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เรือ่ ง มาตรการการให้ศวามช่วยเหลอผูป้ ระกอบการก่อ สร้างทีได้รบั ผลกระทบอัน เนือ่ งมาจากเทตุอทุ กภัย
ในจังหวัดสตูล
กราบเรียน/เรียน รอง-บรม., รัฐ'น ร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสซ.
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสดุ ที บร ๐๕๐๕/ว ๓๙๙ ลงวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖0
ส์งทีสง่ มาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสคุ ที กค 0๔0 ๕.๒/๕๒๘๒ ลงวันที ๑ เมษายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนทีสดุ ที นร 0๗๐๒/๕๙๗ ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีสดุ ที นร 0 ๙ 0 ๔/®๖๕
ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ
ด่วนทีสดุ ที นร ๑®©๓/๒๒๙๔ ลงวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ตามทีไ ด้ย นี ยับ /แจ้ง มติค ณ ะรัฐ มนตรี (๘ สิงหาคม ๒๕๖0 ) เกีย่ วกับ เรือ่ ง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลอผูป้ ระกอบการก่อสร้างที!ด้รบั ผลกระทบ อับเนือ่ งมาจากเหตุอทุ กภัยในภาคใด้มาเทีอทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว บัน้
กระทรวงการคลังได้เสนอเรือ่ ง มาตรการการให้ค วามช่ว ยเหสือ ผูป้ ระกอบการก่อ สร้าง
ที!ด้รบั ผลกระทบอับเนือ่ งมาจากเหตุอทุ กภัยใบจังหวัดสตูล ไปเทีอดำเบนการ ชึง๋ สำนักงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเทีอประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ ย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือทีสง่ มาด้วยนี้
คณะรัฐมนตรี!ด้ประขุมปรกษาเมอวับที ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ลงมติวา่
๑. เหนขอบให้สว่ นราชการ รัฐวัสาหกิจ และหน่วยงาบอีน ของรัฐนำหลักเกณท์และเงือ
่ นไข
ไนการพิจ ารณาการให้ค วามช่วยเหสือ ผูป้ ระกอบการก่อ สร้างทีได้รบั ผลกระทบอนเนือ่ งมาจากเหตุอ ทุ กภัย
ใบจัง หวัด สตูล ทีค ณะกรรมการว่าด้ว ยการพัส คุพ จิ ารณาแล้ว ในการประขุม ครัง้ ที ๕/๒๕๖๑ เมอวับ ที
๑๘ กี'่ นยายน ๒๕๖๑ ไปถึอปฏิบ ตั ใิ นแนวทางเคยวกัน และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนำมาตรการนี้
ไปไข้บงั ลับไนการจัดจ้างขององคกรปกครองส่วนห้องถิน่ โดยอนุโลมด้วย ตามทีกระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนกงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเกีย่ วข้องต่อไปด้วย
จัง กราบเรีย นมาเทีอ โปรดทราบ/จีงเรีย นยีน ยัน มา/จังเรีย บยีน ยับ มาและถือ ปฏิบ ตั ติ อ่ ไป/
จังเรียนมาเหอโปรดทราบ/จังเรียบมาเทีอโปรดทราบและถึอปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิง่ )
ธีระพงษ วงศ์ตวิ ะวิลาส
(นายธีระฑงษ์ วงศ์ตวิ ะวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒ นายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ไทร, 0 ๒๒๘0 ๙0 0 0 ต่อ ๑๖๕๒ ฬดูป)ิ , ๑๕๒๒ (fTatn)
โทรสาร 0 ๒๒๘0 ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ spt55@ soc.go.th
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จึงกร'ณเรียนมาเร่}อโปรดทราน
จึงเรี!ก!รนรันมา
จึงเรียนรนยันมานระกิอปฎิบ้ดิพ่ยโป
จึงเรียนมาเร่}อโปรดพร'ท]เนเรถิอปฎนัดพ่อโป
จึงเรียบมาเร่}อโปรดทราน

๒๕๖๒
เรือ่ ง มาตรการการให้ควานช่วยเห่ลอผูป้ ระกอบการก่อสร้างทีไ่ ต้รชั ผลกระทบอัน เนือ่ งมาจากI.หตุอทุ กภัย
ในจ้งทวัดสตูล
เรียบ เลขาธการคผะรัฐมนตรี
3>

อ้างกง ห่น งั สิอ สมาคมอุด สาห่ก รรมก่อ สร้างไทย ในพระบรมรฺาชุป สัม กํ ที ๐๑๔๐/๒ ๕ ๖๐ ลงรัน ที
๒๙ สิงห่าคม ๒๕๖© ที ๐๔๖๗/๒๕๖© ลงรันที ๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖© และ ที ©๔๗๗/๒๕๖©
ลงรันที ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สิงทีสง่ มาด้วย ทนังสีอรองนายกรัฐมนตรีเฟ้นขอบให้เสนอคผะรัฐมนตรี
ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรือ่ ง มาตรการการไห้ความช่วยเห่ลอผูป้ ระกอบการก่อสร้าง
ทุได้,รบั ผลกระทบ อัน เ่ นือ่ งมาจากเหตุอ ทุ กภัย ใบภาคใด้ มาเทีอ่ คผะรัฐ มนตรีฟ จ้ ารผาโดยเรือ่ งบีเ้ ข้าข่า ย
ทีจ่ ะต้อ งนำเสนอคผะรัฐ มนตรี ตามพระราขกฤษฎีก าว่าด้ว ยการเสนอเรือ่ งและการประชุม คฌะรัฐ มนตร้
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาสรา ๔ (๑) ทัง้ บี้ รองนายกรัฐมนดร (นายสมคิด จาตุศรีพ พักษ์) กำกบการบรีห ารราขการ
กระห่รวงการคลังใด้เฟ้นขอบให้นำเสนอเรือ่ งดงกล่าวเสนอค,ผะรัฐมนดรด้วยนลัว
ทัง้ บี้ เรือ่ งด้งกล่าวมรายละเออด ด้งบี้

€». ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มมิ ติเมอวันที ๘ สิงห่าคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง มาตรการการให้ความข่วยเหลอ
ผูป้ ระกอบการก่อสรัทงฺ ทีไ่ ดรบผลกระห่บอันเนือ่ งจากเหตุอทุ กภัยในภาคใต้ แจ้งตามหนังสิอสำนักเลขาซการ
คณะรัฐมนตรี ต่วนทีสตุ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔ ลงวับ ท ๑๐ สิงห่าคม ๒๕๖๐ โดยมมาตรการข่า ยเหลอ
ผูป้ ระกอบการก่อสร้าง รบั ผลกร่ะทบทางตรงและทางอ้อมจากเห่ตรุ หุ ก่ ภ่ ยั ใบพนทีภาคใต้ ๑๒ จัง,หรัด ไต้แก่
จังหรัดพัทลุง จังหรัดนราธวาล จังหรัด ยะลา จังหวัดสงขลา จังห่รตั ■ ป็ดตาบ จังหวัดดรัง จังหวัดลุราษฎร์ธานั
จังหวัดนครศรีธรรมราข จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจ้งหวัดประจวบคีรขี น้ ธ์ และทางอ้อม
ใต้แก่ จังหวัดพังงา และภูเกํด ต่อมฺ าสมาคมอุดสาห่กรรมก่อสร้างใทย ใบทระบรมราชุปลัมภ์ ขอให้พ จารผา
ความข่ว ยเหลอผูป้ ระกอบการทีไ่ ต้ร บั ผลกระทบทางอ้อ มจากเห่ต อุ ทุ ทภัย ในภาคใต้เพมเดม โดยเฉพาะ
จังหวัด สตูล ทีง เข้า เงอบไขการให้ค วามช่ว ยเห่ส อิ ผูป้ ระกอบการก่อ สร้า งทีใ ต้ว บั ผลกระทบทางอ้อ ม
แตใมาด้อกุ ระบุให้เป็นจังทวัคทีโค้รบั ความาทยเหลอทางอ้อมจากมาตรการด้งกล่าว
๒. เหตุผล ความจำเป็น ทีต อ้ งเสนอคณะรัเมนพรี
เน อ่ื งจ าก ส ถ าน ก าร ณ อ์ ทุ ก ภ ยั ท เก ด ใน ภ าค ใต ซ้ ว่ งเค อิ น ร บั ว าค ม ๒๕๕๙
ถงเตอนกุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ ใต้ส ง่ ผลให้ผ ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็น คูส่ ญ
ั ญากับ ห่บ ว่ ยงาบภาครัฐ ใต้รบั ผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มซึง๋ เป็น ปีญ ห่า อุป สรรค ทำให้ผ ปู้ ระกอบการไม่ส ามารถต่า เบนการก่อ สร้า ง
ในช่วงระยะเวลาด้งกล่าวได้อนั ป็นหตุให้ผรู้ บั จ้างต้องล่งมอ(บงานล่าข้าน็๒กว่ากำห่นดระยะเวลาแล้วเสรีจตามสัญญา
๓. ดวามจ่า เป็นฟงพ่วนซองเรือ่ ง
เท อี เป น็ การให ค้ วามช่ว ยเห ส่ อี ผูป้ ระกอบ การก่อ ส ร้า งท ไ่ี ด้ร บั คว่า มเดอดร้อ น
อัน เนือ่ งมาจากเทตุอทุ กภัยในช่วงระยะเวลาคงกล่าว ขึง่ เป็นสัญ ญาภาครัฐทีผปู้ ระกอบการได้ดำเนินการอยูใ่ น
จังห่ว ดั สตูล ทีม่ กื ารประกาศทัน้ ทีป่ ระสบภัย พนัต กรณ์อ กุ เรบด้ว ยเห่ต อุ ทุ กภัย ทำให้ผ ปู้ ระกอบการใด้รบั
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-๒ผลกระทบทางตรง พอกรณทีผปู้ ระกอบการดำเนิน ก,T5อยูในหบทีใกล้เคยงกับจ้งหวัคทีมการประกาศเป็นนีน้ ที
ประสบกัย พิบ ตั กิ รฌอุก เรบด้ว ยเหตุอ หุ กกัย ขึง้ ได้รบั ผลกระทบหวงอ้อม ด้น เป็น เหตุท ำได้งานตามกัญ ญา
ไนช่วงเวลาด้งกล่าวด้องหยุดชะจักลง และเป็นเหตุทำได้ผปู้ ระกอบการล่งมอบงานล่าซ้ากว่าแผน
๔. สาระส์ๆด้ส/ุ ชองส่อง
กระทรวงการคกัง โดยกรมบัญ ซ้กลาง ได้น า่ เสนอดณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ {กวห.)
ไนการประชุมครัง้ ที 4/๒๕๖® เมีอวันที ๑๘ กัน ยายน ๒๕๖® นละ กวท. เฟ้นควรพิจารณาได้ความขวยเหลอ
ผูป้ ระกอบการก่อสร้างทีไล้รบั ผลกระทบจากอุทกกัยทีเกดขึน้ ไนช่วงระหว่างวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ลงวันที
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การพัจ ารผาได้ค วามช่ว ยเห!เอผูป้ ระกอบการทีไ ด้จ บั ผลกระทบทางอ้อ มจาก
เหตุอทุ กกัยไนภาคได้ทเี ^คขึน้ ในช่วงระหว่างวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงวันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยการได้
ความช่วยเหสิอผูป้ ระกอบการก่อสร้างรหกักเกณฑ์และเงึอ๋ บไขประกอบการพิจารณา ด้งนี้
๑.๑ เป็นการได้ความช่วยเหลือเหมเดิมไบนีน้ ทีภาคได้ ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสดูล
๑.๒ เป็นการได้ความช่วยเหลอผูป้ ระกอบการก่อสร้างเห่าบัน้
๑.๓ ผูป้ ระกอบการก่อสร้างทีมสิทธัได้จบั การหจารณาซยายระยะเวลาก่อสร้างด้องเป็น
ผูจ้ บั จ้างทีได้ลงนามไนกัญ ญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราซการ รัฐรึสาหกจ และหน่วยงานอืน่ ของรัฐ โดยบังกับไซ้
กับ กัญ ญาจ้างก่อ สร้างทีเด้ล งนามกับ ทางราชการ ก่อนวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรอกัญ ญาจ้างก่อ สร้าง
ทีไ ด้ล งนามไร้ก บั ทางราชการ ตัง้ แต่ร บ้ ที ๑ ธัน วาคม ๒๕๕๙ จนสงวัน ที ๑๒ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐
ขึง้ ยัง ปีน ดิ กิ มั พัน ธ์อ ยูแ่ ละยัง นิไ ด้ป กี ารส่ง มอบงานงวดสุด ด้าย หรอกัญ ญากัง กล่าวยัง ปีน ด่ กัม พัน ธ์อ ยู่
แต่ได้ป กี ารส่งมอบงานงวดสุดด้ายไนช่วงระหว่างวัน ที ๑ ธนวาคม ๒๕๕๙ สงวับที ๑๒ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐
ขึง้ เป็นช่วงระยะเวลาทีเสดอุทกกัย
๑.๔ หากกัญ ญาจ้างก่อสร้างอยูไ่ นหกักเกณฑ์ตามซ้อ ๑.๑ - ๑.๓ ได้ห น่วยงานขยาย
ระยะเวลาออกไปรก จำนวน ๗๐ วัน โดยได้ดำเนินการกังนี้
{๑) กร{นกัญ ญาจ้างก่อ สร้างได้ด ำเนิน การล่ว งเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสรึจ
ตามกัญ ญา และได้ถ กู ปร้บ ไร้ไนช่ว งก่อ นหบัาวัน ที ๑ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ยัง คงเป็น หน้า ทีข องผูร้ บ้ จ้า ง
ทีดอ้ งจับรดชอบไนส่วนชองค่าปจับไนช่วงก่อนหน้าทีจะได้จบั การช่วยเหลอๆ แต่จะได้จนั การลดหรองดค่าปจัน
เฉหาะไนช่วงระยะเวลาทีเด้จนั การช่วยเหลอดามมาตรการนีเ้ ห่าบัน้
(๒) กรณ กัญ ญ าจ้า งก่อ สร้า งทีย งั อยูภ่ ายในระยะเวลาตามกัญ ญ า ได้ข ยาย
ระยะเวลาโดยน้บถัดจากวันสันสุดระยะเวลาตามกัญ ญาเดิม
๒. ผูป้ ระกอบการจะด้องอืน่ คำร้องขอจับการช่วยเหลอต่อหน่วยงานคูก้ ญ
ั ญาภายโบ ๖๐ วัน
บัน แต่คณะรัฐมนตรีมมดิ
๓. กรณ คูก้ ญ
ั ญ าไดเฟ้น ว่า การได้จ บั ความช่ว ยเหลอดามหกัก เกณ ฑ ซ์ า้ งด้น แล้ว
ยังไม่สามารลป/)บัดตามกัญญาได้หากหน่วยงโณพิจารณาแล้วเฟ้นว่าปีเหตุผลสมทว•พั{จะได้รบ้ การขยายระยะเวลา
กได้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวห.) เทีอพิจารณาเป็นกรณๆ ไป
๔. กรณกัญ ญาจ้างก่อ ลร้างทีไ ด้จ บั ความช่ว ยเหสีอ ฯ หากกัญ ญาจ้างก่อ สร้างกังกล่าว
มการจ้างเอกขบควบคุม งาบ ค่าจ้างควบคุม งาน และหรึอค่าจ้างทีป รึก!!ท ได้ผ จู้ บั จ้างเป็น ผูร้ บ้ ภาระค่าจ้าง
ควบคุม งาบและหรึอ ค่าจ้างทีป รึก ษาสำหรับ ระยะเวลาทีไกัข ยายรอกไป เนองจากผูจ้ บั จ้างได้จนั ประโยชน์
จากการได้จบั การขยายระยะเวลากังกล่าวแล้ว
๕. กรณทีเซ้าข่ายได้รบั m รช่วยเหลือดามหลักเกผฑ์ดง้ กล่าว พกการขยายระยะเวลาออกไป
ปีผลทำใด้ผรู้ บั จ้างไม่ถกู ปรับ กีได้งด หรอลดค่าปรับ หรึอด้นเงินค่าปจับ ตามความเป็นจรึง แลว่แด่กรณ
I

