
  
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 
___________________ 

 

  เพ่ือให้การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตาม
นโยบายและมีแนวทางปฏิบัติการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข            
จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙”  
 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
  “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอ่ืน ๆ           
ที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกัน 
 “แบบรายงาน” หมายความว่า แบบรายงานและแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้
ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 “โครงการ” หมายความว่า งาน หรือแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

ส่วนราชการ... 
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 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีหัวหน้าส่วนราชการต้ังข้ึนเป็นการภายใน 
และให้หมายความรวมถึงเขตสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วย  
 ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวง
สาธารณสุขประกอบด้วย  
 (๑)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
 (๒)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
เป็นรองประธาน  
 (๓)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรมทุกกรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๖)  รองผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามท่ี
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (๗)  ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน 
 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 (๒)  บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินการ รวมท้ังให้มีการใช้
กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๓)  พิจารณาแนวทาง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

(๔) พิจารณา... 
 



 - ๓ -

 (๔)  พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
รายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสํานักงบประมาณทราบ 
 (๕)  เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีได้รับมอบหมาย
และวินิจฉัยระบบอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกัน  
 (๖)  ให้มีอํานาจเชิญส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาช้ีแจงเสนอ
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 (๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น 
 (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย  
 (๑)  ผู้ บ ริห ารเทค โน โลยี สารสน เทศระ ดับ สู ง  ประ จํา สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  
 (๒)  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
 (๖)  หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๗)  ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 

 
(๒) บูรณาการ... 
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 (๒)  บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันใน
ภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินการ รวมท้ังให้
มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  พิจารณาแนวทาง กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    
 (๔)  พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมท้ังรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการรวบรวมและเสนอกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ 
 (๕)  เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ี
ได้รับมอบหมายและวินิจฉัยระบบอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกัน  
 (๖)  ให้มีอํานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอ
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 (๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น 
 (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากรม 
ประกอบด้วย  
 (๑)  อธิบดีเป็นประธานกรรมการ  
 (๒)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรม เป็นรองประธาน  
 (๓)  ให้ประธานแต่งต้ังกรรมการอ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง ไม่ เกิน  ๖  คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานด้านบริการ ผู้แทนหน่วยงาน
ด้านวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 (๔)  หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจํา
กรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๕)  ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการจํานวน ๒ คน 
 
 
 
 

ข้อ ๑๐... 
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 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติม
ได้ตามความจําเป็น 
 (๒)  พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม เพ่ือให้เป็นไปตาม             
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 (๓)  บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี  และการใช้ ข้อมูลร่วมกัน           
ในภาพรวมของกรม เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม  
 (๕) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม และรายงานให้กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงบประมาณทราบ 
 (๖)  เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๗)  ให้มีอํานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอ
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําเขตสุขภาพ
ที่ ๑-๑๒ ประกอบด้วย 
 (๑)  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ เป็นประธานกรรมการ  
 (๒)  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงภายในเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ประจําเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ เป็นรองประธานกรรมการ  
 (๓)  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งต้ังกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพแต่ละเขต จํานวน ไม่เกิน ๑๐ คน 
ซ่ึงมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยคําแนะนําของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด 
 (๔)  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ แต่งต้ังข้าราชการใน
เขตสุขภาพแต่ละเขตสุขภาพ ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๕)  ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน 

 
ข้อ ๑๒... 
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 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๑ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑)  พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของเขตสุขภาพเพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 (๒)  บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี  และการใช้ ข้อมูลร่วมกัน           
ในภาพรวมของเขตสุขภาพ เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินการ รวมท้ังให้มีการใช้กฎเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๓)  พิจารณาแนวทาง กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
 (๔)  พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ และรายงานให้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการรวบรวมและเสนอกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ 
 (๕)  เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และวินิจฉัย
ระบบอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกัน  
 (๖)  ให้มีอํานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอ
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 (๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น 
 (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 
 (๑)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
 (๒)  ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน  
 (๓)  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งต้ังกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวนไม่เกิน ๖ คน ซ่ึงมีความรู้
เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม 
 (๔)  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การส่ือสาร ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๕)  ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน 

 
 

ข้อ ๑๔... 
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  ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 (๒)  บูรณาการงบประมาณ  เทคโนโลยี  และการใช้ ข้อมูลร่วมกัน          
ในภาพรวมของจังหวัด เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๓)  พิจารณาแนวทาง กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๔)  พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
รายงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการรวบรวมเพื่อเสนอกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ 
 (๕)  เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และวินิจฉัยระบบอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกัน  
 (๖)  ให้มีอํานาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องมาช้ีแจงเสนอ
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
 (๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น 
 (๘)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบนี้ 
ที่ประสงค์จะมีงานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และได้มาซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ิม
ศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการ
จัดหาโดยการซื้อ การเช่า การรับบริจาค และวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือการจัดหาใหม่ ทดแทน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ซ่ึงจะได้ประกาศในแต่ละปี ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จัดทํารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการแล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการบริหาร  
 

 
และจัดหา... 
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และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดให้ความเห็นชอบพร้อมลงนามกํากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากมี
การแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ 
 (ข) หน่วยงานจะต้องส่ งรายงานผลการจัดหาให้ สํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดําเนินการสําเร็จตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ค)  เมื่อดําเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ และให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม
รายงานเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําเขตสุขภาพ และ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากรม ตามลําดับ 

(๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเขตสุขภาพให้ดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ซ่ึงจะได้ประกาศในแต่ละปี ให้หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพ จัดทํารายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจําเขตสุขภาพ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่ได้รับเรื่องและให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําเขตสุขภาพให้ความเห็นชอบ พร้อมลงนามกํากับท้าย
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ 
 (ข) หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้เขตสุขภาพ ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดําเนินการสําเร็จตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ค)  เมื่อดําเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ
ดําเนินงานให้เขตสุขภาพในความรับผิดชอบทราบ และให้เขตสุขภาพพิจารณารวบรวมรายงานของ
ทุกจังหวัดภายในเขตสุขภาพเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากรม 

(๓) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับกรม ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
 (ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทํารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม 
 
 

 
โครงการ... 



 - ๙ -

โครงการ เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรม พร้อมลงนามกํากับท้ายรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับกรม หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ 
 (ข) หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้กรมทราบภายใน 
๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดําเนินการสําเร็จตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๔) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕ ล้านบาทแต่ไม่เกิน 
๑๐๐ ล้านบาท ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจํากระทรวงสาธารณสุข        
 (ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทํารายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงิน
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจํากรม พร้อมลงนามกํากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจํา          
เขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรม ตามลําดับหากมีการแก้ไขให้เริ่ม
กระบวนการพิจารณาใหม่หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่  
 (ข) ให้กรม  หรือ เขตสุขภาพ  เสนอรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม โครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงิน
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
และเสนอให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พร้อมลงนามกํากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  
      (ค) ให้กรม และเขตสุขภาพ จะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้
กระทรวงทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดําเนินการสําเร็จตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ง)  กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ประจํากระทรวงสาธารณสุขทุกไตรมาส หรือจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
นับต้ังแต่ได้รับเรื่องก็ได้ 
 (จ) การปรับปรุงหรือ เป ล่ียนแปลงโครงการตามที่ กระทรวง
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานขอความเห็นชอบจากกระทรวง
สาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
(ฉ) ส่วนราชการ... 



 - ๑๐ -

 (ฉ) ส่วนราชการและหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดหาให้กรม หรือ
เขตสุขภาพ ทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดําเนินการสําเร็จตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป  
 (ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทําแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําจังหวัด ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํา
กรม และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุข พร้อมลงนามกํากับ
ท้ายแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําจังหวัด คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ประจําเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํา
กรม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
ตามลําดับ  
 (ข) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํา “แบบ
ติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่ใช้เงินแผ่นดินต้ังแต่ ๑๐๐ ล้านบาท 
ข้ึนไป” ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่งให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสารกําหนด 
 (ค) ส่วนราชการและหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดหาให้กรม หรือ
เขตสุขภาพ ทราบภายใน ๓๐ วัน  

(๖) การรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 (ก) ส่วนราชการและหน่วยงานจะต้องรายงานผลการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เขตสุขภาพ กรม ทราบภายใน ๓๐ วัน ในระดับจังหวัดให้สํานักงานธารณสุข
จังหวัดรวบรวมเพ่ือส่งเขตสุขภาพ 
 (ข) ให้เขตสุขภาพ กรม จัดส่งรายงานผลการพิจาณาให้ความ
เห็นชอบโครงการของคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําเขตสุขภาพ 
คณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากรม โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจําเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรม ลงนามในหนังสือ
นําส่ง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๖ การจัดทําคําขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ  ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสงค์จะมีงานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และได้มาซ่ึง
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ิมศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ โดยขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ 
ให้ดําเนินการดังนี้  

(๑) การจัดหา... 



 - ๑๑ -

 (๑)  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานจัดทํารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินพร้อมลงนามกํากับในรายงานการจัดหา
  ระบบคอมพิวเตอร์ จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํา
จังหวัด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจํากรม และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจําจังหวัด คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําเขต
สุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากรมและคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวงสาธารณสุขตามลําดับ โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุขลงนามกํากับท้ายรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ก่อนส่งให้สํานักงบประมาณ 
 (๒)  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทํารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอขอ
ความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินพร้อมลงนามกํากับในรายงานการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําจังหวัด ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจําเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํา
กรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุข และผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําจังหวัด คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจําเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจํากรม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวง
สาธารณสุข ตามลําดับ นําเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามในหนังสือนําส่งถึง
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
พิจารณาเห็นความเห็นชอบ 
 (๓) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจํากรม หรือกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดําเนินการส่งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบ
คอมพิวเตอร์ของ  คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวงสาธารณสุข 
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํากระทรวงสาธารณสุข  
 ข้อ ๑๗ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจํา
กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ดําเนินการแล้วภายหลังส้ินสุด
ปีงบประมาณให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ประจํากระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามกํากับท้ายเอกสาร 
 
 

ข้อ ๑๘... 



 - ๑๒ -

 ข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ีที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ทัน เสนอโครงการไปตามขั้นตอนปกติไปก่อน แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันนับแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป 
 ข้อ ๑๙ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ในการวินิจฉัยและตีความรวมถึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตาม
ระเบียบน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 (นายปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
 
 (นางสาวนภาพร  มานะเจริญสุข) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 
 
 

ร่าง ................. 
พิมพ ์............... 
ทาน ................ 




