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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรกัษ์พลังงาน 

 
ประวัติความเป็นมา  
                 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ"
จัดต้ังข้ึน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติข้ึน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมี
คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและ
พิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการข้ึนหน่วยหนึ่ง ซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ต้ังแต่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา 
และได้มีการปรับเปล่ียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
7 มกราคม 2496 เริ่มก่อต้ัง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมีสํานักงานช่ัวคราวอยู่ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2497 ได้ย้ายสํานักงานไปอยู่ที่ศาลาลูกขุนใน
พระบรมมหาราชวัง 

 

13 กรกฎาคม  2502 ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่ บ้านพิบูลธรรม เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศ
เส จนถึงปัจจุบัน  

23 พฤษภาคม 2506 ย้ายไปสังกัด กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ โดย พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506  

1 ตุลาคม 2514 ย้ายมาสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม และเปล่ียนช่ือเป็น 
"สํานักงานพลังงานแห่งชาติ"   

24 มีนาคม 2522 ย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 
13 กุมภาพนัธ์ 2535 เปล่ียนช่ือเป็น "กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน" สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ตาม
ประกาศพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.
2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109  ตอนท่ี 9 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2535 
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4 เมษายน 2535 เปล่ียนชื่อสังกัดเป็น "กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม"  

3 ตุลาคม 2545 เปล่ียนชื่อเป็น “กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงาน" สังกัดกระทรวงพลังงานตามประกาศพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
นายดนัย เอกกมล   รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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   หลักเกณฑ์ของการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคา มีดังนี้คือ 
    1. มูลค่าของพัสดุท่ีจัดซ้ือมีมาก หรืองานที่จะทําการประกวดราคาต้องมีวงเงิน
สูงพอสมควร ทั้งนี้เพราะการประกวดราคาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย 
    2. การแข่งขัน คือ มีจํานวนผู้ขายในตลาดมากพอและพร้อมท่ีจะเข้ามาประกวด
ราคา 
    3. คุณลักษณะเฉพาะ ต้องมีรายละเอียดท่ีสามารถระบุให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัด
แจ้งทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย เช่น ระบุขนาด ชนิด แบบ ประเภท มาตรฐาน หน่วย ฯลฯ และผู้ขาย
สามารถคํานวณต้นทุนพัสดุได้ 
    4. ระยะเวลาเพียงพอ เนื่องจากการประกวดราคามีข้ันตอนการดําเนินงานหลาย
ข้ันตอน ทําให้ต้องใช้เวลาทั้งผู้ซ้ือและผู้ขาย 
    5. ราคาต่ําสุดจะเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ชนะ โดยท่ีคุณสมบัติของผู้ขายและ
คุณลักษณะของพัสดุถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่ระบุด้วย 
   ขั้นตอนของวิธีการประกวดราคา มีดังนี้คือ 
    1. ดําเนินการประกาศแจ้งความ เช่น ส่งหนังสือเช้ือเชิญผู้ขายแต่ละรายท่ีได้
เลือกไว้แล้ว หรือโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตามท่ีสาธารณะ ฯลฯ โดยระบุ
รายละเอียดของวัสดุที่ต้องการ วัน เวลา และสถานท่ีที่จะรับการเสนอราคา 
    2. รับซองประกวดราคา เป็นการรับการเสนอราคาของบรรดาผู้ขายต่าง ๆ โดย
อาจให้เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือเป็นผู้รับไว้ หรืออาจแต่งต้ังคณะกรรมการรับซองประกวดราคาก็ได้ 
    3. เปิดซองประกวดราคา ซ่ึงต้องกระทําอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งบันทึกการ
ดําเนินการประกวดราคาแต่ละราย และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือจะได้นํามาแสดงให้ผู้สนใจได้ทราบ
ในกรณีที่เกิดปัญหา 
    4. ประเมินเปรียบเทียบราคา ซ่ึงมีปัจจัยที่นํามาพิจารณา เช่น ราคาท่ีเสนอมา 
ลักษณะเฉพาะการส่งมอบ ความสามารถทางเทคนิค และความชํานาญ เป็นต้น 
    5. ตกลงซ้ือและจัดทําสัญญา เม่ือได้วิเคราะห์ผู้ยื่นซองประกวดราคาแต่ละราย
แล้ว เห็นว่าผู้ขายรายใดที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็ตัดสินเลือกซ้ือจากผู้ขายรายนั้น แล้วเริ่มเจรจาตกลง
กันในรายละเอียดทําสัญญาซ้ือ และดําเนินการส่งมอบกันต่อไป 
   ข้อดีของวิธีการประกวดราคา มีดังนี้ 

