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ค ำน ำ 

(3) 

 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีผลท าให้ทางราชการสั่งปิดศูนย์การค้า ห้างร้าน 
(Lockdown) กับแนะน าให้ผู้คนอยู่แต่ท่ีบ้าน (Stay-at-Home) ท างานจากท่ีบ้าน (Work From Home) ออกนอก
บ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย (Wear Facemask) และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Keep Social Distancing) 
ประมาณ 2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด ผู้คนตกงานจ านวนนับล้านคน ธุรกิจและงานทุกอย่างได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งงานก่อสร้างด้วย 

ชมรมนักกฎหมายก่อสร้างได้รับการสอบถามจากแฟนเพจของชมรมอย่างมากมายว่าควรบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบอย่างไร ซึ่งทางชมรมก็ได้ตอบข้อซักถามทางกล่องข้อความบ้าง เขียน
ข้อความโพสต์ในเพจของชมรมบ้าง แต่การสอบถามก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง 

ชมรมฯ จึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีน าไปใช้บ้าง ไม่มากก็น้อย 

ท้ังนี้การน าค าแนะน าในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ กรุณาพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และด้วยเหตุผล
ที่เหมาะสม กับควรมีเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
ชมรมฯ ไม่อาจรับผิดชอบได้ 

ชมรมฯ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมจัดท าเอกสารฉบับนี้ท่ีมีช่ือปรากฏท่ีหน้าแรกทุกท่าน 

เอกสารฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใดจะน าไปใช้ ท าส าเนา เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม ด้วยประการใด ๆ 
ก็ได้ท้ังส้ิน 

คณะผู้จัดท ำ 
พฤษภำคม 2563 
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1. สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 

ปลายปี 2562 เกิดการระบาดของไวรัสชนิดใหม่ เร ียกว่า โคโรนาไวรัส (Coronavirus) ท่ีเมืองอู่ฮั่น 
(Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน ต่อมาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization 
หรือ WHO อ่านว่า “ดับบลิว เอช โอ” หรือ “ฮู” ก็ได้) ให้ช่ือไวรัสชนิดเรียกว่า COVID-19 ย่อมาจากค าว่า 
Corona Virus Disease ส่วนเลข 19 ท่ีต่อท้ายมา เป็นเลขของปี ค.ศ. 2019 ท่ีเกิดไวรัสชนิดนี้ ซึ่งตรงกับปี 
พ.ศ. 2562 

ไวรัสชนิดนี้ท าให้ผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ (Pneumonia) ถึงขนาดท าให้เสียชีวิตได้ เรียกกันเป็นการทั่วไปว่า 
“ไวรัสมรณะ” (Deadly Virus) 

เมื่อเกิดการระบาดใหม่ ๆ ประเทศจีนใช้มาตรการ “ปิดเมือง” (Lockdown) ห้ามคนเดินทางเข้าออก ไม่ว่า
จะทางเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ ฯลฯ จ านวน 5 มณฑล รวมคนประมาณ 50 ล้านคน มีการสร้างโรงพยาบาล
ช่ัวคราวขนาดเป็นพันเตียงภายในเวลาไม่ถึง 10 วัน อย่างไรก็ตามไวรัสนี้ยังได้แพร่ระบาดไปในเมืองต่าง ๆ 
ของประเทศจีน และประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อย่างรวดเร็ว  เพราะมีการเดินทางโดย
เครื่องบินจ านวนมากวันละจ านวนหลายแสนหรือเป็นล้านคน  

ไวรัสชนิดนี้ผู้ติดเช้ือในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการอะไร ผู้ท่ีต้องสงสัยว่าติดเช้ือต้องแยกตัวอยู่ต่างหากเพื่อ
ดูว่ามีเชื้ออยู่หรือไม่จ านวน 14 วัน (กักตัว) (Quarantine) เมื่อพ้นก าหนดแล้วจึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าไม่มีเช้ือ
หรือพ้นอันตรายแล้ว  

เชื่อกันว่าไวรัสนี้เข้ามาในประเทศไทยประมาณปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อมา
ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2563 มีการจัดการแข่งขันมวยรายการใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร มีผู ้คนไปดู
จ านวนมาก ปรากฏว่าการแข่งขันมวยรายการนี้ ท าให้เกิดการระบาดของไวรัสนี้อย่างกว้างขวาง (Super 
Spreader) นอกจากนี้ยังปรากฏว่าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทมีการติดเช้ือไวรัสชนิดนี้และเป็นแหล่ง
ระบาดอย่างแพร่หลายอีกแหล่งหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยท้ังทางเครื่องบินและ
ทางอื่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีไวรัสจากต่างประเทศมีโอกาสเข้ามายังประเทศอยู่ตลอดเวลา 

ในขณะที่ประเทศจีนดูเหมือนจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ในประเทศอื่น ๆ 
โดยเฉพาะในทวีปยุโรปก าลังรุนแรง มีผู้ติดเชื้อและล้มตายจ านวนมาก การแพร่ระบาดในประเทศไทยกม็ี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น มีผู้ล้มตายจ านวนหนึ่ง กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถาน
บันเทิง สนามกอล์ฟ สนามมวย ฯลฯ เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 ท าให้คนไม่มีงานท าจ านวนมาก ผู้คนต่าง
เดินทางออกต่างจังหวัด ในเย็นวันเดียวกันนั้นเอง มีการคาดว่ามีคนเดินทางออกต่างจังหวัด รวมท้ังคนงาน
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จากประเทศใกล้เคียงเดินทางกลับประเทศโดยทางรถยนต์โดยสารกว่า 8 หมื่นคน การระบาดของเช้ือไวรัส
จึงแพร่ไปยังต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วย ต่อมาวันท่ี 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศพระราชก าหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสหลายอย่าง 
รวมทั้งการห้ามผู้คนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น รวมทั้งแนะน าวิธีการ
ต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น การอยู่แต่ในบ้าน (Stay-At-Home) การท างานจากที่บ้าน (Work From Home) 
การใส่หน้ากากอนามัย (Face Mask) การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร (Social Distancing) ห้าม
การชุมชุมของคนจ านวนมาก ตามมาตรการท่ีองค์การอนามัยโลกแนะน า 

การระบาดของไวรัสนี้แพร่หลายในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง แต่ละประเทศต่างห้ามเครื่องบินของ
ต่างประเทศเข้าประเทศ ยกเว้นบางกรณี ประเทศไทยก็ห้ามเช่นเดียวกัน ท าให้สายการบินต่าง ๆ ต้องหยุด
บิน และอาจถึงขนาดต้องล้มละลาย ส่วนผู้คนต่างก็ตกงานตาม ๆ กัน ไม่มีรายได้ ไม่มีกิน รัฐบาลต้องช่วย
ประชาชนด้วยการแจกเงิน ประเทศสหรัฐอเมริกามีคนตกงานมากกว่า 26 ล้านคน ประเทศไทยก็มีคนตก
งานจ านวนมาก รัฐบาลต้องแจกเงินประชาชนเป็นสิบล้านคน มีการลดค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ฯลฯ 

ผลกระทบที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนคือการสัมมนา การอบรม การศึกษา 
ตลอดจนการประชุมไม่สามารถท าได้ ต้องหันไปประชุมออนไลน์ คือ การประชุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
การประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ไม่สามารถท าได้เพราะติดขัดข้อกฎหมาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีประกาศพระ
ราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 19 
เมษายน 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก าหนดให้การประชุมออนไลน์เป็นการประชุมโดย
ชอบด้วยกฎหมาย อีก 2 วันต่อมา คือวันอังคารที ่ 21 เมษายน 2563 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีอาศัยพระราชก าหนดฉบับนี้จัดประชุมออนไลน์ 

จ านวนประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้มีจ านวนกว่า 213 ประเทศ (เกือบทุกประเทศทั่วโลก) มีผู้ติด
เชื ้อกว่า 3 ล้านคน ผู้คนล้มตายจ านวนนับแสน เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตหลายหมื่นคน 
ประเทศท่ีมีจ านวนผู้เสียชีวิตจ านวนเป็นหมื่นคนมีอยู่หลายประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยู่ในทวีปยุโรป
และประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ได้ในระยะแยก มีการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดลงไปบางประการ แต่ต่อมามีการระบาดขึ้นอีก การระบาดในระลอก
สองนี้รุนแรงมากขึ้น ส าหรับประเทศสิงคโปร์เมื ่อการระบาดระลอกสองรุนแรงมากขึ้น ท าให้ต้องแปลง
สถานที่แสดงสินค้าขนาดใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว (Makeshift Hospital) ขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วย
จากไวรัสโควิด 
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ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีพอสมควร แต่ก็เกรงว่าหากผ่อนคลายการมาตรการควบคุม
จะท าให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกสองเหมือนประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด
ยังด าเนินการต่อไป รวมทั้งมีการประกาศขยายก าหนดเวลาห้ามเครื่องบินต่างประเทศเข้าประเทศไทยไป
จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

2. ผลกระทบที่เกิดกับงานก่อสร้าง 

2.1 ต่างประเทศ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่องานก่อสร้างในต่างประเทศมีอย่างกว้างขวาง 
องค์กรท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้างรวมท้ัง FIDIC ต่างออกค าแนะในการบริหารจัดการงานก่อสร้างท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่างมากมาย มีการจัดสัมมนาออนไลน์ด้วย 

2.2 ประเทศไทย  

ผลกระทบต่อการก่อสร้างในประเทศไทย มีไม่น้อยเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากเอกสาร 2 ฉบับ ดังนี้ 

(1) กลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรท่ี
ปรึกษาแห่งประเทศไทย รวม 4 สมาคม มีหนังสือเลขที่ วสท. 344/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2563 เรื ่อง มาตรการลดผลกระทบจากภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ถึง 
นายกรัฐมนตรี มีข้อความโดยสรุปว่า 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมากว่าสามเดือน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประกอบ การ

ก่อสร้างและผู้จำหน่ายพัสดุตามการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โครงการของรัฐบาลได้รับผลกระทบ

อย่างต่อเนื่องเพราะพัสดุสำหรับการก่อสร้างภายในประเทศหลายรายการเริ ่มขาดแคลน 

เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตและปัญหาจากการขนส่งพัสดุเข้าหน่วยงาน นอกจากนี้

เครื่องจักรอุปกรณ์หลักในงานก่อสร้างท่ีต้องนำเข้าจากต่างประเทศไม่สามารถนำเข้าหน่วยงาน

ได้ตามท่ีกำหนดไว้ อีกท้ังปัญหาทางด้านแรงงานท่ีขาดแคลนเนื่องจากการเดินทางกลับประเทศ

ตนเอง ในขณะที่งานด้านที่ปรึกษา บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่าง

ราบรื่น กล่าวคือ ไม่สามารถจัดการประชุมร่วมกับประชาชนหรือประชุมทางวิชาการได้ การ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและในกลุ่มคณะทำงานขาดความคล่องตัว การ

เดินทางไปทำงานท้ังในสำนักงานและภาคสนามกระทำได้ยากลำบากขึ้น อันจะทำใหผ้ลผลิตของ
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งานท่ีปรึกษาอาจล่าช้าไปกว่าแผนท่ีกำหนดไว ้ตลอดจนการประชุมตรวจรับผลงานของผู้ว่าจ้าง

มีอุปสรรคล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ท่ีปรึกษา และผู้ประกอบการเป็นอย่าง

มาก  

เพื่อเป็นการลดผลกระทบกับผู้ประกอบการท่ีทำงานไม่ทันตามกำหนดในสัญญาอันจะนำมาให้

ถูกเรียกค่าปรับจากทางราชการอันจะทำให้เกิดภาวะทิ้งงานและเกิดความเสียหายต่อทาง

ราชการได้ จึงขอผ่อนปรนสัญญาภาครัฐโดย (1) เร่งการเบิกจ่ายค่าจ้างที่คงค้าง และกำหนด

วิธีการตรวจรับงานที่เหมาะสม (2) ยกเว้นค่าปรับสัญญาทุกสัญญาทั้งออกแบบ ที่ปรึกษา 

จัดหาติดตั้งพัสดุและสัญญาก่อสร้าง (3) ขยายสัญญาโดยไม่ใช้ดุลพินิจ โดยขยายอายุสัญญา

นับจากวันที่กรมควบคุมโรคติดต่อประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย นับจากวันที่ 22 มกราคม 

2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด และ (4) พิจารณาแก้ไขปัญหาและมีมาตรการให้

ความช่วยเหลอืตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการของสมาคมต่าง ๆ ในระยะยาว 

(2) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 มีข้อความโดยสรุปว่า 

สถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ ้นของจำนวนผู้ป่วยและรัฐบาลได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และหลายพื้นที่ที่มีการประกาศงดการ

ออกนอกเคหสถานและการเดิทาง เข้า - ออก ในพื้นที่ซึ ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่

สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 

วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควดิ 19 และยกเวน้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. กรณีโรคโควิด 19 เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ชนะ

การจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
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ภายในระยะเวลาท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญาเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควดิ 19 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องลงนามในสัญญา

หรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัด

จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือ

ข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย

ถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 1.2 กรณีท่ีผู้ชนะการจัดซื้อจัด

จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือ

ข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ใหถ้ือว่าผู้ชนะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้

ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู ้ทิ ้งงานตามมาตรา 109 แห่ง

พระราชบัญญัติฯ ท้ังนี้ ใหร้วมถึงผู้ชนะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำ

รายถัดไปหรือผู ้ที ่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั ้น กรณีนี ้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้อง

ดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ 193 และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ

คืนหลักประกันการเสนอราคาใหแ้ก่ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

2. กรณีท่ีโรคโควดิ 19 เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับ

คู่สัญญาแล้ว ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี ้ 

2.1 การบริหารสัญญา 2.1.1 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

ตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) โดยเหตุสุดวิสัยใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 8 ท่ีบัญญัตวิ่า “เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 

เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกันได้ แม้ท้ังบุคคลผู้ตอ้งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการ

ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั ้น” 2.1.2 การ

พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้คู ่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือ

ข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้ (1) กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวน

วันท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา

หรือข้อตกลงตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ ้นจริง (2) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับ

เกิดขึน้แล้ว ใหห้น่วยงานของรัฐนำจำนวนวันท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19 มางดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญาตามจำนวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ “จำนวนวันท่ีมีเหตุ

เกิดขึน้จริง” ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทาง

ราชการท่ีให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งหา้มเข้าพืน้ท่ีเสี่ยงหรือสั่งปิดสถานท่ีหรือสั่งห้าม

กระทำการหรือสั ่งการใด ๆ จนถึงวันที่ เปิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือดำเนินการได้

ตามปกติ 

2.2 การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถ
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ดำเน ินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข ้อตกลงได ้ หร ือในกรณีงานจ้างก ่อสร้างที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามกำหนดเวลาได้ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 2.2.1 ให้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการในคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั ้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือ

กรรมการตรวจรับพัสดุแทน 2.2.2 ให้เลื ่อนระยะเวลาการตรวจรับพันดุออกไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้ 

ข้อความในหนังสือฉบับข้างต้นนี้ อ้างถึงมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความในมาตราท่ีอ้างถึงนี้เขียนว่า 

มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ

ข้อตกลง ให้อยู ่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 

เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี ้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

(2) เหตุสุดวิสัย 

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

(4) เหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู ่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตาม

สัญญาหรือข้อตกลง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

3. การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็น “เหตุสุดวิสัย” 

3.1 เหตุสุดวิสัย ต่างประเทศเรียกว่า Force Majeure บางทีก็เรียกว่า Act of God บางทีก็เรียกว่า 
Exceptional Event สัญญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานต่างประเทศ เช่น สัญญา FIDIC Red Book 2017 
เรียกว่า Exceptional Event แต่ฉบับก่อนหน้านี้ เรียกว่า Force Majeure  

สัญญา FIDIC Red Book 2017 เขียนในเงื่อนไขท่ัวไป ข้อ 18.1 ให้ความหมายของค า Exceptional 
Event ไว้ว่า 

“Exceptional Event” means an event or circumstances which (i) is beyond a Party’s 
control (ii) the Party could not reasonably have provided against before entering 
into the Contract (iii) having arisen, such Party could not reasonably have avoided 
or overcome and (iv) is not substantially attributable to the other Party. 
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การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส าหรับในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ล้วนแต่ถือว่าเป็น 
“เหตุสุดวิสัย” ท้ังส้ิน 

3.2 ในกรณีของประเทศไทยก็ถือว่าการระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็น
ได้จากหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 ท่ีเขียนตอนหนึ่งว่า 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง 

(2) โดยเหตุสุดวิสัยใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ท่ีบัญญัตวิ่า “เหตุ

สุดวสิัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบัติก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกันได้ 

แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอัน

พึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

เพราะฉะนั้น ในการบริหารงานก่อสร้างในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือของเอกชน การระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงต้องถือว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย”  

4. ลักษณะของเหตุสุดวิสัย 

การท่ีจะเป็นเหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด 

4.1 ต้องเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

เหตุการณ์ (Event) หรือ สถานการณ์ (Circumstance) อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ี
ไม่มีผู้ใดท าให้เกิดขึ้น เช่น ฝนตก น ้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ หรือการระบาดของโรค เช่น 
การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่วนสถานการณ์ อาจเป็นกรณีที่มีคนท าให้เกิดขึ้น เช่น เกิดการ
เดินขบวนใหญ่ เกิดปฏิวัติรัฐประหาร เกิดสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมือง หรือสงคราม
ระหว่างประเทศ 

4.2 ต้องไม่ใช่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเป็นเหตุสุดวิสัย ต้องไม่ใช่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ปกติ เช่น บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีฝนตกน ้าท่วมเป็นปกติอยู่แล้ว กรณีนี้ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดท่ี 303/2554 วินิจฉัยว่า 
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กรณีที่ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เป็นเหตุการณ์ปกติท่ี

เกิดขึน้ตามฤดูกาล มิใช่เหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจงึไม่อาจเอาเหตุท่ีฝนตกน้ำท่วมมาเพื่อขอต่ออายุ

