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Force Majeure Clauses 

during the Covid-19 Pandemic 

ขอ้สญัญาเรื่องเหตสุุดวิสยั ในภาวะการระบาดของโควิด-19



Objectives 
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1. สญัญาทางธุรกิจไดร้บัผลกระทบทางกฎหมายอยา่งไรบา้ง จากการแพร่ระบาดของโควดิ-19

2. ขอ้เสนอแนะทางกฎหมาย กรณีไมส่ามารถปฎิบติัตามสญัญาได ้

3. Can Force Majeure Excuse your Liability?

4. COVID-19 legal toolkit – เคร่ืองมือทางกฎหมายเบ้ืองตน้ 





ECONOMIC IMPACT 
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Economic Impact of COVID-19
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 ม.ค.-มี.ค.2020: COVID-19 ระบาดในจีน 

 จีนประกาศปิดเมืองอูฮ่ัน่ และเมืองรอบ ๆ อูฮ่ัน่ 

 นักท่องเท่ียวจีนไมม่าเท่ียวประเทศไทย 

 กระทบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เชน่ โรงแรม สายการบิน ฯ

 26 เม.ย. คนไขค้นสุดทา้ยออกจากรพ. อูฮ่ัน่ 

 14 มี.ค. สหรฐัหา้มผูเ้ดินทางจาก 26 ประเทศในEU เขา้ประเทศ 

 26 มี.ค. พรก. การบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉินฯ





โควิด-19 เป็นเหตสุุดวิสยั หรือไม่ 
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 การอา้งเหตุสุดวิสยั ท าใหคู้่สญัญาไมต่อ้งรบัผิดตามสญัญา จริงหรือ?

 การอา้งวา่ ท าตามสญัญาไมไ่ด ้เพราะมีการระบาดของโควิดทัว่โลก ท าใหร้ฐับาลมีค าสัง่ให้

ปิดกิจการบางประเภท ซ่ึงเป็นเหตุสุดวสิยั มีผลกระทบอยา่งไรบา้งกบัสญัญา

 ขอ้สญัญาวา่ดว้ย เหตุสุดวสิยั บญัญติัไวอ้ยา่งไรบา้ง 

 ถา้สญัญาของเราไมม่ีขอ้สญัญาเร่ืองเหตุสุดวสิยั เราจะอา้งเหตุสุดวสิยัไดห้รือไม ่



สญัญา, ขอ้ตกลง, Contract, Agreement 
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 สญัญาซ้ือขาย

 คูส่ญัญา คือ ผูซ้ื้อ และผูข้าย  

 สิทธิตามสญัญา – ผูข้ายมีสิทธิไดร้บัเงินคา่สินคา้  และผูซ้ื้อมีสิทธิไดสิ้นคา้

 หน้าท่ีตามสญัญา – ผูข้ายมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้ ผูซ้ื้อมีหน้าท่ีช าระเงินคา่สินคา้ 

 สญัญาจา้งท าของ 

 สญัญารบัขนของ 

 สญัญาจา้งแรงงาน 



เหตสุุดวิสยั = ค าอธิบายเหตกุารณท์ี่ไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญา 
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 เหตุสุดวิสยัตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

 เหตุสุดวสิยัตามขอ้ตกลงในสญัญา – สามารถตกลงใหแ้ตกต่างกบัสญัญาไดเ้ท่าท่ีไมข่ดัต่อ

ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 ตกลงใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งรบัผิดในความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั ไดห้รือไม ่

 ตกลงใหมี้คา่ชดเชย หรือใหถื้อเสมือนวา่ อีกฝ่ายผิดสญัญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ไดห้รือไม ่

 ตกลงใหมี้การแกไ้ขสญัญา ยกเลิกสญัญาบางส่วน หรือยกเลิกสญัญาทั้งฉบบั หากมีเหตุสุดวิสยั ได้

หรือไม ่

 ก าหนดใหเ้หตุสุดวิสยัมีรายละเอียดมากวา่ ท่ีกฎหมายก าหนดไดห้รือไม ่



เหตสุุดวิสยั ตามกฎหมายไทย 
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 ป.พ.พ. มาตรา 8  "เหตุสุดวิสยั" - เหตุใด ๆ อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผ้ลพิบติัก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่

อาจป้องกนัได ้แมท้ั้งบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุน้ันจะไดจ้ดัการระมดัระวงั

ตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ัน 

 จากบทบญัญติักฎหมายดงักล่าวเห็นไดว้า่ เหตุท่ีจะถือไดว้า่เป็นเหตุสุดวสิยัน้ันตอ้งเป็นเหตุท่ี

เกิดขึ้ นโดยไมใ่ช่ความผิดของบุคคลผูน้ั้น และตอ้งเป็นเหตุท่ีไมส่ามารถป้องกนัไดแ้มบุ้คคลผู ้

ประสบเหตุน้ันจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้



โควิด-19 เป็นเหตสุุดวิสยั ตามกฎหมายไทย
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 เหตุสุดวิสยั ตามค าพิพากษาของศาลไทย 

เหตท่ีุเกิดข้ึน เป็นเหตสุุดวิสยั ไม่ใช่เหตสุุดวิสยั

ไขห้วดันก ใช่ 

น ้าท่วมตามฤดูกาล ไมใ่ช่

มหาอุทกภยั 2554 ใช่

สึนามิ ใช่ 

พายุตามฤดูกาล บางครั้ง ใช่ บางครั้ง ไมใ่ช่ 

กฎหมายใหม ่ค าสัง่ทางการ บางครั้ง ใช่ บางครั้ง ไมใ่ช่ 

เพลิงไหม้ บางครั้ง ใช่ บางครั้ง ไมใ่ช่ 





ผลตามกฎหมายของเหตสุุดวิสยั (1)
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 กฎหมายศุลกากร  มาตรา 29 ขอคืนอากรกรณีน าเขา้วตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก ซ่ึงตอ้ง

ส่งออกไปภายใน 1 ปี เวน้แต่มีเหตุสุดวสิยั ขอขยายเวลาไดอี้ก 6 เดือน

 ป.พ.พ. มาตรา 616 ใหผู้ข้นส่งจะตอ้งรบัผิดในการท่ีของอนัเขาไดม้อบหมายแก่ตนสูญหาย

หรือบุบสลายหรือส่งมอบชกัชา้ เวน้แต่พิสจูน์ไดว้า่ความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวสิยั 

 กฎหมายการรบัขนทางทะเล มาตรา 52 ผูข้นส่งไม่ตอ้งรบัผิด เมื่อสินคา้เสียหายหรือสูญหาย

หรือส่งมอบล่าชา้ เพราะเหตุสุดวิสยั



ผลตามกฎหมายของเหตสุุดวิสยั (2)
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 กฎหมายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  มาตรา 27 ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองไม่ตอ้งรบั

ผิด เมื่อสินคา้เสียหายหรือสูญหายหรือส่งมอบล่าชา้ เพราะเหตุสุดวสิยั

 กฎหมายการรบัขนทางถนนระหวา่งประเทศ  มาตรา 32 ผูข้นส่งไม่ตอ้งรบัผิด เมื่อสินคา้

เสียหายหรือสูญหายหรือส่งมอบล่าชา้ เพราะเหตุสุดวสิยั



ผลตามกฎหมายของเหตสุุดวิสยั (3)
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 กฎหมายประกนัชีวิต มาตรา 85/4 และกฎหมายประกนัวินาศภยั มาตรา 80/4 เป็นกรณีท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตและประกนัภยัตอ้งน าส่งเงินเขา้กองทุน แต่ไมไ่ดส้่งหรือส่งชา้ ตอ้งเสียเงินเพิ่ม แต่ถา้มีเหตุ

สุดวิสยั ใหคิ้ดเงินเพิ่มลดลง

 กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ มาตรา 72 ผูใ้หห้ลกัประกนัตอ้งส่งมอบกิจการหลกัประกนัใหแ้ก่ผูบ้งัคบั

หลกัประกนัภายใน 7 วนั เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยั

 กฎหมายประกนัสงัคม มาตรา 79/1 ผูป้ระกนัตนไมไ่ดท้ างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสยัหรือนายจา้งไม่ให้

ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสยั ใหมี้สิทธิไดร้บัประโยชน์ทดแทน ตามเง่ือนไขหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

 กฎหมายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั มาตรา 102 การงดหรือลดคา่ปรบัใหแ้ก่คูส่ญัญา 

หรือการขยายสญัญาหรือขอ้ตกลง ผูมี้อ านาจพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีเกิดขึ้ นจริง เมื่อมีเหตุสุดวิสยั





การบริหารสญัญาของภาครฐัช่วงโควิด 
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 กรณีท่ีโรคโควิด-19 เกิดภายหลงัจากท่ีหน่วยงานของรฐัไดล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

แลว้ ใหห้น่วยงานของรฐัพิจารณา ดงัน้ี

1. การบริหารสญัญา

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ถือเป็นเหตุสุดวสิยัตามมาตรา 102 วรรคหน่ึง (2) แหง่ พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยเหตุสุดวสิยัใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 8

การพิจารณางดหรือลดคา่ปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรือขยายระยะเวลาท าการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ด าเนินการดงัน้ี

1.1 กรณีท่ีสญัญายงัไม่ครบก าหนด ใหห้น่วยงานของรฐัน าจ านวนวนัท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 มาขยายระยะเวลาท าการตาม

สญัญาหรือขอ้ตกลง ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดขึ้ นจริง

1.2 กรณีท่ีสญัญาครบก าหนดและมีค่าปรบัเกดิขึ้ นแลว้ ใหห้น่วยงานของรฐัน าจ านวนวนัท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

โควดิ-19 มางดหรือลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดขึ้ นจริง

ทั้งน้ี “จ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดขึ้ นจริง” ใหห้น่วยงานของรฐัพิจารณาจากกฎหมาย ขอ้ก าหนด ประกาศ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ี

ใหห้น่วยงานของรฐัปิดท าการ สัง่หา้มเขา้พื้ นท่ีเส่ียง สัง่ปิดสถานท่ีหรือสัง่หา้มกระท าการหรือ สัง่การใด ๆ จนถึงวนัท่ีเปิดท าการไดต้ามปกติ



การบริหารสญัญาของภาครฐัช่วงโควิด 
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2. การตรวจรบัพสัดขุองหน่วยงานของรฐั ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี

2.1 หากคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุไม่สามารถด าเนินการตรวจรบัพสัดุหรือไม่สามารถออกไปตรวจงานจา้ง ในกรณี

งานจา้งก่อสรา้งตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได ้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีน้ันๆ เป็นคณะกรรมการหรือ

กรรมการตรวจรบัพสัดุแทน

2.2 ใหเ้ล่ือนระยะเวลาการตรวจรบัพสัดุออกไปก่อน จนกวา่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุจะสามารถด าเนินการตรวจรบั

พสัดุน้ัน ๆ ได้



เหตสุุดวิสยัมีผลกระทบตอ่สญัญาอยา่งไร?
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 ปฏิบติัตามสญัญาไม่ไดข้ณะเหตุสุดวสิยัยงัไม่ส้ินสุด 

 ปฏิบติัตามสญัญาไดบ้างส่วน 

 สญัญาไม่บรรลุเป้าประสงคข์องคู่สญัญา 

 เกิดความเสียหายข้ึนกบัคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย ใครรบัผิดชอบ?

 นับแต่เหตุสุดวสิยัส้ินสุดลง 

 คูส่ญัญาสามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้แต่ตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยจ านวนมาก เช่น ตอ้งซ้ือเครื่องจกัรใหม ่หรือตอ้งกูย้มื

จ านวนมากในการเปิดกิจการอีกครั้ง 

 ปฏิบติัตามสญัญาไมไ่ดอี้กเลย 

 ปฏิบติัตามสญัญาได ้แต่การด าเนินการตามสญัญาไมเ่ป็นประโยชน์ใดกบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 



คู่สญัญาตอ้งท าอยา่งไร เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยั ?
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ประเภทของสญัญา พิจารณาผลกระทบจาก … ผลกระทบตามสญัญา

1. สญัญาไม่มีขอ้สญัญาเหตสุุดวิสยั ปพพ. หรือ กฎหมายเฉพาะอื่น • ยกเวน้โทษ

• ผ่อนปรน

• การช าระหน้ีพน้วิสยัหรือไม่

2.สญัญามีขอ้ก าหนดเรื่องเหตสุุดวิสยั สญัญาระบุไวอ้ยา่งไร

• ใหแ้จง้ถึงการมีเหตสุุดวิสยัเกิดข้ึน 

เพื่อใชส้ิทธิตามสญัญา

• ไม่ตอ้งรบัผิดช่วงเหตสุุดวิสยั

• แกไ้ขสญัญา

• บอกเลิกสญัญาก่อนก าหนด 

คู่สญัญาเป็นผูก้  าหนดว่า ในกรณีที่เกิด

เหตสุุดวิสยัข้ึน 

• แตล่ะฝ่ายมีสิทธิและหนา้ที่อยา่งไร

• ตอ้งด าเนินการใดบา้ง 

• สิทธิเรื่องค่าเสียหาย เบ้ียปรบั



ตวัอยา่ง ขอ้สญัญาว่าดว้ย เหตสุุดวิสยั  
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 Business shareholder agreement

 The parties to this Agreement are excused from performance and shall not be liable for any delay in 
performance or non-performance, in whole or in part, caused by the occurrence of any event or contingency 
beyond the control of the parties including, but not limited to, work stoppages, fires, civil disobedience, riots, 
rebellions, natural disasters, acts of God, and acts of war or terrorism. Each party so affected shall promptly give 
written notice to the other parties and shall use its best efforts to resume performance. Upon receipt of such 
notice, all obligations under this Agreement shall be immediately suspended for the duration of such force 
majeure event.

 คู่สญัญาตามสญัญาน้ีจะไดร้บัการยกเวน้จากการปฏิบติัตามสญัญาและไม่จ าตอ้งรบัผิดในความล่าชา้ในการปฏิบติัตามสญัญาหรือการไม่

ปฏิบติัตามสญัญาทั้งหมดหรือบางส่วน อนัเกิดจากเหตุการณห์รือความไม่แน่นอน นอกเหนือจาการควบคุมของคูส่ญัญา รวมถึงแต่ไม่

จ ากดัแค ่การหยุดงาน อคัคีภยั การด้ือแพง่ การจลาจล การกบฎ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การกระท าของพระเจา้ และ สงครามหรือการ

ก่อการรา้ย คูส่ญัญาแต่ละฝ่ายท่ีไดร้บัผลกระทบจะมีหนังสือแจง้ไปยงัอีกฝ่ายโดยทนัที และใชค้วามพยายามท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปฏิบติัตาม

สญัญาต่อไป เม่ือไดร้บัหนังสือแจง้เตือนดงักล่าวแลว้ หน้าท่ีทุกประการตามสญัญาน้ีจะถูกระงบัทนัทีเป็นระยะเวลาตามท่ีเหตุสุดวสิยัน้ัน

ยงัมีอยู่
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 สญัญาเชา่  

 คู่สญัญาไม่จ าตอ้งรบัผิดหรือรบัผิดชอบต่อคู่สญัญาอีกฝ่าย หรือถือวา่ผิดนัดหรือผิดสญัญาน้ีส าหรบัการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือ

ความล่าชา้ในการปฏิบติัตามขอ้ใดขอ้หน่ึงในสญัญาน้ี เม่ือการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามสัญญาเกิดขึ้ นจากหรือเป็น

ผลมาจาก อคัคีภยั อุทกภยั แผ่นดินไหว เฮอริเคน การหา้มเรือเขา้ออกท่า การขาดแคลน โรคระบาด การกกัตวั สงคราม การกระท า

การกอ่สงคราม (ไม่วา่จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่) การกอ่การรา้ย การจลาจล ความไม่สงบ ควมชุลมุนวุน่วาย การกระท าของ

พระเจา้ การละเวน้หรือความล่าชา้โดยหน่วยงานภาครฐั (ยกเวน้กรณีท่ีความล่าชา้น้ันเป็นผลมาจากการผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงตาม

สญัญาน้ีโดยฝ่ายท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ) หรือเหตุการณใ์นลกัษณะเดียวกนัท่ีนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ

ฝ่ายท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญา ("เหตุสุดวสิยั") ฝ่ายท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญาจะแจง้ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายถึงเหตุสุดวสิยัน้ันภายใน 30 วนันับ

แต่วนัท่ีเกิดเหตุดงักล่าว โดยมีหนังสือแจง้ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย ระบุถุงลกัษณะของเหตุการณ ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้ น และการ

กระท าท่ีไดท้ าไปแลว้เพื่อหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้ น การพกัการช าระหน้ีจะมีผลไม่เกินขอบเขตและระยะเวลาตามจ าเป็น 

