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บทคดัยอ่ 

 

ในปจัจบุนัการซือ้ขายระหว่างประเทศเขา้มามบีทบาทสาํคญักบัธุรกรรมในประเทศไทย

เป็นอยา่งมาก  โดยประเทศไทยจะมกีารซือ้ขายกบัต่างประเทศอนัมมีลูค่านําเขา้และส่งออก

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในแต่ละปี  ซึง่ในประเทศต่ างๆทีม่กีารทาํการคา้ระหว่างประเทศกไ็ดม้คีวาม

พยายามทีจ่ะพฒันากฎหมายภายในประเทศ เพื่อใหส้ามารถนํามาปรบัใชก้บัการคา้ระหว่าง

ประเทศได ้เพราะการซือ้ขายระหว่างประเทศมลีกัษณะแตกต่างจากการซือ้ขายภายในประเทศ 

ในส่วนของประเทศไทยเกีย่วกบัการพฒันากฎหมายนัน้จากการศกึษาพบว่า ในปจัจบุนั 

ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขอ้พพิาททางดา้นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง 

ประเทศ ทัง้มไิดเ้ป็นภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(United Nations convention on Contracts for the lntematiomal Sale of Goods หรอื ClSG) 

ทาํใหใ้นทางปฏบิตัศิาลไทยตอ้งนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยซ์ึง่เป็นกฎหมายภายในมา

ปรบัใชก้บัขอ้พพิาทเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ มผีลทาํใหเ้กดิปญัหาในการปรบั

ใชบ้ทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยเ์ป็นบทบญัญตัทิีม่เีจตนารมณ์ใหใ้ชก้บัการซือ้

ขายภายในประเทศ แต่เมือ่จาํเป็นตอ้งนํามาปรบัใชก้บัการซือ้ขายระหว่างประเทศจงึเกดิปญัหา

ในดา้นการไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัใินการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่ในส่วนของการศกึษาครัง้น้ี

ไดศ้กึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนความเสีย่งภยั โดยบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยข์องไทยในบทบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งซือ้ขายนัน้ ยงัไมแ่ยกหลกัเรือ่งการโอน
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ความเสีย่งภยัออกจากเรือ่งการโอนกรรมสทิธิ ์โดยถอืว่าถา้กรรมสทิธิย์งัอยูก่บัเจา้ของทรพัย์     

(ผูข้าย) หากเกดิความเสยีหายเกคิขึน้โดยโทษผูซ้ือ้ไมไ่ดแ้ลว้ ผูข้ายยอ่มเป็นฝา่ยรบับาปเคราะห์

นัน้ ในทางกลบักนักรณทีี่ มกีารซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดมผีลทาํใหก้รรมสทิธิใ์นทรพัยน์ัน้โอนไปยงัผู้

ซือ้แลว้ ต่อมาทรพัยน์ัน้สญูหายเสยีหายโดยมใิช่ความผดิของผูข้าย ผูซ้ือ้ยอ่มตอ้งรบัผลในความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ แต่หลกัในเรือ่งการซือ้ขายระหว่างประเทศซึง่ดจูากกฏระเบยีบทางการค้า 

(lncoterms 2000) ไมไ่ดก้ล่าวถงึว่ากรรมสทิธิใ์นสนิคา้นัน้จะโอนเมือ่ใดแต่หลกัน้ีไดก้ําหนดให้

ความเสีย่งภยั (risk) ในตวัสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ตามสญัญาซือ้ขายในเทอมต่างๆ ณ จดุ

ทีต่่างกนั ดงันัน้ การโอนกรรมสทิธิจ์งึตอ้งพจิารณาตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  ซึง่ทาํ

ใหเ้ขา้ใจว่าหลกัในการซือ้ขายระหว่างประเทศนัน้แยกหลกัเรือ่งการโอนกรรมสทิธิอ์อกจากการ

โอนความเสีย่งภยั โดยนํามาโยงกบัการส่งมอบทรพัย ์เน่ืองจากถอืหลกัการควบคุม (concept of 

control) โดยถอืว่าผูใ้ดครอบครองทรพัยน์ัน้อยู ่ผูน้ัน้ยอ่มมโีอกาสปกป้องทรพัยน์ัน้จากภยัพบิตัิ

ไดด้กีว่า ฉะนัน้หากผูข้ายยงัไมส่่งมอบทรพัยเ์มือ่ภยัพบิตัเิกดิขึน้ผูข้ายควรจะตอ้งรบัผดิชอบ ซึง่

เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัการโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตาม

อนุสญัญาสหประชาชาต ิ(CISG) ทาํใหเ้หน็ว่า ตามวรรคทา้ยของ Aricle 67 (1) CISG กําหนด

ไวว้่าความเสีย่งภยัสามารถโอนไปไดโ้ดยไมต่อ้งดวู่าผูข้ายไดย้ดึถอืเอกสารทีม่ผีลต่อการโอน

กรรมสทิธิส์นิคา้ตามกฎหมายสารบญัญตัทิีคู่่กรณเีลอืกหรอืไม ่จงึถอืไดว้่าวรรคทา้ยของ Article 

67 (1) เป็นการบญัญตัเิพื่อยนืยนัว่าภายใต ้CISG นัน้หลกัการโอนความเสีย่งภยักบัหลกักรรม

สทิธใ์นสนิคา้แยกและเป็นอสิระจากกนั 

   เน่ืองจากในปจัจบุนัประเทศไทยยงัถอืหลกักรรมสทิธซิึง่หลกัดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบัหลกั

ความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  และบทบญัญตัขิองกฏหมายไทยตาม 

ป.พ.พ. มาตรา  370-372  กไ็มไ่ดบ้ญัญตัขิึน้เพื่อรองรบัการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย 

ระหว่างประเทศไวเ้ป็นการเฉพาะ เป็นแค่เพยีงบทบญัญตัหิลกัทัว่ไปทีก่ําหนดขึน้เพื่อบงัคบัต่อ 

การโอนความเสีย่งภยัในเรีอ่งการซือ้ขายสนิคา้ตามโครงสรา้งของกฏหมายไทยทีเ่ป็นอยู ่ซึง่

บทบญัญตัดิงักล่าวไมเ่หมาะสมกบัสภาพการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศในปจัจบุนั ผูศ้กึษาจงึ 

เหน็ว่าประเทศไทยควรพจิารณากําหนดคนโยบายตรากฏหมายภายไ้นของไทยเพื่อบงัคบัต่อ

การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโตยกกําหนดหลกัความเสีย่งภยัใหม้คีวามเป็นสากล โดยอาจ

ศกึษาโครงสรา้งของ ClSG และ INCOTERMS เพื่อเอามาปรบัใชใ้หม้คีวามสอดคลอ้งกนักบั 

หลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัในปจัจบุนั ซึง่ขณะน้ีในประเทศไทยกม็รีา่งพระราชบญัญตัสิญัญา 

ซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณา ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า รา่ง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งหลกัความ เสีย่งภยัไว ้และจากการศกึษา

หลกัการโอนความเสีย่งภยัทีบ่ญัญตัไิวใ้นรา่งฉบบัน้ี กม็คีวามสอดคลอ้งกบัประเพณทีางการคา้

ระหว่างประเทศ และ เพื่อใหศ้าลไทยสามารถทีจ่ะพจิารณาตดัสนิคดไีดอ้ยา่งสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามประเพณแีละธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่ างทัว่ไปจากกลุ่ม
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ของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ ทีเ่พิง่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ  อาจจะยงัไมม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการเลอืกเทอมทางการคา้ทีเ่หมาะสม และ

ปลอดภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ และเพื่อใหต้รงตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้ จรงิของ

คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ จงึเสนอแนะไหม้กีารเรง่ผลก้ดนัรา่ง

พระราชบญ้ญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์ฉบบัน้ีออกมามผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย

โดยเรว็และเป็นการยกระดบักฎหมายพาณชิยร์ะหว่างประเทศของไทยใหม้คีวามทดัเทยีม ทาํให้

การซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ัง้ภายในและระหว่างประเทศ เป็นสากลยิง่ขืน้ 
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 ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูต่อ อาจารย ์สุรพล อ่อนอุระ ทีไ่ดใ้หค้วาม

เมตตารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ท่านไดใ้หค้วามรู ้คาํแนะนํา กําลงัใจ คาํปรกึษาทีด่ ี
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

 

ในปจัจบุนัการซือ้ขายระหว่างประเทศเขา้มามบีทบาทสาํคญักบัธุรกรรมในประเทศไทย

เป็นอยา่งมาก  โดยประเทศไทยจะมกีารซือ้ขายกบัต่างประเทศอนัมมีลูค่านําเขา้และส่งออก

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  ในแต่ละปี  ซึง่ในประเทศต่างๆทีม่กีารทาํก ารคา้ระหว่างประเทศกไ็ดม้คีวาม

