มาตรการเพิ่มความคลองตัวในการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2561
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แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอน พรบ. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 มีผลใช
บังคับ ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560

ทราบยอดเงิน
(คณะกรรมาธิการฯ
พิจารณาราง พรบ.
ป 2561 รายสวนราชการ
เปนที่สิ้นสุดแลวกอนเสนอ
สนช. วาระที่ 2) รอกอง
แผนงานแจงจัดสรร

การเตรียมการจัดหาพัสดุ
โดยดําเนินการตามแผน
และขั้นตอนการจัดหา
พัสดุ จนถึงขั้นตอนไดตัว
ผูขายหรือผูรับจาง

ลงนามในสัญญา
เมื่อไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ

หมายเหตุ : ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.04/ว 5235 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560 ขอแกไขเรื่องการทราบยอดเงิน
จากเดิม “วันที่ 31 ส.ค. 60” เปน “นิยามตามหนังสือ ว. 262” ขางตน
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รายการงบลงทุนกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 231 รายการ
วงเงินทั้งสิ้น 163,758,900.- บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 60
(คาครุภัณฑ 181 รายการ และคาที่ดินสิ่งกอสราง 50 รายการ)

คาครุภัณฑ จํานวน 181 รายการ
วงเงิน 106,012,900.- บาท
- สวนกลาง จํานวน 40 รายการ
วงเงิน 31,339,800.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 141 รายการ
วงเงิน 74,673,100.- บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50 รายการ
วงเงิน 57,746,000.- บาท
- สวนกลาง จํานวน 9 รายการ
วงเงิน 24,992,200.- บาท
- สวนภูมิภาค จํานวน 41 รายการ
วงเงิน 32,753,800.- บาท

วิธีตกลงราคา (12 วันทําการ)
วิธีสอบราคา (36 วันทําการ)
วิธี e – bidding ( 61 วันทําการ)
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คาครุภัณฑ

คาที่ดินฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางตามที่กองคลังกําหนด
วิธีตกลงราคา (ไมเกิน 12 วันทําการ) (วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท)
การดําเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะตองดําเนินการจนถึงขั้นตอนการอนุมัติจัดซือ้ จัดจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง
การบันทึกขอมูลลงในระบบ e – GP กอนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะตองดําเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม
18 ก.ค. – 22 ส.ค. 60

1 – 7 ต.ค. 60 (เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ)

1. จัดทํารายงาน
ขอซื้อ/จาง

2. ออกใบสั่งซื้อ
สั่งจาง/
ทําสัญญา

7 – 8 ส.ค. 60

1 – 7 ต.ค. 60 (เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ)

8 – 15 ต.ค. 60

16 – 24 ต.ค. 60

3. สงมอบ
พัสดุ/ตรวจรับ
พัสดุ

4. เบิก
จายเงิน

8 ต.ค. – 7 พ.ย. 60

8 – 16 พ.ย. 60
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางตามที่กองคลังกําหนด
วิธีสอบราคา (ไมเกิน 36 วันทําการ) (วงเงินเกิน 5 แสน แตไมเกิน 2 ลานบาท)
การดําเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะตองดําเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน
ในระบบ e – GP กอนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะตองดําเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม

คาครุภัณฑ และคาที่ดินฯ

18 ก.ค. – 22 ส.ค. 60

1. จัดทํา
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
(Spec.)

2. จัดทํา
รายงานขอซื้อ/
จาง
24 – 30 ต.ค. 60

7. เบิกจายเงิน

3. จัดทํา
ประกาศ/
เอกสารสอบ
ราคา
9 – 20 ต.ค. 60

6. สงมอบ
พัสดุ/ตรวจรับ
พัสดุ

23 - 29 ส.ค. 60

4. เปดซองสอบ
ราคา/รายงานผล
การเปดซอง
2 – 6 ต.ค. 60 (เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ

5. ลงนามสัญญา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางตามที่กองคลังกําหนด
วิธี e – bidding (ไมเกิน 61 วันทําการ) (วงเงินเกิน เกิน 2 ลานบาท)
การดําเนินการจัดหาตามขั้นตอนนี้จะตองดําเนินการจนถึงขั้นตอนการประกาศเอกสารเชิญชวน
ในระบบ e – GP กอนวันที่ 23 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะตองดําเนินการตาม พรบ. ฉบับใหม

