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ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
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เมษายน ๒๕๖๓

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

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

อ้างถึง หนัง สือ คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ปัญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่วนที่ส ุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวับที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ได้ซ ้อ มความเข้า ใจการบริห ารสัญ ญากรณีก ารจ้า งเหมาบริก ารเพื่อ ศึก ษาดูง าน อบรมหลัก สูต ร ประชุม
จัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในปัจ จุบ ัน มีก ารเพิ่ม ชื้น ของจำนวนผู้ป ่ว ย
และรัฐ บาลได้ป ระกาศสถานการณ์ฉ ุก เฉิน ในทุก เขตท้อ งที่ท ั่ว ราชอาณาจัก ร และหลายพื้น ที่ม ีก ารประกาศ
งดการออกนอกเคหสถานและการเดิน ทางเข้า - ออกในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ห น่วยงานของรัฐไม่ส ามารถ
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า
เพื่อให้ห น่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึง อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ้อ มความเข้า ใจการดำเนิน การ
ของหน่วยงานชองรัฐกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ และยกเว้น การปฏิบ ัต ิ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิด ชื้น ก่อ นที่ห น่ว ยงานของรัฐ จะลงนามในสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
กับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือก
๑.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
มาลงนามในสัญ ญาหรือข้อตกลงกับ หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ห น่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญา
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีท ี่ห น่วยงานของรัฐ พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า ต้องลงนามในสัญญา
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หรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดชือจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัด เลือ กที่เสนอราคาตํ่าสุด หรือ ผู้ท ี่ได้ค ะแนนรวมสูงสุด มาทำสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอม
เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาตํ่า
รายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
๒ กรณ ีท ี่ผ ู้ข น ะการจัด ซ ื้อ จัด จ้า งห รือ ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กท ี่เ ส น อราคาตํ่า ส ุด
หรือ ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนรวมสูง สุด มาทำสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หากเรีย กแล้ว ไม่ย อมเข้า ทำสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ให้ถือว,าผู้ข นะการจัด ซื้อ จัด จ้า งหรือ ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กมีเหตุอ ัน สมควร ไม,เข้าลัก ษณะการเบ็เนผู้ท ิ้ง งาน
ตามมาตรา ๑๐๙ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิฯ ทิ้งนี้ ให้ร วมถึง ผู้ช นะการจัด ซื้อ จัด จ้า งหรือ ผู้ใ ด้ร ับ การคัด เลือ ก
ที่เสนอราคาตํ่ารายถัด ไปหรือ ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนรวมสูงรายถัด ไปด้ว ย ดังนั้น กรณีน ี้ห น่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้อง
ดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประถัน
การเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
๒. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
กับคู่สัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้
๒.๑ การบริหารสัญญา
๒.๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด ๑๙ ถือ เป็น เหตุส ุด วิส ัย
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนี่ง (๒) โดยเหตุส ุด วิส ัยให้เป็น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ม าตรา ๘
ที่บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจฟ้องกันได้
แม้ทิ้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเซ่นนั้น”
๒.๑.๒ การพิจ ารณาการงดหรือ ลดค่าปรับ ให้แ ก่ค ู่ส ัญ ญา หรือ การขยายระยะเวลา
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีท ี่ส ัญ ญายัง ไม่ค รบกำหนด ให้ห น่ว ยงานของรัฐ นำจำนวนวัน
ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด ๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
(๒) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
นำจำนวนวัน ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด ๑๙ มางดหรือ ลดค่าปรับ ให้แก่ค ู่ส ัญ ญา
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
ทิ้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย
ข้อ กำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งของทางราชการที่ใ ห้ห น่ว ยงานของรัฐ ปิด ทำการ หรือ สั่ง ห้ามเข้าพื้น ที่เสี่ย ง
หรือ สั่งปิด สถานที่ห รือ สั่งห้ามกระทำการหรือ สั่งการใด ๆ จนถึง วัน ที่เปิด ทำการหรือ วัน ที่ก ระทำการหรือ
ดำเนินการได้ตามปกติ
๒.๒ การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญ ญาหรือข้อตกลงได้ หรือในกรณีงานจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไม่ส ามารถออกไปตรวจงานจ้า ง ณ สถานที่ท ี่ก ำหนดไว้ไ นสัญ ญ าหรือ ข้อ ตกลงให้ท ำงานจ้า งนั้น ๆ
ตามกำหนดเวลาได้ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑
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๒.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที,อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือ
กรรมการตรวจรับพัสดุแทน
๒.๒.๒ ให้เลื่อ นระยะเวลาการตรวจรับ พัส ดุอ อกไปก่อ นจนกว่า คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักดิ อรัญญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการฬสคุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๓
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