พยายามทีจ่ะพฒันากฎหมายภายในประเทศ  เพื่อใหส้ามารถนํามาปรบัใชก้บัการคา้ระหว่าง

ประเทศได ้เพราะการซือ้ขายระหว่างประเทศมลีกัษณะแตกต่างจากการซือ้ขายภายในประเทศ 

ในส่วนของประเทศไทยเกีย่วกบัการพฒันากฎหมายนัน้จากการศกึษาพบว่า ในปจัจบุนั 

ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขอ้พพิาททางดา้นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง 

ประเทศ ทัง้มไิดเ้ป็นภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(United Nations convention on Contracts for the lntematiomal Sale of Goods หรอื ClSG) 

ทาํใหใ้นทางปฏบิตัศิาลไทยตอ้งนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยซ์ึง่เป็นกฎหมายภายในมา

ปรบัใชก้บัขอ้พิพาทเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ระห ว่างประเทศ มผีลทาํใหเ้กดิปญัหาในการปรบั

ใชบ้ทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยเ์ป็นบทบญัญัตทิีม่เีจตนารมณ์ใหใ้ชก้บัการซือ้

ขายภายในประเทศ  แต่เมื่อจาํเป็นตอ้งนํามาปรบัใชก้บัการซือ้ขายระหว่างประเทศจงึเกดิปญัหา

ในดา้นการไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัใินการคา้ระหว่างประเทศ  ซึง่ในส่วนของการศกึษาครัง้น้ี

ไดศ้กึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนความเสีย่งภยั  โดยบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยข์อง ไทยในบทบญัญั ตเิกีย่วกบัเรือ่งซือ้ขายนัน้  ยงัไมแ่ยกหลกัเรือ่งการโอน

ความเสีย่งภยัออกจากเรือ่งการโอนกรรมสทิธิ ์  โดยถอืว่าถา้กรรมสทิธิย์งัอยูก่บัเจา้ของทรพัย์      

(ผูข้าย) หากเกดิความเสยีหายเกคิขึน้โดยโทษผูซ้ือ้ไมไ่ดแ้ลว้  ผูข้ายยอ่มเป็นฝา่ยรบับาปเคราะห์

นัน้ ในทางกลบักนักรณทีี ่มกีารซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดมผีลทาํใหก้รรมสทิธิใ์นทรพัยน์ัน้โอนไปยงัผู้

ซือ้แลว้ ต่อมาทรพัยน์ัน้สญูหายเสยีหายโดยมใิช่ความผดิของผูข้าย  ผูซ้ือ้ยอ่มตอ้งรบัผลในความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้  แต่หลกัในเรือ่งการซือ้ขายระหว่างประเทศ ซึง่ดจูากกฏระเบยีบทางการคา้  

(lncoterms 2000) ไมไ่ดก้ล่าวถงึว่ากรรมสทิธิใ์นสนิคา้นัน้จะโอน เมือ่ใดแต่หลกัน้ีไดก้ําหนดให้

ความเสีย่งภยั (risk) ในตวัสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ตามสญัญาซือ้ขายในเทอมต่างๆ  ณ จดุ

ทีต่่างกนั ดงันัน้ การโอนกรรมสทิธิจ์งึตอ้งพจิารณาตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  ซึง่ทาํ

ใหเ้ขา้ใจว่าหลกัในการซือ้ ขายระหว่างประเทศนัน้แยกหลกัเรือ่งการโอนกรรมสทิธิอ์อกจากการ

โอนความเสีย่งภยั โดยนํามาโยงกบัการส่งมอบทรพัย ์เน่ืองจากถอืหลกัการควบคุม (concept of 

control) โดยถอืว่าผูใ้ดครอบครองทรพัยน์ัน้อยู ่ผูน้ัน้ยอ่มมโีอกาสปกป้องทรพัยน์ัน้จากภยัพบิตัิ
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ไดด้กีว่า ฉะนัน้หากผูข้ายยงัไมส่่งมอบทรพัยเ์มือ่ภยัพบิตัเิกดิขึน้ผูข้ายควรจะตอ้งรบัผดิชอบ
1
 ซึง่

เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัหลกัการโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตาม

อนุสญัญาสหประชาชาต ิ (CISG) ทาํใหเ้หน็ว่า ตามวรรคทา้ยของ Aricle 67 (1) CISG กําหนด

ไวว้่าความเสีย่งภยัสามารถโอนไปไดโ้ดยไมต่อ้งดวู่าผูข้ายไดย้ดึถอืเอกสารทีม่ผีลต่อการโอน

กรรมสทิธิส์นิคา้ตามกฎหมายสารบญัญตัทิีคู่่กรณเีลอืกหรอืไม ่จงึถอืไดว้่าวรรคทา้ยของ Article 

67 (1) เป็นการบญัญตัเิพื่อยนืยนัว่าภายใต ้ CISG นัน้หลกัการโอนความเสีย่งภยักบัหลกักรรม

สทิธใ์นสนิคา้แยกและเป็นอสิระจากกนั
2
 

 โดยการศกึษาในเรือ่งสิ ทธิความเสีย่งภยัตามหลกัเกณฑข์องการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศแลว้ ทาํใหเ้หน็ว่า ในต่างประเทศ หลกัในเรือ่งสทิธคิวามเสีย่งภยัมกีารยอมรบัเป็นหลกั

สากลแลว้ แต่ในกฎหมายไทยยงัคงถอืหลกัเรือ่งกรรมสทิธิอ์ยู ่

โดยในการศกึษาครัง้น้ี  จะศกึษาถงึความเป็นมาของหลกัการโอนค วามเสี่ยงภยัว่ามี

ความเป็นมาอยา่งไร  และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกั บการโอนความเสีย่งภยัตามหลกักฎหมายไทย

ไดม้ี บทบญัญตัไิวช้ดัเจนหรอืไม่ อยา่งไร  โดยจะดูควบคู่ไปกบับทบญัญตัแิละหลกัเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้งกบัการโอนความเสีย่ งภยัในต่างประเทศดว้ย  เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกนั  ซือ้จะทาํให้

เหน็ถงึหลกัเกณฑท์ีม่คีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของการโอนความเสีย่งภยั  และต่อมาจะศกึษาคาํ

พพิากษาของศาลไทยในประเดน็ทีว่่า  “ผูร้บัโอนความเสีย่งภยั ” สามารถเป็นโจทกเ์เละมสีทิธใิน

การฟ้องคดหีรอืไม่  เพื่อวเิคราะห์ สภาพปญัหาของการยอมรบัของศาลไทยในปจัจบุนั  และ

วเิคราะหต่์อไปว่า  ผูร้บัโอนความเสยีงภัยตามหลกัของกฎหมายไทยถอืว่ าเป็นผูม้ ีส่วนไดเ้สยี

หรอืไม่ และตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์ท่านัน้หรอืไมถ่งึจะมสีทิธใินการฟ้องคดไีด้  ซึง่จะทาํให้

ทราบว่าประเทศไทยควร จะมกีารพฒันากฎหมาย ในส่วนน้ีไปในทศิทางใดหรอืควรใหศ้าลไทยมี

การยอมรบัหลกัเกณฑด์งักล่าวไดห้รอืไมอ่ยา่งไร 

ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึเหน็สมควรที่ จะทาํการศึกษาเกี่ยวกบัประเด็ นปญัหาดงักล่าวขา้งตน้  

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจในประเดน็น้ีต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั 

 

1. เพื่อศกึษาถงึความเป็นมาของหลกัการโอนความเสีย่งภยั 

2. เพื่อศกึษาถงึหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัทัง้ในและต่างประเทศ 

                                                 
1 สทุธพิล  ทวชียัการ,“ปญัหาการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ:ความจาํเป็นของประเทศไทยในการพฒันา

กฎหมายซือ้ขายระหว่างประเทศ”,ในคู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ.,หน้า22. 
2 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์”การโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามอนุสญัญาสหประชาชาติ

ว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ค.ศ 1980”,(วทิยานิพนธม์หาบณัฑติคณะนิตศิาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2547),หน้า49. 
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3. เพื่อศกึษาถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการโอนความเสีย่งภยัภายในประเทศไทย

ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  และ ศกึษาหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยั

ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตาม  lncoterms 2000 และบทบญัญัตขิอง อนุสญัญา

สหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ  (CISG) รวมทัง้รา่งพระราชบญัญตัสิญัญา

ซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์

4. เพื่อศกึษาและวเิคราะหถ์งึสภาพปญัหาการยอมรบัของศาลไทยในกรณทีีผู่ร้บัโอน

ความเสีย่งภยั จะสามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีดห้รอืไม่เคย วเิคราะหจ์ากหลกักฎหมายไทย

และ ต่างประเทศรวมถงึคาํพพิากษาของศาล 

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาหลกัการโอนความเสีย่งภยัในประเทศไทย  ใหไ้ด้

มาตร-ฐานเป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ 

 

1.3  ขอบเขตการวจิยั 

1. หลกัการโอนความเสีย่งภยั โดยศกึษาถงึความเป็นมาและทฤษฎขีองหลกัดงักล่าว 

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนความเสีย่งภยัในประเทศไทย 

3. กฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนความเสีย่งภยัในต่างประเทศ 

4. คาํพพิากษาของศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั  โดยศกึษาเฉพาะ

คาํพพิากษาของศาลไทย 

5. วเิคราะหส์ภาพปญัหาของการยอมรบัของศาลไทยในปจัจบุนัเกีย่วกบัหลกัเกณฑเ์รือ่ง

การโอนความเสีย่งภยัซึง่เป็นหลกัสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบั  และรา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้

ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณา 

6. สรปุผลการศกึษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อแกไ้ขปญัหาในประเดน็น้ี 

 

1.4  วธิกีารศกึษาวจิยั 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีใชว้ธิวีจิยัเอกสาร  ( Documentw research ) โดยการคน้ควา้รวบรวม

ขอ้มลูและวเิคราะหจ์ากกฎหมายไทย  หลกัเกณฑใ์นเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัตาม  lncotems 

2000 และ 

หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัจา กอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญ าซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ  รวมถงึหนงัสอื  ตํารา วารสาร ขอ้มลูสารสนเทศทางอนิเต อรเ์น็ต และคาํ

พพิากษาของศาลไทย 
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1.5  คาํยอ่ทีใ่ชใ้นการศกึษา 

INCOTERMS หมายถงึ lntemational Commercial Terms. 

