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^  สิงหาคม ๒๕๖๔
เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร'ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเป็นการแก้ไข 
บีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ 
เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซี่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเร่ืองอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซ่ีงกำหนดไว้สรุปว่า 
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ 
ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซ่ีงด้องการผลสำเร็จของงานท้ังหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม,ตากว่า 
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือใด้มีการส่งมอบงาน 
งวดสุดท้าย แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขบีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือใวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ 
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ 
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปน้ี
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๑ .  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังน้ี
๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ท่ีได้ลงนามก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒<£๖๓

๑.๑.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ 
แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง 
ก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม,เข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึนก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาคลถานการณีฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ และไม,เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับ 
ในอัตราร้อยละ ๐ ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๓ สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญา  ๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึนก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
และไม,เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญาฯที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี 
การตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงาน 
งวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ 
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน ให้นับจำนวนวันท่ีต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ 
เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
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๑.๑.๖ สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามก่อนวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒(£๖๓ ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ 
ครบกำหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ มีค่าปรับเกิดข้ึน ให้นับจำนวนวันท่ีต้องปรับ 
ตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕:๖๓ จนถึง 
ก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๒ สัญญาฯ ท่ีได้ลงนามหลังวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒(£๖๓
๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒<£๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 

และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา  ๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน 
เท่ากับวันท่ีลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ๆ ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับ 
ตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวับที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ 
โดยสัญญา  ๆ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณี 
สัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น 
ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาๆ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม 
ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันท่ีมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนท่ีเหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน'ฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการน้ี

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยาย 
ระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจาก 
จำนวนวันตามมาตรการน้ี และจำนวนวันท่ีเหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาๆ 
ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/ ๒ ....



๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับน๋ีไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯให้สอดคล้องกันต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาค คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗00๐ ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖


