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ความรู้เก่ียวกับ กรมการขนส่งทางบก 
 

ประวัติความเป็นมา 
เมื่อการขนส่งทางบก ได้มีการวิวัฒนาการ และขยายตัวข้ึนเรื่อย ๆ ตามความเจริญของ

บ้านเมือง ทางราชการจึงได้ต้ังหน่วยงานข้ึนควบคุมดูแล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังกระทรวงคมนาคมข้ึนใน
ปี พ.ศ.2425 และให้รวมหน้าท่ีเกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา 
และการส่ือสารข่าว มารวมไว้ในกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามกิจการด้านขนส่งทางบก ก็ยังไม่
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแม้แต่พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวง และกรม พ.ศ. 2476 ก็มิได้
กําหนดให้มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการขนส่งทางบก 

โดยตรงอีกเช่นกันจนกระท่ังในปลายปี พ.ศ. 2476 จึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา งานที่กรมการ
ขนส่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในโอกาสแรก ก็คืองานเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศโดยท่ีงาน
ดังกล่าวนี้ เดิมเป็นงานที่อยู่ในอํานาจ และหน้าที่ ของกองบินพาณิชย์ สํานักงานปลัดกระทรวง
เศรษฐการ กรมการขนส่งในสมัยนั้น ได้รับโอนมาโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโอนอํานาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรม ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขปรับปรุงข้ึนใหม่ในปี 
พ.ศ. 2484 อย่างไรก็ดีจากผลของสงครามมหาเอเซียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้การวาง
เค้าโครงเกี่ยวกับอํานาจและหน้าท่ีจะพึงมีเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ ใน
กรมการขนส่งต้องประสบอุปสรรค และล่าช้าไปมาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีส่วนได้รับความ
กระทบกระเทือนจากภัยของสงครามครั้งนี้ด้วย ซ่ึงในท่ีสุดได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบ
ครอบแล้ว ฯพณฯ จอมพลแปลกพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ได้มีบันทึกส่ังการ
กําหนดโครงร่างส่วนราชการไว้ในรูปของกอง ให้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการขนส่งของประเทศ
รวม 3 ทางคือ   

1.กองขนส่งทางบก ทําการควบคุมการขนส่งทางบกทุกประเภท เว้นรถไฟและการเดินรถ
ประจําทาง 

2.กองขนส่งทางนํ้าทําการควบคุมการขนส่งทางนํ้ารวมท้ังทางทะเลด้วยและเอาการ
เดินเรือทะเลมาอยู่ในกองนี้รวมบริษัทเดินเรือไทยไว้ด้วย 

3.กองขนส่งทางอากาศ ทําการควบคุมการขนส่งทางอากาศท้ังในและนอกประเทศ 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ

และปลอดภัย 
 

พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความ

ปลอดภัย 
2.พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้

กฎหมาย 
3.พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสํานึก

รับผิดชอบ 
4.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยม 

 ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น 
เน้นนวัตกรรม กํากับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม 
O (Objective)  เป้าหมายชัดเจนการทํางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มี 

มาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และผลงานเกินความคาดหมาย) 

N (Network)  มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน 
ภายใน และภายนอก 

E (Eminence)  งานโดดเด่น เพ่ือความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรง 
กบัความต้องการของประชาชน 

D (Digital Economy) เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และ 
ปรับเปล่ียนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

L (Legitimacy)  กํากับตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดการควบคุม กํากับ ดูแล  
ตามกฎหมายท่ีเข้มเข็ง 

T (Transparency) โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และ 
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แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559-2563 
การกําหนดแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 ดังนี้ 
1.หลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 จะยึดหลักการ 

ดังนี้ 
1) น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ” และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน” มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ 

2) วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
3) แนวทางการปฏิบัติงานของ นโยบายรัฐบาล “ทําก่อน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ 

และยั่งยืน” 
4) นโยบายกระทรวงคมนาคม ในการทํางานเป็นเครือข่าย Network Centric 

Base/Operation และอยู่บนหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

5) หลักการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา โดยให้
มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Indicators) ให้ครอบคลุมทุก
มิติของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นหัวใจสําคัญที่จะทาให้เป้าประสงค์ใน
อีก 5 ปี บรรลุผล ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในองค์กรในการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นเครือข่ายในการร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าประสงค์ขับเคล่ือนงานตาม
ภารกิจหลักของกรมฯ 

2. กระบวนการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ในการวางแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบกจะใช้แนวคิดกระบวนการวางแผนและ

บริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
1) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Analysis) ซ่ึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2) การดําเนินการตามกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์หรือแผน

ที่กลยุทธ์ และ 
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อัตราภาษปีระจําปี 
  
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนให้เก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบรวมกันของ
เครื่องยนต์ของรถยนต์แต่ละคัน ในอัตราดังต่อไปนี้ 

(ก) 600 ลูกบาศก์เซนติเมตรแรก 
ลูกบาศก์เซนติเมตรละ  0.50 บาท 

(ข) ส่วนท่ีเกิน 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตรละ  1.50 บาท 

(ค) ส่วนท่ีเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตรละ  4.00 บาท 

รถยนต์ตาม (1) ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซ้ือในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการให้เช่าซ้ือของนิติบุคคลนั้น ให้เก็บภาษีในอัตราสองเท่า 
(2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ให้เก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังต่อไปนี้ 

(ก) น้ําหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม คันละ 150 บาท 
(ข) น้ําหนักต้ังแต่ 501 - 750 

