สำเนำคู่ฉบับ
สำเนำ
คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1826/๒๕60
เรื่อง มอบอำนำจและหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุโดยเงินงบประมำณ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 และมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ
พ.ศ. 2550 ควำมในมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบกับควำมในข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 มอบอำนำจให้ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมำณ ดังนี้
1.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้ นกำรซื้ อหรื อกำรจ้ ำงโดยวิ ธี คั ดเลื อก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิ ธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงินงบประมำณ ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงินดังนี้
1.1.1 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(13) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
1.1.2 ในวงเงิน ...

-21.1.2 ในวงเงิน ครั้ง หนึ่ง ไม่เ กิ น 3,000,000 บาท (สำมล้ำ นบำทถ้ว น)
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(2) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(3) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(6) ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
1.1.3 ในวงเงิน ครั้ง หนึ่ง ไม่เ กิน 1,000,000 บาท (หนึ่ง ล้ำ นบำทถ้ว น)
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) หัวหน้ำกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(2) ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน
(3) ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(4) เลขำนุกำรกรม
(5) ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
(6) ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(7) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(10) ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำย
1.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใด เฉพำะกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ
56 (1) (ก) - (ช) และวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเงินงบประมำณ ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค
ในวงเงิน ดังนี้
๑.๒.๑ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(11) ผู้อำนวยกำร ...
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(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(18) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(19) ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
๑.๒.2 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) หัวหน้ำกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(2) ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน
(3) ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(4) เลขำนุกำรกรม
(5) ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
(6) ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(7) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(10) ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำย
๑.3 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนิ นกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พั ส ดุภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อ หรือ กำรจ้ ำงโดยวิ ธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดวงเงิน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ และวงเงิน
กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงในกำรแต่งตั้งผู้ ตรวจรั บพั สดุ พ.ศ. 2560 ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึงกำรแก้ไขเปลี่ ยนแปลงสั ญญำหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนำมแล้ว กำรบอกเลิกสัญ ญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำทำกำร
ตำมสัญญำหรือข้อตกลงโดยเงินงบประมำณ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมำยให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือให้ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำน ดังนี้
๑.3.1 ศูน ย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่มิได้มีส ำนัก งำนตั้งอยู่ในจังหวัด
เดียวกันกับสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - ๑๒ เว้นแต่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.4 อำเภอ
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
๑.3.2 ศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
๑.3.3 ศูนย์วัณโรค จังหวัดยะลำ
1.4 ผู้รับมอบอำนำจ ...
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แต่งตั้ง ลงนำม ปฏิบัติรำชกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑.4.1 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะในกิจกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้น
๑.4.2 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนตำมหน้ำที่ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมำย โดยใช้เงินงบประมำณของหน่วยงำนที่อยู่ใ นควำม
รับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจหรืองบประมำณของหน่วยงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับกำรตกลงแล้ว
เท่ำนั้น
๑.5 กรณีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงตำมข้อ ๑.๒ ให้ผู้รับมอบ
อำนำจจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธี คัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงดังกล่ำว ต่อรองอธิบดี
กรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรของหน่วยงำนนั้น ๆ
เพื่ออนุมัติในหลัก กำรก่อนที่จะดำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) หรือวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ กำรจัดทำรำยงำนดังกล่ำวให้นำควำมในข้อ 22 (1) - (8) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรโดยอนุโลม
๑.๖ กรณี กำรงดหรือลดค่ ำปรั บ หรื อกำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสั ญ ญำหรื อข้ อตกลง
ตำมมำตรำ 102 และกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ ๑.1 - ๑.2 จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำร
ตำมกรณีดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้มีกำรดำเนินกำร
แต่ละกรณี
1.7 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 - 1.2 มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 11 และข้อ 13 แห่ ง ระเบี ยบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐ
พ.ศ. 2560
1.8 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 - 1.2 มีอำนำจสั่งกำร อนุญำต อนุมัติ ให้ควำม
เห็นชอบ แต่งตั้ง ลงนำม ปฏิบัติรำชกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุตำมที่กำหนดไว้ในหมวด 9
แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั งว่ำด้ ว ยกำรจั ดซื้ อ จัด จ้ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุ ภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้ น
กำรดำเนินกำรตำมข้อ 206 ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 - 1.2 จะต้องจัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน 30 วัน นับแต่ได้มี
กำรดำเนินกำรแต่ละกรณี
ข้อ 2 ให้ผู้รับมอบอำนำจถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงหรือสัญญำที่กรมควบคุมโรค
ให้ ไว้กับ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรคประกำศกำหนดโดยเคร่งครัด
ด้วยควำมโปร่งใส ประหยัด รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ
เป็นสำคัญ
ข้อ 3 ให้ ...

-5ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1319/2560 ลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
นำยสุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวชนกธิดำ ศิริวัตร)
นิติกรปฏิบัติกำร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
๑๑ มกรำคม 2561
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