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ประวัติความเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งน้ี อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 
 
อํานาจหนาท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวช้ีวัดเพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยั่งยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาต ิระดับจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจาก ภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถพ่ึงตนเองได 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับ

ดูแล อปท. 
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การบริหารงานพัสด ุ
 
 ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ไดแก 4’m อันประกอบดวย 
คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management) 
   ปจจัยดาน Material จึงเปนปจจัยที่มนุษยรูจักมาตั้งแตเกิด และพยายามที่จะ
คิดคนวิธีการที่จะหาพัสดุมาใชตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ที่ตองการไดอยาง
เหมาะสม 
   การบริหารงานพัสดุเปนเร่ืองสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจ การบริหารงาน
พัสดุจึงมีบทบาทในองคการธุรกิจเปนอันมาก เน่ืองจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจตอง
ลงทุนซ้ือพัสดุมาใชในธุรกิจของตน จึงตองมีการควบคุมใหมีการใชพัสดุอยางสัมฤทธิ์ผล หรือ
ตองหาวิธีใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
   การบริหารงานพัสดุถือเปนงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลตอความอยูรอด
หรือกําไรของธุรกิจเทา ๆ กับหนาที่อื่น เชน การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เปนตน 
 
 ความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสด ุหมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช
ในการจัดพัสดุตาง ๆ ที่มีอยูในคลังและใชอยูในกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือใหเกิด
สภาพคลองตัว และลดคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคล่ือนยายพัสดุน้ี
มา 
   วิชาการบริหารงานพัสดุเร่ิมมาจากทางทหารกอน ซ่ึงเรียกวา “การสงกําลังบํารุง” 
(Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่ปฏิบัติ 
การอยูในพ้ืนที่ตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเปาหมาย 
 
 ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินตามนโยบายขององคการ ฝายบริหารงานพัสดุ
จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการธุรกิจ 
   ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบงออกไดตามลําดับดังน้ี 

1. การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ 
2. การกําหนดความตองการ 
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3. การกําหนดงบประมาณ 
4. การจัดหา 
5. การเก็บรักษา 
6. การแจกจาย 
7. การบํารุงรักษา 
8. การจําหนาย 

 
 กลยุทธการบรหิารงานพัสดุ 
   วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพ่ือใหมีพัสดุไวใชอยาง
พอเพียง ตอเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยประหยัด 
   ธุรกิจโดยทั่วไปยอมมีเปาหมายหลักในการดําเนินการ ซ่ึงก็คือ การใหธุรกิจอยู
รอดและมีกําไร การที่เปาหมายจะบรรลุวัตถุประสงคไดน้ันก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน และ
ปจจัยดานหน่ึงก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ด ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหบรรลุผลผูบริหารงาน
พัสดุจะตองกําหนดกลยุทธการบริหารพัสด ุ
   กลยุทธการบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังน้ี คือ 
    1. พยายามซื้อพัสดุใหไดราคาท่ีถูกตอง เพราะการซ้ือพัสดุที่มีราคาแพง
จะทําใหตนทุนการผลิตสูง มีผลทําใหสินคาขายไดยากขึ้น และกําไรลดลง 
    2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใชพัสดุออกไปเร็ว 
พัสดุคงเหลือมีสภาพคลอง ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่คาใชจายในการ
เก็บรักษาพัสดุจะต่ําลงดวย จึงมีผลตอกําไรของธุรกิจโดยตรง 
    3. พยายามใหคาใชจายของการเก็บรักษาตํ่า ถาการเก็บรักษาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหความเสียหายของพัสดุลดลง และคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา แตถา
การรับพัสดุและการเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหมีพัสดุเสยีหายได 
    4. ใหการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเน่ือง ถาพัสดุขาดแคลนจะทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ เชน การผลิตอาจตองหยุดชะงัก ผลิตสินคาได
ทันตามกําหนด และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 
    5. พัสดุท่ีใชมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ การใชพัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพคงที่ 
คุณภาพ7ดีสมํ่าเสมอจะเพ่ิมพูน   ประสิทธิภาพในการผลิต ปองกันการหยุดชะงักและสูญเสีย
ไดอยางมาก 
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    6. พยายามเลือกสรรผูขายท่ีดี หากกิจการเลือกผูขายไดถูกตองเหมาะสม
ก็จะมีผลทําใหกิจการไดมาซ่ึงพัสดุที่มีคุณภาพด ีมีปริมาณเพียงพอ ราคายุติธรรม และจัดสง
ไดทันเวลา 
    7. การพัฒนาบุคลากรและการจางแรงงานท่ีเหมาะสม การทํางานให
บรรลุเปาหมายไดน้ัน จะตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความชํานาญ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปสูจุดมุงหมาย ผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญตอการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งตองคํานึงถึงคาใชจายในดานแรงงานดวย 
    8. มีระบบการเก็บบันทึกท่ีดี การมีขอมูลทางดานพัสดุจะเปนแนวทางใน
การวางแผนและคาดคะเนลวงหนา และชวยใหตัดสินใจไดแมนยํายิ่งขึ้น 
    9. การกําหนดมาตรฐานของพัสดุท่ีใชในกิจการ จะชวยใหสามารถขจัด
รายการพัสดุอุปกรณที่ซํ้าซอนกันได ทําใหลดเน้ือที่คลังพัสดุ ลดงานดานจัดซ้ือ ลดงานดาน
บัญชีและการควบคุมพัสดุลงได 
     หลักในการพิจารณากําหนดมาตรฐานพัสด ุมีดังน้ี คือ 

1. ราคา ใหคํานึงถึงการคุมคาในการใช 
2. คุณภาพ ใหสนองตอบความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ความยากงายในการจัดซ้ือ  มีจําหนายกันแพรหลายในตลาด หาซ้ือไดงาย 
4. ชนิดและขนาด สามารถครอบคลุมการใชไดอยางกวางขวาง 

    10. กําหนดใหมีการพยากรณลวงหนา จะชวยใหการกําหนดสินคาคงเหลือ 
ราคาจัดซ้ือ ระยะเวลาในการจัดหา ซ่ึงจะทําใหการบริหารพัสดุคงเหลือมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 
 การบริหารงานพัสดุกับฐานะการเงินของธุรกิจ 
   การบริหารงานพัสดุมีความสําคัญตอกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง เพราะธุรกิจแต
ละแหงตางก็มีขีดจํากัดในการลงทุนสรางโรงงาน ซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สรางสินคาคงคลัง 
ลูกหน้ี และคาใชจายในการดําเนินงาน 
   ดังน้ัน การลงทุนจึงตองพยายามใหเงินทุนน้ันไดประโยชนสูงสุด ซ่ึงทําได 2 ทาง 
คือ 

1. การเพ่ิมกําไรสวนเกินสําหรับแตละหนวยผลิต 
2. การเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้นโดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม 

   ความสําเร็จของการบริหารพัสดุจะทําใหบรรลุถึงเปาหมายทั้ง 2 ขอ เพราะถา
สามารถลดตนทุนหรือคาใชจายในการซ้ือพัสดุไดจะทําใหผลกําไรเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิม
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ผลผลิตดวยการบริหารพัสดุคงคลังและการกําหนดเวลาที่ถูกตองจะทําใหผลกําไรเพ่ิมขึ้น
เชนเดียวกัน 
   การเพิ่มกําไรสวนเกิน 
   โดยทั่วไปอุตสาหกรรมการผลิตจะใชจายเงินประมาณคร่ึงหน่ึงของยอดขายสินคา
ที่ผลิตไปลงทุนในดานอุปกรณการผลิต พัสดุที่สนับสนุนการผลิต และคาใชจายในการซ้ือ
บริการตาง ๆ หรือเทากับ 2 เทาของคาจางแรงงานในการผลิต 
   ตัวอยางเชน ถายอดขายสินคาที่ธุรกิจผลิตเทากับ 1,000,000 บาท การลงทุนใน
ดานพัสดุจะเปน 500,000 บาท และคาจางแรงงานเปน 250,000 บาท เปนตน ซ่ึงยอดขายน้ี
อาจแตกตางกันไปตามชนิดของอุตสาหกรรม เชน ในโรงงานผลิตยา บริษัทจายเงินเพ่ือซ้ือ
พัสดุและบริการประมาณ 25% ของยอดขาย ในขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับการตลาดและการ
วิจัยคุณสมบัติของสินคามีประมาณ 50% ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรมเคร่ืองใชครัวเรือน
จะใชเงินประมาณ 65 – 70% ของยอดขายเพ่ือซ้ือช้ินสวนและวัตถุดิบ และใชเงินเพียง
เล็กนอยในการวิจัยและการตลาด 
   โดยทั่วไปอุตสาหกรรมจะมีกําไรประมาณ 9 – 10% ของยอดขาย ในขณะที่มี
คาใชจายในการซ้ือพัสดุประมาณคร่ึงหน่ึงของยอดขาย ถาอุตสาหกรรมสามารถลดคาใชจาย
เกี่ยวกับพัสดุลงไปได 2% จะทําใหกําไรสูงขึ้นมากกวา 2% 
   การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุน 
   ธุรกิจทุกแหงพยายามที่จะเพ่ิมผลตอบแทนเงินทุนใหกับผูถือหุน ซ่ึงวิธีหน่ึงที่
นํามาใชก็คือ จะตองพยายามใชเงินทุนใหเปนประโยชนมากที่สุด พยายามใหอัตรา
หมุนเวียนเพ่ิมสูงขึ้น เชน ถาความตองการในสินคาสําเร็จรูปไมเพ่ิมขึ้นก็จะพยายามนําเงิน
ไปลงทุนในดานอื่น  
   การจัดการพัสดุที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของเงินทุน 
การบริหารพัสดุคงคลังที่ดีจะสามารถชวยลดตนทุนและเพ่ิมกําไรได เพราะมีพัสดุในจํานวนที่
สมดุลกับความตองการ 
 
 การจัดรูปหนวยงานการบริหารพัสดุ 
  การจัดหนวยงานบริหารงานพัสดุ ตองพิจารณาถึงหลักการ 3 ประการ คือ 

1. อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจควรมีลักษณะรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจ 
2. ตําแหนงของหนวยงานควรอยูในระดับใดของโครงสราง 
3. ควรจัดโครงสรางของหนวยงานอยางไร 
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   การรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ 
   ปจจุบันองคการสวนมากจะมีการรวมอํานาจเกี่ยวกับการจัดหาไวในระดับหน่ึง 
การรวมอํานาจจะแตกตางกันไปในแตละองคการ โดยแยกเปนองคการขนาดเล็กถึงปาน
กลาง และองคการขนาดใหญ 
   โดยทั่วไปปญหาเกี่ยวกับการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจมักเกิดกับ
องคการที่มีหลายหนวยงานหรือหลายโรงงานมากกวาที่จะเกิดกับองคการที่มีหนวยงานเดียว
หรือโรงงานเดียว ซ่ึงปญหาก็คือ การรวมอํานาจไวที่สวนกลางหรือกระจายอํานาจไปให
หนวยงานตาง ๆ รับผิดชอบเอง ในทางปฏิบัติองคการแตละแหงมีการใชที่แตกตางกันไป 
บางองคการก็รวมอํานาจอยางเดียวหรือกระจายอํานาจอยางเดียว บางองคการใชทั้งรวม
อํานาจและกระจายอํานาจควบคูกันไป 
   เหตุผลของการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง มีดังน้ี 

1. ทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะดาน 
2. ทําใหเกิดการประหยัด 
3. สามารถควบคุมคุณภาพของพัสดุไดเหมาะสมขึ้น 
4. ทําใหการประสานงานและการควบคุมในเร่ืองการจัดหามีความคลองตัวขึ้น 
5. ทําใหผูขายติดตอกับหนวยงานจัดหาไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

   เหตุผลของการกระจายอํานาจในการจัดซื้อ มีดังน้ี 
1. ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก รวดเร็ว 

และขจัดปญหาความไมเขาใจของหนวยงานได 
2. ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
3. สามารถเลือกผูขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ถูกตองตามหลักการมอบอํานาจหนาที ่

   รูปแบบโครงสรางภายในหนวยงานพัสดุ 
   การจัดรูปแบบโครงสรางขององคการน้ันจะยึดแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงระบบ โดยเนนที่การแกปญหารวมขององคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจัด
กลุมงานและการประสานงานตาง ๆ เกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดใหเกิด   ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   โครงสรางภายในหนวยงานพัสดุจะแบงสายงานมากนอยขนาดไหนจะขึ้นอยูกับ
ขนาดและประเภทของธุรกิจ ซ่ึงการแบงหนวยงานจะพิจารณาจากหนาทีต่าง ๆ ที่ตองกระทํา
ใหสอดคลองกับนโยบายและโครงสรางขององคการ 
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 องคประกอบท่ีชวยใหการจัดหามีประสิทธิภาพ 
 การจัดหาอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และฝายตรวจรับสามารถตรวจรับ
ไดอยางถูกตอง จะตองมีองคประกอบดังน้ี คือ 

