แนวทางปฏิบัตติ ามมาตรการให้ ความช่ วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
(ว.693 ลว. 6 สิ งหาคม 2564)

สั ญญายังมีนิติสัมพันธ์ อยู่
1.1 สัญญาลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้ อ 1.1.1 – 1.1.6)
1.2 สัญญาลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้ อ 1.2.1 – 1.2.3)

ตัวอย่ าง
เข้ าเงื่อนไข

ส่งมอบงานงวด
สุดท้าย
5 ส.ค. 2564

แก้ ไขสั ญญา 0%
6 ส.ค. 2564
ว. 693 มีผล

6 ส.ค. 2564

ไม่ เข้ าเงื่อนไข

ส่งมอบงานงวด
สุดท้าย
5 ส.ค. 2564

ว. 693 มีผล

9 ส.ค. 2564

ตรวจรับงานงวด
สุ ดท้ าย
10 ส.ค. 2564

หน.หน่ วยงานของรัฐ เห็นชอบ = สมบูรณ์

ตรวจรับงานงวด
สุ ดท้ าย
10 ส.ค. 2564

ตรวจรับงาน
เรียบร้ อยแล้ว
ไม่ มีการแก้ไข
สัญญา
ค่าปรับ 0%

ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

1
2

3

สั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ ที่ได้ ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แล้ ว
จะไม่ ได้ รับความช่ วยเหลือตามมาตรการนี้

มาตรการช่ วยเหลือผู้ประกอบการในช่ วงการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่ อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีลงนามในสั ญญา ก่ อน วันที่
จานวนค่ าปรับทีเ่ กิดขึน้ เกินร้ อยละ 25
ก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563
ค่ าปรับเกิดขึน้ ก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้
ส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ า ยก่ อ นวั น ที่ มี ป ระกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แต่ ยังมิได้ มี
การตรวจรับพัสดุ
มีค่าปรับเกิดขึน้ ก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ ได้ มี
การส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายภายหลังวันที่มีประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ

26 มี.ค.63
ไม่ เข้ าเกณฑ์ ได้ รับความช่ วยเหลือ
ให้ คิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต ราร้ อยละ 0
ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
ก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ ส่ วนที่เหลือ
ให้ คดิ ค่ าปรับตามอัตราปกติ

3.3 มาตรการช่ วยเหลือผู้ประกอบการในช่ วงการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่ อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีลงนามในสั ญญา ก่ อน วันที่

26 มี.ค.63

หากสั ญ ญาฯ ครบก าหนดในช่ วงประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินฯ ซึ่งได้ มีการส่ งมอบงาน
งวดสุ ดท้ ายก่ อนวั น ที่ มี ป ระกาศยกเลิ ก
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แต่ ยงั มิได้ มกี าร
ตรวจรับพัสดุ

ให้ คิดค่ าปรั บในอัตราร้ อยละ 0 ตั้งแต่ วัน
ถั ด จากวั น ครบก าหนดตามสั ญญาฯ
จนถึงก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน

หากสั ญ ญาฯ ครบก าหนดในช่ ว งประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯแต่ ได้ ส่งมอบงานงวด
สุ ดท้ ายภายหลั ง วั น ที่ มี ป ระกาศยกเลิ ก
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ

หากมี ค่ า ปรั บ เกิด ขึ้น ให้ นั บ จ านวนวัน ที่
ต้ องปรั บตามสั ญญาฯ แล้ วให้ คิดค่ าปรั บ
ใน อัตราร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับ วันที่
26 มี น าคม 2563 จนถึ ง ก่ อนวั น ที่ มี
ประกาศยกเลิ ก ประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ฯ ส่ วนที่ เ หลือ ให้ คิ ด ค่ า ปรั บ ตาม
อัตราปกติ

หากสั ญ ญาฯ ครบก าหนดหลั ง ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ และยังมิได้ ส่งมอบ
งานงวดสุ ดท้ าย

3.3 มาตรการช่ วยเหลือผู้ประกอบการในช่ วงการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่ อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีลงนามในสั ญญา หลัง วันที่

26 มี.ค.63

สั ญญาฯ ครบกาหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ น ฯ
และได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แต่ ยงั มิได้ มีการตรวจรับพัสดุ

หากมีค่าปรับเกิดขึน้ ให้ คดิ ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0

สั ญญาฯ ครบก าหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉิ น ฯ
และได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯแต่ ยงั มิได้ มีการตรวจรับพัสดุ

หากมีค่าปรับเกิดขึน้ ให้ คิดค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0
เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ลงนามตามสั ญญาฯ จนถึง
ก่ อ นวั น ที่ มี ป ระกาศยกเลิ ก ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่ วนที่เหลือให้ คดิ ค่าปรับตามอัตราปกติ

สั ญ ญาฯ ครบก าหนดหลัง วัน ที่ มี ป ระกาศยกเลิก ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินฯ และยังมิได้ ส่งมอบงานงวดสุ ดท้ ายและมี
ค่าปรับเกิดขึน้
สัญญาฯที่ได้ ลงนาม หลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แล้ว

จะไม่ ได้ รับความช่ วยเหลือจากมาตรการ

ให้ นั บ จ านวนวัน ที่ ต้ อ งปรั บ ตามสั ญ ญาแล้ ว ให้ คิ ด
ค่ าปรั บในอัตราร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ลง
นามตามสั ญ ญาฯ จนถึงก่ อนวัน ที่ มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ ส่ วนที่ เ หลื อ ให้ คิ ด
ค่าปรับตามอัตราปกติ

1.1.1
1.1.1 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสั ญญาฯ
ดังกล่ าวมีค่าปรั บเกิดขึ้น แต่ ไม่ ใช่ ค่าปรั บที่เข้ าเงื่อนไขการงดหรื อลดค่ าปรั บตามมาตรา 102
แห่ งพระราชบัญญัติฯ หากจานวนค่ าปรับที่เกิดขึน้ มีมูลค่ าเกินกว่ าร้ อยละ 25 ของวงเงินค่ าพัสดุ
หรือค่ าจ้ างก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 กรณีดงั กล่ าวไม่ เข้ าเกณฑ์ ที่จะได้ รับความช่ วยเหลือ
มาตรา 102
การงดหรือลดค่ าปรับให้ แก่ คู่สัญญา
หรือการขยายเวลาทาการตามสั ญญา
หรือข้ อตกลง ให้ อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มอี านาจทีจ่ ะพิจารณาได้
ตามจานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริง
เฉพาะในกรณีดงั ต่ อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่ อง
ของหน่ วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ทีค่ ู่สัญญา
ไม่ ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอนื่ ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ไม่ เข้ าเกณฑ์ ได้ รับความช่ วยเหลือ

ตัวอย่ าง 1.1.1 ไม่ เข้ าเกณฑ์ ได้ รับความช่ วยเหลือ
วันลงนามสัญญา

ณ วันที่ปจั จุบนั

วันสิ้นสุดสัญญา

26 มี.ค. 2563

1 ก.พ. 2562
มูลค่าสัญญา
10 ล้านบาท

31 พ.ค. 2562

ยังไม่สง่ มอบ
ค่าปรับไม่เข้าเงื่อนไข ม.102
จานวน 298 วัน

ค่าปรับ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

30

31

31

30

31

30

31

31

28

25

= 298 วัน

ปรับวันละ 10,000 บาท (มูลค่าสัญญา 10,000,000 * อัตราค่าปรับวันละ 0.10%)
จานวนค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อน 26 มีนาคม 2563 จานวน 2,980,000 บาท (298วัน * 10,000 บาท)
ค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่า ร้อยละ 29.80 ของวงเงินงบประมาณ
(มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าวัสดุหรื อค่าจ้าง)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 10 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ปัจจุบนั ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10

1.1.2

1.1.2 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสั ญญาฯ
ดังกล่ าวมีค่าปรั บเกิดขึ้นก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ มีการส่ งมอบงานกรณีสัญญาฯ
กาหนดส่ งงานงวดเดียวหรือได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร แต่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารตรวจรั บ พัส ดุ และ
ไม่ เข้ าตามเงือ่ นไขตามข้ อ 1.1.1 โดยให้ คดิ ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0 ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563
จนถึงก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ ส่ วนที่เหลือให้ คิดค่ าปรั บตาม
อัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.1.2
26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา
10 มี.ค. 2563

1
ค่าปรับ 15 วัน
ค่าปรับ 75,000 บาท
( 1.50%)
ค่าปรับไม่เข้าเงื่อนไข
ข้อ 1.1.1 (25%)

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

2

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
31 ส.ค. 2564

ค่าปรับ 524 วัน ในอัตราร้อยละ 0

ยังไม่ยกเลิก
ประกาศฯ

แก้ไขสัญญา
ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ปรับวันละ 5,000 บาท (มูลค่าสัญญา 5,000,000 * อัตราค่าปรับวันละ 0.10%)

1 ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 11 มี.ค. 2563 – วันที่ 25 มี.ค. 2563 จานวน 15 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท (5,000* 15)
2 ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 31 ส.ค. 2564 จานวน 524 วัน คิดค่าค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

1. แก้สญ
ั ญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. คิดค่าปรับก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 จานวน 15 วัน เป็ นเงิน 75,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.3

1.1.3 สั ญญาฯ ที่ไ ด้ ลงนามก่ อนวัน ที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งยัง มีนิติสั มพัน ธ์ อยู่ แ ละสั ญญาฯ
ดัง กล่ า วมีค่ า ปรั บ เกิด ขึ้น ก่ อ นวัน ที่ 26 มีน าคม 2563 แต่ ได้ มีก ารส่ งมอบงานกรณี สั ญ ญาฯ
กาหนดส่ งงานงวดเดียวหรื อได้ มี การส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ และไม่ เข้ าตามเงื่อนไขตามข้ อ 1.1.1 โดยให้ คิดค่ าปรั บในอัตรา
ร้ อยละ 0 ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่ วนที่เหลือให้ คดิ ค่ าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.1.3
26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา

10 มี.ค. 2563

1

สมมติ ยกเลิกประกาศ 10
ก.ย. 2564
ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

ค่าปรับ 15 วัน
ค่าปรับ 75,000 บาท
( 1.50%)
ค่าปรับไม่เข้าเงื่อนไข
ข้อ 1.1.1 (25%)

ค่าปรับ 533 วัน
ในอัตราร้อยละ 0

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
15 ก.ย. 2564
2

ค่าปรับ 5 วัน
ค่าปรับ 25,000 บาท

แก้ไขสัญญาก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย

ปรับวันละ 5,000 บาท (มูลค่าสัญญา 5,000,000 * อัตราค่าปรับวันละ 0.10%)
1 ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 11 มี.ค. 2563 – วันที่ 25 มี.ค. 2563 จานวน 15 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท (5,000* 15)
ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 533 วัน คิดค่าค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
2 ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 11 – 15 ก.ย. 2564 จานวน 5 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 25,000 บาท (5,000* 5)
1. แก้สญ
ั ญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 จานวน 15 วัน เป็ นเงิน 75,000 บาท คิดค่าปรับหลังวันยกเลิกประกาศฯ วันที่ 10 ก.ย. 2564
จานวน 5 วัน เป็ นเงิน 25,000 บาท รวมค่าปรับ 100,000 บาท (75,000 + 25,000)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายวันที่ 15 กันยายน 2564 (ส่งมอบงานหลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.4

