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ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เร่ือง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยนาท

อ้างถึง หน ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ัญหาการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด ่วนท ี่ส ุด 

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

๒. รายละเอียดแนบท้ายประกาศๆ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในแต่ละครั้ง

ทุกวงเงิน ถือเป้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เน่ืองจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณีอุณฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักร 

อันเนื่องมาจากการแพร,ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงยกเว้นไม,ต้องปฏิบ ัต ิตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงิน 

การจัดชื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดชื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อ ๗๙ วรรคสองุ 

แห่งระเบียบฯ และให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ 

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าว 

เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การจัดชื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ในส่วนของการอ้างอิง 

ราคากลาง หน่วยงานของรัฐสามารถใช้วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นราคากลาง ท ั้งน ี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ 

ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานชองรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ 

ราคากลางมาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ 

คัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน และมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงาบของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของ 

สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซึ่งการประกาศเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธ ีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๙๘ แห่งพระราฃบัญญัติฯ กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้



- ๒ -

๑. ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

๒. การประกาศตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก 

วันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว โดยให้จัดทำในรูปแบบไฟล้เอกสารประเภท PDF FILE 

(Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-GP) เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ท"งน้ี การส่งข ้อม ูล (Upload) ผ ่านทางระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงาบในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อโป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิสักดี้ อรัญญาเกษมสุข) 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรสัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๔๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔-๖



ประกาศ.......................(ซื่อหน่วยงาน).....................
เร่ือง การประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามพระราซบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ 

บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 

และมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที,ได้ลงนามแล้ว 

ซึ่งการประกาศเผยแพร่ด ังกล่าวจะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

เพื่อให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งข้างต้น ......................... (ขื่อหน่วยงาน)..............................

จึงประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี

ประกาศ ณ ว ันท ี่............ เดือน...................พ.ศ 
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การประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซ้ืงพัสดุ
สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรอรักบาโรคติดเฟ้อไวรัสโคโรบา ๒0 ๑๙ หรอโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

................... (ซ้ือหน่วยงาน).................

ลาดับ 
(๑)

เลขประจำดัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจำตัวประชาชน 

(๒)

ซ้ือผู้ประกอบการ 
(๓)

รายการพัสดุท่ี 
จัดฟ้อจัดจ้าง

(๔)

จำนวนเงินท่ีจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
(๔)

เอกสารอ้างอิง 
(๖)

เหตุผลสนับสบุน 
(๗)

ราคากลาง 
(๘)

วันท่ี เลขท่ี

รวมท้ังสิน

หมายเหตุ ะ เงอบไขการบันทึกข้อรุ)ล
(๑) ระบุลำดับท่ีเรียงตามลำดับวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประซาซนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุซ่ือผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เซ่น จัดซ้ือหน้ากาก จัดซ้ือวัคซีน เป็นต้น

(๔) ระบุจำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันท่ี/เลขท่ี ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เซ่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง "๔''

๔ หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๓ 

(๘) การอ้างอิงราคากลางหน่วยงานของรัฐสามารถใช้วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ังเป็นราคากลาง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราซบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ (เป็นกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสอบถามราคาจากผู้ประกอบการโดยตรงอันเป็นแนวทางของหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือให้ไต้พัสดุน้ันอย่างรวดเร็วท่ีสุดทันต่อการใช้ประโยซน์เป็นสำคัญ)


