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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อังกฤษ: Department of Women’s Affairs 

and Famaliy Deveopment อักษรย่อ:สค.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่าง
จากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

 
ประวัติความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหน่วยงานที่กระจายอยู่ในหลาย
กระทรวง มาจัดต้ังกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมข้ึนใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้น สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ังข้ึนใหม่ 
อาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 

ในการจัดต้ังสํานักงานน้ี มีการรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
 

หน้าท่ี 
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 
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เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี ครอบครัว ผู้กระทําหรือ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้แสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดและผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บําบัด ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาศักยภาพของสตรี ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่ถูกศาลส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

  
วิสัยทัศน์  

 สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค 
 
ค่านิยม 

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระห่างเพศ 
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลใน

ครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการคา้ประเวณ ี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล

ในครอบครัว 
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5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

 

ภารกิจหน้าท่ี  
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ 
การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

3.เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

27."กวพ."  เปนชื่อยอของอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ข. กรรมการวาดวยการพัสดุ 
 ค. คณะกรรมการพัสดุ   ง. กรรมการพัสดุ 
 ตอบ ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา "กวพ."  
 
28."กวพ." มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน 
 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน 

กรรมการ   
 
29.ผูใดไมใชคณะกรรมการใน กวพ. 
 ก. ผูแทนสํานักงบประมาณ   ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 
 ค. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ง. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ตอบ ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการ ใน กวพ. ประกอบดวย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ป. ผูแทน
กรมวิเทศสหการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 
30. กรรมการใน "กวพ." คือขอใด 

ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม  
ค. ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
31. ผูทรงคุณวุฒิใน กวพ. ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินกี่คน 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

ก. ไมเกินสามคน    ข. ไมเกินหาคน 
ค. ไมเกินเจ็ดคน    ง. ไมเกินเกาคน 
ตอบ ข. ไมเกินหาคน 
 
32.ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใน กวพ.  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป  
 ก. สองป     ข. สามป 
 ค. ส่ีป      ง. หาป 

ตอบ ก. สองป   
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา "กวพ." ประกอบดวย ปลัด

กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปน
กรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่ งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ ง  มีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสองป 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
33. ขอใดเปนอํานาจหนาท่ีของ กวพ. 

ก. ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ค. พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
34.ผูทรงคุณวุฒิของ กวพ. แตงตั้งโดยใคร 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. รองนายกรัฐมนตรี 
 ค. นายกรัฐมนตรี     ง. สํานักงาน ปปช. 
 ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

47. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  คือ การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีมูลคาเทาใด 
ก. ราคาไมเกิน 100,000 บาท 
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
ค. ราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 

100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
 
 
48. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา คือ การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีมูลคาเทาใด 

ก. ราคาไมเกิน 100,000 บาท 
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 
ค. ราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ  ค. ราคาเกิน 2,000,000 บาท 
การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา

เกิน 2,000,000 บาท 
 
49. การซื้อโดยวิธีพิเศษ คือ การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีมูลคาเทาใด 

ก. ราคาไมเกิน 100,000 บาท 
ข. ราคาเกิน 100,000 บาท   
ค. ราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ง. ไมจํากัดวงเงิน 
ตอบ ข. ราคาเกิน 100,000 บาท   

 
50. การซื้อโดยวิธีพิเศษ สามารถทําไดในกรณีใด 
 ก. เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด   

ข. เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
ค. เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

4.ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนนั้นในการดําเนินการหรือ
การกอสรางนั้นตองมีมูลคาตั้งแตเทาใดข้ึนไป 
 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  องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของ
รัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ
หรือการกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
5.การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นใหอยูในอํานาจของหนวยงานใดในการ
พิจารณาดําเนินการ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 
        การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยูในอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาดําเนินการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4) 
 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

กวพ.อ. มชีือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 

กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  
(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 

 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการว าดวยพัส ดุดวยวิธีการทางอิ เ ล็กทรอนิกส   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทน
สํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเขาสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการ  (ระเบียบฯ วาดวย
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
9.ในคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสนั้น มีผูใดเปนเลขานุการ 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ข. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ค. ผูแทนกรมสอบสวนคดีพเิศษ  
 ง. ผูแทนสภาผูแทนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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 ตอบ ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวย

วิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
10.ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของ กวพ.อ. 
 ก. ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
 ข. อนุมัติยกเวนหรือการผอนผันไมปฏิบัต ิ
 ค. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุ 
 ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ง. รักษาการในระเบียบฯ วาดวยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กวพ.อ. มีดังนี้  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8(1)) 
  1. ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ 
  2. พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผนัการไมปฏิบัติตามระเบยีบนี้ 
  3. พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัตติามระเบียบนีแ้ละ 

ความไมเปนธรรม 
  4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
  5. กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัตใินกระบวนการเสนอราคา 

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนกิส 
  6. เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรฐัมนตร ี
  7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตางๆ 
  
11.TOR หมายถึงอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการการประกวดราคา 
 ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
 ง. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 ตอบ ค. คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
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12.Website ของกรมบญัชีกลางคือ 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 

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
13.เมื่อการรางเอกสารการประกวดราคากอนการเริ่มจัดหาพัสดุ  ไดรับการอนุมัติแลว ใหนํา
สาระสําคัญเผยแพรทาง website ของหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 ง. กรมบัญชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

เมื่อรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบนี้ เมื่อขอบเขต
ของงานไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของ
หนวยงานและสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพร  (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอ 8 (1)) 
 
14.จากขอขางตน การเผยแพรนั้นตองเผยแพรไมนอยกวากีว่ัน 
 ก. 3 วัน     ข. 5 วัน 
 ค. 7 วัน     ง. 15 วัน 
 ตอบ ก. 3 วัน 

ในการเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลางนั้น  ตองทําการเผยแพรเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามวนั เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณหรือมีความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  เมื่อคณะกรรมการตามขอนี้
พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลวใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและ  
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