สำเนำ
คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1829/๒๕60
เรื่อง มอบอำนำจและหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุโดยเงินนอกงบประมำณ
เพื่อให้กำรเบิ กจ่ำยเงิน นอกงบประมำณในประเภทเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เงินที่ได้รับอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ส ำนั ก งำนกองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำงเสริม สุ ข ภำพ รวมถึ งเงิน ที่ ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกหน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ
ในประเทศ ตลอดจนเงิน ที่ ได้รับ กำรช่ว ยเหลือจำกต่ำงประเทศ 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
ข้ อ 1 มอบอ ำนำจให้ ด ำเนิ นกำรต่ ำง ๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บเงินที่ ได้ รับกำรสนั บสนุ นจำก
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ดังนี้
1.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัด
กรมควบคุมโรค ในวงเงินดังนี้
1.1.1 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(8) ผู้อำนวยกำร ...
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(9) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
1.1.2 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000,000 บาท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
1.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ในสังกัด
กรมควบคุมโรค ในวงเงินดังนี้
1.2.1 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000,000 บาท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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-31.2.2 ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(5) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
1.3 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ ำยเงินที่ได้รับกำร
สนั บสนุนจำกสำนั กงำนหลักประกันสุขภำพแห่ งชำติ รวมถึงกำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมที่ได้มีกำรก่อหนี้ผูกพันตำม
ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 และให้มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินในส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ภำยในหน่ วยงำน ทั้งนี้ ให้ ผู้ รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 อนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่ ห น่ว ยงำน
รับผิดชอบและได้รับกำรจัดสรร
1.4 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมข้อตกลงหรือสัญญำระหว่ำงกรมควบคุมโรคกับสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้กำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรจ่ ำ ยในข้ อ ตกลงหรือ สั ญ ญำ ให้ จ่ ำยได้ ต ำม
ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรได้ ให้ ข อท ำควำมตกลงกั บ
กระทรวงกำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 2 มอบอ ำนำจให้ ด ำเนิ นกำรต่ ำง ๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกั บเงินที่ ได้รับอุดหนุ นจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงินที่ได้รับอุดหนุ นจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(7) ผู้อำนวยกำร ...

-4(7) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(19) ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
2.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงินที่ ได้ รับอุดหนุ นจำกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
(ห้ำแสนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(2) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(7) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(17) ผู้อำนวยกำร ...
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(18) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(19) ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
2.3 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
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 วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยเงินที่ได้รับอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวงเงิน
ครั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบำทถ้ วน) ให้ แ ก่ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคมอบหมำยให้ เป็ น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำน ดังนี้
(1) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มิได้มีสำนักงำนตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
กับสำนักงำนป้องกันควบคุ มโรคที่ 1 - ๑๒ เว้นแต่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๙.4 อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
(2) ศูนย์พัฒนำวิชำกำรอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
(3) ศูนย์วัณโรค จังหวัดยะลำ
2.4 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 2.1 - 2.3 มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับอุดหนุนจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมที่ได้มีกำรก่อหนี้ผูกพันตำมข้อ 2.1 - 2.3 และให้มี
อำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินในส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ ให้ผู้รับ
มอบอำนำจตำมข้อ 2.1 - 2.3 อนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่หน่วยงำนรับผิดชอบและได้รับกำรจัดสรร
2.5 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน ที่ได้รับอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 2.1 - 2.3 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อตกลงหรือสัญญำ
ระหว่ำงกรมควบคุมโรคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรจ่ ำ ยในข้ อ ตกลงหรือ สั ญ ญำ ให้ จ่ ำยได้ ต ำม
ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรได้ ให้ ข อท ำควำมตกลงกั บ
กระทรวงกำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป
ข้ อ 3 มอบอ ำนำจให้ ด ำเนิ นกำรต่ ำง ๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บเงิน ที่ ได้ รั บกำรสนั บสนุ นจำก
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้
3.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงิน ที่ ได้รับ กำรสนั บ สนุน จำกสำนักงำนกองทุ นสนับ สนุนกำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพ ในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำร ...
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(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(20) ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำย
3.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยเงิน ที่ ได้รับ กำรสนั บ สนุน จำกสำนักงำนกองทุ นสนับ สนุนกำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพ ในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 3,000,000 บาท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำร ...
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(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(20) ผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำย
3.3 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมที่ได้มีกำรก่อหนี้
ผูกพัน ตำมข้อ 3.1 และข้อ 3.2 และให้ มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินในส่ วนอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 3.1 และข้อ 3.2 อนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่
หน่วยงำนรับผิดชอบและได้รับกำรจัดสรร
3.4 กำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ที่ ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกส ำนั กงำนกองทุ น
สนั บสนุ นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 3.1 และข้อ 3.2 จะต้อง
ปฏิบั ติให้เป็ นไปตำมข้อตกลงหรือสัญญำระหว่ำงกรมควบคุมโรคกับ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพได้กำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรจ่ ำ ยในข้ อ ตกลงหรือ สั ญ ญำ ให้ จ่ ำยได้ ต ำม
ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรได้ ให้ ข อท ำควำมตกลงกั บ
กระทรวงกำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 4 มอบอำนำจให้ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ดังนี้
4.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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 โดยเงินช่วยเหลื อจำกต่ ำงประเทศ ยกเว้นเงินช่วยเหลื อจำกกองทุ นโลก (Global Fund)
ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำร ...

