สำเนำ

สำเนำคู่ฉบับ

คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1827/๒๕60
เรื่อง มอบอำนำจและหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุโดยเงินบำรุง
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 ควำมในข้อ 32 แห่งระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
ส่งคลั ง พ.ศ. 2551 ควำมในข้อ 11 แห่ งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ำด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริกำร
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงสำธำรณสุ ข
ที่ สธ 0215/14/ว 371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2544 อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 มอบอำนำจให้ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุง ดังนี้
1.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้น กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธี คัดเลื อก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้แก่หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เป็นหน่วยบริกำรและได้รับเงินบำรุงตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุ ขว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2536 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
1.1.1 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิน บ ำรุ งของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรั บ กำรซื้ อ หรื อ
กำรจ้ำง ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
1.1.2 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิ น บ ำรุ ง ของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรับ กำรเช่ำ
สังหำริมทรัพย์ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน)
1.1.3 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิ น บ ำรุ ง ของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรั บ กำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำรวมทั้งค่ำ บริกำรอื่นเกี่ยวกับกำรเช่ำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง
ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
1.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ...

-2ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่หัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เป็นหน่วยบริกำรและได้รับเงินบำรุงตำม
ระเบี ยบกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ ำด้ วยเงินบ ำรุ งของหน่ วยบริกำรในสั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.2.1 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิน บ ำรุ งของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรั บ กำรซื้ อ หรื อ
กำรจ้ำง ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน)
1.2.2 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิ น บ ำรุ ง ของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรับ กำรเช่ำ
สังหำริมทรัพย์ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
1.2.3 กำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น ด้ ว ยเงิ น บ ำรุ ง ของหน่ ว ยบริ ก ำร ส ำหรั บ กำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งมีอัตรำค่ำเช่ำรวมทั้งค่ำบริกำรอื่นเกี่ยวกับกำรเช่ำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำหรือข้อตกลง
ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
ข้อ 2 ให้ ผู้รับ มอบอำนำจตำมข้ อ 1 มีอำนำจในกำรอนุมัติจ่ำยเงินบำรุงของหน่วยบริกำร
ในรำยกำรที่มีกำรก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว รวมถึงกรณีที่อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ได้เต็มจำนวนที่ได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ข้ อ 3 ผู้ รั บ มอบอ ำนำจตำมข้ อ 1 ต้อ งสั่ งกำร อนุ ญ ำต อนุ มั ติ ให้ ค วำมเห็ น ชอบ แต่ ง ตั้ ง
ลงนำม ปฏิ บั ติ ร ำชกำร หรื อ ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดตำมที่ ได้ ก ำหนดไว้ ในพระรำชบั ญ ญั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะในกิจกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้น
3.2 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนตำมหน้ำที่ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมำย โดยใช้เงินบำรุงของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำนำจหรืองบประมำณของหน่วยงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับกำรตกลงแล้วเท่ำนั้น
ข้อ 4 กรณี กำรซื้ อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลื อกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงตำมข้ อ ๑.2 ให้ ผู้รับมอบ
อำนำจจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงดังกล่ำว 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) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลั ง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรโดยอนุโลม
ข้ อ 5 กรณี กำรงดหรื อลดค่ ำปรั บ หรื อกำรขยำยเวลำท ำกำรตำมสั ญ ญำหรื อข้ อตกลงตำม
มำตรำ 102 และกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครั ฐ พ.ศ. 2560 ให้ ผู้ รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรตำมกรณี
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้มีกำรดำเนินกำรแต่ละ
กรณี
ข้อ 6 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ตลอดจนให้ควำมเห็ นชอบกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11 และ
ข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 7 ...

-3ข้อ 7 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 มีอำนำจสั่งกำร อนุญำต อนุมัติ ให้ควำมเห็นชอบ แต่งตั้ง
ลงนำม ปฏิบัติรำชกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุตำมที่กำหนดไว้ในหมวด 9 แห่งระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้นกำรดำเนินกำรตำม
ข้อ 206 ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 จะต้องจัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุดังกล่ำว
ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน 30 วัน นับแต่ได้มีกำรดำเนินกำรแต่ละกรณี
ข้อ 8 กำรอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและกำรอนุมัติจ่ำยเงินบำรุงตำมคำสั่งนี้ ให้ ผู้รับมอบอำนำจตำม
ข้อ 1 ดำเนินกำรได้เฉพำะในกิจกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจ และอนุมัติได้
ภำยในวงเงินบำรุงของหน่วยบริกำรแห่งนั้นที่เหลือจำกภำระหนี้ผูกพันแล้วเท่ำนั้น
ข้อ 9 กำรอนุมัติก่อหนี้ผูกพันเงินบำรุง และกำรอนุมัติจ่ำยเงินบำรุง ผู้ รับมอบอำนำจตำม
ข้อ 1 ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของ
หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงหรือสัญญำที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรคประกำศกำหนดโดยเคร่งครัด ด้วยควำมโปร่งใส ประหยัด
รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพเป็นสำคัญ
ข้อ 10 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1320/2560 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
11 มกรำคม 2561

.......ชนกธิ
..........................
.......ชนกธิดดำ.....
ำ.....ร่ำร่งำง
.......ชนกธิ
..........................
.......ชนกธิดดำ.....
ำ.....พิพิมมพ์พ์
..........................
..........................ตรวจ
ตรวจ

