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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
ทั่ มีนาคม ๒๔๖๓
เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มา
ซึ่งพัส ดุส ำหรับ การฟ้อ งกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(0๐โ๐ท3VIโนร 0156356 2019 (00'Vเอ-19))
เรียน

ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้ว ยรัฐ บาลได้ป ระกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่ว ราชอาณาจัก รอัน เนื่อ งจาก
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดชองโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรบา ๒ ๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (0๐โ๐ท3พ่1'บร
0156356 2019 (00\^0-19)) จึง มีค วามจำเป็น เร่ง ด่ว นในการจัด ชื้อ จัด จ้า งเพ ื่อ ให ้ท ัน ต่อ สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรณีท ี่ม ีก ารระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็น กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น เร่ง ด่ว น เป็น ผลให้ก ารดำเนิน การจัด ชื้อ ยา
เวชภัณ ฑ์ท ี่ม ิ,ใช่ยา หรือ อุป กรณ์ก ารแพทย์ หรือ การจัด จ้างเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่งพัส ดุท ี่ใช้ในการฟ้อ งกัน ควบคุม
หรือรักษานั้น ไม่ส ามารถดำเนิน การตามกระบวนการจัด ชื้อ จัด จ้างตามปกติไ ด้ท ัน ซึ่ง หากดำเนิน การล่า ช้า
อาจก่อ ให้เกิด ความเสีย หายต่อ สาธารณะและระบบเศรษฐกิจ โดยรวม ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การจัด ชื้อ
จัด จ้างดังกล่าวเป็น ไปด้ว ยความคล่อ งตัว และทัน ต่อ สถานการณ์ อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แห่งพระราชบัญณัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัด ชื้อ จัด จ้า งพัส ดุส ำหรับ การฟ้อ งกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑ ๙ ในแต่ละครั้ง
ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง วงเงิน การจัด ชื้อ จัด จ้า งที่ไ ม่ท ำข้อ ตกลงเป็น หนัง สือ และวงเงิน การจัด ชื้อ จัด จ้า ง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่เกี่ยวช้อง โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อ ๗๙ วรรคสอง แห่งระเบียบๆ
และให้เจ้าหน้าที่ห รือ ผู้ท ี่รับ ผิดชอบในการปฏิบ ัติงานนั้น ดำเนิน การไปก่อนแล้วรีบ รายงานฃอความเห็น ชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐให้ความเห็น ขอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
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๒. การดำเน ิน การตาม ข ้อ ๑ ห าก ม ีค วาม จำเป ็น จะต ้อ งจ่า ยเงิน ค ่า พ ัส ด ุล ่ว งห น ้า
ให้แ ก่ผ ู้ข ายหรือ ผู้ร ับ จ้า ง ให้ย กเว้น การปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บๆ ข้อ ๘๙ (๔) โดยให้จ่ายได้ต ามเงื่อนไขที่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างกำหนด และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบฯ ข้อ ๙๑ วรรคสอง
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ใจได้จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักด้ อรัญญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย
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