1.1.4 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่และสั ญญาฯ ครบ
กาหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ และได้ มีการส่ งมอบงานกรณีสัญญาฯ กาหนด
ส่ งงานงวดเดี ย วหรื อ ได้ มี ก ารส่ งมอบงานงวดสุ ด ท้ า ยก่ อ นวั น ที่ มี ป ระกาศยกเลิ ก ประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ แต่ ยังมิได้ มีการตรวจรั บพัสดุหากสั ญญาฯ ดังกล่ าวมีคว่ าปรั บเกิดขึ้น
โดยให้ คิดค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0 ตั้งแต่ วันถัดจากวันครบกาหนดตามสั ญญาฯ จนถึงวันก่ อน
วันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ

ตัวอย่ าง 1.1.4
วันสิ้นสุดสัญญา
วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

26 มี.ค. 2563

10 ส.ค. 2564
ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
10 ก.ย. 2564
ค่าปรับ 31 วัน
ในอัตราร้อยละ 0

ยังไม่ยกเลิก
ประกาศฯ

ค่าปรับตั้งแต่ วนั ที่ 11 ส.ค.. 2563 – วันส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ าย 10 ก.ย. 2564 จานวน 31 วัน คิดค่าค่าปรับในอัตราร้ อยละ 0

*** แก้สญ
ั ญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.4 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย) ***
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิ งหาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.5

1.1.5 สั ญญาฯ ที่ไ ด้ ลงนามก่ อนวัน ที่ 26 มี นาคม 2563 ซึ่ งยัง มีนิติสั มพัน ธ์ อยู่ แ ละสั ญญาฯ
ครบกาหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แต่ ได้ มีการส่ งมอบงานกรณีสัญญาฯ กาหนด
ส่ งงานงวดเดียวหรื อได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ หากสั ญ ญาฯ ดั ง กล่ า วมี ค่ า ปรั บ เกิ ด ขึ้น ให้ นั บ จ านวนวั น ที่ ต้ อ งปรั บ
ตามสั ญญาฯ แล้ วให้ คิดค่ าปรั บในอัตราร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563
จนถึ ง ก่ อ นวั น ที่ มี ป ระกาศยกเลิ ก ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ ส่ วนที่ เ หลื อ ให้ คิ ด ค่ า ปรั บ
ตามอัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.1.5 (กรณีไม่มีค่าปรับ)

สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

26 มี.ค. 2563

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562

วันสิ้นสุดสัญญา

มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

10 ส.ค. 2563

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
31 ต.ค. 2564

1 ปรับ 447 วัน
2 วันที่ 26 มี.ค. 2563 ถึงวันก่อนยกเลิกฯ
533 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ส.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2564 จานวน 447 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 533 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 มากกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 86 วัน (533 วัน – 447 วัน)

ส่วนทีเ่ หลือให้คิด
ค่าปรับตามอัตราปกติ

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จานวนวันค่าปรับเป็ น 0 มากกว่าจานวนวันที่เกิดค่าปรับ
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ ส่งมอบงาน
งวดสุ ดท้ ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่ าง 1.1.5 (กรณีมีค่าปรับ)

สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

26 มี.ค. 2563
ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562

วันสิ้นสุดสัญญา

มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

10 ส.ค. 2563

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
10 ก.พ.2565

1 ปรับ 549 วัน
2 วันที่ 26 มี.ค. 2563 ถึงวันก่อนยกเลิกฯ
533 วัน

1 จานวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ส.ค. 2563 – 10 ก.พ. 2565 จานวน 549 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 533 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 น้ อยกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 16 วัน (533 วัน – 549 วัน)
จานวนวันที่คดิ ค่าปรับ จานวน 16 วัน เป็ นเงิน 80,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (16 วัน * 5,000))

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จานวน 16 วัน เป็ นเงิน 80,000 บาท (เนื่องจากจานวนวันที่คิดค่าปรับ มากว่าจานวนวันที่ปรับเป็ น 0)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ ส่งมอบงาน
งวดสุ ดท้ ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.6

