
 
เมื่อซัพพลายเออรไมสามารถสงของใหนักจัดซื้อตามเวลาที่รับปากไว และนักจัดซื้อตองการปรับเพื่อชดเชย

คาเสียหายที่เกิดขึ้น แตฝายซัพพลายเออรไมยินยอมอีกทั้งเถียงแบบยืนกระตายขาเดียววาเปน “เหตุสุดวิสัย” มิใชเปน

ความจงใจหรือเขาทําอะไรผิดพลาดซักหนอย จะมาปรับเขาไดอยางไรกัน นักจัดซื้อก็ยืนยันจะปรับใหไดอยูทาเดียว แลวจะ

ทํายังไงกันดี 

จุดสําคัญมันอยูตรงที่วา ถาเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และทําใหผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาไดกฎหมายกํา 

หนดไววาผูนั้นไมตองรับผิด ถาคิดจะทํางานจัดซื้อทั้งทีก็ควรตองทําความเขาใจความหมายของ “เหตุสุดวิสัย – Force 

majeure” ไวใหดีวาอะไรใชและอะไรไมใช เพราะทางกฎหมายกับความเขาใจของคนทั่วไปอาจไมตรงกัน ไมงั้นก็อาจหนา

แตกเวลาที่เถียงกับซัพพลายเออร  

ตัวอยางเชน ซัพพลายเออรอางวาเปนเหตุสุดวิสัยที่มาใหบริการเราชาไปหนึ่งวัน เพราะไปขึ้นเครื่องบินไมทัน เขา

บอกวาตื่นไมทันจริง ๆ หรือบางทีบอกวาตื่นทันแตอางจราจรติดขัดมากเนื่องจากมีการกอสรางสะพานใหมและมีอุบัติเหตุ

รถเฉี่ยวชนกัน ทําใหไปชาตกเครื่องบิน เรื่องแบบนี้ทางกฎหมายทานไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัย เพราะสามารถควบคุมหรือ

ปองกันหรือแกไขไดเอง เชน หากกลัวตื่นไมทันก็ควรจะเขานอนตั้งแตหัวค่ํา อีกทั้งสามารถตั้งนาฬิกาปลุกไว หรือรูตัววาขี้

เซาก็ส่ังใหคนชวยปลุกอีกแรงหนึ่งก็ได หรือในเรื่องรถติด วิธีแกไขก็ควรเดินทางลวงหนาใหเร็วขึ้น 1-2 ชั่วโมง ดังนั้น กรณี

การตื่นสายหรือรถติดจะใชอางเปนเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไมได 

แตบางกรณีก็อางได เชน ซัพพลายเออรสงของชาและอางวาเปนเหตุสุดวิสัย เพราะในขณะที่พนกังานขับรถไปสง

ของ ปรากฏวามีรถจากอีกดานหนึ่งของถนนวิ่งแหกโคงพุงเขามาชน ทําใหรถพนักงานสงของพลิกคว่ํา ขาวของที่จะนําไป

สงไดรับความเสียหาย กวาจะทําของมาสงใหใหมไดก็ตองใชเวลาอีกหลายวัน กรณีแบบนี้ในทางกฎหมายถือวาเปนเหตุ

สุดวิสัยเพราะอุบัติเหตุเชนวานั้น ตอใหเตรียมการอยางไรก็ปองกันไมได หรือระหวางขับรถเอาสินคามาสงแลวประสบเหตุ 

การณภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน สึนามิ พายุ น้ําทวม แผนดินไหว ฟาผา เหลานี้ก็ใชอางเปนเหตุสุดวิสัยได เพราะตอให

เตรียมการอยางไรก็คงหามภัยธรรมชาติไมได 
อยาลืมจุดสําคัญตรงที่วา ถาเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นและทําใหผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได

กฎหมายกําหนดไววาผูนัน้ไมตองรับผิด ดังนั้นการขับรถตกถนนเพราะแผนดินไหว จงึไมตองรับผิดเรื่องสงของ
ไมทัน และอีกทั้งคนขับก็ไมมีความผิดแมจะมีคนตายจากอุบัติเหตุครั้งนั้น 

เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นทําใหบางคนรอดพนจากความรับผิด ดังนั้นบางทีจึงมีการฉวยโอกาสอางเหตุสุด 

วิสัยกันอยางพร่ําเพรื่อ ซึ่งนักจัดซื้อตองเขาใจใหดีวาอะไรเปนเหตุสุดวิสัย และอะไรที่กฎหมายทานไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัย 

เรื่องนี้ตองอางตัวบทกฎหมายกันหนอย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 8 (หรือที่นักกฎหมายเรียก

