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มิถุนายน ๒๔๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนัง สือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการวิน ิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐได้มีห นังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๙๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙โดยอาศัยอำนาจตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๔๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุม ัต ิย กเว้น การปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แกไขสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เนินอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญาฯ ที่ยังมี
นิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ
เนื่อ งจากการให้ค วามช่ว ยเหลือ ตามมาตรการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการแกไขสัญ ญาฯ ในส่วนของเงื่อนไข
อัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่ว ราชอาณาจัก ร ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯออกไปถึงคราวที่ ๑๘โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑กรกฎาคม๒๔๖๔
ซึ่งที่ประขุม ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า ภาพรวม
ของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้ปวยเสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ซัดและต่อเนื่อง และการแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เข้า สู่ร ะยะ Declining แล้ว การที่ ศบค. ขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มิได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป ระกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้
แกิใฃระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ ดังนี้
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๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖

และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ”
เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”
๑.๒ สัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความฃ่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม
“สัญญาๆ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาๆ ที่ได้ลงนาม
หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”
๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการข่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาๆ
ให้เป็น ไปตามหนัง สือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลา
ตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญ ญาๆ ให้อ ัต ราค่าปรับ เป็น ไปตามเงื่อ นไขเดิม ในสัญ ญาก่อ นได้ร ับ การช่ว ยเหลือ
และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป
๒. สำหรับสัญญาๆ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่ว ยงานของรัฐ สามารถพิจ ารณางดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายระยะเวลาทำการ
ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
งดหรือลดค่าปรับให้แก,คู่สัญญา หรือ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง ที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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