และฝ่ายท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญาจะใชค้วามพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชยใ์นการเยียวยาการไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีของตนได้
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 การท่ีไก่ของจ าเลยท่ี 1 ท่ีซ้ือจากโจทกไ์ปเล้ียงถูกทางราชการสัง่ใหฆ้่าท าลายไปทั้งหมด 

เน่ืองจากเกิดโรคระบาดไขห้วดันกท าใหไ้มส่ามารถน าไก่ไปขายคืนใหแ้ก่โจทกต์ามสญัญาได ้

เป็นเหตุสุดวสิยัท่ีท าใหจ้ าเลยท่ี 1 ไมส่ามารถน าไก่ท่ีเล้ียงโตแลว้ไปขายคืนโจทกน้ั์น จึงเป็น

การช าระหน้ีท่ีพน้วิสยัเฉพาะในส่วนสญัญาท่ีโจทกส์ญัญาวา่จะรบัซ้ือไก่คืน
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 โจทกท์ าสญัญาขายสินคา้ใหก้บัจ าเลยเป็นเวลา 15 ปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ของ

จ าเลย โดยตอ้งมียอดสัง่ซ้ือขั้นต า่เดือนละ 1 ลา้นบาท สญัญาน้ี มีขอ้สญัญาเหตุสุดวสิยั 

ระบุให ้กรณีมีเหตุสุดวสิยั ใหถื้อวา่ คู่สญัญาไมผิ่ดตอ้งรบัผิดในค่าเสียหาย 

 ต่อมา เกิดเหตุน ้าท่วมใหญ่ปีเดือน ตค.-ธค. 2554 โรงงานจ าเลยท่ีนิคมโรจนะ โรงงาน

จ าเลยไดร้บัความเสียหายทั้งหมด เพราะขนยา้ยเคร่ืองจกัรออกไมท่นั แมว้า่ จ าเลยจะไดส้รา้ง

ก าแพงคอนกรีตป้องกนัน ้าไว ้
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 จ าเลยบอกเลิกสญัญาซ้ือวตัถุดิบจากโจทก ์ทั้งท่ีเพิ่งด าเนินการตามสญัญาไป 2 ปีก็เกิดน ้าท่วม 

 โจทกฟ้์องเรียกค่าเสียหายค านวณจากยอดสัง่ซ้ือขั้นต า่เดือนละ 1 ลา้น x 13 ปี 180 ลา้นบาท 

 จ าเลยอา้งขอ้สญัญาเร่ืองเหตุสุดวสิยั ก าหนดยกเวน้ความรบัผิดแก่คู่สญัญาอนัเน่ืองมาจาก

เหตุสุดวสิยั ไม่ตอ้งรบัผิดในค่าเสียหายท่ีโจทกเ์รียกรอ้ง

 หากตอ้งฟ้ืนฟูโรงงานตอ้งใชเ้งินประมาณ 34,000ลา้นบาท

 ศาลพิพากษาวา่ กรณีน ้าท่วมใหญ่เป็นเหตุสุดวสิยั 
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 แต่ศาลพิจารณาวา่ แต่อุทกภยัซ่ึงเป็นเหตุสุดวสิยัไดผ่้านพน้ไปแลว้ 

 เหตุสุดวสิยัท่ีท าใหก้ารช าระหน้ีพน้วสิยัจึงหมดไปดว้ย 

 โจทกฟ้์องเรียกรอ้งค่าเสียหายท่ีโจทกข์าดรายไดภ้ายหลงัจากเหตุการณน์ ้าท่วมผ่านพน้ไปแลว้ จน

เหตุการณเ์ขา้สู่ภาวะปกติ จ าเลยจะอา้งเหตุน ้าท่วมเพื่อไม่ปฏิบติัตามสญัญาไม่ได ้

 การบอกเลิกสญัญาของจ าเลยไม่ชอบ 

 จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสญัญา และตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหโ้จทก ์
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 ศาลอุทธรณใ์ห ้ความรบัผิดของจ าเลยเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2556 – มีนาคม 2557

เป็นเวลา 147 เดือน (หลงัน ้าลดและบวกระยะเวลาท่ีจ าเลยตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัร ติดตั้งเคร่ืองจกัร 

และเดินเคร่ืองจกัร เพื่อประกอบกิจการตามปกติอีกครั้งหน่ึง ภายใน 1 ปี หลงัน ้าลด) 

 โดยก าหนดค่าเสียหายใหจ้ าเลยตอ้งช าระเดือนละ 200,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายท่ีจ าเลยตอ้ง

ช าระ 29,400,000 บาท (ประมาณ

 15% ของค่าเสียหายท่ีโจทกฟ้์องเรียกรอ้ง)
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29

 โจทกว์า่จา้งจ าเลยขนส่งสินคา้กงัหนัไอน ้าความดนัต า่  จ าเลยใหบ้ริการรบัขนของทะเล

 แมจ้ าเลยน าสืบวา่ เรือเดินทะเลอาจเทียบท่าก่อนตารางการเดินเรือได้ เน่ืองจากภยัธรรมชาติและเป็นเหตุ

สุดวิสยัท่ีจ าเลยไมอ่าจควบคุมได ้แต่เมื่อจ าเลยไมไ่ดน้ าสืบวา่เหตุท่ีเรือท่ีจ าเลยวา่จา้งเขา้เทียบท่าเรือและ

ออกจากท่าเรือก่อนก าหนดเกิดจากภยัธรรมชาติอยา่งไร 

 ทั้งกรณีจะเป็นเหตุสุดวิสยัจะตอ้งไดค้วามวา่เหตุดงักล่าวเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัไดต้าม ป.พ.พ. มาตรา 8 

เมื่อจ าเลยประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรบัขนสินคา้ทางทะเลยอ่มตอ้งทราบดีวา่ระยะเวลาการเดินเรือและเขา้

เทียบท่าอาจคลาดเคล่ือนได ้หากจ าเลยใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในฐานะผูป้ระกอบการก็ไมค่วรจอง

ระวางเรือท่ีจะออกจากท่าเรือตน้ทางก่อนถึงก าหนดส่งมอบสินคา้ตามท่ีโจทกแ์จง้ไวล้่วงหน้า จึงหาใชเ่หตุ

สุดวิสยัดงัขอ้ต่อสูข้องจ าเลยไม่
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 ส่วนปัญหาท่ีโจทกต่์อสูว้า่ ความล่าชา้เกิดจากเหตุสุดวสิยัและสภาพแห่งของน้ันเองขอ้เท็จจริงน้ี

โจทกม์ีหนา้ท่ีพิสูจน์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 616 

 แต่โจทกไ์ม่ไดน้ าสืบใหเ้ห็นถึงรายละเอียดเก่ียวกบัพายุวา่ เกิดพายุท่ีประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

วนัเวลาใด มีความรุนแรงเพียงใดและเกิดข้ึนในช่วงก าหนดการบินของเคร่ืองบินท่ีจะขนส่งสินคา้

อยา่งไร มีเหตุใหต้อ้งเล่ือนก าหนดการบินออกไปเป็นวนัเวลาใด 

 ทั้งมิไดน้ าสืบวา่สินคา้ของจ าเลยมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถขนส่งโดยเคร่ืองบินของสายการบินทัว่ไป

อยา่งไร จึงฟังไม่ไดว้า่ความล่าชา้เกิดจากมีพายุและขอ้จ ากดัเท่ียวบินของเคร่ืองบินเฉพาะส าหรบั

ขนส่งสินคา้ท่ีประเทศสาธารณรฐัเกาหลี อนัเป็นเหตุสุดวสิยัหรือสภาพแห่งของน้ันเอง
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 รถยนตท่ี์เช่าซ้ือเสียหายใชก้ารไม่ไดแ้ละสญัญาเช่าซ้ือส้ินสุดลง ตามสญัญาต่อทา้ยสญัญาเช่าซ้ือ 

ขอ้ 5 วรรคสอง ก าหนดวา่หากไม่เป็นความผิดของผูเ้ช่าซ้ือ ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายเพียง

เท่าท่ีเจา้ของไดใ้ชจ้่ายไปตามความจ าเป็นและมีเหตุอนัสมควรและตามขอ้ 11 ก าหนดวา่ เมื่อ

สญัญาเช่าซ้ือส้ินสุด ผูเ้ช่าซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งส่งมอบรถยนตคื์น 

 จ าเลยยงัตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายส าหรบัราคาทรพัยต์ามสภาพท่ีเสียหาย โดยไม่ตอ้งช าระราคา

รถยนตใ์หม่ท่ีโจทกไ์ดซ้ื้อมา 
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 เมื่อปรากฏตามสญัญาจะซ้ือจะขายวา่ จ าเลยผูจ้ะขายตกลงวา่จะพยายามด าเนินการกอ่สรา้งอาคารชุด

พรอ้มจดทะเบียนอาคารชุดใหเ้สร็จภายในปี 2541 ในกรณีท่ีจ าเลยผูจ้ะขายไมส่ามารถด าเนินการดงักล่าว

ใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุผลความล่าชา้ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของจ าเลย 

จ าเลยยอมท่ีจะคืนเงินท่ีโจทกผ์ูจ้ะซ้ือช าระมาแลว้ทั้งหมดพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้ก่โจทกผ์ูจ้ะซ้ือ

 เม่ือจ าเลยยงัด าเนินการกอ่สรา้งอาคารศูนยส์รรพสินคา้ไมเ่สร็จและมิไดก้อ่สรา้งสระวา่ยน ้าขนาดใหญ่บน

ลานจอดรถของอาคารชุดภายในก าหนดเวลาตามสญัญาจะซ้ือจะขายโดยไมมี่เหตุสุดวิสยัหรือเหตุความ

ล่าชา้ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของจ าเลย จ าเลยจึงเป็นฝ่ายปฏิบติัผิดสญัญาดงักล่าว 

 โจทกย์อ่มมีสิทธิบอกเลิกสญัญาแกจ่ าเลยแต่ละฝ่ายตอ้งกลบัคืนสู่ฐานะเดิม จ าเลยจึงตอ้งคืนเงินท่ีโจทกไ์ด้

ช าระแกจ่ าเลยแลว้ใหโ้จทกพ์รอ้มดอกเบ้ียคิดตั้งแต่เวลาท่ีจ าเลยไดร้บัไวต้าม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรค

หน่ึงและวรรคสอง 
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 เหตุท่ีจะถือวา่เป็นเหตุสุดวสิยัตาม ป.พ.พ. มาตรา 8 จะตอ้งเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ใช่ความผิดของ

บุคคลผูน้ั้น และตอ้งเป็นเหตุท่ีไม่สามารถป้องกนัไดแ้มบุ้คคลผูป้ระสบเหตุน้ันจะไดใ้ชค้วาม

ระมดัระวงัตามสมควรแลว้ 

 การท่ีจ าเลยจดัสรรท่ีดินและไดป้ระกาศขายท่ีดินแปลงยอ่ยพรอ้มบา้นพกัอาศยัแก่ประชาชนทัว่ไป

รวมทั้งผูบ้ริโภคทั้งสิบหา้โดยท่ีมิไดต้ระเตรียมเงินลงทุนไวใ้หพ้รอ้มเสียก่อนเมื่อเกิดปัญหาเก่ียวกบั

เงินลงทุน ซ่ึงสถาบนัการเงินระงบัการใหกู้ใ้นระหวา่งน้ันเป็นเหตุใหก้ารด าเนินการปลกูสรา้ง

บา้นพกัอาศยัหยุดชะงกัลง จึงเป็นความผิดของจ าเลยท่ีไม่เตรียมการป้องกนัไวก้่อนทั้งๆ ท่ีสามารถ

กระท าได ้ถือไม่ไดว้า่เป็นเหตุสุดวสิยัอนัจะเป็นเหตุใหจ้ าเลยหลุดพน้จากความรับผิด



China’s Force Majeure Certificate 
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On January 27, 2020, all companies are forbidden 

to recover production before February 9 and 

works will start on February 10. 



Financial Time, 28 Feb 2020 
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COVID-19 Legal Toolkit
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 ศึกษาสญัญาวา่ มีขอ้สญัญาวา่ดว้ยเร่ืองเหตุสุดวสิยัหรือไม่ 

 กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัสญัญา เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 หากมี สญัญาก าหนดใหม้ีการแจง้ใชสิ้ทธิกรณีเหตุสุดวสิยั หรือไม่ (ระยะเวลาแจง้ตอ้งเคร่งครดั)

 รวบรวมหลกัฐานท่ีใชใ้นการพิสูจน์ความเสียหาย แต่เน่ิน ๆ 

 การจดัท า Timeline และบนัทึกเหตุการณใ์นช่วงเกิดเหตุสุดวิสยั
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