-8(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
4.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ กำรแต่งตั้ง
กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริ หำร
พัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 เฉพำะกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) และวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่ งพระรำชบัญญั ติกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเงินช่วยเหลื อจำกต่ ำงประเทศ ยกเว้นเงินช่วยเหลื อจำกกองทุ นโลก (Global Fund)
ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำร ...

-9(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
4.3 ให้ ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมที่ได้มีกำรก่อหนี้ผูกพันตำมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 และให้ มีอำนำจ
อนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศในส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 อนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่หน่วยงำนรับผิดชอบและได้รับ
กำรจัดสรร
4.3 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย
ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 4.1 และข้อ 4.2 จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อตกลงหรือสัญญำระหว่ำงกรมควบคุมโรค
กับผู้ให้เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศกำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรจ่ ำ ยในข้ อ ตกลงหรือ สั ญ ญำ ให้ จ่ ำยได้ ต ำม
ระเบียบของกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ถ้ำกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมิได้วำงระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ไว้
หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถจ่ำยตำมระเบียบของกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศได้ ก็ให้จ่ำยตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรได้ ให้ ข อท ำควำมตกลงกั บ
กระทรวงกำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 5 มอบอำนำจให้ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมำณอื่น ๆ ที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ในประเทศ ดังนี้
5.1 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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 ดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยเงินนอกงบประมำณอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น จำกบุ ค คลหรือ หน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ
ในประเทศ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำร ...

- 10 (14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(20) ศูนย์กฎหมำย
5.2 มอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็ นชอบ 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) แห่ งพระรำชบัญญั ติกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยเงินนอกงบประมำณอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น จำกบุ ค คลหรือ หน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ
ในประเทศ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
(2) ผู้อำนวยกำรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(3) ผู้อำนวยกำรสถำบันบำรำศนรำดูร
(4) ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชประชำสมำสัย
(5) ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(7) ผู้อำนวยกำรสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(8) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(9) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
(10) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(11) ผู้อำนวยกำรสำนักระบำดวิทยำ
(12) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อทั่วไป
(13) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคไม่ติดต่อ
(15) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(16) ผู้อำนวยกำรสำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(17) ผู้อำนวยกำรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(18) ผู้อำนวยกำรสำนักวัณโรค
(19) ผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(20) ศูนย์กฎหมำย
5.3 ให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจตำมข้ อ 5.1 และข้ อ 5.2 มี อ ำนำจอนุ มั ติ เบิ กจ่ ำยเงิ นนอก
งบประมำณอื่น ๆ ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรอนุมัติเบิกจ่ำยตำมที่
ได้มีกำรก่อหนี้ผูกพันตำมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 และให้มีอำนำจอนุมัติเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณอื่น ๆ ที่ได้รับ
กำรสนับสนุน ...

- 11 กำรสนับสนุนจำกบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ในประเทศในส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ภำยในหน่ วยงำน ทั้งนี้ ให้ ผู้ รับมอบอำนำจตำมข้อ 5.1 และข้อ 5.2 อนุมัติเบิกจ่ำยเฉพำะในส่วนที่ ห น่วยงำน
รับผิดชอบและได้รับกำรจัดสรร
5.4 กำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ เบิ ก จ่ ำยเงินนอกงบประมำณอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น
จำกบุ คคลหรื อหน่ วยงำนต่ำง ๆ ในประเทศทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย ผู้ รับ มอบอำนำจตำมข้อ 5.1 และ
ข้อ 5.2 จะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตำมข้ อตกลงหรือสั ญญำระหว่ำงกรมควบคุ มโรคกั บ หน่ วยงำนหรือผู้ ให้ เงิน
นอกงบประมำณดังกล่ำวกำหนดไว้
ในกรณี ที่ ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรจ่ ำ ยในข้ อ ตกลงหรือ สั ญ ญำ ให้ จ่ ำยได้ ต ำม
ระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถจ่ำยตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรได้ ให้ ข อท ำควำมตกลงกั บ
กระทรวงกำรคลังเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 6 ผู้ รั บ มอบอำนำจตำมข้อ 1 - ข้อ 5 ต้ องสั่ งกำร อนุ ญ ำต อนุ มัติ ให้ ควำมเห็ น ชอบ
แต่งตั้ง ลงนำม ปฏิบัติรำชกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะในกิจกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้น
6.2 กำรซื้อ กำรจ้ำง หรือกำรเช่ำสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ ให้ดำเนินกำรได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับงำนตำมหน้ำที่ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมำย โดยใช้เงิน นอกงบประมำณของหน่วยงำนที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนำจหรืองบประมำณของหน่วยงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับกำร
ตกลงแล้วเท่ำนั้น
ข้อ 7 กรณีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจงตำมข้อ ๑.๒ ข้อ 2.2 ข้อ 3.2
ข้อ 4.2 และข้ อ 5.2 ให้ ผู้ รั บมอบอำนำจจั ดท ำรำยงำนเกี่ ย วกั บ กำรซื้ อ หรือ กำรจ้ ำงโดยวิธีคั ด เลื อ กหรือ วิ ธี
เฉพำะเจำะจงดังกล่ำว ต่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
ในรำชกำรของหน่ว ยงำนนั ้น ๆ เพื ่อ อนุม ัต ิใ นหลัก กำรก่ อนที่ จะด ำเนิ นกำรซื้ อหรื อจ้ ำงโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) - (ช) หรือวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (จ) (ช) แห่ งพระรำชบัญญั ติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ กำรจัดทำรำยงำนดังกล่ำวให้นำควำมในข้อ 22
(1) - (8) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำใช้
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรโดยอนุโลม
ข้อ 8 กรณี กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำทำกำรตำมสัญ ญำหรือข้อตกลงตำม
มำตรำ 102 และกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ ๑ - ข้อ 5 จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำร
ตำมกรณีดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้มีกำรดำเนินกำร
แต่ละกรณี

ข้อ 9 ...

- 12 ข้อ 9 ให้ผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 1 - ข้อ 5 ยกเว้นผู้รับมอบอำนำจตำมข้อ 2.3 มีอำนำจ
ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11 และข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 10 ให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจตำมข้อ 1 - ข้อ 5 มีอ ำนำจสั่ งกำร อนุ ญ ำต อนุ มั ติ ให้ ควำม
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 - ข้อ 5 จะต้องจัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่ำนผู้อำนวยกำรกองคลัง ภำยใน 30 วัน นับแต่ได้มี
กำรดำเนินกำรแต่ละกรณี
ข้ อ 11 ให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ประกำศ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงหรือสัญญำ
ที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรคประกำศกำหนด
โดยเคร่งครัด ด้วยควำมโปร่งใส ประหยั ด รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
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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.......ชนกธิดำ..... พิมพ์
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