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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 

ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 

ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 

             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดที่ประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว

ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 

             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก แบงออกเปน : 

               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 

             ปาดงดิบช้ืนในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาคตะวันออก

ของ ประเทศ อาจพบในภาคอ่ืนบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอยของสังคมปา

ชนิดนี ้ปาดงดิบช้ืนขึ้นอยูในที่ราบรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไมเกิน 600 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงชายเขตแดน 

สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัดชลบุรี (อุทิศ, 

2541) 

                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 

             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจากจังหวัด 

ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึงจังหวัด

เชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิวเขาบรรทัด 

ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาเพชรบูรณจนถึง

จังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของจังหวัดหนองคาย

เลียบลําน้ําโขงในสวนทีต่ิดตอกับประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับความสูงจากน้ําทะเลปาน

กลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อุทิศ, 2541) 
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การบริหารงานพัสดุ 
   การจัดหาพัสดุของสวนราชการเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 

   การจัดหาพัสดุของสวนราชกา รจะเริ่มตั้งแตการวางแผนจัดทําโครงการลวงหนา  

วางแผนประมาณความตองการพัสดุภายในระยะเวลางบประมาณ 1 ป 

 

   ความหมายของพัสด ุ

   “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่กําหนดไวในหนังสือการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจาย

ตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

   “การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา  การจาง

ออกแบบ  และควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเชา การควบคุม  การจําหนาย  และการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกฯ 

 

   การจัดเตรียมขอมูล 

   การจัดหาจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีขอมูลตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

    1. รายช่ือผูขายและผูรับจาง ควรปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ และรายช่ือ

ควรมีมากพอเพ่ือประโยชนในการติดตอใหเสนอราคา  ทําใหหนวยงานของทางราชการสามารถ

ซื้อและจางไดในราคายุติธรรม 

    2. รายช่ือผูทิ้งงาน ซึ่งการทิ้งงานเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ 

1) กอนทําสัญญา คือ ผูที่เสนอราคาไดรับการคัดเลือก  แตไมยอมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด 

2) หลังจากทําสัญญาแลว คือ คูสัญญาไมยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงที่ทําไว 

   ตามระเบียบสํานักรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 ระบุวา “หามสวนราชการกอ

นิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ไดแจงเวียนช่ือแลว  เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการ

เปนผูทิ้งงาน” 
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   ถาเปนผูทิ้งงาน  แมวาจะเสนอราคาต่ําสุด  และถูกตองตามเง่ือนไขและคุณลักษณะ

เฉพาะทุกประการก็ไมสมารถรับการเสนอราคาได  จนกวาจะมีหนังสือเวียนแจงวาผูนั้นพนจาก

บัญชีผูทิ้งงานแลว 

   3. สถิติราคาซื้อ เปนบัตรแสดงขอมูลเกี่ยวกับพัสดุที่เคยจัดซื้อในอดีต  โดยระเบียบ

ฯ วาดวยการพัสดุ     พ.ศ. 2535 ระบุวา กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี  ใหเจาหนาที่พัสดุทํา

รายการเสนอหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ  หรือ

ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 

   4. บัญชีราคามาตรฐานของพัสดุและครุภัณฑ  โดยกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลังไดกําหนดราคามาตรฐานของพัสดุตาง  ๆ และเวียนใหสวนราชการทราบเปน

คราว ๆ ไป สวนราคามาตรฐานของครุภัณฑนั้น สํานักงบประมาณก็ไดกําหนดขึ้นและเวียนแจง

ใหทราบเชนเดียวกัน 

   หนวยจัดหาจึงตองคอยรวบรวมบัญชีราคามาตรฐานของพัสดุและครุภัณฑที่ทันสมัย

ที่สุด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

   5. แบบมาตรฐานของอาคารและครุภัณฑ  โดยสํานักงบประมาณไดกําหนดแบบ

มาตรฐานอาคารและครุภัณฑไว  ซึ่งอาคารที่เปนแบบมาตรฐาน  ไดแก บานพักขาราชการ  สวน

ครุภัณฑที่เปนแบบมาตรฐาน  ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน    ตาง ๆ เชน โตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บ

เอกสาร เปนตน 

   6. บัญชีผลิตภัณฑที่จดทะเบียนและสมุดคูมือผูซื้อ  โดยสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําบัญชีผลิตภัณฑที่จดทะเบียน  และสมุด

คูมือผูซื้อ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดซื้อของหนวยงานตาง ๆ 

   7. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่สํานักงบประมาณกําหนด  เพ่ือใหไดพัสดุถูกตอง

ตรงตามความประสงคของผูใช  และเพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหาโดยไมตอง

เสียเวลาถามหาขอมูลรายละเอียด  ซึ่งปจจุบันสํานักงบประมาณไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุบางรายการไว เชน เครื่องถายเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร เปนตน 

 

 การเตรียมการจัดหา 

  ตามระเบียบฯ ขอ 27 และขอ 28 ในรายงานขออนุมัติมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
 

