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ความรูเกี่ยวกับ การไฟฟานครหลวง 
 

ประเทศไทยเร่ิมใชน้ํามันกาซตั้งแต พ.ศ. 2417 และ ใชน้ํามันเบนซินพรอมๆ กับ
ส่ังรถยนตเขามาในป 2447มีทอเล็ก ๆ ตอหมอน้ํามันบงมาที่ปลายทอ มีรูเล็ก ๆ เรียกวา นม
หนูเมื่อน้ํามันหยดลงมาตะเกียงก็จะสวางข้ึน นอก จากนี้ยังมีตะเกียงลานที่ไขลานใหหมุน
ใบพัดเปาลมใหเปลวไฟตั้งตรงทําใหแสง ไฟไมวูบวาบเย็นตาและไมมีควัน สวนตะเกียงเจา
พายุก็มีการใชอยูทั่วไปไฟฟาในเมืองไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อจอมพล เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) ครั้งยังเปน จมื่นไวยวรนาถ เปนอุปฑูตไดเดินทางไปกับเจาพระยาภาสกร
วงศ และไดเห็นกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส สวางไสวไปดวยไฟฟา เมื่อกลับมา
เมืองไทยจึงคิดวา เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใชแบบเดียวกับอารยประเทศ และการนี้จะทําให
สําเร็จไดคงตองเริ่มภายในพระบรมมหาราชวัง และบานเจานายกอน จึงไดนําความข้ึนกราบ
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟาหลังคาตัดขาไม
เชื่อ” เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถ ก็ตระหนักวากอนที่จะเริ่มดําเนินการจําเปนตองหาวิธีจูง
ใจใหผูที่ไมเคย เห็นเคยใชไฟฟาเกิดความนิยม ข้ึนกอน จึงนําความไปกราบบังคม ทูลพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นเทววงศวโรปการ ขอใหชวยกราบทูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราช
เทวีใหทรงรับซื้อที่ดิน ซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือ 14,400.00 บาท ปรากฏวาเปนผลสําเร็จ แลวให นายมาโยลา ชาวอิตาเลียนที่มารับ
ราชการเปนครูฝก ทหารเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและเครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสองเครื่อง เพื่อจะไดผลัดเปล่ียน กันได และซ้ือ
สายเคเบิ้ลสําหรับฝงสายใตดินจากโรงทหารมา (ปจจุบันคือ กระทรวงกลาโหม) ไปจนถึง
พระบรมมหาราชวัง และจัดซื้อโคมไฟชนิดตาง ๆ เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 
ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกันแพรหลาย ทั้งในราชสํานัก วังเจานาย และ
ชาวบานผูมีอันจะกิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงโปรดพระราชทาน เงินที่ใชจาย ในการ
ติดตั้งไฟฟาคืนใหจมื่นไวยวรนาถจึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ เพื่อใหประชาชน
ในกรุงเทพฯไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ สงครามตองไปปราบฮออยูเปนเวลานานเรื่องเลย
ระงับไวอยางไรก็ตามไฟฟาก็ เปนที่นิยมกันแพรหลาย 
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นอกจากจะใชเพื่อแสงสวางแลวยังมีการนําไปใชดานพลังงานดวยนั่นคือ มี การจัดตั้ง
บริษัทรถราง ข้ึน เพื่อชวยเหลือใหการสัญจรในกรุงเทพฯ และหัวเมือง บางแหงเปนไปอยาง
สะดวก ถึงแมราคาคาไฟหลวงใชจะถูกกวาชาวบานก็จริง แตการใชไฟในสมัยรัชกาลที่ 5ก็
ตองประหยัดตามถนนบางสายก็ไมมีไฟฟา เพราะปรากฎวาไมคอยมีคนสัญจร บางสายก็
ตองติดหาง ๆ กัน เพราะภาษีบํารุงทองที่ในสมัยนั้นยังไมมี เรื่องการติดตั้งไฟฟาตามถนนนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมากเพราะ
พระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหมคนไทยเรายังไมคอยเขาใจ ปดเปดสวิทซก็ยังไมเปนบาง
ทีเปดไฟท้ิงไวตลอดคืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไปโดยเปลาประโยชน การติดไฟ
ตามถนนจึงตองดูวาถนนไหน คนเดินมากเดินนอย 

เร่ืองเก่ียวกับไฟฟา นี้ทรงมีพระราชหัตถเลขามีถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน ครั้งยัง
เปนเจาหมื่นเสมอใจฉบับแรกไดตรัสถึงการติดไฟฟามีขอความ ตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควรจะมี
แตเพียงตะพานเทเวศรไปตะพานกิมเซงหลี ถนนดวงตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ ถนนดวง
เดือนนอก ถนนดาวขาง สวนถนน คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ไดแตจะตองรอดูสัก
หนอยกอนพอใหมีเคาคนเดิน เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา รอไวตั้งแตครึ่งปก็
ได ” 

อีกฉบับหนึ่งไดทรงกลาวถึงคาไฟฟาและการใช “ เรื่องไฟฟานั้นจะตองวินิจฉัยตอ
ภายหลัง เวลานี้ทําอะไรไมเปลืองแตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจัก เปดรูจักปดจะไปเลนกับไฟฟา 
คิดเปนยูนิตมันก็ฉิบหายอยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววาจัดคนไวใหคอยเปดคอยปดอะไร
เปลาทั้งนั้น ส่ังมัน ๆ ก็รับแต วามันไมไดทําไฟติดอยูยังค่ํา ๆ ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ 
รายไปกวาที่จุดตามเรือนซึ่งคงไมปดเหมือนกันสักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปดได 
ปดก็ตองปดท้ังหมด ถาจะใหเจาของเรือนทั้งปวงรูสึกเสียดายแลวจะจายเปนเงินพระราชทาน 
สําหรับคาไฟฟาเสียวันละเทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยวา กันเปนเรือนดีกวาเหลือเงิน
ไปมากนอยเทาใด เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเองเจาตั้งบิลไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตอง
ติดท่ีที่ดับไวใหเขาผอนใชไดมาก บางนอย บางตามสมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้น
จะตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไรยูนิต ถาเขาคิดราคามาเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตองใหใช
เจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟน สุขาภิบาลทั้ง 2 กรม 
เห็นจะทําใหเงินแผนดินตองเสียเปลามากโดยไมเอื้อเฟอ” 

คาไฟฟาสําหรับใชตามถนนและในพระราชวังในสมัยนั้นคงจะสิ้นพระราชทรัพยป
หนึ่งๆ ไมใชนอย ย่ิงเมื่อสรางสวนดุสิตคือ พระราชวังดุสิตกับ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม
ตลอดจนโครงการประปา ความจําเปนที่จะตองใชไฟฟาก็ทวีมากข้ึนอีกหลายเทาตัว จะไปซื้อ 
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วิสัยทัศน 
 มุงสูองคกรสมรรถนะสูง  เปนผูนําดานระบบจําหนายพลังไฟฟา และบริการท่ีเปนเลิศ 
สรางความเขมแข็งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ภารกิจ 
1. ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และปลอดภัย 
2. พัฒนางานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
4. พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง รวมทั้งรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพระบบจําหนายไฟฟาสูการเปนมหานครแหง
อาเซียน (Distribution System Leader in ASEAN) 
1.1 ระบบจําหนายไฟฟามีคุณภาพชัน้นําในระดับอาเซียน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหทันสมัยรองรับการแขงขัน 
(Modernized Service) 
2.1 ธุรกิจจําหนายไฟฟามีประสิทธิภาพรองรับการแขงขันในอนาคต (Retail Efficiency) 
2.2 มีระบบการใหบริการท่ีเปนเลิศ (Excellence Service) 
2.3 มีนวัตกรรมงานบริการ (Innovation Service) 
 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 สรางการเติบโต (Value Growth) 
3.1 การสรางการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth) 
3.2 การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) 
3.3 การบรหิารจัดการลงทุนเพื่อความย่ังยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สังคมยอมรับและใหความไววางใจ (CSR / Social Trust) 
5.1 เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
คานิยม 
ระบบไฟฟามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม 
 