1. สามารถจัดหาพัสดุได้ในราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันกว้างขวาง 
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2. ให้โอกาสและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายทุกราย 
3. เหมาะกับการจัดซ้ือพัสดุที่มีผู้ขายมากรายและเป็นพัสดุที่ใช้กันทั่วไป 
4. ทําให้จัดซ้ือพัสดุได้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 

   ข้อเสียของวิธีประกวดราคา มีดังนี้ 
1. ถ้ามีการรวมกลุ่มกันเสนอราคา ทําให้พัสดุที่จัดหามีราคาแพงกว่าปกติ 
2. ถ้ามีการตัดราคากัน อาจทําให้พัสดุที่จัดหามีคุณภาพไม่ดีพอ 
3. ไม่เหมาะกับการจัดหาท่ีไม่สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน 
4. อาจมีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้เสนอราคากับฝ่ายจัดหา ถ้ามีการเสนอราคาท่ีตํ่า

แล้วไม่ได้รับการพิจารณา เพราะขาดคุณสมบัติบางอย่าง 
5. การจัดหามีข้ันตอนและใช้เวลามาก อาจเป็นผลเสียต่อการดําเนินงาน 

 
  การจัดซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลง 
  ควรนํามาใช้เมื่อการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาไม่สามารถทําได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่งของการซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา วิธีนี้มักใช้ในธุรกิจเอกชนซึ่งต้องใช้พัสดุนั้นเป็นประจํา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตมักต้องการคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ซ้ือเป็นฝ่ายกําหนด 
  การจัดซ้ือด้วยวิธีเจรจาตกลงถูกนํามาใช้ เมื่อ 

1. ทําการประกวดราคาแล้วไม่ได้ผล 
2. มูลค่าของการจัดซ้ือตํ่า และ/หรือมีการจัดซ้ือประเภทน้ัน ๆ ประจํา 
3. จํานวนผู้ขายมีน้อยราย 
4. จัดซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นผลเสียต่อหน่วยงาน 
5. คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุไม่สามารถระบุได้อย่างชัดแจ้ง 

  ขั้นตอนของวิธีเจรจาตกลง มีดังนี้ 
    1. เชิญชวนให้มาเสนอราคา โดยติดต่อแจ้งความต้องการพัสดุไปยังผู้ขายหรือ
ผู้ผลิตที่ได้รวบรวมรายช่ือไว้แล้ว โดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจน 
    2. รับการเสนอราคาและพิจารณาราคา แล้ววิเคราะห์ราคาโดยประมาณการ
ต้นทุนต่าง ๆ ของวัสดุ เพ่ือทําการเจรจาต่อรองราคาในข้ันต่อไป 
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.......  พัสดุ  ........ 

37.ในการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรอืนสามัญนั้น ในการจําแนก 
ตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานน้ัน จะต้องคํานึงถึงส่ิงใดเป็นหลัก 
 ก. ประสิทธิผลและคุณภาพของงาน 
 ข. คุณภาพและคุณสมบัติของงาน 
 ค. หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
 ง. หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 ตอบ ค. หน้าท่ีความรับผิดชอบและคณุภาพของงาน 

ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภท และสายงานตาม
ลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของ งานเท่ากัน
โดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพ
ของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน หนา้ที่ความรับผิดชอบหลัก
และ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ด้วย (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 มาตรา 
48) 

 
38.ในการสรรหาบุคคลเข้ามารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด 
 ก. ระบบคุณธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
 ข. ระบบคุณธรรม พฤติกรรมทางจรยิธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
 ค. พฤติกรรมทางจริยธรรม คุณภาพ และประสิทธิผล 
 ง. จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตอบ ข. ระบบคุณธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

การสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี้ (พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 52) 

 
39.ในการบรรจุและแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงนัน้ ผู้ใดเป็นผู้ส่ังบรรจุ 
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.......  พัสดุ  ........ 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
 ตอบ ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรเีจ้าสังกัดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้ส่ังบรรจุ และ ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง 
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
40.ในการบรรจุและแต่งต้ังรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงนั้น ผู้ใดเป็นผู้ส่ังบรรจุ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
 ตอบ ข. ปลัดกระทรวง 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี หรือตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง 
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมติั เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลดักระทรวง
ผู้บังคับบญัชา หรือหัวหน้า ส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้ส่ังบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
41.การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นนั้น ผู้ใดเป็นผู้ส่ังบรรจุ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
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แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

9.อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ข้อใด 
 ก. ราชการประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ข. ราชการทีม่ิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเร่งรัดการปฏบัิติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการส่วนราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3)   กรม  

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2545)  

 
11. ในการแต่งต้ังอธิบดีนั้น ให้ผู้ใดนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
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 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
 ตอบ ข. รฐัมนตรีเจ้าสังกัด 

การแต่งต้ังอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคส่ี ให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2545) 
 
12.ผู้มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือข้อใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตรี   ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 23) 
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึง่ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 26) 
 



หนา : 12 
 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  พัสดุ  ........ 