1.1.6 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามก่ อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสั ญญาฯ
ครบกาหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ แต่ ยังมิได้ มีการส่ งมอบงาน
กรณี สั ญ ญาฯ ก าหนดส่ งงานงวดเดี ย วหรื อ ยั ง มิ ไ ด้ ส่ งมอบงานงวดสุ ด ท้ า ย หากสั ญ ญาฯ
มี ค่ า ปรั บ เกิ ด ขึ้น ให้ นั บ จ านวนวั น ที่ ต้ อ งการปรั บ ตามสั ญ ญาฯ แล้ ว ให้ คิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต รา
ร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินฯ ส่ วนที่เหลือให้ คดิ ค่ าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.1.6 (กรณีไม่มีค่าปรับ)
สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา

26 มี.ค. 2563

10 ต.ค. 2564

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

2

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
30 พ.ย. 2564
1
51 วัน

533 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ต.ค. 2564 –30 พ.ย. 2564 จานวน 51 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 533 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 มากกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 493 วัน (533 วัน – 51 วัน)

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จานวนวันค่าปรับเป็ น 0 มากกว่าจานวนวันที่เกิดค่าปรับ
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ ส่งมอบงาน
งวดสุ ดท้ ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่ าง 1.1.6 (กรณีมีค่าปรับ)
สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

วันลงนามสัญญา
10 ต.ค. 2562
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา

26 มี.ค. 2563

10 ต.ค. 2564

ว.693 ลว. 6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
30 พ.ค. 2566
1
597 วัน

2
533 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ต.ค. 2564 –30 พ.ค. 2566 จานวน 597 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 533 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 น้ อยกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 64 วัน (533 วัน – 597วัน)
จานวนวันที่คดิ ค่าปรับ จานวน 64 วัน เป็ นเงิน 320,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (64 วัน * 5,000))

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จานวน 64 วัน เป็ นเงิน 320,000 บาท (เนื่องจากจานวนวันที่คิดค่าปรับ มากว่า จานวนวันที่ปรับเป็ น 0)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ ส่งมอบงาน
งวดสุ ดท้ ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.2.1

1.2.1 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสั ญญาฯ
ครบก าหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ แต่ ไ ด้ มี ก ารส่ งมอบงานกรณี สั ญ ญาฯ
กาหนดส่ งงานงวดเดียวหรือได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายก่ อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ แต่ ยังมิได้ มีการตรวจรั บพัสดุ หากสั ญญาฯ ดังกล่ าวมีค่าปรั บเกิดขึ้น
โดยให้ คดิ ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0

ตัวอย่ าง 1.2.1
วันลงนามสัญญา
26 มี.ค. 2563

10 เม.ย.2563
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

วันสิ้นสุดสัญญา

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
10 ก.ย. 2564

10 ส.ค. 2564
ค่าปรับ 31 วัน
ในอัตราร้อยละ 0

ยังไม่ยกเลิก
ประกาศฯ

ค่าปรับตั้งแต่ วนั ที่ 11 ส.ค.. 2563 – วันส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ าย 10 ก.ย. 2564 จานวน 31 วัน คิดค่าค่าปรับในอัตราร้ อยละ 0

*** แก้สญ
ั ญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.1 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย) ***

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิ งหาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.2.2

1.2.2 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซี่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสั ญญาฯ
ครบก าหนดในช่ วงประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ แต่ ไ ม่ มี ก ารส่ งมอบงานกรณี สั ญ ญาฯ
กาหนดส่ งงานงวดเดียวหรือได้ มีการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้ ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นฯ แต่ ยังมิได้ มีการตรวจรั บพัสดุ หากสั ญญาฯ ดังกล่ าวมีค่าปรั บเกิดขึ้น
แล้ วให้ คิดค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ลงนามตามสั ญญาฯ จนถึงก่ อนวันที่
มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ส่ วนที่เหลือให้ คดิ ค่ าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.2.2 (กรณีไม่มคี ่าปรับ)
ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 เม.ย.2563
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