วัฒนธรรมองคกร 
เปนหนึ่งเชิงธุรกิจ 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสมดุลของประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และตนทุน เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ 

- สรางความไววางใจ ความนาเชื่อถือ ความนิยม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคาและบริการ ของ กฟน. อยางตอเนื่อง 

- แสวงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ระบบงาน และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ความสามารถองคกรการบริการและสรางความย่ังยืน 
เปนมิตรกับประชาชน 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- ตระหนักวาประชาชน คือศูนยกลางการดําเนินกิจการของ กฟน. และการเพิ่ม
คุณภาพชวีติทุกดานของผูใชไฟ เปนเปาหมายอันดับแรกในการปฏิบัตงิานของชาว กฟน. 

- เนนความสัมพันธระยะยาวและเติบโตรวมกันระหวาง กฟน. และลูกคาทุกประเภท 
- ยึดถือพันธะกรณ ีในการรักษาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

คุณภาพ คน กฟน. ไมเปนสอง 
พฤติกรรมทีเ่ปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

- กลาคิดคน กลาตัดสินใจ กลาเสนอความเห็น กลารับผิดชอบ มีความกลาทาง
จริยธรรม อนัอยูบนผลประโยชนของประชาชน สังคม และ กฟน. 

- มุงมั่น ขยัน พัฒนาตนแสวงหาและสรางองคความรู แกตนเอง กลุม และสราง
เครือขายความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 

- รูจักตน รูจักประมาณ รูจักพอเพียง และมีความสมดุล ในการดําเนินชีวิต 
 

เปนเจาขององคกรแนนเหนียว 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง  
  

1.พระราชบญัญัติการไฟฟานครหลวง ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับพ.ศ.ใด 
ก. พ.ศ.2500      ข. พ.ศ.2501 
ค. พ.ศ.2502      ง. พ.ศ.2505 
ตอบ ข. พ.ศ.2501 

 
2. พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง. 15 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ   ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
3. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ขอใดเปนวัตถุประสงคในการจัดตั้งการไฟฟานครหลวง 

ก.ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน  
ข. จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา  
ค. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน

แกการไฟฟานครหลวง 
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ง. ถูกทําขอ 
ตอบ ง. ถูกทําขอ 
การจัดตั้งการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟานครหลวง” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ผลิตพลังงานไฟฟาไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมไดมีการโอน 
(2) จัดใหไดมาและจําหนายพลังงานไฟฟา และ 
(3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปนประโยชน

แกการไฟฟานครหลวง 
 
5.  “คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงคือผูใด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ข.  ผูวาการ 
ใหมีคณะกรรมการของการไฟฟานครหลวงคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการ

ไฟฟานครหลวง” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง  
 

6.กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีกรรมการจํานวนเทาใด 
 ก. ไมนอยกวาสองคนแตไมเกินหาคน 
 ข. ไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหาคน 
 ค. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน 
 ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 

ตอบ ง. ไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน 
 
7. ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงเกินจํานวน
ผูใดเปนผูเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข.  ผูวาการ 
ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 
ตอบ ค. รัฐมนตรี 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินจํานวน ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมประธานกรรมการตองไมเกินสิบ
หาคน 
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8. ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง เกินจํานวน 
นั้น ตองไมเกินกวากี่คน 

ก. สิบคน     ข. สิบสองคน 
ค. สิบหาคน     ง. ย่ีสิบคน 
ตอบ ค. สิบหาคน 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการเกินจํานวน ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนได แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมประธานกรรมการตองไมเกินสิบ
หาคน 
 
9. กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีวาระดํารงตําแหนงอยางไร 
 ก. วาระละ 3 ป    ข. วาระละ 4 ป 
 ค. วาระละ 6 ป  
 ง. กรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธี
จับสลาก 

ตอบ ง. กรรมการในวาระเริ่มแรกเม่ือครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนง
ก่ึงหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

ใหประธานกรรมการและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงหกป แตสําหรับ
กรรมการน้ันในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป ใหออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับ
สลาก 
 
10. การดําเนินกิจการของการไฟฟานครหลวงใหคํานึงถึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. ประโยชนของรัฐและประชาชน  ข. ความปลอดภัย 
ค. ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 ในการดําเนินกิจการของการไฟฟานครหลวงใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

ประชาชนและความปลอดภัย 
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 แนวขอสอบ ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ   
 
1. การโอนเอกสารแบบ Perpetual หมายถึง 

ก. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บท่ีศูนยเอกสารในทันที 
  ข. การยายเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บท่ีศูนยเอกสารในทันที 
  ค. การโอนเอกสารระหวางปฏิบัติไปเก็บในแผนกเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ง. การยายเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บท่ีศูนยเอกสารตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

2. ขอใดไมใชองคประกอบที่ควรกําหนดไวในตารางการควบคุมรายงาน    
ก. จํานวนฉบับท่ีจัดทํา    ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน 

  ค. ความถี่ของการจัดทํา   ง. จํานวนหนาท่ีจัดทํา 
 

3. โครงรางของแบบฟอรมตอนใด พิมพขอความนําท่ีบอกใหทราบวาแบบฟอรมน้ันเกี่ยวกับใคร 
ก. ช่ือแบบฟอรม    ข. การเร่ิมเร่ือง   
ค. เน้ือเร่ือง     ง.  คําส่ังหรือคําแนะนํา 

 

4. ขอใดไมใชแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 
ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาท่ีตองการ    
ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบตนฉบับท่ีใชทําสําเนา 
ค. ตองการทําเอกสารเปนสีอื่น ๆ นอกจากสีขาวดํา  
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

5. ความหมายของการจัดแผนผังสํานักงาน ขอใดกลาวผิด  
  ก. การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม 
  ข. การกําหนดตําแหนงท่ีต้ังหนวยงานตาง ๆ ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  ค. การจัดสายทางเดินของงานอยางมีประสิทธิภาพ  
  ง. การวางแผนในการจัดระเบียบปจจัยตาง ๆ ไวลวงหนา 
 

6. ระบบโทรศัพทระบบใดไมจัดเปนประเภทใชสาย     
ก.  โทรศัพทระบบ PABX   ข. โทรศัพทระบบคียเทเลโฟน  
ค.  โทรศัพทระบบสายตรง   ง.  โทรศัพทระบบเซลลูลาร 
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7. Electronic Mail หมายถึง 
ก.การสงเอกสารทางไปรษณียอากาศ  ข. การสงขาวสารโดยระบบคอมพิวเตอร 
ค. การสงขาวสารผานตามสายโทรศัพท ง. การสงขาวสารโดยใชเคร่ืองโทรสาร 

 

8. PABX เปนโทรศัพทระบบใด       
ก. โทรศัพทระบบตูสาขาอัตโนมัติ  ข. โทรศัพทระบบเซลลูลาร   
ค. โทรศัพทแบบไรสาย    ง. โทรศัพทแบบวิทยุ 

 

9. ขอใดถูกหลักการเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ   
ก. เก็บเอกสารประเภทกําลังปฏิบัติอยูไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 

  ข. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวใกลตัวผูปฏิบัติงาน 
ค. เก็บเอกสารประเภท Active ไวหางไกลตัวผูปฏิบัติงาน 

  ง. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแลวไวกับเอกสาร Active 
 

10. ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดไมสมบูรณในตัว 
ก. ระบบวันท่ี     ข.ระบบช่ือเร่ือง   
ค. ระบบภูมิศาสตร    ง. ระบบตัวเลข 

 

11.ระบบสําคัญท่ีเปนงานหลักของสํานักงานอัตโนมัติ ยกเวน    
ก. ระบบประชุมทางไกล   ข.ระบบแฟมอิเล็กทรอนิกส   
ค.ระบบเทเลเท็กซ    ง.ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

12. เคร่ืองโทรสาร เปนเคร่ืองใชสํานักงานประเภทใด 
ก. เคร่ืองใชติดตอส่ือสารขอมูลดวยวาจา  
ข. เคร่ืองใชติดตอส่ือสารขอมูลโดยลายลักษณอักษร 
ค. เคร่ืองประมวลผลขอมูล     
ง. เคร่ืองบันทึกและจัดเก็บขอมูล 

 

13.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดเปนวิธีท่ีงายและสะดวกในการคนหาไดดีท่ีสุด 
ก. ระบบตัวเลข     ข.ระบบภูมิศาสตร  
ค.ระบบตัวอักษร    ง.ระบบวันท่ี 

 

14.การจัดทําดัชนี (Indexing) หมายถึง  
  ก.การจัดทํารายงานอางอิง ถายเอกสารฉบับดังกลาวเกี่ยวของกับเอกสารใดอีกบาง 
  ข. การนําเอกสารเขาไปเก็บในแฟมและตูท่ีเตรียมไว   
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
67.ตราที่ใชประกอบงานหนังสือ เพือ่ลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา 
ขนาดเทาใด 
 ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  ข. 2.4 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร 
 ค. 2 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร  ง. 2 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร 
 ตอบ ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  

ตรารับหนังสือ คอื ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ 
มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 2.5 cm x 5 cm. มีชือ่สวนราชการอยูตอนบน 
(ขอ 78 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
68.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ 
 ก. มีขนาด เอส่ี    ข. มี 2 ชนิด ชนิดเลมและแผน 
 ค. ใชหนาเดียว    ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ตอบ ค. ใชหนาเดียว 

ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวนั โดย
เรียงลําดับลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พมิพสองหนา มีสองชนิด คอื
ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน (ขอ 79 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

69.ขอใดใชกระดาษ A8 พิมพหนาเดียว 
 ก. ใบรับหนังสือ    ข. สมุดสงหนังสือ 
 ค. ทะเบียนหนังสือสง    ง. ทะเบียนหนังสือรับ 
 ตอบ ก. ใบรับหนังสือ 

ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รีบกลับคืนมา  มีขนาดเอ 8 พิมพหนาเดียว (ขอ 81.2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

70.ขอใดไมใชกระดาษ A4 พิมพ 2 หนา 
 ก. บัตรตรวจคน    ข. ทะเบียนหนังสือเก็บ 
 ค. บัญชีหนังสือสงเก็บ   ง. บัญชีสงมอบหนังสือ 
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 ตอบ ค. บัญชีหนังสือสงเก็บ 
  บัตรตรวจคน มีขนาด เอ 5 พิมพสองหนา  
  บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชขนาดเอ 4 พิมพหนาเดียว 
  ทะเบียนหนังสือเก็บ มีขนาดเอ 4 พมิพสองหนา 
  บัญชีสงมอบหนังสือ ใชขนาดเอ 4 พิมพสองหนา 

(ขอ 82-85 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

71.ขอใดใชขนาดกระดาษแตกตางจากขออื่น 
 ก. บัญชีหนงัสือครบ 25 ป   ข. บัญชีฝากหนังสือ 
 ค. บัญชียืมหนังสือ    ง. บัญชีหนังสือขอทําลาย 
 ตอบ ค. บัญชียืมหนังสือ 
  บัญชีหนังสือครบ 25 ป ใชขนาดเอ 4 พิมพสองหนา 
  บัญชีฝากหนังสือ ใชขนาดเอ 4 พิมพสองหนา 
  บัตรยืมหนังสือ ใชขนาดเอ 4 พมิพหนาเดียว 
  บัญชีหนังสือขอทําลาย ใชขนาดเอ 4 พิมพสองหนา 

(ขอ 86-89 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

72.ผูลงนามประกาศในระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 คือใคร 
 ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท   ข. พตท. ทกัษิณ ชินวัตร 
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช   ง. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
 ตอบ ข. พตท. ทักษิณ ชินวัตร 
  ผูลงนามประกาศในระเบียบฯวาดวยงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ. 2526 

คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท และผูลงนามในระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ แกไข
ปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 คือ พตท. ทักษณิ ชินวตัร 
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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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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
65.การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวากี่วันทําการ  
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 