คาครุภัณฑ และคาที่ดินฯ

18 ก.ค. – 22 ส.ค. 60

1. จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
(Spec.)
9 ต.ค. – 30 พ.ย. 60

8. เบิก
จายเงิน

2. รายงาน
ขอซื้อขอจาง/ราง
ประกาศ/รางเอกสาร
ประกวดราคา
2 – 6 ต.ค. 60 (เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ

7. ลงนาม
สัญญา

3. เผยแพร
รางประกาศ/ราง
เอกสารประกวด
ราคา

24 – 30 ส.ค. 60

6. ตรวจเอกสาร
ประกวดราคา/
รายงานผลการ
ประกวดราคาฯ

4. ประกาศเชิญ
ชวน
23 ส.ค. 60

5. กําหนดยื่น
เสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส

รายการที่จัดทํา Spec. กลางรวมกัน (11 หนวยงาน) จํานวน 10 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 20.41 ลานบาท
(กําหนดแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการ ฯ)
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หนวยงาน

จํานวนหนวย

วงเงินตอหนวย

รวมเปนเงิน

๔ ตู

๕๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๕), ศอ. ๕ (๑๔)และ ศอ. ๑๒ (๓) ๒. ลูวิ่งไฟฟา

๒๖ เครื่อง

๒๙๘,๔๐๐

๗,๗๕๘,๔๐๐

ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๒ (๔) และ ศอ. ๓ (๓)

๓. จักรยานนั่งพิง

๘ เครื่อง

๑๒๐,๐๐๐

๙๖๐,๐๐๐

ศอ. ๑ (๒) และ ศอ. ๒ (๓)

๔. เครื่องเดินวงรี

๕ เครื่อง

๒๘๓,๐๐๐

๑,๔๑๕,๐๐๐

ศอ. ๑ (๒), ศอ. ๗ (๒) และ ศอ. ๑๒ (๘)

๕. เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ

๑๒ เครื่อง

๕๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒), ศอ. ๑๐ (๑) และ ศอ. ๑๒ (๓)

๖. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก

๗ เครื่อง

๓๕๐,๐๐๐

๒,๔๕๐,๐๐๐

ศอ. ๒ (๑) และ ศอ. ๑๐ (๑)

๗. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา

๒ เครื่อง

๔๘๐,๐๐๐

๙๖๐,๐๐๐

ศอ. ๒ (๒), ศอ. ๓ (๒), ศอ. ๔ (๒) และ ศอ. ๗ (๑)

๘. เครื่องวัดความดันโลหิต

๗ เครื่อง

๗๐,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

ศอ. ๒ (๒), ศอ ๙ (๒) และ สสม. (๒)

๙. ชุดจําลองสถานการณ

๖ ชุด

๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

ศอ. ๔ (๑) และ ศอ. ๑๑ (๑)

๑๐. เครื่องวัดวิเคราะหองคประกอบ

๒ เครื่อง

๑,๕๕๐,๐๐๐

๓,๑๐๐,๐๐๐

ศอ. ๑ (๑), ศอ. ๕ (๒) และ ศอ. ๑๐ (๑)

รายการ
๑. ตูอบเด็ก

รวมทั้งสิ้น
๓,๘๓๑,๔๐๐
๒๐,๔๑๓,๔๐๐
ขณะนี้อยูระหวางเสนอกรมฯ ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะ (Spec. กลาง)
หมายเหตุ : 1. กองคลังกําหนดวันที่จัดทํา Spec. กลาง และแจงคณะทํางานฯ ของแตละหนวยงาน เพื่อรวมจัดทํา Spec. กลาง (ตองใหสําเร็จภายใน 1 วัน)
2. คณะทํางานฯ ตองจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของแตละรายการ พรอมไฟลสําหรับใชในการจัดทํา Spec.
3. คณะทํางานฯ ตองจัดเตรียมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) หนวยงานละ 1 เครื่อง มาดวย