กิโลกรัม คันละ 300 บาท 
(ค) น้ําหนักต้ังแต่ 751 - 1,000 

กิโลกรัม คันละ 450 บาท 
(ง) น้ําหนักต้ังแต่ 1,001 - 1,250 

กิโลกรัม คันละ 800 บาท 
(จ) น้ําหนักต้ังแต่ 1,251 - 1,500 

กิโลกรัม คันละ 1,000 บาท 
(ฉ) น้ําหนักต้ังแต่ 1,501 - 1,750 

กิโลกรัม คันละ 1,300 บาท 
(ช) น้ําหนักต้ังแต่ 1,751 - 2,000 

กิโลกรัม  คันละ 1,600 บาท 
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วิธีการจัดซ้ือพัสดุท่ีนิยมใช้ท่ัวไป 
   วิธีการจัดซ้ือพัสดุที่นิยมใช้กันทั่วไป มี 2 วิธี คือ 

1. วิธีประกวดราคา 
2. วิธีเจรจาตกลง (เจรจาต่อรอง) 

  การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคา 
   เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางระหว่างผู้ขายพัสดุ ถือเป็นวิธีที่ให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าประกวดราคามากท่ีสุด เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ขายจํานวนมากได้เสนอราคา 
และฝ่ายจัดซ้ือสามารถเลือกซ้ือได้ในราคาตํ่าสุด 
   หลักเกณฑ์ของการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคา มีดังนี้คือ 
    1. มูลค่าของพัสดุท่ีจัดซ้ือมีมาก หรืองานท่ีจะทําการประกวดราคาต้องมีวงเงิน
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 โดยที่คุณสมบัติของผู้ขายและ
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 
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    3. เปิดซองประกวดราคา ซ่ึงต้องกระทําอย่างเปิดเผย พร้อมท้ังบันทึกการ
ดําเนินการประกวดราคาแต่ละราย และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือจะได้นํามาแสดงให้ผู้สนใจได้ทราบ
ในกรณีที่เกิดปัญหา 
    4. ประเมินเปรียบเทียบราคา ซ่ึงมีปัจจัยที่นํามาพิจารณา เช่น ราคาท่ีเสนอมา 
ลักษณะเฉพาะการส่งมอบ ความสามารถทางเทคนิค และความชํานาญ เป็นต้น 
    5. ตกลงซ้ือและจัดทําสัญญา เมื่อได้วิเคราะห์ผู้ยื่นซองประกวดราคาแต่ละราย
แล้ว เห็นว่าผู้ขายรายใดที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็ตัดสินเลือกซ้ือจากผู้ขายรายนั้น แล้วเริ่มเจรจาตกลง
กันในรายละเอียดทําสัญญาซ้ือ และดําเนินการส่งมอบกันต่อไป 
   ข้อดีของวิธีการประกวดราคา มีดังนี้ 

1. สามารถจัดหาพัสดุได้ในราคาถูก เพราะมกีารแข่งขันกันกว้างขวาง 
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 วิธีนี้มักใช้ในธุรกิจเอกชนซ่ึงต้องใช้พัสดุนั้นเป็นประจํา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตมักต้องการคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ซ้ือเป็นฝ่ายกําหนด 
  การจัดซ้ือด้วยวิธีเจรจาตกลงถูกนํามาใช้ เมื่อ 

1. ทําการประกวดราคาแล้วไม่ได้ผล 
2. มูลค่าของการจัดซ้ือตํ่า และ/หรือมีการจัดซ้ือประเภทน้ัน ๆ ประจํา 
3. จํานวนผู้ขายมีน้อยราย 
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126. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ยกเว้นได้ในกรณีใด 

ก. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
ข. เหตุสุดวิสัย 
ค.  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้

อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 
128.หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่ข้อใด 

ก. เงินสด     ข.  เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย  
ค.  หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันทําการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 
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(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในต่าง ประเทศท่ีมี

หลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหน่ึง 
 
129. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ
เท่าใดของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหา 

ก. ร้อยละ 1     ข. ร้อยละ 2 
ค. ร้อยละ 5     ง. ร้อยละ 10 
ตอบ ค. ร้อยละ 5 

 
130. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาหากมีความสําคัญเป็นพิเศษ ให้กําหนดมูลค่าเป็น
จํานวนเต็มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหา 

ก. ร้อยละ 5     ข. ร้อยละ 10 
ค. ร้อยละ 15     ง. ร้อยละ 20 
ตอบ ข. ร้อยละ 10 
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละห้า

ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 
 
 
131. ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการ
ประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละ
เท่าใดของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  

ก. ร้อยละ 1     ข. ร้อยละ 2 
ค. ร้อยละ 5     ง. ร้อยละ 10 
ตอบ ค. ร้อยละ 5 
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี

การประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละ 
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แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดดุ้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

 
11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวา่ด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน 

หัวหน้าหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 

 
12.Website ของกรมบัญชีกลางคือ Website ใด 
 ก. www.gprocurement.go.th 
 ข. www.procurement.go.th 
 ค. www.gprocurement.ac.th 
 ง. www.procurement.go.th 
 ตอบ ก. www.gprocurement.go.th 

เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 (1)) 
 
13.เมื่อการรา่งเอกสารการประกวดราคาก่อนการเริ่มจัดหาพัสดุ  ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นํา
สาระสําคัญเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 ง. กรมบัญชกีลาง 
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กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานพัสดุ  ........ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