ตอบ ค. 7 วัน 
 
66.การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงค
จะเขาเสนอราคาตองคํานึงถึงส่ิงใด 

ก. ขนาด      ข. ปริมาณ  
ค. ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา 7 วันทําการ และ

จะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และ
ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
 
67. Lump Sum Turnkey หมายถึง 
 ก. การซื้อหรือการจางแบบเหมารวม  ข. การตกลงราคา 
 ค. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  

ง. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  
ตอบ ก. การซื้อหรือการจางแบบเหมารวม  
การซ้ือหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ

ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุ
ใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุง
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือ
การจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได  
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68.การซื้อโดยวิธีพิเศษ ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีใด 
ก. วิธีเจรจาตกลงราคา   ข. วิธีเสนอราคา 
ค. วิธีประมูล     ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ก. วิธีเจรจาตกลงราคา 
การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 

69. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 
ตอบ ข. รอยละ 60 

 
70. สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) 
ในบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 

 ตอบ ง. รอยละ 80 
การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียา

หลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให
ใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 
 
71.การซ้ือยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเกินกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
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90. การคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลืออยางมากกี่ราย 

ก. 2 ราย     ข. 3 ราย 
ค. 4 ราย     ง. 6 ราย 
ตอบ ง. 6 ราย 
การคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดย

วิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 ราย 
 
91.การส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการภายในวงเงินเทาไหร 
 ก. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ข. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ค. เกิน 100,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ก. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

 
92.การส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงภายในวงเงินเทาไหร 
 ก. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ข. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ค. เกิน 100,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ข. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 

 
 
93.การส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงภายในวงเงินเทาไหร 
 ก. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ข. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ค. เกิน 100,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ค. เกิน 100,000,000 บาท 
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การส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้ 

(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท 

 
94.ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ
เทาใดของคาจางตามสัญญา  
 ก. รอยละหา     ข. รอยละสิบ 
 ค. รอยละสิบหา    ง. รอยละหาสิบ 

ตอบ ค. รอยละสิบหา 
อัตราคาจางที่ปรึกษา ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายได

ไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปน
ผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาว
ใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแต
ละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
 
95.ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางที่ปรึกษาลวงหนาสําหรับราชการสวนทองถิ่น 
ใหจายไดไมเกินรอยละเทาใดของคาจางตามสัญญา  
 ก. รอยละหา     ข. รอยละสิบ 
 ค. รอยละสิบหา    ง. รอยละหาสิบ 

ตอบ ง. รอยละหาสิบ 
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมี
หลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 
 
96.การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูให
บริการรายหนึ่งรายใด ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการ
หนึ่ง ๆ ไมเกินเทาใด 

ก.  1,000,000 บาท    ข.  2,000,000 บาท 
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ค.  5,000,000 บาท    ง.  10,000,000 บาท 
ตอบ ข.  2,000,000 บาท 
การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูให

บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการท่ีมี
หลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใช
กับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 2,000,000 
บาท 
 
97.ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ก. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน  
ข. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสามคน  
ค. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยส่ีคน  
ง. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน  
ตอบ ก. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน  
ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหัวหนาสวน

ราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปน
กรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึง
จะดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
 
98. การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด  พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคล โดย
คํานึงถึงส่ิงใด 

ก. ฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  
ข. จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา  
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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99.การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคา
กอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ในวงเงินเทาใด 
 ก. ไมเกิน 50,000,000 บาท 

ข. เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
ค. เกิน 5,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ค. เกิน 5,000,000 บาท 
การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การวาจางออกแบบและควบคุม

งานที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติ
บุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา 
หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อ
ดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน 5,000,000 บาท 
 
100.การจางโดยวิธีพิเศษมีกี่ลักษณะ 
 ก. 2 ลักษณะ     ข. 3 ลักษณะ 

ค. 4 ลักษณะ     ง. 5 ลักษณะ 
ตอบ ก. 2 ลักษณะ 

 
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 
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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 
 

 