74.การวางแผนบํารุงรักษาพัสดุอุปกรณ์ทําได้อย่างไร 
 (1) วางแผนแยกประเภทพัสดุ วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ วางแผนซ่อมบํารุง 
 (2) วางแผนแยกประเภทพัสดุ วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ วางแผนสํารองเครื่องจักร
อุปกรณ์ 
 (3) วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ วางแผนสํารองเครื่องจักรอุปกรณ์ วางแผนซ่อมบํารุง  
 (4) วางแผนแยกประเภทพัสดุ วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ วางแผนแบ่งระดับงาน
บํารุงรักษา  
 (5) วางแผนแบ่งระดับงานบํารุงรักษา วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ วางแผนซ่อมบํารุง 
 ตอบ 2 การวางแผนบํารุงรักษาพัสดุอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ  
  1. การวางแผนแยกประเภทพัสดุ  
  2. การวางแผนการใช้และการจัดซ้ือ  
  3. การวางแผนสํารองเครื่องจักรอุปกรณ์ 
 
75.เพราะเหตุใดจึงต้องทําการวางแผนแยกประเภทพัสดุ  
 (1) ต้องการวางแผนงบประมาณการบํารุงรักษา  
 (2) ต้องการวางแผนซ่อมบํารุง  
 (3) สภาพพัสดุแต่ละประเภทมีอัตราการบํารุงรักษาต่างกัน 
 (4) ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย  
 (5) ต้องการวางแผนการใช้และการจัดซ้ือ 
 ตอบ 3 เหตุที่ต้องทําการวางแผนแยกประเภทพัสดุก็เพ่ือจัดระบบการบํารุงรักษาเนื่องจาก
เครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละประเภทมีอัตราการบํารุงรักษาต่างกัน โดยสภาพของพัสดุบางประเภทไม่
สําคัญและราคาถูกจึงไม่จําเป็นต้องตรวจตราประจําแต่พัสดุอุปกรณ์บางประเภทมีความสําคัญและ
ราคาแพงจึงต้องได้รับการตรวจตราประจํา 
 
76.การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเพ่ือหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ทําเพ่ืออะไร  
 (1) วางแผนแยกประเภทพัสดุ              (2) วางแผนการใช้และการจัดซ้ือ               
 (3) วางแผนสํารองพัสดุ  (4) วางแผนการซ่อมบํารุง                          
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 (5) วางแผนการกําหนดงบประมาณ 
 ตอบ 2 การวางแผนการใช้และการจัดซ้ือ จะกระทําโดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สถิติเพ่ือหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาในช่วงระยะเวลาหน่ึง หากเห็นว่าค่าใช้จ่ายสูงเกิน
ครึ่งของราคาทรัพย์สินนั้นก็ควรเปลี่ยนใหม่หรือจัดซ้ือใหม่ 
 
77. การหยอดนํ้ามันเครื่อง การขันนอตที่หลุดหลวมให้แนน่ตามเดิม เป็นหน้าที่ของใคร 
 (1) ผู้ใช้     (2) ช่างประจําหน่วย     
 (3) ช่างระดับสนาม (4) ช่างระดับโรงงาน  
 (5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3 
 ตอบ 1 ผู้ใช้หรือพนักงานควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยทํา
ความสะอาดและบํารุงรักษาเบ้ืองต้น เช่น การหยอดน้ํามันเครื่องเพ่ือให้เกิดการหล่อล่ืน การขัน
นอตหรือส่วนท่ีหลุดหลวมให้แน่นตามเดิม ฯลฯ 
 
78. ข้อใดคือหน้าท่ีหลักของช่างระดับโรงงานส่วนกลาง  
 (1) Rebuild Modification Canibalization  
 (2) Rebuild Modification Redistribution  
 (3) Modification Canibalization Redistribution  
 (4) Donation Modification Rebuild  
 (5) Donation Modification Canibalization 
 ตอบ 1 หน้าท่ีหลักของช่างในระดับโรงงานส่วนกลาง ได้แก่  
  1. การซ่อมสร้าง (Rebuild) 
  2. การดัดแปลง (Modification)  
  3. การยุบรวม (Canibalization) 
 
79.ข้อใดคือการเปล่ียนเกียร์รถยนต์นั่งแบบธรรมดาเป็นเกียร์แบบออโตเมติกเพ่ือช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการขับข่ีมากข้ึน 

 (1)  Rebuild                (2)  Modification (3)  Canibalization     
 (4) Redistribution             (5) Redistribution 
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