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ประวัติความเปน็มา กรมป่าไม ้
 

ปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากร ป่าไม้อันมีอาณาบริเวณ
กว้างขวางถึง 77 ล้านไร่ หากคิดเป็นตัวเงินก็จะมีมูลค่า ถึง 11.6 ล้านล้านบาท (ไร่ละ 150,000 
บาท) ทั้งนี้ยังมิได้คํานึงถึงประโยชน์ทางอ้อมที่ป่าไม้ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ําและ ป้องกันการผันแปร
ของลมฟ้าอากาศไปในทางที่เลวร้ายจึงนับว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญยิ่งกรมหนึ่งของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเป็นกรมที่เก่าแก่ซ่ึงมีอายุครบ 115 ปี ในวัน ที่ 18 
กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ ทรง
สถาปนากรมป่าไม้ข้ึนเม่ือวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.2439) โดยให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยน้ัน รัฐบาลได้ อาศัยยืมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วย
บริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ.ศ.2439 ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. 
Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ต่อมา ในปี พ.ศ.2466 เม่ือ Mr.W .F. Lloyd ได้
กราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแล้ว รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า พระยาดรุพันธ์พิทักษ์ (นาย
สนิท พุกกะมาน) ซ่ึงจบการศึกษาวิชาการ ป่าไม้จาก Royal Engineering College เมือง 
Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ได้กลับมารับราชการกรมป่าไม้ เม่ือปี พ. ศ.2446 เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไม่จ้างชาวต่างประเทศเป็นเจ้ากรมนับต้ังแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในสมัยต่าง ๆ กรมป่าไม้ได้ย้ายสังกัดถึง 5 ครั้ง ก่อนที่จะมาเป็น
ส่วนราชการอยู่ในกระทรวง เกษตร กล่าวคือ เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ได้มีประบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปข้ึนกระทรวง    เกษตราธิการ กรม
ป่าไม้ได้สังกัดอยู่กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ปี จึงได้โอนกลับไปสังกัด
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหน่ึง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และช่ัวระยะเวลาเพียง 1 ปี ก็
ได้ โอนสังกัดไปข้ึนอยู่กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และต่อมา เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2477 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ข้ึนอยู่ ในสังกัดทบวงเกษ
ตราธิการของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อได้มีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเป็นกระทรวงเกษ
ตราธิการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมป่าไม้จึงได้มา สังกัดอยู่ใน กระทรวงเกษตราธิการ
และต่อมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ
บัญญัติให้มีกระทรวง เกษตรข้ึนแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมป่าไม้ก็ ยังคงสังกัดอยู่ใน 
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เป้าหมาย  
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อย 

35% ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 6 ปี หรือ 113.21 ไร่ แบ่งเป็น 
1) รักษาพ้ืนที่ป่าให้ได้ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็น 31.57% 
2) ฟ้ืนฟูป่าไม้ ปลูกป่า อีก 11.09 ล้านไร่ คิดเป็น 4.43% 

 
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและกฎหมาย 

ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมพ้ืนที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้ 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการ

พัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอํานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม 
และส่ิงแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคน
ในสังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

รัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กล่าวถึงนโยบาย ข้อ 
9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้สัตว์ป่า พันธุ์
พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก
ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษา
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ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่จัดทําข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ในปี พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
นํามาเป็นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
นโยบายรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาลข้อท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ําและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ 
กําหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ
และป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่
ใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้ มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ใดสมควร
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการ
ส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเน่ือง เพ่ือให้คนเหล่าน้ัน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐจะจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารท่ีดินของรัฐ  
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจัดทําการ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่สว่นราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หนังสอื มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ

ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับ
ส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองสําคัญ ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5. การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
6. เร่ืองซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  

 
หนังสือสั่งการ 

หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตรา
ครุฑ  

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  
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19.ในกรณีทีผู้่มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ  
สามารถอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมได้กบัผู้ใด 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ข. กวพ.อ. 
 ค. คณะกรรมการร่างการประกวดราคา ง. TOR 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 
 ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ  หรือเห็นว่ามีเหตุอ่ืนใดอันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้
อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) 
 
