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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 
เป็นธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 
2.พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3.พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ 
4.เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1.การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ 
2.รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3.คนขับข่ีอย่างปลอดภัย 
4.การให้บริการที่เป็นเลิศ 
5.การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี 

 
นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก 

การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีส่งผลไปยังประชาชนผู้รับบริการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางการขับเคล่ือนองค์กรใน
ระยะ 5 ปี โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. 2559 - 2563) ได้ยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์พระราชทานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่นี้ได้มีการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ” มาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือการพัฒนาในอนาคต และการขับเคล่ือนกระบวนการจัดทําแผนทุก
ข้ันตอนด้วย “ความรอบรู้และรอบคอบ” เป็นไปตามลําดับข้ันตอน รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม
และสํานึกในคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการด้วย “ความรู้คู่คุณธรรม” 
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พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 

2522”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 
(2) พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 
(3) พระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และ ข้อ บั งคับ อ่ืน ใน ส่วนที่ มี บัญญั ติ ไว้ แ ล้ ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือส่ิงของ โดยทางบกด้วยรถ 
(2) “การขนส่งประจําทาง” หมายความว่า การขนส่งเพ่ือสินจ้างตามเส้นทางที่

คณะกรรมการกําหนด 
(3) “การขนส่งไม่ประจําทาง” หมายความว่า การขนส่งเพ่ือสินจ้างโดยไม่จํากัด

เส้นทาง 
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กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

(4) “การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก” หมายความว่า การขนส่งคนหรือส่ิงของหรือคน
และส่ิงของรวมกันเพ่ือสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกําหนดด้วยรถที่มีน้ําหนักรถและ
น้ําหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินส่ีพันกิโลกรัม 

(5) “การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพ่ือการค้าหรือธุรกิจของ
ตนเองด้วยรถที่มีน้ําหนักเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม 

(6) “การขนส่งระหว่างจังหวัด” หมายความว่า การขนส่งประจําทาง การขนส่ง
ไม่ประจําทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซ่ึงกระทําระหว่างจังหวัดกับจังหวัด 

(7) “การขนส่งระหว่างประเทศ” หมายความว่า การขนส่งประจําทาง การขนส่ง
ไม่ประจําทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซ่ึงกระทําระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

(8) “การรับจัดการขนส่ง” หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมคน สัตว์หรือส่ิงของ 
และจัดให้บุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทําการขนส่งจากท่ีแห่งหน่ึงไปยังที่
อีกแห่งหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการขนส่ง 

(9) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซ่ึงเดินด้วย
กําลังเครื่องยนต์ กําลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถน้ันด้วย  
ท้ังนี้ เว้นแต่รถไฟ 

(10) “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีตรวจการขนส่ง 

(11) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทาง
บก ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีตรวจความม่ันคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบร้อย และความ
เหมาะสมของสภาพรถท่ีนํามาใช้ในการขนส่ง 

(12) “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจํา
จังหวัด แล้วแต่กรณี 

(13) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(14) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
(15) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(1) การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 
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กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยใน
รถโดยสารสาธารณะ  

ข้อ 2  ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอํานาจส่ังเพิกถอน
การจดทะเบียนรถระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกินหกเดือน เม่ือมีกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการ
ขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกํากับดูแลผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วไม่
เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ขับรถเกินชั่วโมงการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด ขับรถโดย
ประมาท หรือขับรถในขณะที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ 

(2) ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีการนํารถไปใช้กระทําความผิด เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงภาษี 

(3) ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกํากับดูแลผู้ขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสาร 
ทําให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจํานวนท่ีนั่ง ทอดทิ้งผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราท่ี
กําหนด  

ข้อ 3  ให้กรมการขนส่งทางบกควบคุมผู้ให้บริการระบบติดตามรถสําหรับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

ผู้ให้บริการระบบติดตามรถผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให้กรมการขนส่ง
ทางบกมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้วันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

ข้อ 4  ให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับรถประจําทางและไม่ประจํา
ทางประเภทรถตู้โดยสาร เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งดําเนินการโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

(1) การติดต้ังถังบรรจุก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ทําให้น้ําหนัก
รถรวมน้ําหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ 

(2) การติดต้ังหรือการปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพ่ือความปลอดภัย
ต่อการใช้รถและการเดินทาง โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถออกจากตัวรถได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว เมื่อมีกรณีจําเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ เช่น การแก้ไขกลไกเปิดประตูหลัง การเพิ่มขนาด
หน้าต่าง การปรับปรุงพนักพิงเบาะหลังเพ่ือให้พับได้และใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน  ทั้งนี้ ตาม
มาตรฐานท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด 
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กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 

เป็นปีที่ 38 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2518 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. 2526” 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2518 
(2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือ

ซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ใช้พระราชกฤษฎีกาน้ีแทน 
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการ
ตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติและข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร” 
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กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ........ 

 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซ่ึงได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 

 “ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว่า ท้องท่ีที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือ
ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้
เดินทางไปราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส 
(4) ผู้ติดตาม 
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

มาตรา 6 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรมข้ึนไปมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตามความจําเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังซ่ึงออกตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและ
ประหยัดก็ได้ 

มาตรา 7 ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงมีสัญญากับส่วนราชการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในสัญญา 

ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตําแหน่ง ชั้น หรือยศกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี
หรือไม่มีกฎหมายกําหนดตําแหน่งของผู้น้ันเทียบไว้กับตําแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน ให้
กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหน่งกับตําแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน เพ่ือ
ประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ 
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การปฏิบัติงานระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการปฏิบัติงานระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) 

ประกอบด้วย 
1. ระบบลงทะเบียน 
2. ระบบประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 

2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างวิธีสอบราคาและประกวดราคา 
2.2 การจัดซ้ือจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

 
ระบบลงทะเบียน 
ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างและเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ผู้ค้าและผู้สนใจทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐที่มีความสมบูรณ์ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าใช้งานในระบบ e-GP หรือทํานิติสัมพันธ์เพ่ือขาย
สินค้า/บริการให้แก่รัฐจะต้องลงทะเบียน เพ่ือรับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) มีข้ันตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

การลงทะเบียน 
ขั้นท่ี 1. เข้าสู่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th 
ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐ” จากน้ัน ให้คลิก 
“ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (ระบบใหม่)” ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน ให้คลิก

เลือกสถานะผู้ลงทะเบียนตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือการเข้าใช้งานในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม
เริ่มต้นการลงทะเบียน(สําหรับผู้ค้ากับภาครัฐต้องบันทึกเลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรก่อน) 
สถานะผู้ลงทะเบียน มีดังนี้ 

- การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้า สํานักงาน 
(หน่วยจัดซ้ือ) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ได้แก่ ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
- การลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ ประชาชนท่ัวไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัด

จ้างภาครัฐ 
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