
 

 