วันสิ้นสุดสัญญา
10 ส.ค. 2564

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
31 ต.ค. 2564

1 ปรับ 82 วัน

วันที่ลงนามสัญญา - ก่อนวันยกเลิก
2 ประกาศ จานวน 518 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จานวน 82 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 518 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 มากกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 437 วัน (519 วัน – 82 วัน)

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จานวนวันค่าปรับเป็ น 0 มากกว่าจานวนวันที่เกิดค่าปรับ
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิ งหาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่ าง 1.2.2 (กรณีมคี ่าปรับ)
ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 เม.ย.2563
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

วันสิ้นสุดสัญญา
10 ส.ค. 2564

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย

31 มี.ค. 2566
1 ปรับ 598 วัน

วันที่ลงนามสัญญา - ก่อนวันยกเลิก
2 ประกาศ จานวน 518 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2566 จานวน 598 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 518 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 น้ อยกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 80 วัน (518 วัน – 598 วัน)
จานวนวันที่คดิ ค่าปรับ จานวน 80 วัน เป็ นเงิน 400,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (80 วัน * 5,000))

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จานวน 80 วัน เป็ นเงิน 400,000 บาท (เนื่องจากจานวนวันที่คิดค่าปรับ มากว่า จานวนวันที่ปรับเป็ น 0)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิ งหาคม 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.2.3

1.2.3 สั ญญาฯ ที่ได้ ลงนามหลังวันที่ 26 มีน าคม 2563 ซึ่ งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ โดยสั ญญาฯ
ดัง กล่ า วครบก าหนดหลัง วัน ที่ มี ป ระกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ฯ แต่ ยัง มิไ ด้ มี
การส่ งมอบงานกรณีสั ญ ญาฯ กาหนดส่ งงานงวดเดีย วหรื อ ยัง มิ ได้ ส่ งมอบงานงวดสุ ด ท้ า ย
หากสั ญญาฯ ดัง กล่ าวมีค่ าปรั บ เกิดขึ้นให้ นั บจานวนวัน ที่ต้ องปรั บตามสั ญ ญาฯ แล้ วให้ คิด
ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0 เป็ นจานวนเท่ ากับวันที่ลงนามตามสั ญญาฯ จนถึงก่ อนวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ ส่ วนที่เหลือให้ คดิ ค่ าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่ าง 1.2.3 (กรณีไม่มคี ่าปรับ)
สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 เม.ย.2563
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา
15 ก.ย. 2564

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่
วันที่ลงนาม
สัญญา - ก่อนวัน
ยกเลิกประกาศ
จานวน 518 วัน

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย
31 ต.ค. 2564
1

ปรับ 46 วัน

2

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จานวน 46 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 518 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 มากกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 472 วัน (518 วัน – 46 วัน)

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จานวนวันค่าปรับเป็ น 0 มากกว่าจานวนวันที่เกิดค่าปรับ
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่ าง 1.2.3 (กรณีมคี ่าปรับ)
สมมติ ยกเลิกประกาศ
10 ก.ย. 2564

26 มี.ค. 2563
วันลงนามสัญญา
10 เม.ย.2563
มูลค่าสัญญา
5 ล้านบาท

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564
ยังมีนิตสิ มั พันธ์อยู่

2

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย

วันสิ้นสุดสัญญา
15 ก.ย. 2564

31 มี.ค. 2566
1

ปรับ 562 วัน

วันที่ลงนาม
สัญญา - ก่อนวัน
ยกเลิกประกาศ
จานวน 518 วัน

1 จานวนวันทิ่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2566 จานวน 562 วัน
2 คิดว่าปรับเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จานวน 518 วัน
จานวนวันคิดว่าปรับเป็ น 0 น้ อยกว่า จานวนวันที่เกิดค่าปรับ จานวน 44 วัน (518 วัน – 562 วัน)
จานวนวันที่คดิ ค่าปรับ จานวน 44 วัน เป็ นเงิน 220,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (44 วัน * 5,000))

