
แนวทางปฏิบัตติามมาตรการให้ความช่วยเหลอืผู้ประกอบการ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

(ว.693 ลว. 6 สิงหาคม 2564) 







สัญญายงัมีนิติสัมพนัธ์อยู่ 
1.1 สัญญาลงนามก่อนวนัที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้อ 1.1.1 – 1.1.6) 
1.2 สัญญาลงนามหลงัวนัที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้อ 1.2.1 – 1.2.3) 



ตัวอย่าง 

สง่มอบงานงวด

สดุทา้ย 

แก้ไขสัญญา 0% 
6 ส.ค. 2564 

5 ส.ค. 2564 
ว. 693 มีผล 

ตรวจรับงานงวด
สุดท้าย 

9 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2564 
เข้าเงื่อนไข 

สง่มอบงานงวด

สดุทา้ย 

6 ส.ค. 2564 

5 ส.ค. 2564 

ว. 693 มีผล 
ตรวจรับงานงวด

สุดท้าย 

10 ส.ค. 2564 ไม่เข้าเงื่อนไข 

ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว 
ไม่มีการแก้ไข

สัญญา 
ค่าปรับ 0% 

หน.หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ = สมบูรณ์ 



1 

2 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2563  

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลงัวนัที่มีประกาศยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว  
จะไม่ได้รับความช่วยเหลอืตามมาตรการนี้ 

3 



มาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรณีลงนามในสัญญา ก่อน วนัที ่ 26 มี.ค.63  

ค่าปรับเกดิขึน้ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี
การตรวจรับพสัดุ 

จ านวนค่าปรับทีเ่กดิขึน้ เกนิร้อยละ 25
ก่อนวนัที่ 26 มนีาคม 2563  

มีค่าปรับเกิดขึน้ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ได้มี
การส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศ
ยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลอื 

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือ
ให้คดิค่าปรับตามอตัราปกติ 



3.3 มาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรณีลงนามในสัญญา ก่อน วนัที ่ 26 ม.ีค.63  
หากสัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซ่ึงได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยงัมไิด้มกีาร
ตรวจรับพสัดุ 

หากสัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯแต่ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  

หากสัญญาฯ ครบก าหนดหลังประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมิได้ส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย 

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาฯ 
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

หากมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจ านวนวันที่
ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับ
ใน อตัราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับ วันที่ 
26  มีนาคม  2563  จนถึ ง ก่อนวันที่ มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตาม
อตัราปกต ิ



3.3 มาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรณีลงนามในสัญญา หลงั วนัที ่ 26 ม.ีค.63  
สัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวนัที่มีประกาศยกเลกิ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยงัมิได้มีการตรวจรับพสัดุ  

สัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลงัวนัที่มีประกาศยกเลกิ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯแต่ยงัมิได้มีการตรวจรับพสัดุ  

สัญญาฯ ครบก าหนดหลังวัน ที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยงัมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและมี
ค่าปรับเกดิขึน้ 

หากมีค่าปรับเกดิขึน้ ให้คดิค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

หากมีค่าปรับเกดิขึน้ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 
เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลอืให้คดิค่าปรับตามอตัราปกต ิ

ให้นับจ านวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาแล้วให้คิด
ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลง
นามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่ เหลือให้คิด
ค่าปรับตามอตัราปกต ิสัญญาฯที่ได้ลงนาม หลงัวนัที่มีประกาศยกเลกิประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว  
จะไม่ได้รับความช่วยเหลอืจากมาตรการ 



1.1.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ 
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา 102               
แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจ านวนค่าปรับที่เกดิขึน้มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพสัดุ
หรือค่าจ้างก่อนวนัที่ 26 มีนาคม 2563 กรณีดงักล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลอื 

เหตุเกดิจากความผดิ 
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ 

เหตุสุดวสัิย 

เหตุเกดิจากพฤติการณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ 
ตามกฎหมาย 

เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง 

มาตรา 102  
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพนิิจของ    

ผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาได้ 
ตามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริง  

เฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี ้

1.1.1 

ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลอื 



ตัวอย่าง 1.1.1 ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลอื 

วนัลงนามสญัญา 
วนัสิ้นสดุสญัญา 26 มี.ค. 2563 

ณ วนัที่ปจัจุบนั  

1 ก.พ. 2562 
31 พ.ค. 2562 

ยงัไม่สง่มอบ 
ค่าปรบัไม่เขา้เงื่อนไข ม.102 

จ านวน 298 วนั  

มูลค่าสญัญา  
10 ลา้นบาท 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 10 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
ปัจจุบนัยงัไม่ส่งมอบงานงวดสุดทา้ย  ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10  

