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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหน่ึงคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมน่้อยกว่าสามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไม่น้อยกว่าส่ีคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
14.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีปกปิด  ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข. จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือใคร 
 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ   ข. นายอานันท์ ปันยารชุน 
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แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
1.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเป็นฉบับพุทธศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช 2544    ข. พุทธศักราช 2545 
 ค. พุทธศักราช 2546    ง. พุทธศักราช 2547 
 
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลากี่วัน 
 ก. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 วัน 
 ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 วัน 
 ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน 
 ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน 
 
3.ผู้ใดรักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ก. รองนายกรัฐมนตร ี    ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพ    ง. ประธานสภาตําบล 
 
4.ในการกําหนดชั้นความลับนั้น ให้คํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
 ข. ประโยชน์แห่งรัฐ 
 ค. ความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐ 
 ง. การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรฐัประกอบกัน 
 
5."ประโยชน์แห่งรัฐ" หมายความรวมถึงการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับส่ิงใด 
 ก. ประโยชน์สาธารณะ 
 ข. ประโยชน์ของเอกชน 
 ค. ประโยชน์ของรัฐบาล 
 ง. ประโยชน์สาธารณะหรอืประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน 
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6.ข้อใดไม่ใช่เรื่องของประโยชน์แห่งรัฐ 
 ก. การเมืองระหว่างประเทศ 
 ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ค. การพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
7.หัวหน้าหน่วยงานของรฐั มีฐานะเป็นอะไร 
 ก. นิติบุคคล     ข. นิติรัฐ 
 ค. หน่วยงานอิสระ    ง. รัฐวิสาหกจิ 
 
8.หัวหน้าหน่วยงานของรฐั สําหรับราชการส่วนภูมภิาคคือผู้ใด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. รองนายกรัฐมนตร ี
 
9.จากข้อข้างต้น สําหรับส่วนราชการอ่ืนนั้นมีผู้ใดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
 ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเมืองพัทยา 
 
10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผู้ใด 
 ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเมืองพัทยา 
 
11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงข้อใด 
 ก. การลดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ข. การเพ่ิมชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการน้ันต้องมี
การกระทาํทกุๆ  กี่ปีเป็นอย่างน้อย 
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แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

 
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก่ีคน 
 ก. 24 คน     ข. 26 คน 
 ค. 30 คน     ง. 32 คน 
 ตอบ ค. 30 คน 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
9.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน  1,500,000 คน ให้มีการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก่ีคน 
 ก. 30 คน     ข. 32 คน 
 ค. 36 คน     ง. 40 คน 
 ตอบ ค. 36 คน 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
10.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก่ีคน 
 ก. 32 คน     ข. 36 คน 
 ค. 40 คน     ง. 42 คน 
 ตอบ ง. 42 คน 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
11.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก่ีคน 
 ก. 40 คน     ข. 42 คน 
 ค. 48 คน     ง. 52 คน 
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แนวข้อสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 
13.การเปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยกฎหมายใด 
 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ค. กฎ      ง. ข้อบังคับ 
 ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการ
เปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12 พรบ.เทศบาล 
แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
 

14.ในกรณีท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ผู้ใดสิ้นสุด 
อํานาจหน้าท่ีเม่ือพ้นกําหนด 1 ปี 
 ก. กํานัน     ข. ปลัดอําเภอ 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตอบ ก. กํานัน 

ในกรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถ่ินที่ได้เปล่ียนแปลงเขตเป็น
เทศบาลส้ินสุดอํานาจหน้าที่เฉพาะในเขตท่ีได้เปล่ียนแปลงนั้นเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป (มาตรา 12 พรบ.
เทศบาล แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
15.องค์การเทศบาลประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ข. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, กรรมการ 
 ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 
 ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ 
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 ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 
องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14 พรบ.

เทศบาล แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
16.บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธ์ิ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้ดําเนินการอย่างไร เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงฐานะ 
 ก. ยกเลิก     ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ 
 ค. โอนไปเป็นของกระทรวงมหาดไทย ง. โอนไปเป็นของกรมบัญชีกลาง 
 ตอบ ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ 

ท้องถ่ินที่ได้เปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาลเดิมนับ
แต่วันที่ได้ถูกเปล่ียนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ  
และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดา
เทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป(มาตรา 13 วรรคสอง พรบ.เทศบาล แก้ไข
เพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
17.ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน 
 ข. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 14 คน, สภาเทศบาลนคร 16 คน 
 ค. สภาเทศบาลตําบล 10 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 28 คน 
 ง. สภาเทศบาลตําบล 24 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 12 คน   
 ตอบ ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร  

24 คน  
สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.เทศบาล 

แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
18.ข้อใดเป็นข้อห้ามของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 ก. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 ข. ไม่เป็นคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ค. ไม่เป็นเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน 
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แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
 