สัญญาออกไปอีกได้ 

แนวความคิดของสัญญามาตรฐานต่างประเทศ เช่น สัญญา FIDIC Red Book 2017 กรณีที่จะเป็น
เหตุสุดวิสัยต้องเป็นกรณีท่ี “the Party could not reasonably have provided against before 
entering into the Contract” คือต้องเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเตรียมการป้องกันได้ก่อนท า
สัญญาจ้างก่อสร้าง เพราะฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องรู้ถึงเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนี้ก่อนถึงจะ
สามารถเตรียมการป้องกันหรือบริหารจัดการได้ หากผู้รับจ้างไม่ใช่คนพื้นท่ี ผู้ว่าจ้างก็ต้องบอกให้ผู้รับ
จ้างทราบว่า ในช่วงการก่อสร้างเวลาใดหรือเดือนใดจะมีฝนหรือหิมะตกไม่สามารถท าการก่อสร้างได้ 
ผู้รับจ้างเมื่อทราบแล้วต้องไปบริหารจัดการงานก่อสร้างให้สามารถแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยไม่ท าการก่อสร้างในช่วงท่ีเหตุการณ์ปกติตามฤดูกาล มิฉะนั้น ผู้รับจ้างก็ขยายเวลาก่อสร้างไม่ได้ 
หรือถ้าผู้รับจ้างทราบถึงเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเตรียมการ
ป้องกันได้ กรณีจึงจะเป็น “เหตุสุดวิสัย” มิฉะนั้น “ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย” 

ตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เหตุการณ์ปกติที ่เกิดขึ ้นตามฤดูกาล ต้องเป็นเหตุการณ์ 
“ปกติ” เช่น ฝนตกตามปกติ น ้าท่วมตามปกติ ถ้าฝนตกมากกว่าปกติ หรือน ้าท่วมมากกว่าปกติ หรือ
ฤดูกาลปกติท่ีมีฝนตกและน ้าท่วม แต่มีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติเกิดขึ้น เช่น มีพายุท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ
ตามฤดูกาลที่มีฝนตกน ้าท่วมเป็นปกติ กรณีก็ไม่ใช่ฝนตกน ้าท่วมตามปกติ จึงต้องถือว่าเป็น “เหตุ
สุดวิสัย” 

4.3 ไม่สามารถป้องกันได้ 

ข้อความของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ให้ความหมายของเหตุสุดวิสัยว่า 

“เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้ก็ดี จะใหผ้ลพิบัติก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกัน

ได้ แม้ท้ังบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร

อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”  

ซึ่งจะเห็นว่าผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบผลพิบัติจะต้องจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ซึ่งมีความหมายว่าผลพิบัติท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
หรือสถานการณ์นั้น “ไม่สามารถป้องกันได้” ท่ี “อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะ
เช่นนั้น” 

เช่น ฝนตกน ้าท่วมนิดหน่อยสูงแค่คืบเดียว ชาวบ้านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ป้องกันน ้าท่วมเข้ามาใน
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บ้านไม่ได้ แต่ผู้รับเหมาซึ่งในสถานที่ก่อสร้างมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนทุกอย่าง สามารถท าการ
ป้องกันน ้าไม่ให้ท่วมสถานที่ก่อสร้างได้ ผลพิบัติที ่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ส าหรับ
ผู้รับเหมาท่ีมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วน จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นเหตุสุดวิสัยส าหรับชาวบ้านท่ีไม่
มีเครื่องไม้เครื่องมือท่ีจะป้องกันได้ 

ไม่ว่าผู้รับเหมาหรือชาวบ้านก็ตาม หากทราบมาก่อนการเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ และมีเวลาท่ี
จะเตรียมป้องกันไว้ก่อนได้ ผลพิบัตินั้นก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เว้นแต่กรณีจะเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันทันด่วน 
ตระเตรียมอะไรไม่ทัน ก็เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะไม่สามารถจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

4.4 มีผลกระทบ 

ผู้ที่จะอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อให้พ้นความรับผิด เช่น อ้างเพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับ หรืออ้างเพื่อขอขยาย
เวลาก่อสร้าง หรือเพื่อการอย่างอื่น ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ถ้าไม่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุสุดวิสัย บุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้รับ “ผลพิบัติ” ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 
บัญญัติไว้  

เช่น น ้าท่วมใหญ่ในเขตพื้นที่หนึ่ง ไม่เกี่ยวอะไรกับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตท่ีไม่ได้รับผลกระทบก็จะ
อ้างเหตุสุดวิสัยมาเพื่อให้พ้นความรับผิดไม่ได้ 

ถ้าเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้น แม้จะเกิดขึ้นต่างเขตกัน แต่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง เช่น การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างไม่สามารถท าได้ ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า ก็ถือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นด้วย 

ในทางการก่อสร้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง 
ต้องเป็นผลกระทบที่ท าให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าออกไป ซึ่งในทางการบริหารงานก่อสร้าง 
เรียกว่า Critical Path 

4.5 ผู้ประสบเหตุต้องไม่ใช่ผู้ผิด  

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย ต้องไม่ได้เกิดจากการกระท าของผู้ท่ีได้รับผลพิบัติ กรณี
นี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาในค าพิพากษาฎีกาท่ี 842-844/2553 ว่า 

เหตุท่ีจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 จะต้องเป็นเหตุ

ที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของบุคคลผู้นั้น และต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้บุคคลผู้
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ประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว การท่ีจำเลยจัดสรรท่ีดนิและได้ประกาศ

ขายที่ดินแปลงย่อยพร้อมบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้บริโภคทั้งสิบห้าโดยที่มิได้

ตระเตรียมเงินลงทุนใหพ้ร้อมเสียก่อนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเงินลงทุน ซึ่งสถาบันการเงินระงับ

การให้กู้ในระหว่างนั้นเป็นเหตุให้การดำเนินการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยหยุดชะงักลง จึงเป็น

ความผิดของจำเลยท่ีไม่เตรียมการป้องกันไวก้่อนท้ัง ๆ ท่ีสามารถกระทำได้ ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุ

สุดวสิัยอันจะเป็นเหตุให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิด 

เพราะฉะนั้น ถ้าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่ประสบหรือใกล้ประสบผลพิบัติมีส่วนท าให้
เกิดขึ้น ผู้นั้นก็จะอ้างเหตุสุดวิสัยมาให้พ้นความรับผิดไม่ได้ เช่น น ้าก าลังจะท่วมในบริเวณใกล้เคียงก็
ไปท าช่องทางให้น ้าไหลเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างท าให้น ้าท่วม หรือ เมื่อสามารถป้องกันได้ แต่ไม่
ป้องกัน เพื่ออ้างเหตุสุดวิสัยขอขยายเวลาก่อสร้าง 

5. การระบาดของไวรัสโควิด-19 กับการบริหารงานก่อสร้าง 

5.1 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยทั่วโลก รวมทั ้งในประเทศไทยด้วย การ
บริหารงานก่อสร้างจึงต้องถือว่าผลกระทบใด ๆ ท่ีเกิดกับงานก่อสร้างเป็นผลกระทบท่ีเกิดจาก “เหตุ
สุดวิสัย”  

5.2 การบริหารงานก่อสร้างท่ีส าคัญ คือ การบริหารให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามท่ีสัญญาก าหนด แต่ต้อง
ด้วย “ความเป็นจริง” และ “ความเป็นธรรม” เช่น แม้แต่สัญญาจะก าหนดไว้แน่นอนว่างานจะต้อง
แล้วเสร็จภายในเวลาใด หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือการเพิ่มงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จก็ต้อง
ขยายออกไป เหตุสุดวิสัยก็เป็นเหตุหนึ่งที่เมื่อเกิดขึ้นจริงและตามความเป็นธรรม ก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จก็ต้องขยายออกไปตามผลของกฎหมาย ไม่ว่าสัญญาจะเขียนก าหนดไว้ด้วยหรือไม่  

5.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง จะต้องถือเอาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ไม่ใช่ผลกระทบท่ี
มองเห็นได้ (หรือผลกระทบทางตรง) แต่เพียงอย่างเดียว เช่น การท่ีคนงานต้องสวมหน้ากากอนามัย 
ต้องล้างมือเป็นประจ า ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าให้ท างานได้ผลงาน
น้อยลง เป็นผลกระทบโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นจริง  

5.4 เนื่องจากการไวรัสโควิด-19 เป็น ไวรัสมรณะ (Deadly Virus) จึงเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนท่ัวไป 
เป็นภัยต่อสาธารณะ จึงต้องปฏิบัติทั้งตาม “ค าสั่ง” และ “ค าแนะน า” ของทางราชการ หากไม่
ปฏิบัติตาม หน่วยงานก่อสร้างอาจเป็นแหล่งการระบาดของไวรัสมรณะ และเป็นภัยต่อประเทศชาติ 
ท าให้เกิดการเจ็บป่วยและล้มตายของบุคคลอื่นได้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติตาม “ค าสั ่ง” และ 
“ค าแนะน า” ของทางราชการ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้าง
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มือบ่อย ๆ จึงถือได้ว่าเป็นการกระท าในการระมัดระวังป้องกันตามสมควร และเป็นส่วนหนึ่งท่ีเกิดผล
กระทบโดยตรงต่อการก่อสร้างด้วย  

5.5 แนวทางในการบริหารงานก่อสร้างของรัฐ แตกต่างไปจากแนวทางในการก่อสร้างงานของเอกชน 
เพราะหน่วยงานของรัฐตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 ใช้หลักเกณฑ์ว่า 

ทั้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด 

ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

หรือสั่งปิดสถานท่ีหรือสั่งหา้มกระทำการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันท่ีเปิดทำการหรือวันท่ีกระทำ

การหรือดำเนินการได้ตามปกติ 

ซึ่งจะเห็นว่าใช้กฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าส่ังของทางราชการท่ีให้หน่วยงานของรัฐปิดท า
การ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระท าการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันท่ี
เปิดท าการหรือวันที ่กระท าการหรือด าเนินการได้ตามปกติ เป็นหลัก ท าให้เกิดข้อสงสัยว่า 
“ค าแนะน า” อาจไม่ได้รับการพิจารณา 

ในส่วนของงานเอกชน หากจะได้พิจารณา “ตามความเป็นจริง” และ “ความเป็นธรรม” แล้ว ถ้า
ผลกระทบเกิดขึ้นจริง และพิจารณาอย่างความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
ประกาศ ค าส่ัง ค าแนะน า หรือการด าเนินการอย่างอื่นอันสมควรเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดหรือความ
เสียหายต่อโครงการก่อสร้าง ก็ต้องถือว่าเป็นผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ท้ังส้ิน 

5.6 ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ต่องานก่อสร้างอาจเกิดขึ้นได้ใน
หลายประการ เช่น 

(1) การยกเลิกการประกวดราคาหรือการคัดเลือกผู้รับจ้าง 

(2) การขยายเวลาก่อสร้าง 

(3) การขอค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

(4) การหยุดงานก่อสร้าง 
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(5) การส่งงานท่ีท าได้และขอเบิกค่าจ้างส าหรับงานท่ีท าได้ 

(6) การเข้าครอบครองงานท่ีท าได้โดยผู้ว่าจ้าง  

(7) การบอกเลิกสัญญา 

6. บทบาทของผู้บริหารงานก่อสร้าง 

6.1 ทั้งสัญญาของหน่วยงานของรัฐ และสัญญาของภาคเอกชน รวมทั้งสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการ
กับผู้บริหารงานก่อสร้าง อาจมีข้อสัญญาบางประการให้อ านาจผู้บริหารงานก่อสร้างเป็นผู้ “ส่ังการ” 
หรือ “ออกค าส่ัง” หรือ “ให้ความยินยอม” ฯลฯ หากข้อสัญญาเหล่านี้มีการให้ผู้บริหารงานก่อสร้าง
ออกค าส่ัง ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบหรือหารือผู้ว่าจ้างก่อน การระบาดของไวรัสโควิด-19 
นี้ เป็นเรื่องใหม่ ท่ีอาจมีความเห็นต่างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้บริหารงานก่อสร้างได้ เพราะฉะนั้นก่อนท่ี
ผู้บริหารงานก่อสร้างจะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ผู้บริหารงานก่อสร้างควรหารือกับผู้ว่าจ้างจน
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าเป็นกรณีท่ีไม่ใช่อ านาจของผู้บริหารงานก่อสร้างท่ีจะส่ังการ 
ฯลฯ ถ้าผู้ว่าจ้างขอความเห็นจากผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างก็ควรท าความเห็นให้ผู้ว่า
จ้างเป็นผู้สั่งการ ฯลฯ ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตามจริง และด้วยความเป็นธรรมกับคู่สัญญาท้ังสอง
ฝ่าย รวมทั้งข้อสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง  

6.2 ในกรณีที่ผู้บริหารงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐ นอกจากต้องพิจารณาตาม
สัญญาที่หน่วยงานของรัฐท ากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้บริหารงานก่อสร้างควรต้องท าความเห็นให้อยู่ใน
กรอบของหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 ด้วย 

เนื ่องจากหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือ “จ านวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริง” จากกฎหมาย ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าส่ัง
ของทางราชการท่ีให้หน่วยงานของรัฐปิดท าการ หรือส่ังห้ามเข้าพื้นท่ีเส่ียงหรือส่ังปิดสถานท่ีหรือส่ัง
ห้ามกระท าการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดท าการหรือวันที่กระท าการหรือด าเนินการได้
ตามปกติ เพราะฉะนั้น ผู้บริหารงานก่อสร้างจึงควรต้องรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ ตลอดจน
ข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประกอบการเสนอความเห็น 

6.3 เมื่อผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ว่าจ้างท่ีเป็นเอกชน ขอความเห็นจากผู้
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บริหารงานก่อสร้าง หรือเมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างควรตอบหรือเสนอ
ความเห็นต่อผู้ว่าจ้างให้ตอบหนังสือโดยเร็ว เพื่อให้ข้อสงสัยหรือข้อหารือได้รับข้อยุติโดยเร็ว มิฉะนั้น 
อาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ผู้รับจ้างขอขยายเวลา แต่ไม่ได้รับค าตอบ ผู้รับจ้างอาจขอ
หยุดงานหรือบอกเลิกสัญญาตามมา 

6.4 ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควดิ-
19 แม้แต่คนเดียว ผู้บริหารงานก่อสร้างควรต้องแจ้งผู้ว่าจ้างและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทันที ในกรณีท่ี
ไม่ทราบว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานใด ก็แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 
และด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดไปก่อน 
เช่น การปิดสถานท่ีก่อสร้าง การท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้าง การส่งผู้ติดเช้ือหรือสงสัยว่าติดเช้ือ
ไปโรงพยาบาล ฯลฯ มิฉะนั้น หากเกิดความเสียหายหรือการแพร่ระบาดขึ้น ผู้บริหารงานก่อสร้าง
อาจตกเป็นผู้ประมาทเลินเล่อ ท าให้เกิดการแพร่ระบาดหรือท าให้เกิดความเสียหายอย่างอื่น หรือ
อาจถูกต าหนิได้ 

7. ก่อนท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารงานก่อสร้างได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว มีการประกวดราคาหรือเชิญผู้
เสนอราคาเพื่อท าการก่อสร้างแล้ว ซึ่งอาจเป็นเวลาก่อนถึงก าหนดเวลาการเสนอราคา หรือ เสนอราคาและ
คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง 

7.1 ผู้เข้าร่วมประกวดราคาหรือเสนอราคา ไม่เสนอราคา 

ในกรณีของก่อนการประกวดราคาหรือเสนอราคา ควรถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีท่ีมีการเสนอราคา
แล้ว คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้าท าสัญญา ดังท่ีจะได้
กล่าวต่อไป 

7.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าท าสัญญา 

ในกรณีท่ีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้าท าสัญญา แนวทางบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฉบับท่ีอ้างถึงข้างต้น วางแนวทางไว้ว่า 

กรณีท่ีผู้ชนะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีเสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ท่ีได้คะแนนรวม
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สูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ใหถ้ือว่าผู้ชนะ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทิ้งงานตาม

มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั ้งนี ้ ให้รวมถึงผู ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการ

คัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู ้ที ่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั ้น กรณีนี้

หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ 193 และให้

หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประกันการเสนอราคาใหแ้ก่ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

จะเห็นว่าแนวทางการบริหารงานก่อสร้างของรัฐข้างต้น ให้ถือว่าผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว 
มี “เหตุอันสมควร” ท่ีไม่เข้าท าสัญญา ไม่ถือเป็นผู้ท้ิงงาน และมีสิทธิได้รับหลักประกันการเสนอราคา
คืน 

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นแนวทางที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่แท้จริงและเป็น
ธรรม และเป็นแนวทางที่ไม่ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
เพราะเป็นไปตามความประสงค์ของผู ้ได้ร ับการคัดเลือก จึงเป็นแนวทางที ่โครงการก่อสร้าง
ภาคเอกชนควรน ามาปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผลเช่นกัน 

7.3 เจ้าของโครงการยกเลิกการประกวดราคา 

ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกการประกวดราคา  

(1) ปกติเอกสารการประกวดราคาหรือหนังสือเชิญให้เสนอราคา จะมีเงื่อนไขว่าเจ้าของโครงการมี
สิทธิยกเลิกการประกวดราคาได้อยู่แล้ว การยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นสิทธิของเจ้าของ
โครงการ การจะยกเลิกการประกวดราคาเพราะเหตุนี้ ควรต้องดูเงื่อนไขในเอกสารการประกวด
ราคาหรือการเสนอราคาให้ชัดเจนดีเสียก่อน 

(2) ถ้าเงื่อนไขการประกวดราคาหรือหนังสือเชิญให้เสนอราคา ไม่มีเงื่อนไขให้สิทธิเจ้าของโครงการ 
ยกเลิกการประกวดราคาได้ และต้องอาศัยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
มาให้เป็นเหตุอ้างการยกเลิกการประกวดราคา ก็ควรต้องพิจารณาด้วยว่า การระบาดของไวรัส
โควิด-19 มีผลกระทบถึงขนาดท าให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาหรือเสนอราคาหรือไม่ เพราะ
ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวนี้ หลายโครงการก็ยังประกวดราคากันอยู่ บาง
โครงการเล่ือนการเสนอราคาออกไป 

(3) ในกรณีที่ไม่สามารถอ้างเหตุใด ๆ ในการยกเลิกการประกวดราคาได้ และเจ้าของโครงการ
ต้องการยกเลิกประกวดราคา คงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประกวดราคาหรือเสนอ
ราคาทุกราย เพราะจะท าให้เกิดเป็นการตกลงกันยกเลิก ไม่ใช่ยกเลิกฝ่ายเดียวโดยเจ้าของ
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โครงการ เพราะอาจต้องรับผิดต่อความเสียหายของผู้เสนอราคาตามมาถ้าไม่มีการตกลงกัน
ยกเลิก 

7.4 เจ้าของโครงการไม่ต้องการท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

กรณีนี้เป็นกรณีท่ีผ่านการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เจ้าของโครงการส้ินผลผูกพันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ๆ ไปแล้ว คงเหลือแต่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้รับจ้างก่อสร้างเท่านั้นที่มีข้อตกลง
กันว่าจะต้องเข้าท าสัญญากัน ข้อตกลงนี้ผูกพันท้ังเจ้าของโครงการและผู้ได้รับการคัดเลือก แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกับของเอกชนจะแตกต่างกันไปบ้าง 

(1) หน่วยงานของรัฐ 

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ไม่ว่าจะแจ้งเป็นจดหมายหรือวิธีการ
อื่นตามที่ประกาศประกวดราคาก าหนด ผู้ชนะการประกวดราคามีหน้าที่ต้องเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ มิฉะนั้น หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิริบหลักประกันการเสนอราคาได้ ในท านอง
เดียวกัน หน่วยงานของรัฐก็ผูกพันที่จะต้องเข้าท าสัญญากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หากไม่ยอม
ท าสัญญากับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกัน เมื่อการระบาดของไวรัสโค
วิด-19 เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเข้าท าสัญญาได้ เหตุสุดวิสัยเดียวกันนี้
ก็ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่ท าสัญญากับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในท านองเดียวกัน  

(2) ภาคเอกชน  

ในทางปฏิบัติของภาคเอกชน เมื่อเจ้าของโครงการได้รับราคาที่เสนอจากผู้เสนอราคาหลาย ๆ 
รายแล้ว เจ้าของโครงการยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้เสนอราคารายใด แต่จะเชิญผู้เสนอราคา
รายท่ีเจ้าของโครงการสนใจมาเจรจา เพื่อต่อรองราคาและอาจมีการต่อรองเงื่อนไขอื่น ๆ ด้วย 
เมื่อต่อรองราคาและเงื่อนไขจนตกลงกันได้แล้ว ท้ังเจ้าของโครงการกับผู้เสนอราคารายท่ีตกลง
เงื่อนไขและราคากันได้แล้ว ในทางปฏิบัติท่ัวไปก็ยังไม่ถือว่าท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะเข้าท าสัญญา
จ้างก่อสร้างกัน จนกว่าจะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกันจริง ๆ หรือไม่ก็ต้องมีการ
ออกหนังสือแสดงเจตนาจ้างที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Letter of Intent หรือ Letter of 
Acceptance หรือ Letter of Award ส่วนใหญ่หนังสือเหล่านี้จะมีข้อความส าคัญว่า หนังสือ
ฉบับนี้มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายไปจนกว่าจะมีการท าสัญญาจ้างก่อสร้างต่อกัน ในกรณีเช่นนี้ 
หนังสือนี้เองเป็นสัญญาที่ผูกพันระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ที ่ได้รับการคัดเลือก เท่าท่ี
ข้อความในหนังสือจะแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลงตรงกันว่าอย่างไร หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ประพฤติผิดไปจากข้อตกลงท่ีตรงกันในหนังสือฉบับนี้ ก็เท่ากับเป็นการประพฤติผิดสัญญา อาจ
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ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาได้ แต่ถ้าก่อนการท าหนังสือฉบับนี้ แม้ว่าจะมีการเจรจาท้ังราคา
และเงื่อนไขกันจนจบแล้ว ท้ังสองฝ่ายก็ยังไม่ถือว่าสัญญาเกิดขึ้น เท่ากับเป็นความเข้าใจของท้ัง
สองฝ่าย เป็นเจตนาของท้ังสองฝ่ายตรงกันว่าอย่างนั้น คือ ยังไม่มีสัญญาเกิดขึ้น 

หากหนังสือท่ีว่านี้เขียนข้อความว่า หนังสือฉบับนั้นไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมาย (Non-Legal 
Binding) ก็จะเท่ากับว่าเป็นความเข้าใจตรงกันของทั ้งเจ้าของโครงการและผู้ที ่ได้รับการ
คัดเลือก หนังสือฉบับนั้นไม่ใช่สัญญา ข้อความในหนังสือระบุชัดว่าไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
ก็ต้องถือตามท่ีท้ังสองฝ่ายตกลงกัน คือไม่ใช่สัญญา ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

เพราะฉะนั้น ส าหรับภาคเอกชน ก่อนออกหนังสือแสดงเจตนาจ้าง ข้อตกลงที่จะเข้าท าสัญญา
กันยังไม่เกิด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่เข้าท าสัญญาก็ได้ แต่เมื่อออกหนังสือแสดงเจตนาจ้างแล้ว 
ตัวหนังสือแสดงเจตนาจ้างนั้นเองเป็นตัวสัญญาตามข้อความที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เว้นแต่
ข้อความในหนังสือฉบับนั้นเขียนว่าไม่ใช่สัญญา หรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

8. ท าสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว ก่อนด าเนินการตามสัญญา 

เมื่อลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว หรือมีการออกหนังสือแสดงเจตนาจ้างที่ท าให้เกิดเป็นสัญญากันแล้ว 
คู่สัญญาอาจต้องด าเนินการหลายอย่างก่อนเริ ่มงานก่อสร้าง งานบางอย่างเป็นเรื่องของการปฏิบัติตาม
สัญญา งานบางอย่างเป็นเรื่องของการเตรียมการก่อสร้าง 

8.1 การปฏิบัติตามสัญญา  

การปฏิบัติตามสัญญาก่อนเริ่มงานก่อสร้าง อาจเป็น การจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 
การท าหนังสือค ้าประกันการปฏิบัต ิตามสัญญา (Performance Bond) การท าประกันภัย 
(Insurance) การส ่ งมอบสถานท ี ่ ก ่อสร ้ าง  (Site Handover) การส ่ งมอบแผนการท  างาน 
(Programme หรือ Schedule of Works) 

หากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีผลท าให้จะต้องหยุดหรือชะลอการก่อสร้างออกไป การหยุด
หรือชะลอการก่อสร้างอาจท าเสียก่อนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 
ตามมา เช่น การเรียกคืนเงินล่วงหน้า การขยายหนังสือค ้าประกันธนาคาร การระงับหรือขยายเวลา
คุ้มครองของประกันภัย ฯลฯ 

8.2 การเตรียมงานก่อสร้าง  

การเตรียมงานก่อสร้าง อาจเป็นไปได้ทั้งก่อนการด าเนินการตามสัญญาก่อนเริ่มงานก่อสร้าง หรือ
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อาจเป็นการด าเนินการตามสัญญาก่อนเริ่มงานก่อสร้างได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น การปรับพื้นท่ี
สถานที่ก่อสร้าง การเช่าเครื่องจักรเครื่องมือในการก่อสร้าง การซื้อหรือวางมัดจ าวัสดุก่อสร้าง การ
ติดต้ังทาวเวอร์เครน ฯลฯ  

หากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 อาจต้องท าให้งานก่อสร้างต้องหยุดหรือต้องชะลอออกไป การ
ด าเนินการเหล่านี้ หากสามารถระงับได้ทันก่อนการด าเนินการ ก็ควรจะหยุดเสียก่อนท่ีจะด าเนินการ
เพราะหากมีการด าเนินการต่อไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้รับจ้างก่อสร้างจะเกิดขึ้น ความเสียหายและ
ความยุ่งยากอาจเกิดขึ้นตามมา  

9. เม่ืองานก่อสร้างได้เร่ิมด าเนินการไปแล้ว 

เมื่อผู้รับจ้างเริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น อาจมีการต้องหยุดงาน อาจต้องขยายเวลาก่อสร้าง 
อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ฯลฯ การบริหารในกรณีต่าง ๆ อาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

9.1 การขยายเวลาก่อสร้าง 

(1) กรณีท่ีเป็นงานของหน่วยงานของรัฐ 

หนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการใน
ช่วงเวลาที ่ได ้ร ับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่า  

(1) กรณีท่ีสัญญายังไม่ครบกำหนด ใหห้น่วยงานของรัฐนำจำนวนวันท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวน

วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง  

(2) กรณีท่ีสัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ใหห้น่วยงานของรัฐนำจำนวนวันท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 มางดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญาตามจำนวน

วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง 

ทั้งนี้ “จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ ้นจริง” ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด 

ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

หรือสั่งปิดสถานท่ีหรือสั่งหา้มกระทำการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันท่ีเปิดทำการหรือวันท่ีกระทำ

การหรือดำเนินการได้ตามปกติ 
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ในกรณีที่ผู ้บริหารงานก่อสร้างเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างงานของหน่วยงานของรัฐ ผู ้บริหารงาน
ก่อสร้างต้องด าเนินการตามแนวทางของหนังสือฉบับนี้ เพราะหากเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าของโครงการก็ต้องด าเนินการตามหนังสือฉบับนี้อยู ่ดี การ
ด าเนินการของผู ้บริหารงานก่อสร้างตามแนวทางของหนังสือฉบับนี้ จะท าให้การด าเนินการ
สอดคล้องกัน และไม่เกิดปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

(2) การบริหารงานโครงการภาคเอกชน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205 บัญญัติว่า 

