ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว

๖

คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยป้ญ หาการจัด ซื้อ
จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัด กระทรวง อธิบดี อธิก ารบดี เลขาธิก าร ผู้อ ำนวยการ ผู้บ ัญ ขาการ ผู้ว ่า ราขการจัง หวัด ผู้ว ่า ราขการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้ม ีม ติเมื่อ วัน ที่๓ สิง หาคม๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อ งมาตรการให้ค วามช่ว ยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ
เป็น อัต ราร้อ ยละ ๐ ซี่ง กรมบัญ ชีก ลางจะเสนอคณะกรรมการวิน ิจ ฉัย นิญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห าร
พัส ดุภ าครัฐ โดยอาศัย อำนาจตามพระราขบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่อ อนุม ัต ิย กเว้น การปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่อ งอัตราค่าปรับ ตามสัญ ญาหรือ ข้อตกลง ซี่งกำหนดไว้สรุปว่า
การทำสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเป็น หนัง สือ ให้ก ำหนดค่าปรับ เป็น รายวัน ในอัต ราตายตัว ระหว่างร้อ ยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐
ของราคาพัส ดุท ี่ยังไม่ได้รับ มอบ หรือ กรณีก ารจ้างซี่ง ตัอ งการผลสำเร็จ ของงานทั้ง หมดพร้อ มกัน ให้ก ำหนดค่าปรับ
เป็น รายวัน เป็น จำนวนเงิน ตายตัว ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้า งนั้น แต่จะต้องไม,ตํ่า กว่า
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุด ท้า ย แต่ย ัง มิไ ด้ม ีก ารตรวจรับ พัส ดุ ให้ค ิด ค่า ปรับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย
การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐเพื่อ ทราบต่อ ไป ความละเอีย ดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปีญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจฉัย)
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่ค ณะรัฐ มนตรีม ีม ติรับ ทราบเมื่อ วัน ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ค วามช่ว ยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึง อาศัย อำนาจตามความในพระราขบัญ ญัต ิ
การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุม ัต ิย กเว้น การปฏิบ ัต ิ
ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒
โดยกำหนดอัต ราค่าปรับ เป็น อัต ราร้อ ยละ ๐ ตามหลัก เกณฑ์แ ละ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดัง ต่อไปนี้
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๑.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๑.๑ สัญ ญาๆ ที่ไ ด้ล งนามก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญ ญาๆ ดัง กล่า วมีค ่า ปรับ เกิด ขึ้น แต่ไ ม่ใ ช่ค ่า ปรับ ที่เ ข้า เงื่อ นไขการงดหรือ ลดค่า ปรับ ตามมาตรา ๑๐๒
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิๆ หากจำนวนค่า ปรับ ที่เกิด ขึ้น มีม ูล ค่า เกิน กว่า ร้อ ยละ ๒๕ ของวงเงิน ค่า พัส ดุห รือ ค่า จ้า ง
ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม,เข้าเกณฑ์ท ี่จ ะได้รับ ความช่วยเหลือ
๑.๑.๒ สัญ ญาฯ ที่ไ ด้ล งนามก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญญาๆ ดังกล่าวมีค ่าปรับ เกิด ขึ้น ก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีส ัญ ญาๆ กำหนด
ล่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณีฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ว ราชอาณ าจัก ร แต่ย ัง มิไ ด้ม ีก ารตรวจรับ พัส ดุ และไม่เ ข้า ตามเงื่อ นไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้ค ิด ค่า ปรับ
ในอัต ราร้อ ยละ ๐ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ จนถึง ก่อ นวัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ๆ
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
๑ .๑ .๓ สัญ ญ าฯ ที่ไ ด้ล งนามก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญญาฯ ดัง กล่าวมีค ่าปรับ เกิด ขึ้น ก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ไ ด้ม ีก ารส่ง มอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนด
ส่ง งานงวดเดีย วหรือ ได้ม ีก ารส่ง มอบงานงวดสุด ท้า ยภายหลัง วัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ๆ
และไม,เข้า ตามเงื่อ นไขตามข้อ ๑ .๑ .๑ โดยให้ค ิด ค่า ปรับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓
จนถึงก่อนวัน ที่มีป ระกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
๑.๑. ๔ สัญ ญาฯ ที ่ ไ ด้ล งนามก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มี นิติส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญ ญาฯ ครบกำหนดในช่ว งประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ๆ และได้ม ีก ารส่ง มอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนด
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ แต่ยังมิได้มี
การตรวจรับ พัส ดุห ากสัญ ญาฯ ดัง กล่า วมีค ่า ปรับ เกิด ขึ้น โดยให้ค ิด ค่า ปรับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐ ตั้ง แต่ว ัน ถัด จาก
วันครบกำหนดตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวัน ที่มีป ระกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ
๑ . ๑ . ๕ สัญ ญาฯ ที่ไ ด้ล งนามก่อ นวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญ ญาๆ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ๆ แต่ได้ม ีก ารส่งมอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนดส่งงาน
งวดเดีย วหรือ ได้ม ีก ารส่ง มอบงานงวดสุด ท้า ยภายหลัง วัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ ์ฉ ุก เฉิน ฯ
หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้น ับ จำนวนวัน ที่ต ้อ งปรับ ตามสัญ ญาฯ แล้ว ให้ค ิด ค่าปรับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐
เป็น จำนวนเท่า กับ วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ จนถึง ก่อ นวัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
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๑.๑.๖ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ

ครบกำหนดหลัง ประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ แต่ย ัง มิไ ด้ม ีก ารส่ง มอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนด
ส่ง งานงวดเดีย วหรือ ยัง มิไ ด้ส ่ง มอบงานงวดสุด ท้า ย หากสัญ ญาฯ มีค ่า ปรับ เกิด ขึ้น ให้น ับ จำนวนวัน ที่ต ้อ งปรับ
ตามสัญ ญ าฯ แล้ว ให ้ค ิด ค่า ป รับ ใน อัต ราร้อ ยละ ๐ เป ็น จำน วน เท ่า กับ วัน ท ี่ ๒๖ มีน าคม ๒๕;๖๓ จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
๑.๒ สัญญาๆ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๒.๑ สัญ ญาฯ ที่ไ ด้ล งนามหลัง วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญ ญาฯ ครบกำหนดในช่ว งประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ แต่ไ ด้ม ีก ารส่ง มอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนด
ส่ง งานงวดเดีย วหรือ ได้ม ีก ารส่ง มอบงานงวดสุด ท้า ยก่อ นวัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญ ญาฯ ดังกล่าวมีค ่าปรับ เกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐
๑.๒.๒ สัญ ญาฯ ที่ไ ด้ล งนามหลัง วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
และสัญ ญาฯ ครบกำหนดในช่ว งประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ แต่ไ ด้ม ีก ารส่ง มอบงานกรณีส ัญ ญาฯ กำหนด
ส่ง งานงวดเดีย วหรือ ได้ม ีก ารส่ง มอบงานงวดสุด ท้า ยหลัง วัน ที่ม ีป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ฯ
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญ ญาๆ ดังกล่าวมีค ่าปรับ เกิด ขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน
เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ
ตามอัตราปกติ
๑.๒.๓ สัญ ญาฯ ที่ไ ด้ล งนามหลัง วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ยัง มีน ิต ิส ัม พัน ธ์อ ยู่
โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณี
สัญ ญาฯ กำหนดส่ง งานงวดเดีย วหรือ ยัง มิไ ด้ส ่ง มอบงานงวดสุด ท้า ย หากสัญ ญาๆ ดัง กล่า วมีค ่า ปรับ เกิด ขึ้น
ให้น ับ จำนวนวัน ที่ต ้อ งปรับ ตามสัญ ญาฯ แล้ว ให้ค ิด ค่า ปรับ ในอัต ราร้อ ยละ ๐ เป็น จำนวนเท่า กับ วัน ที่ล งนาม
ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
๑ .๓ สัญ ญ าหรือ ข้อ ตกลงเป็น หนัง สือ ที่ไ ด้ล งน ามห ลัง วัน ท ี่ม ีป ระกาศยกเลิก ป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน'ๆ แล้ว จะไม่ได้รับ ความช่วยเหลือ ตามมาตรการนี้
ทั้ง นี้ กรณีท ี่ห น่ว ยงานของรัฐ ได้พ ิจ ารณางดหรือ ลดค่า ปรับ ให้แ ก่ด ู่ส ัญ ญา ห รือ การขยาย
ระยะเวลาทำการตามสัญ ญาฯ ตามพระราชบัญ ญัต ิฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ใ ห้น ำจำนวนวัน ดังกล่าวมาหัก ออกจาก
จำนวนวัน ตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้ค ิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐
สำหรับ ค่า ปรับ ส่ว นที่เ กิน จำนวนวัน ตามมาตรการนี้ ให้ค ิด ในอัต ราที่ก ำหนดในสัญ ญาฯ
ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบๆ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/ ๒....

๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาๆให้สอดคล้องกันต่อไป
จึง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ห น่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอีย ด)
อธิบดีกรมบัญ ชีกลาง
ปฏิบ ัต ิราชการแทนปลัด กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุก าร
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔ ๕ ๕ ๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕: - ๖

