
ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 3 ^ 1 '■ ร คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

d  เมษายน ๒๕๖๓

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชีอไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ัญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวับท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได ้ซ ้อมความเข ้าใจการบริหารส ัญญากรณ ีการจ ้างเหมาบริการเพ ื่อศ ึกษาด ูงาน อบรมหลักสูตร ประชุม 
จัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในปัจจุบ ันมีการเพ ิ่มช ื้นของจำนวนผู้ป ่วย
และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท ั่วราชอาณาจักร และหลายพื้นที่ม ีการประกาศ 
งดการออกนอกเคหสถานและการเดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ ้อมความเข้าใจการดำเน ินการ 
ของหน่วยงานชองรัฐกรณีต่าง  ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ และยกเว้นการปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดชื้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 
กับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือก

๑.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญา 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องลงนามในสัญญา

/หรือ...
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หรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดชือจัดจ้างหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกที่เสนอราคาตํ่าสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอม 
เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาตํ่า 
รายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑ . ๒ ก รณ ีท ี่ผ ู้ข น ะ ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างห ร ือ ผ ู้ไ ด ้ร ับ ก ารค ัด เล ือ ก ท ี่เส น อ ราค าต ํ่าส ุด  
หรือผู้ท ี่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล ้วไม ่ยอมเข ้าทำส ัญญาหรือข ้อตกลง 
ให้ถือว,าผ ู้ขนะการจัดซ ื้อจ ัดจ้างหรือผู้ได ้ร ับการคัดเล ือกมีเหตุอ ันสมควร ไม,เข้าลักษณะการเบ็เนผู้ท ิ้งงาน 
ตามมาตรา ๑ ๐๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทิ้งนี้ ให ้รวมถึงผ ู้ชนะการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือผ ู้ใด ้ร ับการค ัดเล ือก 
ที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไปหรือผู้ท ี่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้อง 
ดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประถัน 
การเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๒. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 
กับคู่สัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังน้ี 

๒.๑ การบริหารสัญญา
๒.๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคว ิด ๑ ๙  ถ ือเป ็นเหต ุส ุดว ิส ัย 

ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนี่ง (๒) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘ 
ที่บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด  ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจฟ้องกันได้ 
แม้ทิ้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ 
จากบุคคลในฐานะและภาวะเซ่นนั้น”

๒.๑.๒ การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลา 
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณ ีท ี่ส ัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวัน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

(๒) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ 
นำจำนวนวันที่ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทิ้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย 
ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เส ี่ยง 
หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใด  ๆ จนถึงวันที่เป ิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือ 
ดำเนินการได้ตามปกติ

๒.๒ การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถ 
ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หรือในกรณีงานจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไม ่สามารถออกไปตรวจงานจ้าง ณ ส ถาน ท ี่ท ี่กำห น ดไว ้ไน ส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงให ้ท ำงาน จ ้างน ั้น   ๆ
ตามกำหนดเวลาได้ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

/ ๒ . ๒ . ๑  . . .
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๒.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที,อยู่ในพื้นที่นั้น  ๆ เป็นคณะกรรมการหรือ 
กรรมการตรวจรับพัสดุแทน

๒.๒.๒ ให ้เล ื่อนระยะเวลาการตรวจรับพ ัสด ุออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น  ๆ ได้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการฬสคุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖