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

30 31 31 30 31 30 31 31 28 25 

ปรับวนัละ 10,000 บาท  (มูลค่าสญัญา 10,000,000 * อตัราค่าปรับวนัละ 0.10%) 
จ านวนค่าปรับท่ีเกิดข้ึนก่อน 26 มีนาคม 2563 จ านวน 2,980,000 บาท   (298วนั * 10,000 บาท) 

ค่าปรับท่ีเกิดข้ึนมีมูลค่า  ร้อยละ 29.80 ของวงเงินงบประมาณ 
(มูลค่าเกินกวา่ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าวสัดุหรือค่าจา้ง)  

= 298 วนั ค่าปรับ 



1.1.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ 
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ 
ก าหนดส่งงานงวดเดยีวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ และ                    
ไม่เข้าตามเงือ่นไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คดิค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตาม
อตัราปกติ 

1.1.2 



1. แกส้ญัญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย) 
2. คิดค่าปรับก่อนวนัท่ี 26 มี.ค. 2563 จ านวน 15 วนั เป็นเงิน 75,000 บาท 

ตัวอย่าง 1.1.2 
วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 
สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 ไดส่้งมอบงานงวดสุดทา้ยวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 (ก่อนวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

ปรับวนัละ 5,000 บาท  (มูลค่าสญัญา 5,000,000 * อตัราค่าปรับวนัละ 0.10%) 

ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 11 มี.ค. 2563 – วนัท่ี 25 มี.ค. 2563 จ านวน 15 วนั ปรับวนัละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท (5,000* 15) 

10 ต.ค. 2562 

10 มี.ค. 2563 

31 ส.ค. 2564 

ค่าปรบั 15 วนั 

ค่าปรับไม่เขา้เง่ือนไข               
ขอ้ 1.1.1 (25%) 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

ค่าปรบั 75,000 บาท 

ค่าปรบั 524 วนั ในอตัรารอ้ยละ 0 

แกไ้ขสญัญา                                

กอ่นสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 
( 1.50%) 

ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 26 มี.ค. 2563 – วนัส่งมอบงานงวดสุดทา้ย 31 ส.ค. 2564 จ านวน 524 วนั คิดค่าค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

2 

2 

1 

1 

ยงัไม่ยกเลกิ

ประกาศฯ 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



1.1.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ 
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ 
ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา
ร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลอืให้คดิค่าปรับตามอัตราปกติ 

1.1.3 



1. แกส้ญัญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย) 
2. คิดค่าปรับก่อนวนัท่ี 26 มี.ค. 2563 จ านวน 15 วนั เป็นเงิน 75,000 บาท คิดค่าปรับหลงัวนัยกเลิกประกาศฯ วนัท่ี 10 ก.ย. 2564   
    จ านวน 5 วนั เป็นเงิน 25,000 บาท รวมค่าปรับ 100,000 บาท (75,000 + 25,000) 

ตัวอย่าง 1.1.3 
วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 
สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดส่้งมอบงาน 
งวดสุดทา้ยวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 (ส่งมอบงานหลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

ปรับวนัละ 5,000 บาท  (มูลค่าสญัญา 5,000,000 * อตัราค่าปรับวนัละ 0.10%) 
ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 11 มี.ค. 2563 – วนัท่ี 25 มี.ค. 2563 จ านวน 15 วนั ปรับวนัละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท (5,000* 15) 

10 ต.ค. 2562 

10 มี.ค. 2563 

15 ก.ย. 2564 

ค่าปรบั 15 วนั 

ค่าปรับไม่เขา้เง่ือนไข               
ขอ้ 1.1.1 (25%) 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

ค่าปรบั 75,000 บาท 
ค่าปรบั 533 วนั            

ในอตัรารอ้ยละ 0 

แกไ้ขสญัญากอ่นสง่มอบงาน

งวดสุดทา้ย 

( 1.50%) 

ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 26 มี.ค. 2563 – วนัก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จ านวน 533 วนั คิดค่าค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

สมมต ิยกเลกิประกาศ 10 

ก.ย. 2564 

ค่าปรบั 5 วนั 

ค่าปรบั 25,000 บาท 

ค่าปรับตั้งแต่วนัท่ี 11 – 15 ก.ย. 2564 จ านวน 5 วนั ปรับวนัละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 25,000 บาท (5,000* 5) 

