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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ
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ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  5  ฉบับที ่   911  วนัองัคารที ่  31   มนีาคม  พ.ศ.   2563  ราคา  15  บาท

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย. มอีากาศร้อนโดยทัว่ไปและอากาศร้อนจดับาง

พืน้ที ่ลมตะวนัตก  ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
อุณหภูมติ�า่สุด 18 - 26 องศาเซลเซียส  สูงสุด  37 - 41 องศาเซลเซียส

                                   ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  10 - 30  ของพืน้ที ่

ตลอดช่วง ลมตะวนัออก  ความเร็ว  10 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  23 - 27 องศาเซลเซียส  สูงสุด  34 - 38  องศาเซลเซียส

                              ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40  ของพืน้ที ่ 

 ลมตะวนัออก  ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 21 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด   31 - 35  องศาเซลเซียส

                      ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพืน้ที ่กบัมลีม

กระโชกแรงบางแห่ง  ลมตะวนัออกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 34 - 36  องศาเซลเซียส

                                 ภาคกลาง
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  10 - 30 ของพืน้ที่

 ลมตะวนัออกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 20 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 36 - 38 องศาเซลเซียส

                        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่29 ม.ีค. - 1 เม.ย.มพีายุ ฝนฟ้าคะนองร้อยละ  10 - 30 ของพืน้ที ่กบัมี

ลมแรงบางแห่ง ลมตะวนัออกเฉียงใต้  ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  26 - 28 องศาเซลเซียส สูงสุด 38 - 40 องศาเซลเซียส

ฉบบัท่ี 50/2563                                               วนัท่ี 27 มีนาคม 2563

    กรมบญัชีกลางปลดลอ็คแนวทางการจดัซ้ือยาและอุปกรณ์การแพทยใ์หร้วดเร็วข้ึน

                          เพื่อป้องกนั ควบคุม รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

                นายภมิูศกัด์ิ  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบญัชีกลาง เปิดเผยวา่ ตามท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน      ในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร อนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค  โควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมียอดผู ้

ติดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที ดงันั้น ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง จึง

ตอ้งด�าเนินการอยา่งเร่งด่วน เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว โดยคณะกรรมการ

วนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ กระทรวงการคลงั ไดก้�าหนดแนวทางปฏิบติั

ในการจดัซ้ือยาเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย ์ หรือการจดัจา้งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุท่ีใชใ้นการ

ป้องกนั ควบคุมหรือรักษา ดงัน้ี

                  1. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุส�าหรับการป้องกนั ควบคุม หรือรักษาโรคโควดิ 19 ในแต่ละคร้ัง 

ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน จึงยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก�าหนดวงเงินการจดัซ้ือ

จดัจา้งพสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท�าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดั

ซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีเจรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการท่ีมี

อาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรง และใหด้�าเนินการซ้ือหรือจา้งไปก่อน  แลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหถื้อวา่รายงานดงั

กล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

                    2. การด�าเนินการตามขอ้ 1 หากมีความจ�าเป็นจะตอ้งจ่ายเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูข้ายหรือ

ผูรั้บจา้ง          ใหจ่้ายไดต้ามเง่ือนไขท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งก�าหนด และยกเวน้การวางหลกัประกนัการรับเงิน

ล่วงหนา้ โดยแนวทางดงักล่าวใหใ้ชไ้ดจ้นกวา่จะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

                  “การก�าหนดแนวทางปฏิบติัดงักล่าว เพื่อใหก้ารด�าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ยา เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 

อุปกรณ์           ทางการแพทยท่ี์ใชส้�าหรับ ป้องกนั ควบคุม รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปดว้ย

ความคล่องตวั รวดเร็ว     ทนัต่อสถานการณ์ สามารถช่วยชีวติของประชาชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที จึงเป็นกรณี

ท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจด�าเนินการตามปกติไดท้นั หากด�าเนินการล่าชา้อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม” อธิบดีกรมบญัชีกลาง กล่าว

                                                        ****************************
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