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 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ โครงสร้าง อํานาจหนา้ที่ และภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 
 ประวัติกรมการปกครอง 
 
          กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการ
ปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่
ซ้ําซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวง
เดียว  กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็น 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิม แต่ให้มีหน้าที่
ต่างกัน คือ 
     กรมมหาดไทยกลางเป็นพนักงานทําการทุกอย่าง ซึ่งมิให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้าย       กับแผนก
อัยการรวมทั้งการเก่ียวข้องกับชาวต่างประเทศ(แต่ภายหลังโอนการที่เก่ียวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่
ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่สําหรับการปกครองในส่วน
ภูมิภาคได้ กําหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า "เทศาภิบาล"ขึ้นมาใช้  และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและอําเภอโดยมี
สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ และมีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและ
หมู่บ้านกรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังจึงเป็นต้นกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลําดับ ดังนี้  
    •พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองและกรมฝ่ายเหนือ  
     •พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองท้องที่และกรมการเมือง  
    •พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีส่วนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองท้องที่และแผนก
การเมือง  
     •พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง  
     •พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน  
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     •พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และกรมราชทัณฑ์  
    
          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วในปี พ.ศ. 2476 กรมพลําภังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดไทยต่อมาในปี พ.ศ. 2505 จึง
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "กรมการปกครอง"จนถึงปัจจุบัน  

ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2559-2562 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่เพ่ือความมั่นคงผาสุกของ

ประชาชน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. อํานวยการ บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบถ่วงดุลในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 

2. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป และ
ทะเบียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มี
คุณภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลระห่างประเทศ 

4. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ การบริการ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภบิาล 
6. ปกป้อง ดูแลสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของนายอําเภอในการสนับสนุนและการตรวจสอบ กํากับ ดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภมูิภาคในการบริหารจัดการแบบูรณา

การในพ้ืนที ่
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 
3. เสริมสรา้งความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้เข็มแข็งมีเอกภาพ 
4. พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง 
5. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

สากล 
 
อํานาจหน้าท่ี 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 
กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนเพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใน
หน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งาน
ควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการ
มวลชน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังทุกระดับ 
5. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารรักษาดินแดน  
6. ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบลและ

หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
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15.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย ซ่ึง
ต้องรอค่าทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอน 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 120 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

คําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้
ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย
เนื่องจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองได้ แต่ต้องร้องขอค่าทดแทน
ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนน้ัน (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 
52) 
 
16.คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้กระทํา แล้วผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตาม  เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการด้วยตัวเองและต้องชดใช้เงินเพ่ิมให้แก่เจ้าหน้าที่ร้อยละ
เท่าใดต่อปี 
 ก. ร้อยละห้า     ข. ร้อยละสิบ 
 ค. ร้อยละสิบห้า    ง. ร้อยละยี่สิบห้า 
 ตอบ ง. ร้อยละยี่สบิห้า 

คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคบัทางปกครอง เจ้าหน้าที่เข้า
ดําเนินการด้วยตนเองหรอืมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองจะต้องชดใช้ค่าใชจ่้ายและเงินเพ่ิมในอัตรารอ้ยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่
เจ้าหน้าที่ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 58) 
 
17.จากข้อข้างต้น  อาจมีการชําระคา่ปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวัน 
 ก. 5,000 บาท/วัน    ข. 10,000 บาท/วัน 
 ค. 15,000 บาท/วัน    ง. 20,000 บาท/วัน 
 ตอบ ง. 20,000 บาท/วัน 
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คําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคบัทางปกครอง ให้มีการชําระ
ค่าปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหม่ืนบาทต่อวัน  (พรบ.วิธี
ปฏิบัติฯ มาตรา 58) 
 
18.การแจ้งคาํส่ังทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดกี่
วันนับแต่วันส่ง  ทั้งในกรณภีายในประเทศและต่างประเทศ 
 ก. 3 วัน, 7 วนั    ข. 5 วัน, 7 วัน 
 ค. 7 วัน, 15 วัน    ง. 15 วัน, 30 วัน 
 ตอบ ค. 7 วัน, 15 วัน 
 การแจ้งโดยวธิีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วัน
ส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนบัแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รบัหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น  (พรบ.วิธี
ปฏิบัติฯ มาตรา 71) 
 
19.ในการนัดการประชุมนัน้ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วนั 
 ก. ไม่น้อยกวา่สามวัน    ข. ไม่น้อยกวา่ห้าวัน 
 ค. ไม่น้อยกวา่เจ็ดวัน    ง. ไม่น้อยกวา่สิบห้าวัน 
 ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน 
 การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว  กรณีดังกล่าวน้ีจะทําหนังสือ
แจ้งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้มาประชุมก็ได้  (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 80) 
 
20.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. วิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับนี้คือใคร 
 ก. นายอานันท์ ปันยารชนุ   ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช   ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร 
 ตอบ ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตร ี
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ความรู้เก่ียวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
GFMIS 

ระบบ“GFMIS” คือโครงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยนําเอาเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับ
กระบวนการดําเนินการและการจัดการ ภาครัฐด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดําเนินงานของภาครัฐ 

 
การดําเนินโครงการ GFMIS ประกอบด้วย 
      1. ระบบวางแผนและจัดทํางบประมาณ เพ่ือรองรับการวางแผนและจัดทํางบประมาณ
แบบมุ้งเน้นผลงาน (Performance  Based  Budgetary)  ที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ (Output-
Outcome) รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการจัดทํางบประมาณในแต่ละข้ันตอน  โดยระบบ 
GFMIS  จะต่อเชื่อมและทํางานร่วมกับระบบ  BIS  ของสํานักงบประมาณ 
      2. ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  (Budget  Monitoring) ซ่ึงจะติดตาม
เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมาย ผลผลิตเป็นรายเดือน  รายไตรมาส  เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
     3.ระบบ บัญชีการเงิน การคลังภาครัฐแบบเกณฑ์คงค้าง (National Accounting 
System) ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลและจัดทํางบการเงินของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ในภาพรวม
ทั้งหมด 
     4.ระบบการบริหารการเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Budget Execution and 
Electronic  Payment  System) เพ่ือให้การบริหารเงินสดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องท่ีดี
ข้ึนโดยส่วนราชการไม่ต้องเบิกเงินสํารองเก็บไว้ในบัญชี ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากน้ียังเป็น
ระบบที่สา-มารถควบคุมติดตามอนุมัติการเบิกจ่ายได้อย่างเป็น ข้ันตอน และเพ่ิมประ-สิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการเบิกจ่าย โอนเงินแก่คู่สัญญาได้เร็วข้ึนทําให้คู่สัญญาลดภาระด้านดอกเบ้ีย
อันจะนํามาสู่ ราคาซ่ึงลดลงในที่สุดระบบนี้ยังเป็นระบบข้อมูลที่สําคัญสําหรับผู้บริหารในการ 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณซ่ึงจะสามารถให้ข้อมูลแบบ Online Real-Time ทันทีที่บันทึก
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รายการ และเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการส่ังจ่ายเงิน (Payment  System)  ของ
ธนาคารกรุงไทย 
  
     5. ระบบ การจัดซ้ือเพ่ือการลงทุนสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบการจัดซ้ือ เพ่ือการลงทุน
สินทรัพย์ถาวรท่ีเชื่อมโยงกับระบบงานงบประมาณและบัญชีการเงิน 

6. ระบบ ข้อมูลเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ (Auditing  Information  System) ซ่ึงจะใช้ใน
การกํากับ  ติดตาม การใช้งบประมาณของส่วนราชการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเรียก ดู
ข้อมูล ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปยังส่วนราชการอันก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน การ
ทํางานมากข้ึน 
      7. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะระบบโครงสร้างองค์กร (Organization  
Management) ทั้งระบบข้อมูลบุคลากร (Personal  Adminis-Tration) ระบบเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ (Personal  and  Benefit) เฉพาะข้าราชการท่ีสํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบเป็นระบบ
ฐานข้อมูลข้าราชการต้นแบบท่ีมีข้อมูลรายละเอียด  บุคลากร  และเงินเดือนอยู่ในฐานข้อมูล
เดียวกันที่สามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือการบริหาร ได้ทันทีแบบ Online Real-Time 
     8. ระบบ ข้อมูลผู้บริหารแบบ Online Real – Time เป็นระบบฐานข้อมูลการบริหารด้าน
การเงิน การคลัง อันจะเป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารภายใน
และ คณะรัฐมนตรีใช้ในการบริหารติดตามเป้าหมายการดําเนินงานของส่วนราชการ 
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ GFMIS 
         จะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู้บริหารของแต่ละกรม  ช่วยอํานวยความสะดวกและลด
เวลาในการจัดทํารายงานการเงิน  การคลัง  การปิดบัญชีประ-จําวัน  เดือน  และปี เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารติดตามการรับจ่ายทั้งเงินในงบประมาณและ เงินนอก
งบประมาณรองรับการปฎิบัติงานในระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้างที่สอดคล้อง กับมาตรฐานบัญชี
สากล IPSAS(International Public Sector Accounting Standard)  โดยเฉพาะการบริ-หา
และจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวรรายตัว (Fixed Asset)ที่ถูกจัดเก็บและคํานวณค่าเส่ือมราคาใน
ระบบตลอดอายุสินทรัพย์ ปรับปรุงข้ันตอน  วีธิการ  เพ่ิมความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลา
ในการรับจ่าย เงิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการใช้เงินสดและเช็คเป็นหลักในปัจจุบัน 
เป็นการรับจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/Payment)ที่ใช้การโอนเงินเข้าสู่บัญชี  
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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แนวทางปฏบิัติในการจัดหาพัสด ุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) 
 

ขอบเขตการใช้บังคับ 
ข้อ 1 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 12 (2) และ (4) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้ 

ข้อ 2 แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับสําหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนําร่อง ตามที่ 
กวพ. กําหนด 

ข้อ 3 การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่รวมถึงการจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดําเนินการได้ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 4 นอกจากท่ีกําหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ให้แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปถึง
ก่อนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมและให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินการของส่วนราชการนําร่องเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ข้อ 6 ในแนวทางปฏิบัตินี้ 
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) คือ ระบบฐานข้อมูล 

รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงจะมีรายละเอียดของสินค้า คําแนะนําสินค้า ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยาย
ประกอบ โดยจัดแบ่งประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพ่ือสะดวกต่อการ
สืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา“UNSPSC” หมายความว่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือ
ของกรมบัญชีกลาง 



หน้า 12 
 

 

กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี........

“ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ด้วยวิธีการซ้ือ
หรือการจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึง
กําหนดให้ส่วนราชการจัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างท่ีกําหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้
ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic GovernmentProcurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
“ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Bidding : e - bidding) ได้แก่ 

การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมด้วยวิธีการซ้ือหรือการจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือ
ผู้รับจ้าง เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

อํานาจและหน้าท่ี 
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีอํานาจหน้าที่ 
(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหา รวมถึงพิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
(2) คัดเลือกสินค้าหรือบริการสําหรับดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบตลาด 

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
(4) กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
(5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(6) กําหนดส่วนราชการนําร่องให้ดําเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
ขอ้ 8 ให้กรมบัญชีกลางมีอํานาจหน้าที่ 
(1) จัดทําและพัฒนาระบบ e - catalog ของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ โดยกําหนด 

รูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูลของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง 
(2) คัดเลือกส่วนราชการนําร่องสําหรับดําเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี ้
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