ตราบใดการชำระหนี ้น ั ้นยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์ดันใดอันหนึ ่งซึ ่งลูหนี ้ไม่ต ้อง

รับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่  

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8605/2552 วินิจฉัยว่า 

การทำงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่ใช่ความผิดของโจทก์ (ผู้รับจ้าง) จำเลย (ผู้ว่าจ้าง) ไม่อาจบอก

เลิกสัญญาโดยอ้างว่าโจทก์ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดได้ 

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะเขียนไว้อย่างไรก็ตาม เมื่อความล่าช้า
ของงานก่อสร้างเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างย่อมมสิีทธิ
ได้รับการขยายเวลาตามบทบัญญัติของกฎหมายและค าพิพากษาฎีกาข้างต้น หากเกิดกรณี
พิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ศาลก็คงต้องพิจารณาพิพากษาไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังกล่าว 

ดังนั้น การขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเสียแต่ต้น จึงเป็นกรณีที่จะเป็นทั้งการพิจารณาตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีความเป็นธรรม กับยังจะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกบัผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ด้วย 

ส าหรับระยะเวลาท่ีควรขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างนั้น ในภาคเอกชนจะพิจารณาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่จะนับจากวันประกาศ ค าสั่ง ฯลฯ ของทางราชการ เพราะผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนับจากวันท่ีเกิดขึ้น ย่อมเป็นผลกระทบจริงและมีความเป็นธรรม 

เช่น ท่ีสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีจัดท าขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สัญญาศรี
ปทุม) เขียนไว้ที่เงื่อนไขท่ัวไป ข้อ 9.6 วรรคสาม ว่า 

เหตุสุดวิสัยท่ีทำใหง้านก่อสร้างของผู้รับจ้างต้องช้าลงหรือต้องหยุดชะงักลง ให้ขยายระยะเวลา

ก่อสร้างให้ผู ้รับจ้างเท่ากับระยะเวลาที่งานก่อสร้างต้องช้าลงหรือหยุดชะงักลงบวกด้วย



ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง (Construction Lawyers Society) 

แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

- 19 - 

ระยะเวลาท่ีตอ้งรื้อถอนสิ่งป้องกัน ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรเครื่องมือท่ีได้รับความเสียหาย กับ

ระยะเวลาในการเตรียมการเริ่มงานใหม่ด้วย 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการขยายเวลาตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาศรีปทุมจะต้องขยาย (1) เท่ากับ
ระยะเวลาที่งานก่อสร้างต้องช้าลงหรือหยุดชะงักลง บวกด้วย (2) ระยะเวลาที่ต้องรื้อถอนส่ิง
ป้องกัน ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรเครื่องมือท่ีได้รับความเสียหาย กับบวกด้วย (3) ระยะเวลาใน
การเตรียมการเริ ่มงานใหม่ด้วย ซึ่งระยะเวลาตาม (2) และ (3) บางส่วนอาจเป็นช่วงเวลา
เดียวกันหรือทับซ้อนกันก็ได้ 

ระยะเวลาที่จะขยายออกไปเป็นเวลากี่วัน หรือจะนานเท่าใด คงต้องพิจารณาจากสัญญาจ้าง
ก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง หากข้อสัญญาอ านวยให้ด าเนินการไปได้อย่างท่ีเงื่อนไขท่ัวไปของสัญญาศรี
ปทุมเขียนไว้ ก็น่าจะมีความเป็นธรรมดี และจะท าให้การด าเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

(3) การขอขยายเวลาก่อสร้าง 

การขอขยายเวลาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือสัญญาจ้างก่อสร้าง
ภาคเอกชน ก็ตาม มักก าหนดให้ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ขอ และก าหนดระยะเวลาส าหรับขอไว้ด้วย 
ในกรณีของสัญญาจ้างของหน่วยงานของรัฐ การขอขยายเวลาก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวิสัย มักก าหนดให้ขอขยายเวลาก่อสร้างนับจากเหตุสุดวิสัยสิ ้นสุดลง เช่น ก าหนดให้ขอ
ภายใน 15 วันนับจากเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง ส่วนสัญญาภาคเอกชนอาจก าหนดแตกต่างกันไป 
เช่น ก าหนดให้ขอภายใน 7 วันบ้าง 14 วันบ้าง 15 วันบ้าง บางสัญญาก าหนดให้นับจากวันท่ี
เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น บางสัญญาก าหนดให้นับจากวันท่ีเหตุสุดวิสัยส้ินสุดลง ดังนั้น ผู้รับจ้างท่ีจะ
ขอขยายเวลาก่อสร้างเพราะเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานของหน่วยงานของรัฐ 
หรืองานของเอกชน ควรขอทันทีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่ต้องรอให้เหตุสุดวิสัยส้ินสุดลงก่อน ขอไป
ก่อนเลย จะได้ไม่มีปัญหาโต้แย้งกันในภายหลังว่าขอเมื่อพ้นก าหนดเวลาไปแล้ว อันจะถือว่าเป็น
การสละสิทธิแล้วหรือไม่ การขอไว้ก่อนจะท าให้ปัญหาโต้แย้งนี้ไม่เกิดขึ้น 

การขอควรท าเป็น “หนังสือ” และเขียนให้ชัดเจนว่าขอขยายเวลาก่อสร้างเพราะเหตุใด ในกรณี
ที่ระยะเวลาที่ขอให้ขยายออกไปยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ก็อาจขอโดยไม่ต้อง
ก าหนดเวลา เช่น ขอขยายเวลาก่อสร้างไปจนกว่าผลกระทบการเหตุสุดวิสัย (การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19) จะส้ินสุดลง 

เมื่อขอขยายเวลาก่อสร้างแล้ว หากเห็นว่าจะขอต้องค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างเพิ่มข้ึน ก็ควรเขียนขอ
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ค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างเพิ่มข้ึน รวมเข้าไปด้วยในหนังสือฉบับเดียวกัน จะได้ไม่ต้องท าเป็นหนังสือ
ขอหลายฉบับ 

9.2 การขอค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

เหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที ่เกิดขึ ้นโดยไม่ใช่ความผิดของผู ้ว ่าจ้าง และไม่ใช่ความผิดของผู ้ร ับจ้าง 
เพราะฉะนั้น การที่จะเรียกค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ต้องดูที่ข้อสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง ถ้าข้อสัญญาไม่ได้เขียนให้ผู้รับจ้างเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายได้ ผู ้รับจ้างก็
เรียกร้องเอาไม่ได้ ถ้าสัญญาจะไม่ได้พูดถึง หรือพูดถึง แต่จะเขียนว่า ผู้รับจ้างเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือ
ค่าใช้จ่ายไม่ได้ 

เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง เขียนว่า 

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน รวมท้ังเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

ผู้รับจ้างจัดหามาตามสัญญา แม้จะเกิดขึน้เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิด

ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดย

ค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อ

นีจ้ะสิน้สุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดทา้ย 

สัญญาศรีปทุม เขียนว่า  

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเหตุสุดวิสัยไม่ได้ 

ในบางกรณี ผู้ว่าจ้างอาจมีค าส่ังให้ผู้รับจ้างด าเนินการบางอย่างท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของงานของผู้
รับจ้างก่อนหรือในระหว่างการเกิดเหตุสุดวิสัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานท่ี
ก่อสร้างหรือสถานที่ก่อสร้าง เช่น เมื่อเกิดน ้าท่วมใหญ่ที่จะลามเข้ามายังสถานที่ก่อสร้าง หรือเมื่อมี
การเดินขบวนผ่านมายังสถานที่ก่อสร้าง ผู ้ว่าจ้างอาจสั่งให้ผู ้รับจ้างท าเครื ่องป้องกันเสริมความ
แข็งแรงของประตูทางเข้าสถานท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการท างานป้องกันเพิ่มขึ้น และถอด
ถอนเมื่อเหตุสุดวิสัยผ่านพ้นไปแล้วพร้อมที่จะเริ่มท าการก่อสร้างใหม่ได้แล้ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ผู้ว่า
จ้างต้องเป็นคนออกช าระ เช่นท่ีสัญญาศรีปทุม เขียนเงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน ใหผู้้รับจ้างมีหน้าท่ีป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับงานก่อสร้าง

ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างชั่วคราว เครื่องจักรเครื่องมือในการ

ก่อสร้าง ตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของท่ีปรึกษาเท่าท่ีจะทำได้ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้นีใ้หผู้้ว่าจ้าง

เป็นผู้รับผิดชอบชำระใหแ้ก่ผู้รับจ้าง  

ในกรณีที่เขียนในสัญญาศรีปทุมต้องพิจารณาหน้าที่ของผู้รับจ้างกับค าสั่งหรือความเห็นชอบของท่ี
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ปรึกษาออกจากกัน เพราะก่อนที่งานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างจะรับมอบงานแล้ว หน้าที่ใน
การดูแลระวังรักษาส่ิงก่อสร้างยังเป็นของผู้รับจ้างอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น ผู้รับจ้างก็
ต้องดูแลรักษาไม่ให้งานก่อสร้างได้รับความเสียหาย แต่ดูแลระมัดระวังเท่าท่ีจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ให้กรณีท่ีท่ีปรึกษาต้องการให้ผู้
รับจ้างท ามากไปกว่าท่ีผู้รับจ้างมีหน้าท่ีท าอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพิ่มขึ้นนี้ เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ว่าจ้าง 

9.3 การหยุดงานก่อสร้าง 

ในกรณีที่เกิดการระบาดของไวรัสในสถานที่ก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้างกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงของ
การระบาดที่จะต้องปิดสถานที่ก่อสร้าง เช่น มีบุคคลที่ท างานในสถานที่ก่อสร้างเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส
หรือไปร่วมกิจกรรมที่มีผู ้ติดเชื้อไวรัส จนจะต้องปิดสถานที่ก่อสร้างและกักตัวคนที่ต้องสงสัยว่า
อาจจะติดเช้ือไวรัสด้วย  

ถ้าจะพิจารณาจากหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ฉบับท่ีกล่าวถึง ท่ีเขียนไว้ตอนหนึ่ง ว่า 

(1) กรณีท่ีสัญญายังไม่ครบกำหนด ใหห้น่วยงานของรัฐนำจำนวนวันท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวน

วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง  

(2) กรณีท่ีสัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ใหห้น่วยงานของรัฐนำจำนวนวันท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 มางดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญาตามจำนวน

วันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง  

จะเห็นว่าระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส ไม่นับเป็นระยะเวลาท างานก่อสร้าง 
เพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างได้รับสิทธิในการขยายออกไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนการแล้ว
เสร็จของงาน หรือในช่วงท่ีพ้นก าหนดเวลาท่ีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ปรับแล้วก็ตาม 

สัญญาภาคเอกชนหลายฉบับก าหนดให้สิทธิทั้งผู้ว่าจ้างสั่งหยุดงาน และให้สิทธิผู ้รับจ้างขอหยุด
ท างานก่อสร้าง ในกรณีเช่นนี้ การหยุดงานไม่ว่าจะด้วยค าส่ังของผู้ว่าจ้าง หรือตามค าขอของผู้รับจ้าง 
ส าหรับช่วงระยะเวลาที่พอสมควรระหว่างการเกิดการระบาดของไวรัส อาจเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพราะการหยุดงานในระยะเวลาหนึ่งจะมีผลท าให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ต้อง
ท างานตามสัญญา งานหลายอย่างแต่ละฝ่ายมีค่าใช้จ่าย เมื่อไม่ต้องท างานบางอย่าง ภาระค่าใช้จ่าย
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เหล่านั้นก็จะไม่มี เมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่อกันก็จะลดลง เช่น ใน
ระหว่างการหยุดงาน ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ผู้รับจ้างไม่ต้องท างาน
ตามแผนงาน อาจหยุดจ้างคนงานได้จ านวนหนึ่ง เครื่องจักรเครื่องมือบางอย่างที่เช่ามาใช้ อาจหยุด
การเช่าได้ ฯลฯ 

9.4 การส่งงานและขอเบิกค่าจ้างส าหรับงานท่ีท าได้ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย สัญญาศรีปทุมเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องชำระเงินให้อีกฝ่ายหนึ่ง และเงินที่จะต้องชำระนั้นถึงกำหนด

ชำระแล้ว คู่สัญญาฝ่ายท่ีจะต้องชำระเงินจะไม่ชำระเงินเพราะเหตุสุดวิสัยไม่ได้ 

ค่าจ้างงานท่ีผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดงวดการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายใน

การป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไป ให้ถือว่าถึง

กำหนดงวดการจ่ายเงินและใหช้ำระเงินเช่นเดียวกับงวดการจ่ายเงิน 

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาศรีปทุมดังกล่าวข้างต้น น่าจะน ามาปฏิบัติได้ไม่ว่าข้อสัญญาระหว่างผู้
ว่าจ้างกับผู้รับจ้างท่ีเกี่ยวข้องจะเขียนไว้หรือไม่ก็ตาม เพราะจะเกิดประโยชน์กับผู้รับจ้าง และไม่เกิด
ความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้าง กับจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างใน
สถานการณ์ท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ตามสิทธิของผู้รับจ้าง แม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัย ค่าจ้างท่ีต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างท่ีถึงก าหนดช าระแล้ว แต่
ท่ีผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ช าระ ผู้ว่าจ้างจะอ้างเหตุสุดวิสัยมายึดหน่วงการช าระไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมาย ท่ี
สัญญาศรีปทุมเขียนไว้ก็เพื่อความชัดเจน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง และ
สะดวกต่อการบริหารงานก่อสร้างของผู้บริหารงานก่อสร้าง 

ส าหรับงานที่ผู ้รับจ้างท าได้แล้ว สัญญาศรีปทุมเขียนไปในท านองเดียวกันกับสัญญา FIDIC Red 
Book 2017 ที่ให้ “ค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงก าหนดงวดการช าระเงิน 
และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการไป 
ให้ถือว่าถึงก าหนดงวดการจ่ายเงินและให้ช าระเงินเช่นเดียวกับงวดการจ่ายเงิน” ท้ังนี้ก็เพื่อให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง เพราะงานได้ท าไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงก าหนดเวลาส่งงานและเบิกค่างาน เพราะ
งานท าต่อไปไม่ได้จากเหตุสุดวิสัย ก็ให้ผู้รับจ้างส่งงานตามงวดและเบิกค่างวดงานได้ 

9.5 การบอกเลิกสัญญา 

การที่ต้องหยุดงานเป็นเวลานาน ภาระค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาบางประการที่ยังต้องมีอยู่ เช่น ทาว



ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง (Construction Lawyers Society) 

แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

- 23 - 

เวอร์เครนที่ยังถอนออกไปไม่ได้ หากต้องเช่ามา ก็ยังต้องเสียค่าเช่าต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอัตราที่ลดลง
หรือเท่าเดิม หากเป็นของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างก็ขาดประโยชน์ในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ดังนั้น สัญญาส่วนใหญ่จึงก าหนดให้คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาได้ 
เช่น สัญญาศรีปทุม เขียนว่า 

ในกรณีท่ีเหตุสุดวสิัยทำใหง้านก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน คู่สัญญาฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดอาจบอกเลิกสัญญานีไ้ด้ 

สัญญา FIDIC Red Book 2017 เขียนว่า 

If the execution of substantially all the Works in progress is prevented for a 
continuous period of 84 days by reason of an Exceptional Event of which Notice has 
been given or for multiple periods which total more than 140 days due to the same 
Exceptional Event, then either Party may give to the other Party a Notice of 
termination of the Contract. 

สัญญา FIDIC เรียก “เหตุสุดวิสัย” ว่า “Exceptional Event” 

โดยหลักการบริหารงานก่อสร้างแล้ว การบอกเลิกสัญญาเป็นส่ิงท่ีต้องหลีกเล่ียงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ เพราะงานก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จ ต้องหาผู้รับจ้างคนใหม่ ผู้ว่าจ้างจะได้รับความเสียหายมาก ผู้รับ
จ้างเองก็จะได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้น หากสามารถหลีกเลี่ยงการบอกเลิกสัญญาได้ ก็ควร
ด าเนินการด้วยวิธีการผ่อนปรนอย่างอื่น เพื่อจะได้ไม่ต้องบอกเลิกสัญญา 

10. การเข้าครอบครองงานที่ท าได้โดยผู้ว่าจ้าง 

ในขณะที่เกิดเหตุสุดวิสัย งานก่อสร้างของบางโครงการ แม้ว่าจะไม่แล้วเสร็จทั้งหมด แต่อาจแล้วเสร็จ
บางส่วนที่ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ได้ การเข้าครอบครองงานของผู้ว่าจ้างจะท าให้
เกิดประโยชน์ท้ังต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพราะผู้ว่าจ้างได้ใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างส่วนท่ีแล้วเสร็จ ส่วน
ผู้รับจ้างก็ได้ประโยชน์เพราะงานส่วนนั้นผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างแล้ว 

มาตรฐานสัญญาจ้างก่อสร้างท่ัวไป ถือว่า งานท่ีผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองแล้ว เป็นงานท่ีผู้รับจ้างท าเสร็จแล้ว 
และผู้รับจ้างได้รับมอบงานนั้นแล้ว แม้ว่างานส่วนท่ีผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองแล้วนั้น ยังเสร็จไม่ครบถ้วนตาม
แบบ (Outstanding work) และยังไม่ได้ท าการทดสอบและทดลอง (Testing and Commissioning) ก็
ตาม โดยท่ีงานส่วนท่ียังท าไม่แล้วเสร็จ และท่ียังไม่ได้ทดสอบและทดลองนั้น ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีต้องท าให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วที่สุด หรือภายในเวลาท่ีก าหนด 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สัญญาศรีปทุมเขียนว่า 
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ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองสถานที่ก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดจนผู้รับจ้างไม่อาจเข้าไปใน

สถานที่ก่อสร้างนั้นเพื่อทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบได้ดังเดิมก่อนการครอบครอง ให้

ถือว่าพื้นที่ก่อสร้างและงานที่ก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองนั้นแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างไดร้ับ

มอบพืน้ท่ีและงานส่วนนั้นแล้วในวันท่ีผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองโดยไม่ต้องออกหนังสือรับรองการ

แล้วเสร็จของงาน แม้ว่าจะยังมีงานส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบและข้อกำหนดหรือ

ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานของท่ีปรึกษา กับยังมีความชำรุดบกพร่องหรือไม่เรียบร้อยอยู่ และยัง

ไม่มีการทดสอบและทดลองการใช้งาน โดยท่ีงานส่วนท่ีเหลอืดังกล่าวถอืว่าเป็นงานเก็บ 

ผู้รับจ้างต้องทำงานเก็บให้เรียบร้อยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่งานแล้วเสร็จตาม

แบบ หรือภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับถัดจากวันที่งานแล้วเสร็จเพราะผู้ว่าจ้างเข้าครอบครอง 

โดยผู้รับจ้างต้องได้รับความสะดวกในการเข้าออกสถานท่ีเพื่อเก็บงานจากผู้ว่าจ้างตามสมควร 

สัญญา FIDIC Red Book 2017 เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้วา 

The Employer shall not use any part of the Works unless and until the Engineer has 
issued a Taking-Over Certificate for this part. However, if the Employer does use 
any part of the Works before the Taking-Over Certificate is issued the Contractor 
shall give a Notice to the Engineer identifying such part and describing such use, 
and (a) that Part shall be deemed to have been taken over by the Employer as from 
the date on which it is used; (b) the Contractor shall cease to be liable for the care 
of such Part. 

After the Engineer has issued a Taking-Over Certificate for a Part, the Contractor 
shall be given the earliest opportunity to take such steps as may be necessary to 
carry out the outstanding work (including Tests on Completion) and/or remedial 
work for any defects listed in the certificate. The Contractor shall carry out these 
works as soon as practicable and, in any case, before the expiry date of the relevant 
DNP. 

เพราะฉะนั้น หากผู้ว่าจ้างต้องการเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์งานส่วนท่ีแล้วเสร็จแล้ว ก็ควรเจรจากับผู้
รับจ้าง หากหลักเกณฑ์ในการหารือกับผู้รับจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างก็คงไม่ขัดข้อง
อะไร เพราะถือว่างานส่วนท่ีเข้าครอบครองนั้น เป็นงานส่วนท่ีแล้วเสร็จ และรับมอบงานไปแล้ว แม้ว่าจะยัง
มีบางส่วนไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ได้ทดสอบและทดลอง และยังมีความช ารุดบกพร่องอยู่ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้าง
ต้องด าเนินงานส่วนนั้นให้แล้วเสร็จ หรือภายในเวลาที่ก าหนด เวลาที่ก าหนดนี้ต้องเป็นเวลาที่ผู ้รับจ้าง
สามารถท างานได้ คือ เหตุสุดวิสัยส้ินสุดลงไปแล้ว 

11. ผลกระทบต่อสัญญาของผู้บริหารงานก่อสร้าง 

ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเท่านั้น เป็น
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไป รวมทั้งผู้บริหารงานก่อสร้างด้วย 
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ในกรณีท่ีงานก่อสร้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติในช่วงงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 
และผู้รับจ้างได้รับสิทธิให้ขยายเวลาก่อสร้างออกไปได้ การบริหารงานก่อสร้างของผู้บริหารงานก่อสร้างยัง
ด าเนินการต่อไปตามปกติ ผู้บริหารงานก่อสร้างอาจต้องพิจารณาข้อสัญญาของผู้บริหารงานก่อสร้างว่ามี
สิทธิได้รับค่าจ้างช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้จากผู้ว่าจ้างตามปกติหรือไม่ หากกรณีเป็นที่สงสัย ผู้บริหารงาน
ก่อสร้างควรหารือและท าความตกลงกับผู้ว่าจ้างให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

แต่ถ้าหากเป็นช่วงระยะเวลาที่พ้นก าหนดวันที่แล้วเสร็จของงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องท าตามสัญญาแล้ว 
และผู้รับจ้างก่อสร้างอยู่ในระหว่างเวลาท่ีถูกปรับเพราะงานแล้วเสร็จล่าช้า โดยท่ีสัญญาก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าบริหารงานก่อสร้าง ในกรณีนี้ ผู้บริหารงานก่อสร้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากผู้
รับจ้างก่อสร้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างควรหารือและท าความตกลงกับผู้รับจ้างก่อสร้างให้เกิดความชัดเจน
เช่นกัน 

ในกรณีที่มีการหยุดงานก่อสร้าง หรือผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาต่อกัน แต่ยังมีงานบางส่วนที่ผู้ว่า
จ้างประสงค์จะให้ผู้บริหารงานก่อสร้างท า ผู้ว่าจ้างคงไม่ประสงค์ท่ีจะช าระค่าจ้างให้ผู้บริหารงานก่อสร้างใน
อัตราตามที่ท างานปกติ กรณีเช่นว่านี้ผู้บริหารงานก่อสร้างอาจหารือกับผู้ว่าจ้าง ก าหนดค่าจ้างกันใหมใ่ห้
ชัดเจน มิฉะนั้น อาจเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้บริหารงานก่อสร้าง หรือผู้บริหารงานก่อสร้างอาจ
ได้รับความเสียหายเมื่อไม่ได้รับค่าจ้างจากงานท่ีต้องท า 

ในกรณีนี้ สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้างมาตรฐาน ฉบับผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 8.3 เขียนว่า  

การหยุดงานเพราะงานก่อสร้างหยุดลง  

(1) ในกรณีท่ีการก่อสร้างหยุดลงเพราะเหตุสุดวสิัยจนทำใหผู้้บริหารงานก่อสร้างไม่ต้องทำงาน

ใด ๆ ในระหว่างที่การก่อสร้างหยุดลง ผู้บริหารงานก่อสร้างตกลงไม่คิดค่าจ้างใด ๆ  เอาจากผู้

ว่าจ้าง  

(2) ในกรณีที่การก่อสร้างหยุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แต่ผู้บริหารงานก่อสร้างยังต้องทำงาน

บางส่วนให้แก่ผู ้ว ่าจ้างตามที ่ผู ้ว ่าจ้างมอบหมายและอยู ่ในความรู ้ความเชี ่ยวชาญของผู้

บริหารงานก่อสร้าง ให้ผ ู ้ว ่าจ้างและผู ้บริหารงานก่อสร้างตกลงกันสำหรับค่าจ้างและ

กำหนดเวลาเบิกจ่ายเงินที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายนี้ ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาเบิกจ่ายไว้ ให้ใช้ตามที่

กำหนดในสัญญานี ้ 

(3) เมื ่อการก่อสร้างเริ ่มดำเนินการได้ตามปกติ ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามสัญญานี้ใช้บังคับไป

จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  

(4) ในกรณีที่งานก่อสร้างหยุดลงบางส่วน และผู้บริหารงานก่อสร้างยังคงต้องปฏิบัติงาน
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ตามปกติ ใหผู้้บริหารงานก่อสร้างมีสทิธไิด้รับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้ตามปกติ 

ในกรณีที่ผู ้ว่าจ้างและผู้ร ับจ้างบอกเลิกสัญญากัน และผู้ว่าจ้างไม่มีความจ าเป็นต้องใช้บริการจากผู้
บริหารงานก่อสร้างอีกต่อไป การด าเนินการให้สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้บริหารงานก่อสร้างส้ินสุดลง อาจ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ว่าจ้างและผู้บริหารงานก่อสร้าง เพราะผู้ว่าจ้างไม่ต้องมีภาระจ่ายค่าจ้างให้ผู้บริหาร
งานก่อสร้าง และผู้บริหารงานก่อสร้างก็จะสามารถจัดการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ไม่ต้องผูกติด
กับภาระหน้าท่ีตามสัญญาท่ียังไม่ส้ินสุดลง 

12. บทสรุป 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความเดือดร้อนไปท้ังหน่วยงานของรัฐ ธุรกิจและ
บุคคลท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คนรวยหรือคนจน ผู้ได้รับผลกระทบอาจได้รับผลกระทบมากน้อย
แตกต่างกันไป แล้วแต่ฐานะทางการเงิน งานหรือธุรกิจ รัฐบาลของแทบทุกประเทศท่ัวไปต้องแจกเงินให้
ประชาชนท่ีตกงาน ไม่มีรายได้ หรือผู้ยากจน เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในการประทังชีวิต ต้องให้เงินกู้ดอกเบี้ยต ่า
กับองค์กรธุรกิจเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ต่อไป ผลกระทบต่อวงการก่อสร้างก็ได้รับแตกต่างกันไปใน
ลักษณะเช่นเดียวกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงต้องควรร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพราะจะไม่ท าให้ปัญหาเล็กขยายเป็นปัญหาใหญ่ 
หรือปัญหาท่ีใหญ่อยู่แล้ว ต้องเป็นปัญหาท่ีใหญ่มากขึ้น อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
FIDIC ซึ่งเป็นสมาพันธ์วิศวกรท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ ได้ออกเอกสารให้ค าแนะน าผู้บริหารงานก่อสร้างใน
เอกสารช่ือ Coronavirus (COVID-19): FIDIC Guidance for Global Consulting Engineering Business 
โดยแนะน าให้พิจารณาด้วยการค านึงถึงความยากล าบากและการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอกสารฉบับนี้
เขียนตอนหนึ่งว่า 

- Management will need support and empathy 

- Staff will need support and empathy as well since their personal and lives will be 
impacted in a variety of ways 

- Client situations are likely to negatively impact revenues since some projects may 
well be stoped or delayed 

คณะผู้จัดท าเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการก่อสร้างทุกโครงการจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้ด้วยความ
เรียบร้อย ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าท่ีจะน้อยได้ 
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