ความเปนมา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ 31 มกราคม 2549 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 

2549 เปนตนไป ซึ่งระเบียบดังกลาวใหใชกับ  การจัดหาพัสดุของสวนราช  การ รัฐ วิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา  หรือการกํากับดูแลของ

ฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน

ดังกลาว ที่กิจการ โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ใหดําเนินการตาม

ระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอ่ืนได  

ในการประชุม  กวพ.อ. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 กวพ.อ. ไดมีมติให

กรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการ  ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ

กรมบัญชีกลาง จึงขอซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ 

1. บทเฉพาะกาล 

1.1 ขอ 12 ตามระเบียบฯ  ไดกําหนดวา “การดําเนินการใดๆ  ที่กระทํากอนหนาวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลวแตการ

จัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไ ปหากยังมิไดเริ่มตนเสนอราคา  แมมีการประกาศ

เชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว  ใหดําเนินการตอไปตาม

ระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว” 

1.2 แนวทางการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

1.2.1 ใชบังคับตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป  แทนประกาศ

กระทรวงการคลัง  เรื่องหลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว12 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548 โดย  
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แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 
___________________________ 

 

3. การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและ   ควบคุมงาน การ

แลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย หมายความถึงขอใด 

 ก. การพัสดุ     ข. พัสดุ 

 ค. การซื้อ     ง. การขาย 

 

4. งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หมายความถึงขอใด 

 ก. เงินกู     ข.  เงินงบประมาณ 

 ค. เงินชวยเหลือ    ง. เงินประจําป 

 

5. หัวหนาสวนราชการ สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความถึงใคร 

 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. อธิบดี 

 ค. หัวหนาสวนราชการ   ง. ปลัดกระทรวง 

 

6. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีอักษรยอวาอยางไร 

 ก. ควพ.     ข. คกว. 

 ค. กวก.     ง. กวพ. 

 

7.  การซื้อและการจาง กระทําไดกี่วิธี 

 ก. 4 วิธี     ข. 5 วิธี 

 ค. 6 วิธี     ง. 7 วิธี 
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8. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา คือการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีวงเงินเทาใด 

 ก. มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 

 ข. มีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 

 ค. มีราคาเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท 

 ง. มีราคาเกิน 400,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท 

 

9. การซื้อพัสดุเพ่ือใชในราชการลับ  การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เปนการซื้อ

แบบใด 

ก. การซื้อโดยวิธีสอบราคา   ข. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา 

ค. การซื้อโดยวิธีพิเศษ    ง. การซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ 

 

10. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามช่ือสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก

แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา

ดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

 ก. รอยละ 40     ข. รอยละ 50 

 ค. รอยละ 60     ง. รอยละ 70 

 

11. การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง  ในวงเงิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท อยู

ในอํานาจหนาที่ของใคร 

ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. ปลัดกระทรวง 

ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. ถูกทุกขอ 

 

12. การจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําไดกี่วิธี 

 ก. 2 วิธี     ข. 3 วิธี 

 ค. 4 วิธี     ง. 5 วิธี 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ 

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
 

4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการ 

หรือการกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดขึ้นไป 

 ก. 500,000 บาทขึ้นไป   ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 

 ค. 1,500,000 บาทขึ้นไป   ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

 ตอบ ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ

ที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการหรือการ

กอสรางมีมูลคาต้ังแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวย

พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอ่ืนได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 

 

5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดใน 

การพิจารณาดําเนินการ 

 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 

 การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวงมหาดไทย

พิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 

 

6."กวพ.อ." มีช่ือเต็มวาอยางไร 

 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



10 
 

สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 

 

 ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการจัดทํา

การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ

ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน

ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงาน

ในเร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน

ในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 

1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 

3. หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือส่ังการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 
 

43.ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบกี่ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร 

 ก. 10 ป     ข. 15 ป 

 ค. 20 ป     ง. 25 ป 
 

44.จากขอขางตน กําหนดสงภายในวันท่ีเทาใด 

 ก. 1 มกราคม ของปถัดไป   ข. 31 มกราคม ของปถัดไป 

 ค. 1 มีนาคมของปถัดไป   ง. 31 มีนาคมของปถัดไป 
 

45.เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดจะทําการจัดสงหนังสือใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

ยกเวนหนังสือใด 

 ก. หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา 

ความปลอดภัยแหงชาติ 

 ข. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไป  กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 ค. หนังสือท่ีสวนราชการจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการน้ัน 

 ง. ถูกทุกขอ 
 

46.การท่ีจะใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ โดยจะตอง

ไดรับอนุญาตจากผูใดกอน 

 ก. หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  ข. หัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป 

 ค. หัวหนาหนวย    ง. เจาหนาท่ีบรรณรักษ 
 

47.คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยใครบาง 

 ก. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 2 คน 

 ข. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 3 คน 

 ค. ประธานกรรมการ, กรรมการอยางนอย 4 คน 


	ตัวอย่าง ธุรการ กรมป่าไม้