แบบยอวา ป.พ.พ. มาตรา 8) ไดบัญญัติไวดังนี้ ... คําวา "เหตุสุดวิสัย" หมายความวาเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะ

ใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวัง

ตามสมควร อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น 



เพื่อแกงง ขออธิบายเพิ่มเติมวา เหตุสุดวิสัย หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น อันไมมีผูใดจะปองกันขัดขวางได แมจะ

ไดใชความพยายามหรือความระมัดระวังอยางที่สุดแลว ดังนั้น เหตุสุดวิสัยจึงเปนเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ยกตัวอยางเชน

เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือที่ภาษาสัญญาระหวางประเทศ เรียกวา Act of God คือเหตุการณที่มนุษยไมไดทํา แต

เทวดาฟาดินเปนผูทํา อยางเชนฟาผา พายุ น้ําทวม แผนดินไหว หรือสึนามิ เปนตน 

ดังนั้น ถาซัพพลายเออรขับรถมาสงสินคา แตรถแหกโคงตกถนนเนื่องจากเบรกแตก ทําใหสินคาเสียหาย กวาจะ

ทําสินคามาสงใหใหมก็ลาชาไปหลายวัน กรณีนี้จะอางเปนเหตุสุดวิสัยไมไดเพราะกฎหมายกําหนดไววาผูที่นํายานพาหนะ 

อันเดินดวยกําลังเครื่องจักรกลมาใชในทาง มีหนาที่ตองตรวจสอบ รักษา เปล่ียน แก ใหเครื่องจักรกลอยูในสภาพที่ม่ันคง

แข็งแรงใชการไดโดยปลอดภัยเสมอ หากไมมีพยานแสดงวาเหตุที่เบรคแตกไมมีใครจะอาจปองกันได แมจะไดจัดการระมัด 

ระวังตามสมควรแลว จะนํามาอางเปนเหตุสุดวิสัยไมได (เทียบเคียงกับแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 3081/2523) 

ซัพพลายเออรขับรถมาดวยความเร็วสูง นอกจากจะเฉี่ยวชนรถคันหนึ่งแลวก็ยังไมสามารถหยุดรถไดทันทวงที 

กอนที่จะแลนไปชนทายรถอีกคันหนึ่งซึ่งอยูหางจุดที่รถเฉ่ียวชนประมาณ 25 เมตร กวาจะเคลียรเรื่องราวกันไดก็ทําใหมา

สงของไมทันเวลา ซัพพลายเออรจึงอางวาเปนเหตุสุดวิสัย แตศาลตัดสินวากรณีนี้ไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัย เพราะเปนเรื่องที่

อาจปองกันไดถาซัพพลายเออรไมขับรถเร็วเกินไป (เทียบเคียงกับแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 2668/2524) 

การที่ลอรถยนตหลุดในขณะขับขี่ ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและบุคคลอื่น หากผูขับขี่ใชความระมัด 

ระวังตรวจตราถึงความสมบูรณของรถยนตกอนใช อุบัติเหตุยอมไมเกิดขึ้น ดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นนี้จึงไมใชเหตุสุดวิสัยที่จะ

นํามาอางปองกันตนเองจากความรับผิดได (เทียบเคียงกับแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 347/2529) 

รถยนตคว่ํา มีผูบาดเจ็บและตาย ขออางที่วาน็อตคันสงพวงมาลัยหลุดนั้น ถึงแมจะจริงก็นํามาอางวาเปนเหตุ

สุดวิสัยไมได เพราะไมใชเกิดจากภัยนอกอํานาจซึ่งไมอาจรูและปองกันได แตเปนเรื่องที่เกิดจากเครื่องจักรกลของรถยนต

ซึ่งเปนหนาที่จะตองตรวจตราดูแล จึงตองรับผิด เพราะมิใชเหตุสุดวิสัย (เทียบเคียงกับแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 634/2501) 

การจะทํางานแบบนักจัดซื้อมืออาชีพ จําเปนตองมีความรูและทักษะในหลายเรื่อง แมจะมิไดทํางานในบริษัท

นานาชาติ แตนักจัดซื้อก็ตอง Think internationally – act locally ผูบริหารระดับสูง 3-4 คนของสถาบัน CIPS แหงประเทศ 

อังกฤษไดเดินทางขามน้ําขามทะเลมาหาผมเมื่อปลายปที่แลวและสงหลักสูตรที่เพิ่งพัฒนาเสร็จใหมเอี่ยมชื่อ Introductory 

Certificate in Purchasing and Supply มาใหอาน และตองการใหสถาบัน AMC ที่ผมดูแลอยู เปนศูนยดําเนินการสอน

และสอบวิชานี้ในระบบ e-exam เปนแหงแรกนอกสหราชอาณาจักร เขาบอกวาตองการใหสถาบัน AMC เปน The First 
International Provider outside UK for CIPS Introductory Certificate in Purchasing and Supply  

แมจะเปนเรื่องนาภาคภูมิใจอยางยิ่งที่เขาใหเกียรติและไววางใจขนาดนั้น แตผมก็บายเบี่ยงใหเขาไปติดตอ

สถาบันอื่น ผมไมอยากรับปากเพราะผมมีประสบการณอยางโชกโชนมาแลวในการทําอะไรที่เปนเจาแรกนั้น มันจะเต็มไป

ดวยอุปสรรคขวากหนามและสารพัดของความไมแนนอน แตหลังจากพูดคุยกันหลายครั้งรวมถึงการเนนที่ความไววางใจ

และมั่นใจที่เขามอบใหกับตัวผม ในที่สุดผมก็ยอมรับปาก และบัดนี้ AMC ก็กลายเปนสถาบันแหงแรกนอกสหราชอาณา 

จักรที่ CIPS แหงประเทศอังกฤษ อนุมัติใหเปนผูดําเนินการสอนและสอบในหลักสูตรใหมเอี่ยมนี้  
หลักสูตรนี้แมจะเรียกชื่อวา Level 2 แตมิใชเปนหลักสูตรขั้นอนุบาลหรือประถม ที่จะตองเรียนไตเตา 

ไปทีละช้ันกอนจะถึง Level 3, 4, 5, 6, 7 แตประการใด แตเขาออกแบบใหเปนหลักสูตรระยะส้ันแบบ Stand 
alone คือไมไดเกี่ยวอะไรกับขั้นไหนทัง้นั้น จึงเหมาะกับผูที่ไมคอยจะมีเวลาเพราะเรียนแค 2 วัน อีกทั้งยังใช
งบประมาณที่ประหยัดสุด ๆ  

ถาทานปฏิบัติงานจัดซื้อในระดับสูง เมื่อไดมาเขาคอรสนี้ทานจะไดประโยชนมาก เพราะจะรูวาลูกนองของทานมี

ความรูครอบคลุมทุกสวนของระบบจัดซื้อแลวหรือยัง จะไดวางแผนจัดกระบวนยุทธใหถูกตอง แตถาทานปฏิบัติงานจัดซื้อ

อยูในระดับกลาง ทานก็จะรูวาส่ิงที่ทําอยูนี้ทานยังขาดอะไรอยู จะตองเติมเต็มในดานใด ไมตองไปควานหาอะไร

สะเปะสะปะและไมจําเปน สวนทานที่ปฏิบัติงานจัดซื้ออยูระดับตนหรือเปนนักจัดซื้อมือใหม ทานจะรูวาคนทํางานจัดซื้อ

ตองรูอะไรบางถึงจะครอบคลุมครบถวนกระบวนการในวงการ Purchasing & Supply  



สถาบัน AMC ของผมไดจัดอบรมและสอบไปแลว 3 รุนเมื่อเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน ที่เพิ่งผาน

ไปนี้ ยังเหลืออีกเพียงรุนเดียวเทานั้นที่จะใชราคาโปรโมชั่นพิเศษ 18,000 บาทนี้ สวนปหนาจะเปนราคาปกติคือ 20,500 

บาท โปรดดูขาวหนา 2 หรือคลิกดูรายละเอียดของ CIPS Program ในเว็บไซตของสถาบันที่ www.thai.org/amc  
ถาจะเรียนรุนที่ 4 ในราคาโปรโมชั่น ตองสมัครและชําระเงินภายในวันที่ 13 ตุลาคมเปนอยางชา ถาไม

ทันก็ตองไปสมัครปหนาในราคาปกติ เพราะราคาพิเศษมีเฉพาะ 4 รุนแรกนี้เทานั้น  
หากไมสะดวกในการเปดเว็บ จะใหสงทางอีเมลหรือทางแฟกซหรือทางจดหมาย ก็ยินดีนะครับ สามารถติดตอไป

ที่อีเมล amc@thai.org หรือโทรศัพท 0 2260 7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700  

และหากทานตองการไดรับเอกสาร “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเชี่ยวชาญ” ที่ทานถืออยูนี้ใหสงไปรษณียถึง

บานทานฟรีทุกเดือน อานเมื่อไรก็ไดตามสะดวก ก็แจงมาได ของฟรีครับ และไมมีเงื่อนไขอะไรหมกเม็ดครับ 