2 

2 

1 

1 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



1.1.4 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพนัธ์อยู่และสัญญาฯ ครบ
ก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนด             
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีคว่าปรับเกิดขึ้น               
โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาฯ จนถึงวันก่อน
วนัที่มีประกาศยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  

1.1.4 



ตัวอย่าง 1.1.4 

วนัลงนามสญัญา 
วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 
สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 ไดส่้งมอบงานงวดสุดทา้ยวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 (ก่อนวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 ต.ค. 2562 

10 ส.ค. 2564 

10 ก.ย. 2564 
มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

ค่าปรบั  31 วนั            

ในอตัรารอ้ยละ 0 

ค่าปรับตั้งแต่วนัที่  11 ส.ค.. 2563 – วนัส่งมอบงานงวดสุดท้าย 10 ก.ย. 2564 จ านวน 31 วนั คดิค่าค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

ยงัไม่ยกเลกิ

ประกาศฯ 

*** แกส้ญัญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.4 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย) *** 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



1.1.5 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ                   
ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนด
ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจ านวนวันที่ต้องปรับ                 
ตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563     
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ                   
ตามอตัราปกต ิ

1.1.5 



ตัวอย่าง 1.1.5 (กรณไีม่มีค่าปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายวนัที่  31 ตุลาคม 2564 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 ต.ค. 2562 

10 ส.ค. 2563 

31 ต.ค. 2564 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ส.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2564 จ านวน 447 วนั 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 447 วนั 

วนัที่ 26 มี.ค. 2563 ถงึวนักอ่นยกเลกิฯ  

533 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ 26 มี.ค. 2563 – วนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 533 วนั 
จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 86 วนั (533 วนั – 447 วนั)  

 2. ไม่มีค่าปรับเน่ืองจาก จ านวนวนัค่าปรับเป็น 0 มากกวา่จ านวนวนัท่ีเกิดค่าปรับ 

1 

2 

1 

2 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 

ส่วนทีเ่หลอืใหค้ิด

ค่าปรบัตามอตัราปกติ 



ตัวอย่าง 1.1.5 (กรณมีีค่าปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2565 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 ต.ค. 2562 

10 ส.ค. 2563 

10 ก.พ.2565 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ส.ค. 2563 – 10 ก.พ. 2565 จ านวน 549 วนั 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 549 วนั 

วนัที่ 26 มี.ค. 2563 ถงึวนักอ่นยกเลกิฯ  

533 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ 26 มี.ค. 2563 – วนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 533 วนั 

จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 16 วนั (533 วนั – 549 วนั)  

 2. คิดค่าปรับ จ านวน 16 วนั เป็นเงิน 80,000 บาท (เน่ืองจากจ านวนวนัท่ีคิดค่าปรับ มากวา่จ านวนวนัท่ีปรับเป็น 0) 

จ านวนวนัที่คดิค่าปรับ  จ านวน 16 วนั เป็นเงนิ 80,000 บาท (ค่าปรับวนัละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (16 วนั * 5,000))  

1 

2 

1 

2 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



1.1.6 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ              
ครบก าหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงาน                 
กรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ             
มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจ านวนวันที่ต้องการปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตรา                 
ร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลอืให้คดิค่าปรับตามอัตราปกติ 

1.1.6 



ตัวอย่าง 1.1.6 (กรณไีม่มีค่าปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 ตุลาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายวนัที่  30 พฤศจกิายน 2564 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 ต.ค. 2562 

10 ต.ค. 2564 

30 พ.ย. 2564 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ต.ค. 2564 –30 พ.ย. 2564 จ านวน 51 วนั 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

51 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ 26 มี.ค. 2563 – วนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 533 วนั 
จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 493 วนั (533 วนั – 51 วนั)  

 2. ไม่มีค่าปรับเน่ืองจาก จ านวนวนัค่าปรับเป็น 0 มากกวา่จ านวนวนัท่ีเกิดค่าปรับ 

533 วนั 

1 

1 

2 

2 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



ตัวอย่าง 1.1.6 (กรณมีีค่าปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 ตุลาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายวนัที่  30 พฤษภาคม 2566  (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 ต.ค. 2562 

10 ต.ค. 2564 

30 พ.ค. 2566 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ต.ค. 2564 –30 พ.ค. 2566 จ านวน 597 วนั 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

597 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ 26 มี.ค. 2563 – วนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 533 วนั 
จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 64 วนั (533 วนั – 597วนั)  

533 วนั 

1 

1 

2 

2 

จ านวนวนัที่คดิค่าปรับ  จ านวน 64 วนั เป็นเงนิ 320,000 บาท (ค่าปรับวนัละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (64 วนั * 5,000))  

ว.693 ลว. 6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 

 2. คิดค่าปรับ จ านวน 64 วนั เป็นเงิน 320,000 บาท (เน่ืองจากจ านวนวนัท่ีคิดค่าปรับ มากวา่ จ  านวนวนัท่ีปรับเป็น 0) 



1.2.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ                
ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ                   
ก าหนดส่งงานงวดเดยีวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น                
โดยให้คดิค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

1.2.1 



ตัวอย่าง 1.2.1 
วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 ไดส่้งมอบงานงวดสุดทา้ยวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 (ก่อนวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 เม.ย.2563 

10 ส.ค. 2564 

10 ก.ย. 2564 มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

ค่าปรบั  31 วนั            

ในอตัรารอ้ยละ 0 

ค่าปรับตั้งแต่วนัที่  11 ส.ค.. 2563 – วนัส่งมอบงานงวดสุดท้าย 10 ก.ย. 2564 จ านวน 31 วนั คดิค่าค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 

ยงัไม่ยกเลกิ

ประกาศฯ 

*** แกส้ญัญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.2.1 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย) *** 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



1.2.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ีงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ                   
ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ไม่มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ                 
ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น                  
แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่
มีประกาศยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนที่เหลือให้คดิค่าปรับตามอตัราปกติ 

1.2.2 



ตัวอย่าง 1.2.2 (กรณไีม่มค่ีาปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 
วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดส่้งมอบงานงวด
สุดทา้ยวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 เม.ย.2563 
10 ส.ค. 2564 

31 ต.ค. 2564 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 82 วนั 

วนัที่ลงนามสญัญา - กอ่นวนัยกเลกิ

ประกาศ จ านวน  518 วนั  

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จ านวน 82 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถงึวนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 518 วนั 

จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 437 วนั (519 วนั – 82 วนั)  

1 

2 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.2.2  (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  
 2. ไม่มีค่าปรับเน่ืองจาก จ านวนวนัค่าปรับเป็น 0 มากกวา่จ านวนวนัท่ีเกิดค่าปรับ 

1 

2 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



ตัวอย่าง 1.2.2 (กรณมีค่ีาปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 
วนัสิ้นสดุสญัญา 

26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดส่้งมอบงานงวด
สุดทา้ยวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 เม.ย.2563 
10 ส.ค. 2564 

31 มี.ค. 2566 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 598 วนั 

วนัที่ลงนามสญัญา - กอ่นวนัยกเลกิ

ประกาศ จ านวน  518 วนั  

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 ม.ีค. 2566 จ านวน 598 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถงึวนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 518 วนั 

จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 80 วนั (518 วนั – 598 วนั)  

1 

2 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.2.2  (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

1 

2 

จ านวนวนัที่คดิค่าปรับ  จ านวน 80 วนั เป็นเงนิ 400,000 บาท (ค่าปรับวนัละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (80 วนั * 5,000))  

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 

 2. คิดค่าปรับ จ านวน 80 วนั เป็นเงิน 400,000 บาท (เน่ืองจากจ านวนวนัท่ีคิดค่าปรับ มากวา่ จ  านวนวนัท่ีปรับเป็น 0) 



1.2.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ 
ดังกล่าวครบก าหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี                 
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย                  
หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจ านวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิด
ค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศ
ยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คดิค่าปรับตามอตัราปกติ 

1.2.3 



ตัวอย่าง 1.2.3 (กรณไีม่มค่ีาปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี  15 กนัยายน 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดส่้งมอบงานงวด
สุดทา้ยวนัท่ี  31 ตุลาคม 2564 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 เม.ย.2563 

15 ก.ย. 2564 
31 ต.ค. 2564 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 46 วนั วนัที่ลงนาม

สญัญา - กอ่นวนั

ยกเลกิประกาศ 

จ านวน  518 วนั  

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จ านวน 46 วนั 

คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถงึวนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 518 วนั 

จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 472 วนั (518 วนั – 46 วนั)  

1 

2 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.2.3  (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  
 2. ไม่มีค่าปรับเน่ืองจาก จ านวนวนัค่าปรับเป็น 0 มากกวา่จ านวนวนัท่ีเกิดค่าปรับ 

1 

2 

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 



ตัวอย่าง 1.2.3 (กรณมีค่ีาปรับ) 

วนัลงนามสญัญา 

วนัสิ้นสดุสญัญา 26 มี.ค. 2563 

สง่มอบงาน               

งวดสดุทา้ย 

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสญัญา 5 ลา้นบาท ลงนามสญัญาเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 สญัญาส้ินสุดวนัท่ี  15 กนัยายน 2564 
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมต ิไดมี้การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ไดส่้งมอบงานงวด
สุดทา้ยวนัท่ี  31 มีนาคม 2566 (หลงัวนัประกาศยกเลิกประกาศฯ) 

10 เม.ย.2563 

15 ก.ย. 2564 
31 มี.ค. 2566 

มูลค่าสญัญา  
5 ลา้นบาท 

สมมต ิยกเลกิประกาศ 

10 ก.ย. 2564 

ปรบั 562 วนั 

วนัที่ลงนาม

สญัญา - กอ่นวนั

ยกเลกิประกาศ 

จ านวน  518 วนั  

จ านวนวนัทิ่เกดิค่าปรับ ตั้งแต่วนัที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 ม.ีค.  2566 จ านวน 562 วนั 
คดิว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วนัที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถงึวนัก่อนประกาศยกเลกิฯ  9 ก.ย. 2564 จ านวน 518 วนั 
จ านวนวนัคดิว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จ านวนวนัที่เกดิค่าปรับ จ านวน 44 วนั (518 วนั – 562 วนั)  

1 

2 

 1. แกส้ัญญาฯ ใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1.2.3  (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย)  

1 

2 

จ านวนวนัที่คดิค่าปรับ  จ านวน 44 วนั เป็นเงนิ 220,000 บาท (ค่าปรับวนัละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (44 วนั * 5,000))  

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564 

ยงัมนิีตสิมัพนัธอ์ยู่ 

 2. คิดค่าปรับ จ านวน 44 วนั เป็นเงิน 220,000 บาท (เน่ืองจากจ านวนวนัท่ีคิดค่าปรับ มากวา่ จ  านวนวนัท่ีปรับเป็น 0) 



1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ทีไ่ด้ลงนามหลงัวนัทีม่ีประกาศยกเลกิประกาศ 
      สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลอืตามมาตราการนี ้

         ทั้งนี ้กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พจิารณางดหรือลงค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ 
หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 แล้ว              
ก็ให้น าจ านวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจ านวนวันตามมาตรการนี้ และจ านวน                
วนัทีเ่หลอื ให้คดิค่าปรับในอตัราร้อยละ 0  

              ส าหรับค่าปรับส่วนที่เกินจ านวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตรา               
ที่ก าหนดในสัญญาฯ ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ 183 ต่อไป (ค่าปรับจะเกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิค่าพสัดุหรือค่าจ้าง) 

2. การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
     หน่วยงานของรัฐสามารถน าหนังสือแจ้งเวยีนฉบับนีไ้ปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกนัต่อไป  



มา...คลายข้อสงสัย ว.693 ...??? 
1. กรณสัีญญายงัมีนิตสัิมพนัธ์ คอือะไร 

2. ให้คดิค่าปรับในอตัราร้อยละ 0 ใช้กบัการจดัซ้ือจดัจ้างทุกกรณหีรือไม่ 

3. สัญญาลงนามวนัที ่26 มี.ค. 2563 ให้นับก่อน หรือหลงั วนัที่ 26 มี.ค. 2563  

4. แก้ไขสัญญาในอตัราร้อยละ 0 ด าเนินการเมื่อใด (ให้คู่สัญญาร้องขอหรือไม่) 

5. กรณส่ีงมอบงานงวดสุดท้าย ได้คดิค่าปรับ และเบิกจ่ายเงนิแล้ว             
    ต้องด าเนินการอย่างไร (คู่สัญญาขอคนืค่าปรับ)  

6. กรณหัีกค่าปรับไว้ระหว่างงวดงาน แต่ยงัไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
    ค่าปรับทีไ่ด้หักไว้แล้วต้องด าเนินการอย่างไร (ว.423 ลว. 10 ก.ย. 2563) 

(ข้อ 162) 



7. กรณคู่ีสัญญามีพฤตกิรรมเช่ือได้ว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  
    ท าอย่างไร 

8. การแก้ไขสัญญาต้องลงนาม 2 ฝ่าย หรือไม่ 

9. ข้อความทีใ่ช้ในการแก้ไขสัญญาอ้างข้อกฎหมายอย่างไร 
       (มาตรา 97 (3)  เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ) 

มา...คลายข้อสงสัย ว.693 ...??? 

10. การแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP ท าอย่างไร 



ขอบคุณค่ะ 


