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เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผ ู้อำนวยการ ผ ู้บ ัญขาการ ผ ู้ว ่าราขการจังหวัด ผ ู้ว ่าราขการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓ ส ิงหาคม๒๕๖๔ รับทราบ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข 
ปีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ 
เป ็นอัตราร้อยละ ๐ ซ ี่งกรมบ ัญ ช ีกลางจะเสน อคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยน ิญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห าร 
พ ัสด ุภาครัฐ โดยอาศ ัยอำน าจตามพ ระราขบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพ ื่ออน ุม ัต ิยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซี่งกำหนดไว้สรุปว่า 
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ 
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซี่งตัองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ 
เป ็น รายว ัน เป ็น จำน วน เง ิน ตายต ัวใน อ ัตราร ้อยละ ๐.๐ ๑  - ๐.๑ ๐  ของราคางาน จ ้างน ั้น  แต่จะต้องไม,ต ํ่ากว ่า 
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน 
งวดสุดท ้าย แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้ค ิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณ ะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราขบัญญัติ 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อน ุม ัต ิยกเว ้นการปฏ ิบ ัต ิ 
ต าม ระเบ ียบ กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ 
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑแ์ละ เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปน ี้
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๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้
๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๑ ส ัญญาๆ ท ี่ได ้ลงนามก ่อนวันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ด ังกล ่าวม ีค ่าป ร ับ เก ิดข ึ้น แต ่ไม ่ใช ่ค ่าป ร ับ ท ี่เข ้า เง ื่อ น ไขก ารงดห ร ือ ลดค ่าป ร ับ ตาม ม าตรา ๑๐๒ 
แห่งพระราชบ ัญญ ัต ิๆ ห ากจำนวนค ่าปร ับท ี่เก ิดข ึ้นม ีม ูลค ่าเก ินกว ่าร ้อยละ ๒๕ ของวงเง ินค ่าพ ัสด ุหร ือค ่าจ ้าง 
ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม,เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามก ่อนวันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาๆ กำหนด 
ล่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณีฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ท ั่วราช อ าณ าจ ัก ร  แต ่ย ังม ิได ้ม ีการตรวจร ับพ ัสด ุ และไม ่เข ้าตาม เง ื่อน ไขตาม ข ้อ  ๑.๑.๑ โดยให ้ค ิดค ่าปร ับ  
ในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่ม ีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑ .๑ .๓  ส ัญ ญ าฯ  ที่ได ้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัม พ ัน ธ ์อย ู่ 
และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค ่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้ม ีการส่งมอบงานกรณีส ัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้ม ีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่ม ีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉ ุกเฉ ินๆ 
และไม,เข ้าตามเง ื่อน ไขตามข ้อ  ๑ .๑ .๑  โดยให ้ค ิดค ่าปร ับในอ ัตราร ้อยละ ๐ ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ ส ัญ ญ าฯ ท่ีได ้ลงนามก ่อนวัน ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังมีนิติส ัมพ ัน ธ ์อย ู่ 
และส ัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินๆ และได้ม ีการส ่งมอบงานกรณ ีส ัญญาฯ กำหนด 
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ แต่ยังมิได้มี 
การตรวจรับพ ัสด ุหากสัญญาฯ ด ังกล ่าวม ีค ่าปร ับเก ิดข ึ้น  โดยให ้ค ิดค ่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ต ั้งแต ่ว ันถ ัดจาก 
วันครบกำหนดตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑ .๑ .๕ ส ัญ ญ าฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัม พ ัน ธ ์อย ู่ 
และสัญญาๆ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงาน 
งวด เด ียวห ร ือได ้ม ีการส ่งม อบ งาน งวดส ุดท ้ายภายห ล ังว ัน ท ี่ม ีป ระกาศยกเล ิกป ระกาศส ถาน การณ ์ฉ ุก เฉ ิน ฯ  
หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ 
เป ็นจำนวนเท ่าก ับว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ จนถ ึงก ่อน ว ัน ท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถาน การณ ์ฉ ุก เฉ ิน ฯ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ
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๑.๑.๖ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซี่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ 
ครบกำหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ยังมิได้ม ีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหรือย ังม ิได ้ส ่งมอบงานงวดส ุดท ้าย หากสัญญาฯ มีค ่าปรับเกิดข ึ้น ให้น ับจำนวนวันท ี่ต ้องปรับ 
ต าม ส ัญ ญ าฯ  แ ล ้ว ให ้ค ิด ค ่าป ร ับ ใน อ ัต ราร ้อ ยล ะ  ๐ เป ็น จ ำน ว น เท ่าก ับ ว ัน ท ี่ ๒๖ มีนาคม ๒๕;๖๓ จนถึง 
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินๆ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๒ สัญญาๆ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๑.๒ .๑ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ัน ธ ์อย ู่ 

และสัญญาฯ ครบกำหนดในช ่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ได ้ม ีการส ่งมอบงานกรณ ีส ัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหร ือได ้ม ีการส ่งมอบงานงวดส ุดท ้ายก ่อนว ันท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ์อยู่ 
และส ัญญาฯ ครบกำหนดในช ่วงประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ แต่ได้ม ีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด 
ส ่งงานงวดเด ียวหร ือได ้ม ีการส ่งมอบงานงวดส ุดท ้ายหล ังว ันท ี่ม ีประกาศยกเล ิกประกาศสถานการณ ์ฉ ุกเฉ ินฯ 
แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน 
เท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ 
ตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ ส ัญญาฯ ท ี่ได ้ลงนามหล ังว ันท ี่ ๒๖ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งย ังม ีน ิต ิส ัมพ ันธ์อยู่ 
โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณี 
ส ัญญาฯ กำห น ดส ่งงาน งวดเด ียวห ร ือย ังม ิได ้ส ่งมอบงาน งวดส ุดท ้าย หากสัญญาๆ ด ังกล ่าวม ีค ่าปร ับเก ิดข ึ้น  
ให ้น ับจำนวนวันท ี่ต ้องปรับตามส ัญญาฯ แล ้วให ้ค ิดค ่าปร ับในอ ัตราร ้อยละ ๐ เป ็นจำนวนเท ่าก ับว ันท ี่ลงนาม 
ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 

๑.๓ ส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงเป ็น ห น ังส ือ  ท ี่ได ้ล งน าม ห ล ังว ัน ท ี่ม ีป ระก าศ ยก เล ิก ป ระก าศ  
สถานการณ์ฉุกเฉิน'ๆ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ท ั้งน ี้ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐได ้พ ิจารณางดหรือลดค ่าปรับให ้แก ่ด ู่ส ัญญา ห ร ือ ก ารข ยาย  
ระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจาก 
จำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำห ร ับ ค ่าป ร ับ ส ่วน ท ี่เก ิน จำน วน ว ัน ตาม มาตรการน ี้ ให ้ค ิดในอ ัตราท ี่กำหนดในส ัญญาฯ 
ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบๆ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/ ๒....



๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาๆให้สอดคล้องกันต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔ ๕ ๕๓  

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕: -  ๖