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
2. การจัดมาตรฐาน (Standardization) 
3. สมุดคูมือรายการพัสด ุ(Cataloging) 
4. การวิเคราะหคุณคา (Value Analysis) 

 
 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
   การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คือ การอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ รูปราง 
ลักษณะ ขนาด ชนิด และคุณสมบัติ เพ่ือชวยใหการจัดหาพัสดุเปนไปโดยสะดวกและตรง
ตามความตองการของผูใช 
   การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ควรมีหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือเลือกซ้ือ
สินคาที่ตนพอใจและถูกตองตามความประสงค ซ่ึงอาจใชแนวทางการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะไดจากการพิจารณาลักษณะภายนอกทั่วไปของพัสดุ พิจารณาจากคุณภาพวัสดุที่ใช
ผลิต พิจารณาจากประสิทธิภาพของสินคา พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
พิจารณาถึงความสะดวกในการใช พิจารณาถึงราคาและประโยชน เปนตน 
   ความสําคัญพื้นฐานของการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
   ในการเตรียมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตองพิจารณาเกี่ยวกับ 

1. การออกแบบดานหนาที่การใชงานของพัสด ุ
2. การยอมรับของผูบริโภค 
3. กรรมวิธีการผลิตที่ประหยัด 
4. การจัดหาทําไดงาย โดยพิจารณาถึงความสามารถของผูขายในการจัดหา

วัตถุดิบ รวมทั้งตนทุนวัตถุดิบ 
   ความมุงหมายของการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ มีดังน้ี 

1. เพ่ือใหไดพัสดุถูกตองตามความตองการของผูใช 
2. เพ่ือใหสะดวกในการจัดหา 
3. เพ่ือใหไดพัสดุเปนแบบมาตรฐาน 
4. เพ่ือใหเกิดการแขงขันในการปรับปรุงคุณภาพ 

   การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีดี ตองสอดคลองกับหลักการดังน้ี คือ 
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ทักษะการรวบรวมและการจัดการขอมูล 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
 
ความเปนมา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2549 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป ซ่ึงระเบียบดังกลาวใหใชกับ การจัดหาพัสดุของสวนราช การ 
รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือ
การกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือ
กฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจการ โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแต 2 ลาน
บาทขึ้นไป ใหดําเนินการตามระเบียบน้ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอื่นได  

ในการประชุม กวพ.อ. คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 กวพ.อ. ไดมีมติ
ใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการ ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ
กรมบัญชีกลาง จึงขอซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังน้ี 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ 

1. บทเฉพาะกาล 
1.1 ขอ 12 ตามระเบียบฯ ไดกําหนดวา “การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่

ระเบียบน้ีใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลวแต
การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไปหากยังมิไดเร่ิมตนเสนอราคา แมมีการ
ประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบน้ีเทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว” 

1.2 แนวทางการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
1.2.1 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป แทนประกาศ

กระทรวงการคลัง เ ร่ืองหลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว12 ลงวันที ่27  
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2548 

 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนงัสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานกังาน หรือหนวยงานอืน่ใดของ

รัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือคณะบุคคล
อื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกนั 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มไีปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมไีปถึงหนวยงานอืน่ใดซึ่งมใิชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือทีห่นวยงานอืน่ใดซึ่งมใิชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทาํขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมถึีงหนวยงานอื่นใดซึง่มิใชสวนราชการ หรือที่
มีถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวดัเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีใ่ชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึน้ไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดทั้ง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่
ไมใชเร่ืองสําคญั ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคญั หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดาํเนนิการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเร่ืองทีค่าง 
6. เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทาํเปนคาํส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 
หนังสือสั่งการ 

หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กาํหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการม ี3 ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช
กระดาษตราครุฑ  

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมกไ็ด เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  