20.จากข้อข้างต้น ต้องกระทําภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
 ก. ภายใน 3 วัน    ข. ภายใน 5 วัน 
 ค. ภายใน 7 วัน    ง. ภายใน 9 วัน 
 ตอบ ก. ภายใน 3 วัน 

จากข้อข้างต้น  ต้องพิจารณาภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 
10(5)) 
 
21.จากข้อข้างต้น กวพ.อ. ต้องพิจารณาให้เสร็จส้ินภายในกี่วัน 
 ก. ภายใน 15 วัน    ข. ภายใน 30 วัน 
 ค. ภายใน 45 วัน    ง. ภายใน 60 วัน 
 ตอบ ข. ภายใน 30 วัน 

จากข้อข้างต้น กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณ์หรือคําร้องเรียนให้เสร็จภายในสามสบิวัน  โดยใน
ระหว่างนี้ให้กวพ.อ.แจ้งหน่วยงานเพ่ือระงับการดําเนินการข้ันตอนต่อไป  (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) 
 
22.ผู้มีหน้าทีดู่แลการเสนอราคาทุกข้ันตอนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความเรยีบร้อย สุจรติและเป็น
ธรรมคือผู้ใด 
 ก. คณะกรรมการการประกวดราคา  ข. กวพ.อ. 



หน้า 10 
 

 

กรมปาไม ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  ........ 

 ค. TOR     ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ตอบ ก. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 คณะกรรมการประกวดราคามีหน้าที่ดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สุจริต เป็นธรรมและต้องวางมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต
และการสมยอมในด้านราคา ไม่ว่าของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) 
 
23.ในกรณีทีก่ระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่แล้วเสร็จในวัน
ดังกล่าว ให้ดําเนินการอยา่งไร 
 ก. ขยายเวลาออกไป    ข. ขยายวันออกไป 
 ค. ขยายวัน เวลาออกไป   ง. ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
 ตอบ ง. ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 

ในกรณีที่ปรากฎว่ากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจ
ดําเนินต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดได้ ให้คณะกรรมการประกวดราคาส่ังพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น 
เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จึงให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากข้ันตอนที่ค้างอยู่  ภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องส้ินสดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จ
ได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ก็ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา   และกําหนดวัน เวลาและก็ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาใหม่ 
และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานที่นั้นทราบสถานที่เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(6)) 
 
24.การดําเนนิการใดๆ  ทีก่ระทําก่อนหน้าระเบียบฉบับนี้ประกาศใช้ หากยังมิได้เริ่มต้นเสนอราคา 
ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้เท่านั้น โดยการจัดหาพัสดุดังกล่าวต้องมีมูลค่ามากกว่าเทา่ใดจึง
ดําเนินการโดยใช้ระเบียบฯ ฉบับนี้ 
 ก. ต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึน   ข. ต้ังแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป 
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.......  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  ........ 

34. ผู้ใดทําหน้าท่ีรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
 ตอบ ก. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ระเบียบฯ ข้อ 38) 

 
35. ในระหว่างท่ียังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบฯ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้า 

ตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน ภาครฐัที่เท่าใด 
 ก. 3/2545     ข. 3/2546 
 ค. 4/2545     ง. 4/2546 
 ตอบ ข. 3/2546 

ในระหว่างท่ียังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการบริหารงาน
ลูกจ้างสัญญาจ้างตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐที ่
3/2546 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2546 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตามระเบียบน้ี จนกว่าคณะกรรมการตาม
ระเบียบน้ีจะเข้ารับหน้าท่ี   (ระเบียบฯ ข้อ 40) 

 
36. ผู้ลงนามประกาศในระเบียบฯ ฉบับนี้คือใคร 
 ก. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   ข. พตท. ทักษิณ ชินวัตร 
 ค. นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ   ง. นายสมัคร สุนทรเวช 
 ตอบ ข. พตท. ทักษิณ ชินวตัร 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรฐัมนตรี 
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