๖- ไห้ กวพ. ตามรนปีย!!สัฬณภยกรัฐขนตรีว่าดํวย๓รพัสตุ พ.ศ. ๒«'๓๔ และที่แกัเขเฟ้มเต้ม

ปีอำนาจหน้าทีใ่ บการต้ความและวินจิ ฉัยปีญหาเกียวกับการปฎิบตั ในการพจารณาใต้ความช่วยเหสิฏคังกล่าว
๗. เพอความฟ้นธรรมในการพํจารผาใหความชํวยเพเอแก่ผปู้ ระกอบการก่อสร้างในภาคใต้
ทีI่ คั'รนั ผลกระทบต้งกล่าว เฟ้น ควรป้าเสนอคณะรัฐมนตรีเฟ้อพจารผานละปีมต้ใต้ส ว่ นราขการ รัฐวิสาหกจ
และหน่วยงานร่นของรัฐ ถํอปฎบํตใฟ้เ{เนไปในแนวทางเตยวกัน
๘. มอบใต้กระทรวงมหาดไทย ป้ามาตรการ&ปใต้บงั คับกับองค์กรปกครองส่วนต้องร่น
โคยอบุโลม
๔.

ปi รรเคนชองปี ญ ห ารี!ต ้อ งโท ๙ ฐมรต้จฑ!นา

เฟ้องจากระเปียบสำฉัก นายกรัฐมนตรีวา่ ต้วยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ และทีแ่ กิใฃเฟ้นเต้ม
ใต้บงั คับกับส่วนราซการ ขึง๋ ใม่ครอบคลุมลงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานร่นของรฐและองค์กรปกครองส่วนต้องร่น
ต้งนับ๊ เฟ้อใต้เกิดความเ?เบCรรมในการพิจารณา1ต้ความช่วยเหลอนก่ยปู้ ระกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
จงเฟ้น ควรป้าเสนอคณะรัฐ มนตรีเฟ้อ พัจ ารณาใต้ส ว่ นราชการ', รัฐวิส าหกิจ และหน่ว ยงานร่น ของรัฐ
ป้าหลุภ้ เกผท์แ ละฝ่อ นใขในการต้จ ารณาการใต้ค วามช่ว ยเหลอยูป้ ระกอบการก่อ สร้างรี!ใคัร บั ผลกระทบ
กับ เฟ้องมาจากเหตุอทุ กภัยในภาคใคัไปถอปฏิบติ ในแนวทางเด้ยวก่น และเฟ้นควรมอ่บใต้กระทรวงมทาคไทย
ป้ามาตรการฟ้ใปใขบังคับ ในการกัด จ้างขององค์กรปกครองส่วนต้องร่น ใดยอบุโลม ตามฟ้ค ณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ปีมติใบต้อ ๔

๖ . ความเฟ้นชอบหรียการอบุน้พซองหน่วยงาบที่เกียวต้อง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัส ดุ (กวพ.) ดามระเปียบสำบักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ค. ๒๔รท๔ และฟ้แ กิใขเฟ้ม เต้ม ปีอ งค์ป ระกอบของ กวพ. เปีน ผูแ้ ทนมาจากหน่วยงานต่างๆ พังภาครัฐ
และเอกขน โดย ภวพ. ได้ต จ้ ารณาการใต้ค วามช่วยเหสิอ ๆ ร่วมกัน ไนการประทุมครัง้ ที่ ๕ /๒๔๖® เมีอ๋ กันที่
๑๘ กันยายน ๒๔เอ๑

๗. ต้อเลนอชรงส่วน!าขการ

กระทรวงการคลังขอเสนอคณะรัฐมนตรีเฟ้อพัจารฌาการใต้ความช่วยเทสิอผูป้ ระกอบการ
ก่อสร้างตามหลักเกณพัและฝ่อนใขในต้อ ๔ และต้อ ๔
จงเรียนมาเฟ้อโปรดป้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเฟ้อเสนอคณะรัฐมนตรีฟจ้ ารผาต่อไป
ขอแสดงความนับถํอ

(บายอภคักด คับต้วรวงค์)
รัฐมนตรีวา่ การฺกระทรวงการคลัง

กรมบัญชกลาง
กองการพัสดุภาครัฐ
ไทร. o ๒๑๒๗ ๗ 00๐ ต่อ ๔๔0£๘ - ๘
โทรสาร o ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖
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ในภาคใต้เพิม่ เต้ม
เรียน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลัง ใต้เสนอเรีอง มาตรการการให้ความช่วยเหล้อฟ้ประกอบการก่อสร้าง
ทใต้รบั ผลกระทบอัน เนือ่ งมาจากเหตุอทุ กภัยใบภาคใต้เพิม่ เต้ม มาเพิอ่ คณะรัฐมนตรีท จารณา ซีง่ ไต้พจิ ารณา
แล้วเห้บชอบให้นำเรีองดงกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพิอ่ โปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพิอ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ 3รณาต่อไป
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(บายสมคด จาตุศรีพทิ กั ษ์)
รองนายกรัฐมนตรี
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