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จานวน 44 วัน เป็ นเงิน 220,000 บาท (เนื่องจากจานวนวันที่คิดค่าปรับ มากว่า จานวนวันที่ปรับเป็ น 0)
โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2564
กาหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.3 สั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ ทีไ่ ด้ ลงนามหลังวันทีม่ ีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินฯ แล้ ว จะไม่ ได้ รับความช่ วยเหลือตามมาตราการนี้
ทั้งนี้ กรณีที่หน่ วยงานของรัฐได้ พจิ ารณางดหรือลงค่ าปรับให้ แก่ คู่สัญญาฯ
หรื อการขยายระยะเวลาทาการตามสั ญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 แล้ ว
ก็ให้ นาจานวนวันดังกล่ าวมาหักออกจากจานวนวันตามมาตรการนี้ และจานวน
วันทีเ่ หลือ ให้ คดิ ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0
ส าหรั บค่ าปรั บส่ วนที่ เกิ นจ านวนวั นตามมาตรการนี้ ให้ คิ ดในอั ตรา
ที่กาหนดในสั ญญาฯ ตามปกติ โดยให้ หน่ วยงานของรั ฐดาเนินการตามระเบียบฯ
ข้ อ 183 ต่ อไป (ค่าปรับจะเกินร้ อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้ าง)
2. การดาเนินการของหน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยงานของรัฐสามารถนาหนังสื อแจ้ งเวียนฉบับนีไ้ ปใช้ ในการแก้ ไขสั ญญาฯ ให้ สอดคล้ องกันต่ อไป

มา...คลายข้ อสงสั ย ว.693 ...???
1. กรณีสัญญายังมีนิตสิ ั มพันธ์ คืออะไร
2. ให้ คดิ ค่ าปรับในอัตราร้ อยละ 0 ใช้ กบั การจัดซื้อจัดจ้ างทุกกรณีหรือไม่
(ข้ อ 162)

3. สั ญญาลงนามวันที่ 26 มี.ค. 2563 ให้ นับก่ อน หรือหลัง วันที่ 26 มี.ค. 2563
4. แก้ ไขสั ญญาในอัตราร้ อยละ 0 ดาเนินการเมื่อใด (ให้ คู่สัญญาร้ องขอหรือไม่)
5. กรณีส่งมอบงานงวดสุ ดท้ าย ได้ คดิ ค่ าปรับ และเบิกจ่ ายเงินแล้ ว
ต้ องดาเนินการอย่ างไร (คู่สัญญาขอคืนค่าปรับ)
6. กรณีหักค่ าปรับไว้ ระหว่ างงวดงาน แต่ ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบงานงวดสุ ดท้ าย
ค่ าปรับทีไ่ ด้ หักไว้ แล้ วต้ องดาเนินการอย่ างไร (ว.423 ลว. 10 ก.ย. 2563)

มา...คลายข้ อสงสั ย ว.693 ...???
7. กรณีคู่สัญญามีพฤติกรรมเชื่อได้ ว่างานไม่ แล้ วเสร็จตามสั ญญา
ทาอย่ างไร
8. การแก้ ไขสั ญญาต้ องลงนาม 2 ฝ่ าย หรือไม่
9. ข้ อความทีใ่ ช้ ในการแก้ ไขสั ญญาอ้ างข้ อกฎหมายอย่ างไร
(มาตรา 97 (3) เป็ นการแก้ ไขเพือ่ ประโยชน์ แก่ หน่ วยงานของรัฐหรือประโยชน์ สาธารณะ)

10. การแก้ ไขสั ญญาในระบบ e-GP ทาอย่ างไร

ขอบคุณค่ ะ

