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คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1828/๒๕60
เรื่อง มอบอำนำจและหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุโดยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนโลก
เพื่อให้ กำรเบิ กจ่ำยเงิน นอกงบประมำณในประเภทเงินช่วยเหลือจำกกองทุนโลก (Global
Fund) ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 และมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ
พ.ศ. 2550 ควำมในมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบกับ ควำมในข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ควำมในข้อ 32 แห่งระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 และควำมในข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรรับ จ่ำย และกำรเก็บ
รักษำเงินที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือร่วมมือจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 มอบอำนำจให้ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือจำกกองทุนโลก
(Global Fund) ดังนี้
1.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้น กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลื อก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่ งพระรำชบัญญั ติกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนโลก (Global Fund) ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค
ในวงเงินดังนี้
1.1.1 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก
(2) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(3) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
1.1.2 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่ เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้ ำนบำทถ้ วน) ให้แก่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
1.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธีเฉพำะเจำะจง
ตำมมำตรำ ...

-2ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
โดยเงินช่วยเหลือจำกกองทุนโลก (Global Fund) ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงินดังนี้
1.2.1 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก
(2) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(3) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
1.2.2 ในวงเงิ น ครั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น 500,000 บาท (ห้ ำแสนบำทถ้ วน) ให้ แก่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ข้ อ 2 มอบอ ำนำจในกำรสั่ งกำร กำรอนุ ญำต กำรอนุ มั ติ กำรให้ ควำมเห็ นชอบ กำรแต่ งตั้ ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำร
พั ส ดุภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อ หรือ กำรจ้ ำงโดยวิ ธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติก ำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ งและกำรบริห ำรพัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับ กฎกระทรวง
กำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญำหรือข้อตกลงที่ได้ลงนำมแล้ว กำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำทำกำร
ตำมสั ญ ญำหรื อ ข้ อ ตกลง โดยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ จำกกองทุ น โลก (Global Fund) ในวงเงิ น ครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เกิ น
100,000 บาท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมำยให้เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มิได้มีสำนักงำนตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสำนักงำน
ป้ องกัน ควบคุ ม โรคที่ 1 - 12 เว้น แต่ศู น ย์ ควบคุ ม โรคติ ด ต่อ น ำโดยแมลงที่ 9.4 อ ำเภอปำกช่ อง จั งหวั ด
นครรำชสีมำ
ข้อ 3 ผู ้รับ มอบอำนำจต้อ งสั ่ง กำร อนุญ ำต อนุมัติ ให้ค วำมเห็น ชอบ แต่ง ตั้ง ลงนำม
ปฏิบัติรำชกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บกระทรวงกำรคลั งว่ำด้ว ยกำรจัด ซื้อจั ดจ้ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุ ภ ำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 กำรซื้ อ กำรจ้ำง หรื อกำรเช่ำสั งหำริมทรัพย์หรื ออสั งหำริมทรัพย์ ให้ ดำเนิ นกำรได้
เฉพำะในกิจกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้น
3.2 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนตำมหน้ำที่ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมำย โดยใช้เงิน ช่วยเหลือจำกกองทุนโลกของหน่วยงำน
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจหรืองบประมำณของหน่วยงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับ
กำรตกลงแล้วเท่ำนั้น

ข้อ 4 ...

-3ข้อ 4 กรณี กำรซื้อหรื อกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลื อกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงตำมข้อ ๑.๒ ให้ ผู้ รับมอบ
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) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรโดยอนุโลม
ข้อ 5 กรณีกำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำทำกำรตำมสัญ ญำหรือข้อตกลงตำม
มำตรำ 102 และกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง ตำมมำตรำ 103 แห่ง พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ ๑ จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรตำมกรณี
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้มีกำรดำเนินกำรแต่ละ
กรณี
ข้อ 6 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11 และข้อ 13
แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 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 ให้ ผู้ รั บ มอบอำนำจมี อำนำจอนุ มั ติเบิ กจ่ ำยเงิน ช่ว ยเหลื อ จำกกองทุ น โลก (Global
Fund) รวมถึงกำรอนุ มั ติ เบิ ก จ่ำยตำมที่ ได้มีกำรก่อหนี้ ผู กพั น และให้ มีอ ำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่ว ยเหลื อ
จำกกองทุนโลก (Global Fund) ในส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้
ให้ผู้รับมอบอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่หน่วยงำนรับผิดชอบและได้รับกำรจัดสรร
ข้อ 9 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือ จำกกองทุนโลก (Global Fund) ทุกรำยกำร
ที่มีกำรเบิ กจ่ ำย ผู้ รั บ มอบอำนำจจะต้องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำมข้อตกลงหรือสั ญ ญำระหว่ำงกรมควบคุมโรค
กับกองทุนโลก (Global Fund) กำหนดไว้
ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยในข้อตกลงหรือสัญญำ ให้จ่ำยได้ตำมระเบียบของ
กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ถ้ำกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมิได้วำงระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ไว้ หรือ
ในกรณี ที่ ไม่ส ำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ย บของกรมควำมร่ว มมื อระหว่ำงประเทศได้ ก็ให้ จ่ำยตำมระเบี ยบของ
ทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่สำมำรถจ่ำยตำมระเบียบของทำงรำชกำรได้ ให้ ขอทำควำมตกลงกับกระทรวง
กำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อ 10 ...

-4ข้ อ 10 ให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ประกำศ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงหรือสัญญำ
ที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับกองทุนโลก (Global Fund) รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรคประกำศ
กำหนดโดยเคร่งครัด ด้วยควำมโปร่งใส ประหยัด รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรบริหำรงำน
ให้มีประสิทธิภำพเป็นสำคัญ
ข้อ 11 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1321/2560 ลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
นำยสุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวชนกธิดำ ศิริวัตร)
นิติกรปฏิบัติกำร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
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