15. การซ้ือหรือการจ้างกระทําได้กี่วิธี 
 ก. 3 วิธี     ข. 4 วิธี 
 ค. 5 วิธี     ง. 6 วิธี 

ตอบ ค. 5 วิธี 
วิธีซ้ือและวธีิจ้าง 
การซ้ือหรือการจ้างกระทําได้ 5 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีสอบราคา 
(3) วิธีประกวดราคา 
(4) วิธีพิเศษ 
(5) วิธีกรณีพิเศษ 

 
16. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งซ่ึงมรีาคาเท่าใด 

ก. ไม่เกิน 100,000 บาท    
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ค. มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. แล้วแต่กรณี 
ตอบ มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้ง หนึ่งซ่ึงมีราคาไม่เกิน 

100,000 บาท 
 
17. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเท่าใด 

ก. ไม่เกิน 100,000 บาท    
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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ค. มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. แล้วแต่กรณี 
ตอบ ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้ง หนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 

100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
 
18. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเท่าใด 

ก. ไม่เกิน 100,000 บาท    
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ค. มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. แล้วแต่กรณี 
ตอบ ค. มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้ง หนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 

2,000,000 บาท 
 
19.พัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ เกินกว่า 100,000 บาท เรียกว่า 
 ก. โดยวิธีพิเศษ     ข. โดยวิธีกรณีพิเศษ 
 ค. โดยกรณีพิเศษ    ง. โดยวิธีเฉพาะกิจ 

ตอบ ก. โดยวิธีพิเศษ 
การซ้ือ โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือ ครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้

เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2) เป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

(3) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 
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(4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคท่ีไม่ต้องจัดซ้ือ
ตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53 

(5) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(6) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
(7) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึนในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและจําเป็นต้องซ้ือเพ่ิม(Repeat Order) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 

 
20.งานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ เกินกว่า 100,000 บาท เรียกว่า 
 ก. โดยวิธีพิเศษ     ข. โดยวิธีกรณีพิเศษ 
 ค. โดยกรณีพิเศษ    ง. โดยวิธีตกลงราคา 

ตอบ ก. โดยวิธีพิเศษ 
การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหน่ึงซ่ึง มีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้

เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นงานท่ีต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จะเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อนจึง 

ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(3) เป็นงานท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 

(4) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
(5) เป็นงานท่ีจําเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือ 

ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน และจําเป็นต้องจ้างเพ่ิม (Repeat Order) 
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
 
21.สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศโฆษณา
ก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ก. 30 วัน     ข. 45 วัน 
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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     
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  2. ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน    
  3. สามารถเลือกผูขายไดอยางประสิทธิภาพ     
  4. ถูกตองตามหลักการมอบอํานาจหนาที่ 
 
6.หนวยงานใดเปนหนวยงานที่ใหขอมูลในการประมาณความตองการ    
 (1) หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมงานพัสดุ          
 (2) หนายงานท่ีทําหนาที่เก็บรักษาพัสดุ                                  
 (3) หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมการสงกําลังบํารุง  
 (4) หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมบัญชี                                   
 (5) ทุกหนวยงานที่กลาวมาแลว 
 ตอบ 5  การประมาณความตองการสามารถทําไดโดยอาศัยขอมูลดังนี้   
  1. สถิติการขอเบิกพัสดุจากหนวยใชเปนการรวบรวมความตองการที่หนวยงาน
ตางๆ ขอเบิก  
  2. สถิติการจายพัสดุ เปนการรวบรวมตัวเลขที่คลังพัสดุไดจายใหกับหนวยใช  
  3. สถิติการใชส้ินเปลืองเปนการรวบรวมตัวเลขที่ใชจริงของหนวยงานตางๆ 
 
7. การจะประมาณความตองการไดถูกตองและจัดสงไดทันเวลาเราจําเปนตองทราบเรื่อง
ใดบาง 
       (1) วงจรงบประมาณและวัตถุประสงคของงาน       
 (2) จํานวนพัสดุที่อยูระหวางขนสงและวันสงถึง 
       (3) ความตองการคงที่และความตองการไมคงที่     
 (4) โครงการที่จะดําเนินการ         
 (5) ถูกท้ังขอ  2  และ  4 
       ตอบ 3  การท่ีจะชวยใหการประมาณความตองการไดถูกตองนั้น  จําเปนที่จะตอง
กําหนดลักษณะของความตองการเพื่อใหทราบกอนวาพัสดุนั้นตองใชอยูเปนประจําซึ่งมคีวาม
ตองการคงที่  หรือใชเปนครั้งคราวซึ่งมีความตองการไมคงที่ 
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