~ 15 ~ 
 

ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กาํหนดใหใชโดยอาศัยอาํนาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทาํได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทัว่กัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนงัสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือทีป่ฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาทีข่องเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี ้
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเร่ืองและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเร่ืองปฏิบัติทั้งปวงทีเ่กี่ยวของกับหนงัสือนั้น พรอมทั้งบัญชี

หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ กาํหนด 
เมื่อไดรับเร่ืองจากเจาของเร่ืองแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี ้

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวทีมุ่มลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทาํลายดวยหมึกสีแดง 
- หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคาํวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย

หมึกสีน้าํเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชทีใ่หเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลกัฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้

- ลําดับที ่ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนงัสือที่เก็บ 
- วันเก็บ ใหลงวัน เดือน ปที่นาํหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” มีผล
ใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และมีายก
รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนองพระบรมราช
โองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล  หรือ
ส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนัน้จะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และ
ไมวาจะไดจัดทาํไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที ่ภาพวาด ภาพถาย 
ฟลม การบันทกึภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทาํใหส่ิงที่บันทึก
ไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดแูลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนทีไ่มเกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคด ีองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล 
เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  
บรรดาที่มีช่ือของผูนัน้หรือมเีลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นทีท่ําใหรูตัวผูนัน้ได  เชน  ลาย
พิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมสัีญชาติไทยและไมมีถ่ินที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี ้
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มทีุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 
ใหถือวาใบหุนนัน้คนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึง่หนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมลูนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอืน่ใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
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การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดาํเนนิงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมลูขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดใหมีขึน้โดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคาํวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเหน็แยงและคําส่ัง
ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความทีไ่มเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดาํเนนิการ 
 (4) คูมือหรือคาํส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่
ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมกีารอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี ้ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่
นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มลีักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมคีําส่ังมใิหเปดเผยก็ได โดยคํานงึถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
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 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศ  ความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคด ี การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  การ
ตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมลูขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนาํภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  แต
ทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารทีน่ํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมลูขาวสารสวนบุคคลซึง่การเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวน
บุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมใิหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มีผูให
มาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามทีก่ําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติ
ไทยแตมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดงัตอไปนี ้
 (1) ตองจัดใหมีระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพ่ือการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลกิการจัดใหมีระบบ
ดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
 (2) พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่จะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนัน้ 
 (3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับส่ิง
ดังตอไปนี ้
  (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว 
  (ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  (ค) ลักษณะการใชขอมลูตามปกติ 
  (ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
  (จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลู 
  (ฉ) แหลงที่มาของขอมลู 
 (4)  ตรวจสอบแกไขขอมลูขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
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 (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคล ตามความเหมาะสม  
เพ่ือปองกันมใิหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล 
  
 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของ
ตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของ
เจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะน้ันมิได  เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 
 (1) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตน เพ่ือการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น 
 (2) เปนการใชขอมลูตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมลูขาวสารสวน
บุคคลนั้น 
 (3) ตอหนวยงานของรัฐทีท่ํางานดวยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนตางๆ ซึ่งมี
หนาที่ตองรักษาขอมลูขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
 (4) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุช่ือหรือสวนที่ทาํใหรูวาเปนขอมลู
ขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 (5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ เพ่ือการตรวจดู
คุณคาในการเก็บรักษา 
 (6) ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  
การสอบสวน  หรือการฟองคด ี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
 (7) เปนการใหซึ่งจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (8) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอาํนาจตามกฎหมายที่
จะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
 (9) กรณีอื่นตามทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

เอกสารประวัติศาสตร 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกาํหนด
นับแตวันที่เสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนัน้ ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหแกหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศลิปากรหรือหนวยงานอื่นของรัฐตามทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว
ใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมลูขาวสารของราชการใหแยกประเภท   ดังนี ้
 (1) ขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
 (2) ขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือครบย่ีสิบป 
 อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี ้
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ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งน้ี โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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 การบริหารราชการในตางประเทศ 

 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย
ทหารประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึง
เรียกช่ือเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ 
และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา 
ขาราชการสังกัดสวนราชการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการ
สังกัดสวนราชการ ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมี
รองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคล

ในคณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงตั้ง
และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  
 