  CISG หมายถงึ United Nations Convention on Contracts for the lntemational sale 

of Goods (1980). 

ULIS หมายถงึ Convention relating to Uniform Law for the Intemational Sale of 

Goods. 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษาวจิยั 

1. ทาํใหท้ราบถงึความเป็นมาของหลกัการโอนความเสีย่งภยั 

2. ทาํใหท้ราบถงึหลกัการโอนความเสีย่งภยัทัง้ในและต่างประเทศ 

3. ทาํใหท้ราบถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการโอนความเสีย่งภยัภายในประเทศไทย

ตามบทบญัญัตปิระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัในการซือ้

ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตาม lncoterms 2000 บทบญัญตัขิอง อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ย

สญัญาซือ้-ขายระหว่างประเทศ และรา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์

4. ทาํใหท้ราบถงึสภาพปญัหาการยอมรบัของศาลไทยในกรณทีี่  ผูร้บัโอนความเสีย่งภยั  

จะสามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีดห้รอืไมเ่คยวเิคราะหจ์ากหลกักฎหมายไทยและ ต่างประ-

เทศรวมถงึคาํพพิากษาของศาล และรา่งพระราชบญัญตัสิญั ญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ี่ กําลงั

อยูใ่นระหว่างการพจิารณา 

5. ทาํใหท้ราบถงึแนวทา งในการแกป้ญัหาเรือ่งหลกัการโอนความเสีย่งภยั  ทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัเป็นหลกัสากล  และจะเป็นการผลกัดนัและพฒันาใหก้ารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ

ของไทยนัน้มคีวามกา้วหน้าทดัเทยีมในต่างประเทศ 
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บทที ่2 

 

ความเป็นมาของหลกัการโอนความเสีย่งภยั 

 

2.1 หลกัทัว่ไปของการโอนกรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งภยัในส�ั�ูาูซือ้ขายตามกฎหมายไทย 

 

2.1.1 หลกัการโอนกรรมสทิธิใ์นสญัญาซือ้ขาย 

 

สญัญาซือ้ขายเป็นนิตกิรรมชนิดหน่ึง ซึง่โดยหลกัทัว่ไปแลว้ สญัญาตอ้งเป็นนิตกิรรมสอง

ฝา่ยหรอืหลายฝา่ย โดยมอีงคป์ระกอบของสญัญา คอื 

(1) ตอ้งมคีู่สญัญา 

(2) ตอ้งมกีารตกลงยนิยอมกนั 

(3) สญัญาตอ้งมวีตัถุประสงค ์

และในการก่อนิตกิรรมหรอืสญัญาขึน้นัน้  ผูก้ระทาํจะตอ้งอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายใน

เรือ่งแบบและความสามารถดว้ย
3
 สญัญาอาจจะมคี่าตอบแทนหรอืไมม่คี่าตอบแทนกไ็ด ้

สญัญาซือ้ขายเป็นสญัญาต่างตอบแทนชนิดหน่ึง  กล่าวคอื คู่สญัญาอนัไดแ้ก่ผูซ้ือ้และ

ผูข้ายต่างมหีน้ีต่างตอบแทนกนั  ผูข้ายจาํตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้  และผูซ้ือ้ก็

ตอ้งชาํระราคาตามทีต่กลงกบัผูข้าย  จะเหน็ไดจ้ากบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยม์าตรา 453 ดงัน้ี “อนัว่าการซือ้ขายนัน้  คอืสญัญาซึง่บุคคลฝา่ยหน่ึง  เรยีกว่าผูข้ายโอน

กรรมสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิใหแ้ก่บุคคลอกีฝา่ยหน่ึง  เรยีกว่าผูซ้ือ้  และผูซ้ือ้ตกลงว่าจะใชร้าคา

ทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูข้าย ” จากบทบญัญัตมิาตราน้ีจะเหน็ว่า  สาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายกค็อื  

เรือ่งการโอนกรรมสทิธิแ์ละเรือ่งการชาํระราคา 

ดงันัน้ในฐานะทีห่ลกัการโอนกรรมสทิธิเ์ป็นส่วนหน่ึงของส�ั�ูาูซือ้ขาย และเป็นส่วน 

หน่ึงของการศกึษาของหวัขอ้ในสารนิพนธน้ี์  ผูเ้ขยีนจงึขอนําเรือ่งการโอนกรรมสทิธิม์ากล่า วถงึ

ดว้ย 

"กรรมสทิธิ”์ ซึง่เรยีกกนัในกฎหมายไทยนัน้ ในกฎหมายโรมนัเรยีกว่า “proprietas” ซึง่ 

หมายถงึอํานาจทีจ่ะจดัการอยา่งหน่ึงอยา่งใคกบัทรพัยส์นิของตนกไ็ด้  และมกัใชคู้่กบัคาํว่า  

“proprius” ซึง่หมายถงึสถานะความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ บางครัง้คาํทัง้สองน้ีมกัเรยีกรวมกนัว่า 

“Jura in re” (right in propedy) เขา้ใจว่าคาํหน่ึงคาํใดในสามคาํน้ีคอืกรรมสทิธิท์ ัง้สิน้  กรรมสทิธิ ์

มวีวิฒันาการจากกฎหมายโรมนัเรอืยมา  โดยมทีฤษฎกีฎหมายต่าง  ๆ คอยผลกัคนัใหก้ฎหมาย

                                                 
3 ประกอบ  หุตะสงิห,์กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยนิตกิรรมและสญัญา,พ.ศ. 2513,หน้า9. 
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ผนัแปรไปตามกาลสมยั  ประเทศทยีอมรบัทฤษฎต่ีางกนัจงึมบีทบญัญตัเิกยีวกบักรรมสทิธิใ์ น

ทรพัยส์นิต่างกนั
4
 

เมือ่พจิารณาจากกฎหมายของประเทศต่าง ๆ แลว้พอจะจดัแบ่งระบบกรรมสทิธิเ์ป็นสอง 

ระบบใหญ่ ๆ ดงัน้ี
5
 

 

(1) ระบบกฎหมายทีไ่มไ่ดแ้ยกกฎหมายลกัษณะหน้ีออกจากกฎหมายลกัษณะทรพัยโ์ดย

เครง่ครดั 

 

ไดแ้ก่ระบบกฎหมายทีบ่ญัญตัถิงึหน้าทีอ่นัเกิ ดจากหน้ี (เช่น หน้าที่ทีจ่ะส่งมอบทรพัย์

ใหแ้ก่กนั) แลว้ยงัไดบ้ญัญตัถิงึเรีอ่งการโอนทรพัยส์ทิธไิวด้ว้ย  เช่น กฎหมายฝรัง่เศส  กฎหมาย

องักฤษ และกฎหมายไทย กล่าวก่อนเพยีงแต่ทาํสญัญาซือ้ขายกท็าํใหก้รรมสทิธิเ์ปลีย่นมอื 

 

(2) ระบบกฎหมายทีแ่ยกเรือ่งหน้ีเดด็ขาดจากเรือ่งทรพัย ์

 

กฎหมายของประเทศร ะบบน้ีไดจ้าํกดั บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัเรือ่งหน้ีใหม้แีต่หน้าทีท่ีเ่กดิ

จากหน้ีจรงิ ๆ ส่วนเรือ่งการโอนทรพัยสทิธนิัน้ และมพีธิกีารอกีอยา่งหน่ึงต่างหากทีจ่ะทาํให ้

ทรพัยสทิธโิอนไปอนัไมเ่กีย่วกบัหน้าทีท่ีเ่กดิจากหน่ึงตามกฎหมายระบบน้ีบุคคลอาจโอน

กรรมสทิธิใ์หบุ้คคลอื่น โดยไมม่หีน้าทีต่ามกฎหมายลกัษณะหน้ีเลยกไ็ด้  ประเทศทีใ่ชร้ะบบน้ี

ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนั ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ 

 

2.1.2 ทฤษฎคีวามเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย 

 

ทฤษฎคีวามเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทฤษฎคีวามเสีย่งภยัใน

สญัญาต่างตอบแท น เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายถอืเป็นสญัญาต่างตอบแทนประเภทหน่ึง การ

แบ่งแยกประเภทของสญัญ า สามารถแบ่งแยกไดห้ลายอยา่ง การแบ่งแยกทีส่าํคญั อยา่งหน่ึงคอี 

การแบ่งแยกเป็นสญัญาฝา่ยเดยีว และเป็นสญัญาต่างตอบแทน 

สญัญาฝา่ ยเดยีวนัน้ไดแ้ก่ สญัญ าทีคู่่สญัญาแต่เพยีงฝา่ยเดยีวเท่านั ้ น มหีน้ีอนัจะตอ้ง

ชาํระใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง โดยทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไมม่ขีอ้ผกูพนัอนัเป็นหน้ีทีจ่ะตอ้งชาํระ

                                                 
4 วษิณุ  เครอืงาม,คาํอธบิายกฎหมายว่าดว้ยซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให,้พมิพค์รัง้ที ่6 (พ.ศ.2537). 

 
5 หยุด  แสงอุทยั,การไดท้รพัยสทิธใินสงัหารมิทรพัย,์วารสารนิตศิาสตร,์ปีที1่5,เล่ม10,(ตุลาคม2485):หน้า21-

23. 
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ตอบแทนใหคู้่สญัญาฝา่ยแรกแต่อยา่งใดเลย เช่น สญัญาใหโ้ดยเสน่หา สญัญายมื และสญัญา

ฝากทรพัย ์เป็นตน้ 

ส่วนสญัญาต่างตอบแทนนัน้ ไดแ้ก่ สญัญาซึง่คู่สญัญาทั ้ งสองฝา่ยต่างมหีน้าทีจ่ะตอ้ง

ชาํระตอบแทนซึง่กนัและกนั เช่น สญัญาซือ้ขาย ผูข้ายมหีน้าทีต่อ้งโอนกรรมสทิธิแ์ละส่งมอบ

ทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูซ้ีอ้ ผูช้ ีอ้กม็หีน้าทีต่อ้งชาํระราคาใหแ้ก่ผูข้าย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมสีญัญาอื่น 

ๆ อกี เช่น สญัญาแลกเปลีย่น เป็นตน้
6
 

กรณทีีเ่ป็นสั ญญาฝา่ยเดยีว คอืสญัญาทีม่ไิดก่้อหน้ีใหอ้กีฝา่ยหน่ึงทีจ่ะตอ้งชาํระตอบ

แทนนัน้จะไมม่ปีญัหาเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั เช่น ในสญัญาฝากทรพัย ์ซึง่ถอืว่าเป็นสญัญา

ฝา่ยเดยีวเพราะผูร้บัฝากแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ มหีน้าทีจ่ะตอ้งคนืทรพัยใ์หผู้ฝ้าก ดงันัน้ ถา้

ทรพัยท์ี่ ฝากวนิาศลงโดยเหตุอนัมใิช่ความผดิผูร้บัฝาก ความเสยีหายยอ่มตกแก่ผูฝ้ากซึง่เป็น

เจา้หน้ีในมลูหน้ี ผูร้บัฝากซึง่เป็นลกูหน้ียอ่มหลุดพน้จากความรบัผดิ เพราะทรพัยท์ีฝ่ากถูก

ทาํลาย จงึไมม่สีิง่ใดทจีะตอ้งคนืใหผู้ฝ้าก ถอืว่าการชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยั ดว้ยเหตุอยา่งใคร

ยา่งหน่ึง อนัจะโทษลกูหน้ีไมไ่ด้
7
 

แต่ถา้ในกรณทีีเ่ป็นสญัญาต่างตอบแทน ซึง่มหีน้ีสองฝา่ยทีจ่ะตอ้งชาํระหน้ีต่างตอบแทน

แต่คู่สญัญาฝา่ยหลงัซึง่ยงัคงสามารถปฏบิตักิารชาํระหน้ีไดจ้ะยงัคงตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่คู่สญัญา

ฝายแรกอกีหรอืไม ่กรณเีช่นน้ี ปญัหาในเรือ่งความเสีย่งภยัยอ่มเ กดิขึน้ เพราะถา้คู่สญัญาฝา่ย

หลงัยงัคงผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระหน้ี ความเสีย่งภยักจ็ะตกแก่คู่สญัญาฝา่ยหลงั เพราะจะตอ้งชาํระ

หน้ีโดยไมไ่ดอ้ะไรเป็นสิง่ตอบแทน แต่ถา้กฎหมายถอืว่าฝา่ยหลงัหลุดพน้จากการชาํระหน้ี แมว้่า

จะสามารถปฏบิตักิารชาํระหน้ีได ้กเ็ท่ากบัว่าความเสีย่งภยั ตกไดแ้ก่คู่สญัญาฝา่ยแรก ซึง่จาก

ปญัหาทีก่ล่าวมาจะเหน็ไคว้่ามเีฉพาะในกรณทีีเ่ป็นสญัญาต่างตอบแทนเท่านัน้ จะไมม่กีรณทีี่

เป็นสญัญาฝา่ยเดยีว 

ในสญัญาซือ้ขายกเ็ช่นกนั เมือ่ปญัหาในเรือ่งความเสีย่งภยัเ กดิขึน้ว่าจะตกอยูแ่ก่

คู่สญัญาฝา่ยใดนัน้ มหีลกัทัว่ไปในการแกป้ญัหา และมขีอ้ยกเวน้ของหลกัทัว่ไป ซึง่โดยสรปุแลว้ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งความเสีย่งภยัทีส่าํคญั มอียูส่ามทฤษฎี
8
 ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ทฤษฎลีกูหน้ีเป็นผูร้บัภยั (Res perit debitori) 

 

                                                 
6 จติต ิ ตงิศภทัย,์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 2 มาตรา 354 ถงึ 452 ว่าดว้ยมลูแห่งหน้ี,พมิพ์

ครัง้ที4่,กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพม์หาวทิยาลยั. 
7 อจัฉรา  คาํดว้ง,”การโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย”(วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวยิา

ลยัธรรมศาสตร,์2538),น.9. 
8 เรื่องเดยีวกนั 
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ตามหลกัทัว่ไปของสญัญาต่างตอบแทน  เมือ่การชาํระหน้ีของคู่สญัญาจากฝา่ยหน่ึงตก

เป็นพน้วิสยั คู่สญัญาฝา่ยนัน้กห็ลุดพน้จากการชาํระหน้ีในขณะเดยีวกนัคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงก็

หลุดพน้จากการทีต่อ้งชาํระหน้ีตอบแทน  หากไดช้าํระหน้ีไปแลว้กอ็าจจะเรยีกสิง่ทีไ่ดช้าํระไป

แลว้คนืได้ จะเหน็ไดว้่าการชาํระหน้ีของลกูหน้ีตกเป็นพน้วสิยั  ทาํใหล้กูหน้ึหลุดพน้จากความรบั

ผดิ แต่ในขณะเดยีวกนัลกูหน้ีกไ็มม่สีทิธเิรยีกใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยชาํระหน้ีตอบแทนได้  จงึสรปุเป็น

หลกัไดว้่าในสญัญาต่างตอบแทน “การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยั  ลกูหน้ีจะเป็นผูร้บัภยั ”  ตามหลกั

ลาตนิทีว่่า Res perit debitori
9
 ตวัอยา่งของสญัญาทีใ่ชห้ลกัน้ี  เช่น สญัญาเช่าทรพัย์  หาก

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าสญูเสยี  หายจนไมอ่าจใหเ้ช่าไดโ้ดยไมใ่ช่ความผดิของฝา่ยใด  ผูใ้หเ้ช่าในฐานะ

ลกูหน้ีหลุดพน้จากความรบัผดิโดยไมต่อ้งหาทรพัยส์นิมาใหเ้ช่า  ในขณะเดยีวกนักไ็มม่สีทิธไิดค้่า

เช่า หรอืตวัอยา่งของสญัญาว่าจา้ง  เช่น นาย ก. จา้งบรษิทัเดนิเรอืของ  ข. ใหข้นส่งข้าวไป

ต่างประเทศ ก่อนถงึกําหนดส่งรฐับาลสัง่หา้มไมใ่หส้่งขา้วออกนอกประเทศ การขนส่งขา้วซึง่เป็น

การชาํระหน้ีของบรษิทั ข. ลกูหน้ีตกเป็นพน้วสิยั  อนัจะโทษฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมไ่ด้  ทัง้น้ีบรษิทั ข. 

หลุดพน้จากการชาํระหน้ี ในขณะเดยีวกนักไ็มม่สีทิธไิดร้บัชาํระหน้ีค่าระวางพาห นะในการขนส่ง

จากนาย  ก. 

เหตุผลของหลกัดงักล่าวกค็อื  ในสญัญาต่างตอบแทน  การชาํระหน้ีของคู่สญัญาแต่ละ

ฝา่ยจะเป็นเงือ่นไขของกนัและกนั  หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื  ไมม่คีู่สญัญาฝา่ยใดทีจ่ะยอมผกูพนั

ตนโดยไมม่ผีลประโยชน์ตอบแทน
10

 จงึทาํใหเ้กดิทฤษฎทีีว่่างลกูหน้ีเป็นผูร้บัภยั  ซึง่ถอืเป็นหลกั

ทัว่ไปในการแกป้ญัหาเรือ่งความเสีย่งภยัในสญัญาต่างตอบแทน 

 

(2) ทฤษฎเีจา้หน้ีเป็นผูร้บัภยั (Res perit creditori) 

 

เมือ่นําหลกัทัว่ไปเรือ่งความเสีย่งภยัในสญัญาต่างตอบแทนทีว่่า  “การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยั

ยอ่มเป็นภยัแก่ลกูหน้ี ” (Res perit debitori) มาปรบักบัสญัญาต่างตอบแทนชนิดทีม่หีน้ีเป็นการ

โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยเ์ฉพาะสิง่  เช่นสญัญาซือ้ขาย  แลว้ผลกเ็ป็นว่า  หากทรพัยท์ีซ่ ือ้ขายวนิาศ

ไปทาํใหไ้มส่ามารถชาํระหน้ีโอนกรรมสทิธิส์่งมอบทรพัยน์ัน้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  (เจา้หน้ี) ไดแ้ลว้ผูข้าย 

(ลกูหน้ี) กไ็มม่สีทิธทิีจ่ะไดร้ ับการชาํระราคาตอบแทน  สญัญาเป็นอนัสิน้สุดลง  ผูข้าย (ลกูหน้ี) 

เป็นฝา่ยทีต่อ้งรบัเคราะหร์า้ยซึง่กรณดีงักล่าวนกักฎหมายโรมนัเหน็ว่า  ไมม่คีวามเป็นธรรม  

เน่ืองจากเหน็ว่าการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่  มทีรพัยส์นิเป็นวตัถุแห่งสทิธิ  เป็นสทิธทิีม่อียูเ่หนือ

                                                 
9 จีด๊  เศรษฐบุตร,หลกักฎหมายแพ่งลกัษณะนิตกิรรมและหน้ี,พมิพค์รัง้ที3่,(กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพแ์ละทาํ

ปกเจรญิผล,2524):หน้า 335. 
10 อจัฉรา  คาํดว้ง,เรื่องเดยีวกนั,หน้า10. 
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ทรพัย์ มใิช่เหนือบุคคล
11

 จงึไดว้างหลกักกฎหมาย  ซึง่ถอืเป็นขอ้ยกเวน้หลกัทัว่ไปของการโอน

ความเสีย่งภยัในสญัญาต่างตอบเเทน สาํหรบักรณสีญัญาซือ้ขายไวโ้ดยใหภ้าระความเสีย่งภยัตก

แก่ผูซ้ือ้ (เจา้หน้ึ) ทนัททีีท่าํสญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาด  (The sale is concluded) ซึง่ถา้คู่สญัญา

ใดทาํการซือ้ขายโดยตกลงจะทาํการส่งมอบในภายหลงัในภายหลงัช่วงเวลานบัแต่ทาํการซือ้ขาย

เสรจ็เดด็ขาดจนถงึเวลาส่งมอบ หากทรพัยซ์ึง่ซือ้ขายกนันัน้วนิาศลงโดยเหตุอนัมใิช่ความผดิของ

ผูข้าย (ลกูหน้ี) แลว้ ผูข้าย (ลกูหน้ี) ยอ่มหลุดพน้จากหน้ีทีจ่ะตอ้งทาํการส่งมอบ  แต่สญัญายงัคง

มผีลบงัคบัให้ผูซ้ือ้ (เจา้หน้ี) ตอ้งชาํระราคาแต่ถา้หากชาํระราคาไปแลว้กเ็รยีกคนไมไ่ด้  ผลกค็อี 

ผูซ้ือ้ (เจา้หน้ี) เป็นผูร้บัภาระเสีย่งภยัในความวนิาศตามหลกัลาตนิทีว่่า  periculum rei venditae 

เพราะไมม่ตีวัทรพัยท์ีจ่ะส่งมอบแต่ตอ้งชาํระราคา
12

 

ทัง้น้ีเพราะในสายตาของกฎหมายโรมนั  คาํนึงถงึทางไดเ้สยีของคู่สญัญาเป็นสาํคญัคอื  

ถา้ทรพัยท์ีซ่ ือ้ขายมคี่าเพิม่ขึน้เมือ่ซือ้ขายแลว้  ผูข้ายไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าทีเ่พิม่ขึน้นัน้ตาม

สุภาษติทีว่่า commodum rei venditae ดงันัน้ เมือ่ผูซ้ือ้เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลดขีึน้ดงักล่าว  หาก

เกดิผลรา้ยผูซ้ือ้กต็อ้งรบัผล นัน้ เช่นกนั 

จงึอาจสรปุไดว้่า ในสญัญาต่างตอบแทน ซึง่มวีตัถุประสงคเ์ป็นการโอนกรรมสทิธิใ์น 

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่  “เจา้หน้ียอ่มเป็นผูร้บัความเสีย่งภยัในการทีก่ารชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยั ” ตาม

หลกั Res perit creditori อนัเป็นขอ้ยกเวน้หลกัทัว่ไปของความเสีย่งภยัในสญัญา ต่างตอบแทน 

แต่เน่ืองจากสญัญาทีม่หีน้ีโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยเ์ฉพาะสิง่น้ีมตีวัทรพัยอ์นัเกีย่วกบัวตัถุแห่งหน่ึง

ซึง่ใชใ้นการชาํระหน้ีตามสญัญา  โอกาสทีท่รพัยน์ัน้จะพนิาศลงเกดิขึน้ไดง้า่ยกว่าสญัญาทีม่วีตัถุ

แห่งหน้ีประเภทอื่นทัง้สญัญาประเภทน้ีคุน้เคยและใชก้นับ่อยจงึ อาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิไปว่าหลกั

กฎหมายเกีย่วกบัความเสีย่งภยัในสญัญาประเภทน้ีเป็นหลกัทัว่ไปของความเสีย่งภยัในสญัญา

ตางตอบแทน 

 

(3) ทฤษฎเีจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูร้บัภยั  (Res perit domino) 

 

ความเป็นมาของทฤษฎน้ีีมคีวามมุง่หมายเกีย่วกบัการแกป้ญัหาอยา่งอื่นทีม่ใิช่สญัญาซือ้

ขายตามทีป่รากฏในกฎหมายของชนเผ่าเยอรมนั  (Germanic Law) มคีวามหมายเกีย่วกบัความ

เสีย่งภยัของผูท้ีนํ่าทรพัยไ์ปวางไวเ้ป็นประกนัในการกูย้มืทีแ่มท้รพัยท์ีว่างนัน้ทาํลายไปในเหตุที่

มใิช่ความผดิของผูร้บัไว้ ถอืว่าหน้ีกูย้มืนัน้ยงัคงมอียู่  ถา้ทรพัยซ์ึง่จาํนําใหไ้วเ้ป็ นประกนัวนิาศลง 

ความวนิาศเป็นภยัแก่เจา้ของซึง่ยงัคงมฐีานะเป็นลกูหน้ีต่อเจา้หน้ีผูร้บัจาํนํา (pignus in bonis 

                                                 
11 เรื่องเดยีวกนั,หน้า11 
12 เรื่องเดยีวกนั. 
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debitoris manere, et ideo pisi perire dubium non est) มาสรปุเป็นหลกัไดว้่า “res perit 

domino”
13

 

เหน็ไดว้่าจดุเริม่ตน้ของหลกัน้ีมไิดก้ําหนดขึน้เพื่อแกป้ ั ญหาความเสีย่งภยัในสญัญาต่ าง

ตอบแทน แต่ใชก้บัหน้ีทีจ่ะตอ้งส่งมอบทรพัยค์นืลกูหน้ี หน้ีทีจ่ะตอ้งคนืทรพัยเ์ฉพาะสิง่ยอ่มหลุด

พน้ความวนิาศตกเป็นภยัแก่เจา้ของทรพัย ์แต่ในศตวรรษที ่ 17-18 นกักฎหมายสาํนกักฎหมาย

ธรรมชาตไิดนํ้าเอาสุภาษติ Res perit domino ดงักล่าวมาใชอ้ธบิ ายหลกักฎหมายโรมนัทีว่่า ผู้

ซือ้เป็นผูร้บัความเสีย่งภยัเมือ่ทาํสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ (Periculum rei venditae) โดย

อธบิายเป็นว่าในสญัญาซือ้ขายผูช้ายยงัคงเป็นผูเ้สีย่งภยัเท่าทีเ่ขาเป็นเจา้ของทรพัยท์ีซ่ ือ้ขาย 

ทัง้น้ีเป็นเพราะเขา้ใจว่าโอนทรพัยใ์นกฎหมายโรมนันั ้ น การส่งมอบไมส่าํคญั เหตุแห่งการโอน

เพยีงพอทีจ่ะโอนกรรมสทิธิ ์กรรมสทิธิจ์งึผ่านโดยสญัญาทีเ่ป็นบุคคลสทิธ ิดงันัน้กรรมสทิธิใ์น

ทรพัยซ์ือ้ขายจงึโอนไปยงัผูซ้ือ้นบัแต่ทาํสญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาด ความวนิาศจงึตกเป็นพบัแก่

ผูซ้ือ้ซึง่เป็นเจา้ของ (แต่กฎหมายโรมนัเดมินั ้ น ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า ผูซ้ือ้ไมไ่ดเ้สีย่งภยัใน

ฐานะผูม้กีรรมสทิธิต์ามสุภาษติน้ีแต่ (Traditio) เป็นการโอน โดยประเทศฝรัง่เศสไดร้บัแนวคดิ

ดงักล่าวบญัญตัไิวใ้นมาตรา 1138 ประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศส (Code Civil) ตามหลกั Res 

perit domino
14

 และประเทศองักฤษไดร้บัเอ าหลกั Res perit domino ไปบญัญตัไิวใ้น

พระราชบญัญตัขิายสนิคา้ (The Sale of Goods Act 1979) มาตรา 20 (1)
15

 

 

 

หลกัการโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายระหว่างประเทศ 

 

2.2 ขอ้ความคดิทางกฎหมายว่าดว้ยเรือ่งความเสีย่งภยั 

 

ความเสีย่งภยั (risk) หรอืหลกัความเสีย่งภยั (rules on  risk) หรอืหลกัทฤษฎคีวามเสีย่ง

ภยั (theory of risk) ในเชงิขอ้ความคดิทางกฎหมาย  (legal concept) หมายถงึความเสยีหาย

จากอุบตัเิหตุทีเ่กดิต่อสนิคา้  (accidental inju7 to the goods หรอื casualty to thc goods) โดย

ครอบคลุมรวมถงึการลกัทรพัย์  (theft) ยดึ (seizure) ทาํลาย (destruction) ทาํความเสยีหาย 

(damage) และทาํใหเ้สื่อมสภาพ  (detcr1+oration) ผลจากการลกัทรพัย์  ยดึ หรอืทาํลายสนิคา้

ยอ่มทาํใหส้นิคา้นัน้สญูหายไปทัง้หมด น่าสงัเกตว่า ความเสีย่งภยัมคีวามเกีย่วพนักบัพฤตกิารณ์

                                                 
13 หสัวุฒ ิ วฑิติวริยิกุล,”การโอนความเสีย่งภยั:ปญัหาการใชม้าตรา370แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย”์,วารสารนิตศิาสตร2์8(ธนัวาคม2541),น.646. 
14 เรื่องเดยีวกนั.,หน้า647. 
15 เรื่องเดยีวกนั. 
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ซึง่ลกูหน้ีตอ้งรบัผดิชอบในพฤตกิารณ์ทีล่กูหน้ีหรอืเจา้ หน้ีไมต่อ้งรบัผดิชอบ  ส่วนกรณสีนิคา้ที่

เกดิความเสยีหายยงัอาจอยูใ่นวสิยัทีจ่ะแกไ้ขเยยีวยาได้ แต่หากสนิคา้เกดิเสื่อมสภาพลง  กลบัจะ

มผีลทาํใหก้ารปฏบิตักิารชาํระหน้ีของฝา่ยผูข้ายอาจเน่ินชา้เกนิสมควร  เช่น ไมอ่าจส่งมอบสนิคา้

ทีซ่ือ้ขายใหก้บัผูซ้ือ้ไดภ้ายในระยะเวลาทีต่ กลงกนัหรอืสนิคา้ไมม่คีุณภาพหรอืลกัษณะตรงตาม

สญัญาซือ้ขาย กฎหมายบางประเทศถงึกบัถอืว่าคู่สญัญาฝา่ยดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตักิารชาํระ

หน้ีตามส�ั�ูาูซือ้ขายได้  จงึตกเป็นฝา่ยทีไ่มป่ฏบิตัติามสญัญาซือ้ขายและอาจกลายเป็นผู้

รบัภาระความเสีย่งภยัในกรณดีงักล่าวเอง 

หลกัทฤษฎีความเสีย่งภยัมคีวามแตกต่างจากเหตุสุดวสิยั  (forcc majeure) เพราะเหตุ

สุดวสิยัไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัเรือ่งการเฉลีย่ความเสีย่งภยัหรอืการแบ่งเบาภาระความเสีย่งภยั  

(allocation of risk) เหตุสุดวสิยัเป็นเหตุทีท่าํใหคู้่สญัญาฝา่ยทีป่ฏบิตัผิดิสญัญาไดร้บัการยกเวน้

ความรบัผิดในค่าเสยีหายเมือ่ตนไมไ่ดท้าํการปฏบิตักิารชาํระหน้ีเพราะเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของตน
16

 

ทฤษฎคีวามเสีย่งภยัแตกต่างจากหลกักฎหมายเกีย่วกบัเหตุทีท่าํใหไ้มส่ามารถปฏบิตักิารชาํระ

หน้ีตามสญัญาไคอ้กีต่อไปตามหลกักฎหมายองักฤษทีเ่รยีกว่า  the doctrine of frustration 

เพราะหลกักฎหมายเกีย่วกบัเหตุทีท่าํใหไ้มส่ามารถปฏบิตักิารชาํระหน้ีตามสญัญาไดอ้กีต่อไป

เป็นเรือ่งของสญัญาทีส่ ิน้สุดลงโดยสญัญานัน้สิน้ผลลง  (frustrate) เพราะเหตุทีไ่มธ่รรมดาและ

เหตุนัน้เป็นเหตุทีไ่มส่ามารถเลง็เหน็ล่วงหน้าได้  (some extraordinary and unforeseeable 

event) ส่งผลทาํใหคู้่สญัญาไมม่คีวามรบัผดิต่อกนัอกีต่อไปหรอืหลุดพน้จากการปฏบิตัติาม

สญัญาหรอืหลุดพน้จา กการปฏบิตักิารชาํระหน้ีนัน้ ทนัที
17

 หากเทยีบกบักฎหมายไทยน่าจะ

อนุโลมเป็นเรือ่งของพฤตกิารณ์ซึง่ทาํใหก้ารชาํระหน้ีเป็นอนัพน้วสิยั 

ความเสีย่งภยัในบรบิทของเรือ่งซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ตามกฎหมายของ 

หลายประเทศรวมกงึบทบญัญตัขิอง  CISG หมายความรวมถงึความสญูเสยีจากวนิาศภยั  

(casual physical 1oss) หรอืมคีวามเสยีหายต่อสนิคา้หรอืสนิคา้เสื่อมสภาพ  (damage to or 

deterioration of the goods)
18

 

ตวัอยา่งเหตุทีก่่อใหเ้กคิความสญูหายหรอืเสยีหายต่อสนิคา้ในบรบิทของเรือ่งความเสีย่ง

ภยั เช่น เรอืจมหรอืยานพาหนะประเภทอื่นสาํหรบัการขนส่งสนิคา้ไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้

                                                 
16 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์”การโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามอนุสญัญา

สหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศค.ศ.1980” 

(กรุงเทพมหานคร:สารนิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2547)หน้า25-26. 
17 พนิยั ณ นคร,”หลกักฎหมายเกีย่วกบัเหตุทีท่าํใหไ้ม่สามารถปฏบิตักิารชาํระหน้ีตามสญัญาไดอ้กีต่อไป(The 

Doctrine of Frustration in the English Law of Contract)”เอกสารประกอบการบรรยาย(กรุงเทพมหานคร:

คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ม.ป.ท.),(อดัสาํเนา). 
18 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า25-26. 
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(stranding) สนิคา้ในโกดงัสญูหายเน่ืองจากอคัคภียั  ความเสยีหายของสนิคา้เกคิจาก

บุคคลภายนอกเป็นผูก้ระทาํ  (damage to the goods by a stranger) การผสมน้ํามนัคุณภาพ

ตํ่าลงไปในน้ํามนัทีข่นส่งโดยทางเรอื สนิคา้เกดิเสื่อมสภาพเน่ืองจากความล่าชา้ในการขนส่งเกดิ

การสบัเปลีย่นสนิคา้ทีซ่ือ้กบัสนิคา้อื่น  (confusion of the goods sold with other goods) 

น้ําหนกัสนิคา้หายไปเน่ืองจากความรอ้นขา้วโพดเสื่อมสภาพ เน่ืองจากความชืน้  สนิคา้สญูหาย

เน่ืองจากมกีารลกัทรพัย์  ผูข้นส่งหรอืลกูจา้งเลนิเล่อหรอืละเวน้กระทาํการขณะทาํการบรรทุก

สนิคา้ (during loading) หรอืขณะทาํการขนส่ง (during transit) มกีารขนถ่ายสนิคา้ลงแบบ

ฉุกเฉิน (unloading in emergencies) หรอืเหตุอื่นทีก่่อใหเ้กดิผล เป็นการทาํลายหรอืทาํใหส้นิคา้

เสื่อมสภาพลง 

ปจัจบุนัไมถ่อืว่าความเสีย่งภยัทางการเมอืง  (political risk) เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นบรบิทของ

เรือ่งความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  ความเสีย่งภยัทางการเมอืงส่วนให�ู่

ไดแ้ก่ การรบัสนิคา้ (connscation) การออกมาตราการหา้มนําเขา้หรอืส่งออกสนิคา้  การสรา้ง

ขอ้จาํกดัในการโอนเงนิตราต่างประเทศออกนอกประเทศ  การออกขอ้หา้มเคลื่อนยา้ยทุน
19

 เป็น

ตน้ ซึง่อาจเทยีบเคยีงไดพ้ฤตกิารณ์ทีท่าํใหก้ารชาํระหน้ีพน้วสิยั  ประเภทการพน้วสิยัทาง

เศรษฐกจิ อยา่งไรกต็าม หากเป็นความเสีย่งภยัเกดิจากเหตุสงคราม ถอืว่า เป็นเหตุของความ

เสีย่งภยัตามสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศไดโ้ดยมผีูเ้หน็ว่า  เน่ืองจากความเสีย่งภยัจากเหตุ

สงครามสามารถเอาประกนัภยัเพื่อขอรบัความคุม้ครองได้  เช่น กรมธรรมม์าตรฐานประเภท  

Institute War Clause
20

 

 

2.2.1 ผลทางกฎหมายของการโอนความเสีย่งภยั 

 

หลกัการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย  (the mles on passing of risk or the rules 

on risk allocation) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์กรณสีนิคา้ทีซ่ือ้ขายเกคิสญูหายหรอื

เสยีหายจากภยัพบิตัหิรอือุบตัเิหตุทีไ่มอ่าจโทษฝา่ยใดหรอืโทษใครไดใ้นระหว่างหลงัจากการทาํ

สญัญาซือ้ข ายและอยูใ่นระหว่างการปฏบิตักิารชาํระหน้ีของคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขาย  

(between conclusion and fulfillment of the contract) ปญัหาว่าระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย  คู่สญัญา

ฝา่ยใดจะเป็นผูร้บัภาระความเสีย่งภยัหากสนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหาย  และจดุเวลาใดทีค่วาม

เสีย่งภยัได้ โอนไปยงัผูซ้ือ้แลว้ เพราะเมือ่สนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหายผูซ้ือ้อาจไมไ่ดร้บัสนิคา้

ตามทีซ่ือ้หรอือาจไดร้บัสนิคา้เพยีงบางส่วนในส่วนทีไ่มไ่ดร้บัความเสยีหาย
21

 จดุเวลาทีค่วาม

                                                 
19 เรื่องเดยีวกนั,หน้า27. 
20 เรื่องเดยีวกนั,หน้า28. 
21 เรื่องเดยีวกนั. 
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เสีย่งภยัโอนไปจะเป็นตวักําหนดว่าผูซ้ือ้ยงัคงมคีวามผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระราคาสนิคา้ทีซ่ือ้อกี

หรอืไม ่

กฎหมายทีบ่งัคบัต่อการซือ้ขายสมยัใหมข่องหลายประเทศมกักําหนดผลทางกฎหมาย

ของหลกัการโอนความเสีย่งภยั  ว่าดว้ยเรือ่งหลกัการโอนความเสีย่งภยัส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งใน

บรบิทของปญัหาทางกฎหมายว่า หากสนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหายก่อนสนิคา้จะถงึผูซ้ือ้  ผูข้าย

ยงัมสีทิธทิีจ่ะเรยีกเอาค่าสนิคา้กบัผูซ้ือ้ไดอ้ยูอ่กีหรอืไม่  ส่วนผูซ้ือ้ยงัผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระราคาค่า

สนิคา้อยูอ่กีหรอืไม่  หรอืผูซ้ือ้ยงัคงตอ้งรบัมอบสนิคา้ในส่วนทีย่งัไมไ่ดร้บัความเสยีหายหรอืสญู

หายอกีหรอืไม ่

กรณมีกีารประกนัภยัสนิคา้หลกัการโอนความเสีย่งกยัจะเป็นตวักําหน ดว่า (1) คู่สญัญา

ฝา่ยใดจะเป็นผูเ้รยีกรอ้งเอากบัผูร้บัประกนัภยัใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายตามสญัญาประกนัภยั

เน่ืองจากสนิคา้ทีเ่อาประกนัเกดิสญูหายหรอืเสยีหาย  (2) คู่สญัญาฝา่ยใดจะเป็นผูร้บัภาระเพื่อรอ

ตกลงเรือ่งการจาํหน่ายหรอืขายทรพัยส์นิและรบัผดิชอบกูซ้ากสนิคา้ทีเ่ สยีหาย แต่หากไมม่กีาร

เอาประกนัภยัสนิคา้ทีซ่ือ้ขายหรอืมกีารเอาประกนัภยัสนิคา้แต่ความคุม้ครองตามสญัญา

ประกนัภยัไมค่รอบคลุมถงึ หลกัในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยักจ็ะเป็นตวักําหนดความรบัผดิของ

คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ 

 

2.2.2 หลกัการโอนความเสีย่งภยัสามารถตกลงกําหนดเปลีย่นแปลงได ้

 

ในการซือ้ขายระหว่างประเทศนัน้คู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศสามารถตก

ลงกําหนดเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาวะความเสีย่งภยัไดก้ล่าวคอื  คู่สญัญาอาจตกลงใหคู้่สญัญาอกี

ฝา่ยเป็นผูร้บัภาระความเสีย่งภยัซึง่อาจไมส่อดคลอ้งต่อบทบญัญตัวิ่าดว้ยเรือ่ง การโอนความ

เสีย่งภยัตามกฎหมายภายในทีคู่่กรณเีลอืกใชใ้หบ้งัคบัต่อสญัญาซีอ้ขายหรอือาจไมส่อดคลอ้งต่อ

หลกัการโอนความเสีย่งภยัตาม  CISG กไ็ดเ้พราะคู่สญัญาอาจตกลงใหภ้าระความเสีย่งภยั

เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณปีฏบิตัทิางการคา้  (trade usage) เช่น กฎเกณฑก์ารโอนความ

เสีย่งภยัตามขอ้กําหนดทางการคา้ประเภท INCOTERMS หรอืขอ้กําหนดทางการคา้ประเภทอื่น  

ดงันัน้หากคู่สญัญาไมไ่ดต้กลงกนัในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัไวโ้นสญัญาซือ้ขายระหว่าง

ประเทศ  หลกัการโอนความเสีย่งภยัตามบทบญัญตัขิองกฎหมายภายในทีคู่่กรณเีลอืกใชใ้ห้

บงัคบัต่อสญัญาหรอืหลกัก ารโอนความเสีย่งภยัตาม  CISG จงึจะเขา้มาเป็นตวักําหนดภาวะการ

รบัความเสีย่งภยัในกรณดีงักล่าว หลกัการโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายระหว่างประเทศจงึถอื

เป็นหลกัทีไ่มบ่งัคบัตายตวั  (jus dispositivum)
22

 สามารถตกลงเปลีย่นแปลงไดต้ามเจตนาของ

คู่สญัญา 

                                                 
22 เรื่องเดยีวกนั,หน้า30. 
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2.2.3 จดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยั 

 

หลกัการโอนความเสีย่งภยัมสี่วนสมัพนัธก์บัจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัเพราะจดุ

เวลาในการโอนความเสีย่งภยัจะเป็นตวัชีว้่า  ความเสีย่งภยัไดโ้อนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ีอ้เมือ่ใด  ซึง่

จะทาํใหท้ราบว่าคู่สญัญาผูร้บัโอนความเสีย่งภยั  (ผูซ้ีอ้) จะมภีาระผกูพนัในการ ชาํระค่าสนิคา้

เมือ่ใดดว้ย
23

นอกจากน้ีจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัยงัเป็นเกณฑก์ําหนดความรบัผดิของ

ผูข้ายดว้ยในกรณทีีผู่ข้ายไมส่ามารถส่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขายซึง่ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ใหก้บัผูซ้ือ้  

เน่ืองจากสนิคา้ทีซ่ือ้ขายเกดิสญูหายหรอืเสยีหายจากภยัพบิตัซิึง่ไมส่ามารถโท ษฝา่ยใดไดแ้ละ

ขณะเกดิเหตุ  ความเสีย่งภยัยงัอยูท่ีผู่ข้าย  กรณน้ีีผูซ้ือ้ไมม่คีวามรบัผดิทีจ่ะตอ้งชาํระราคาค่า

สนิคา้เพราะความเสีย่งภยัยงัอยูท่ีผู่ข้ายแต่ผูข้ายอาจตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายเน่ืองจากการไม่

ส่งมอบสนิคา้ไหแ้ก่ผูซ้ือ้  เช่น ส่งมอบสนิคา้แทนสนิคา้เดมิทีสู่ ญหายหรอืเสยีหาย  แต่สนิคา้ทีส่่ง

มอบแทนอาจมรีาคาสงูกว่าราคาในขณะมกีารตกลงซือ้ขายสนิคา้กรณน้ีีผูข้ายยอมรบัผดิชอบต่อ

ส่วนต่างของราคาดงักล่าว  ในทางกลบักนัหากความเสีย่งภยัไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้แลว้  ผูซ้ือ้ยอ่มมี

ความรบัผดิในการชาํระราคาใหก้บัผูข้ายนอกจากน้ีผูซ้ือ้อาจต้ องรบัผดิต่อความเสยีหายในรปู

ของค่าใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาสนิคา้กรณทีีผู่ซ้ ือ้ไมม่ารบัมอบสนิคา้
24

ณ สถานทีท่ีต่กลงกนัตาม

กําหนดเวลาทีต่กลงกนัตามสญัญาซือ้ขายอกีดว้ย เป็นตน้ 

ตามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ว่าขอ้พจิารณาสาํคญัในเรือ่งของความเสีย่งภยัคอื  ณ จดุเวลาใดทีม่ ี

การโอนความเสี่ยงภยัจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เพราะจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัจะเป็นตวัชีว้่า

คู่สญัญาผูร้บัโอนความเสีย่งภยัคอืผูซ้ือ้จะมภีาระผกูพนัในการชาํระค่าสนิคา้เมือ่ใด
25

 กล่าวคอื ณ 

จดุเวลาเกดิภยัพบิตัอินัไมอ่าจจะโทษฝา่ยใดไดท้าํใหส้นิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหายนัน้ความ

เสีย่งภยัอยูก่บัคู่สญั�าูฝา่ยใดหรอีตามนิตสิมัพนัธข์องสญัญาซือ้ขาย  ณ จดุเวลานัน้ผูช้ายไดโ้อน

ความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้แลว้หรอืยงั 

กฎหมายทีบ่งัคบัต่อการซือ้ขายของหลายประเทศส่วนใหญ่ไดก้ําหนดจดุเวลาการโอน 

ความเสีย่งภยัยดึตดิกบัเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธสินิคา้ทีซ่ือ้ขาย เมือ่มกีารครอบครองหรอืส่งมอบ 

สนิคา้ และเมือ่ทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลง  ดงันัน้ ในการสรา้งกฎเกณฑว์่าดว้ยเรือ่งการโอนความเสีย่ง

ภยัในการจดัทาํกฎหมายเอกรปูว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศนัน้เรือ่งความเสีย่งภยั  

(the subject of risk) เป็นปญัหาทียุ่ง่ยากประการหน่ึงของ คณะผูร้า่งตัง้แต่ยคุการจดัทาํ  

ULIS(convention  relating of a Unifom Law on the Intemational sale of goods) ปญัหาใน

                                                 
23 เรื่องเดยีวกนั. 
24เรื่องเดยีวกนั,หน้า31. 
25 เรื่องเดยีวกนั. 
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เรือ่งน้ีอยูท่ีล่กัษณะของขอ้ความคดิของเรือ่งความเสีย่งภยั  (the inherent nature of concept of 

risk itself) และความแตกต่างของบทบญัญตัขิองกฎหมายภา ยในแต่ละประเทศทีจ่ะบรรเทา

ภาระความเสีย่งภยั (diversity of its treatment)
26

 การทีจ่ะสรา้งกฎเกณฑว์่าดว้ยการโอนความ

เสีย่งภยัใหป้ระสานและสอคคลอ้งกนัจงึเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยุง่ยาก 

 

2.3 ทฤษฎหีลกัการโอนความเสีย่งภยั 

 

ทฤษฎกีฎหมายสาํคญัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัหลกัการโอนความ เสีย่งภยัซึง่กําหนดจดุเวลาการ

โอนความเสีย่งภยัประกอบดว้ยหลกัทฤษฎสีาํคญัดงัน้ี 

 

2.3.1 หลกัโอนเสีย่งภยัไปเมือ่มกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลง (the moment of conclusion of the 

contract ) 

 

หลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลงน้ีพฒันามาตัง้แต่ยคุกฎหมาย

โรมนัตามตํารากฎหบายเบือ้งตน้ของจสัตเินียน  (lnstitutes of Justinian) ระบุหลกัเรือ่งน้ีไวว้่า  

“ความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้  ณ ขณะมกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลงถงึแมว้่าผูซ้ือ้จะยงัไมไ่ด้

ครอบครองสนิคา้กต็าม ”
27

 หลกัน้ีกค็อี  หลกัผูซ้ือ้เป็นผูร้บัความเสีย่งภยัเมือ่สญัญาเสรจ็สิ้ นลง 

(periculum est emptoris)
28

 โดยองิเหตุผลทีว่่าผูซ้ือ้เป็นผูร้บัประโยชน์ในทางเศรษฐกจิเมือ่

สญัญาสมบรูณ์เสรจ็สิน้ลงดงันัน้ผูซ้ือ้ผูร้บัประโยชน์กค็วรรบัภาระความเสีย่งภยัทีจ่ะเกดิแก่ทรพัย์

นัน้ด้วย
29

 หลกัน้ีนําเอาความคดิหรอืหลกัในเรือ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเป็น เหตุผลทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัของเกณฑก์ําหนตการโอนความเสีย่งภยัถอืเอาเมือ่สญัญาเสรจ็สิน้ลง
30

 

หลกัน้ีปรากฏอยูใ่นมาตรา 185 ประมวลกฎหมายลกัษณะหน้ีของสวสิ มาตรา 1496 

ประมวลกฎหมายแพ่งเนเธอรแ์ลนด์  (Burgerliik Wetboek) และมาตรา 1452 ประมวลกฎหมาย

แพ่งสเปน (the Spanish C.c.)
31

 

หลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลงเป็นหลกัทฤษฎทีีก่ําหนคจดุเวลาในการ

โอนความเสีย่งภยัไดเ้ฉพาะกรณทีีผู่ข้ายอยูใ่นฐานะทีจ่ะส่งมอบการครอบครองสนิคา้ทีซ่ือ้ขายใน

ขณะทีม่กีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลง  ซึง่อาจไมต่รงกบัทางปฏบิตัใินความเป็นจรงิเพราะในขณะทีม่ ี

                                                 
26 เรื่องเดยีวกนั.,หน้า31. 
27 เรื่องเดยีวกนั,หน้า32. 
28 เรื่องเดยีวกนั. 
29 หสัวุฒ ิ วฑิติวริยิกุล,เรื่องเดยีวกนั,หน้า649-651. 
30 เรื่องเดยีวกนั. 
31 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า33. 
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การทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลง  ผูข้ายอาจไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของสนิคา้ทีจ่ะขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้  หรอืผูข้ายอาจไม่

มสีนิคา้ทีพ่รอ้มจะส่งมอบใหก้บัผูซ้ือ้เมือ่มกีารทาํสญัญาซือ้ขายเสรจ็สิน้ลงเพราะสนิคา้อาจเกบ็ไว้

ในโกดงัสนิคา้ไกลออกไปจากสถานประกอบการทางธุรกจิของผูข้าย  หลกัความเสีย่งภยัโอนไป

เมีอ่มกีารทาํสญัญาซือ้ขายเสรจ็สิน้ลงเป็นหลกัทีก่ําหนดจดุเวลาการโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ีอ้ 

ในทนัททีีม่กีารทาํสญัญาซือ้ขายเสรจ็สิน้ลงโดยมนียัต่อผูซ้ือ้ว่า ผูข้ายไดเ้ชีอ้เชญิใหผู้ซ้ ือ้มา 

ดาํเนินการรบัมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขายโดยเรว็เท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ลว้จงึกํา หนดใหค้วามเสีย่งภยัโอน

ไปยงัผูซ้ือ้เมือ่มกีารทาํสญัญาซือ้ขายเสรจ็สิน้ลง  แมว้่าผูซ้ือ้จะรรีอทีจ่ะมารบัมอบเอาสนิคา้ทีซ่ือ้

ขาย ผลทีเ่กดิคอื ความเสีย่งภยัไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้แลว้หลกัน้ีจงึมนียัเหมอืนเป็นการลงโทษต่อผู้

ซีอ้ (the price for the laziness of the buyer in collecting the goods)
32

 

หลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้ลงกลบัเป็นหลกัทีด่ไูมเ่หมาะกบั 

สภาพของธุรกจิซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ เพราะในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศมกัเป็น 

การซือ้ขายสนิคา้ทีย่งัไมม่เีจาะจงหรอืกําหนดตวัแน่นอน  (unascertained goods) ระหว่างผูซ้ือ้

กบัผูข้ายซึง่อยูห่่างกนัโดยระยะทาง หากใชห้ลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารทาํสญัญาเสรจ็สิน้

ลงเป็นเกณฑใ์นการโอนความเสีย่งภยักรณน้ีี ป�ัหูาทีเ่กดิขึน้คอื ในขณะทาํสญัญาซือ้ขาย  สนิคา้

อาจเป็นไปไดว้่า ยงัไมม่กีารเจาะจงหรอืกําหนดตวัสนิคา้แน่นอน  หรอืยงัไมม่กีารผลติสนิคา้ทีต่ก

ลงซีอ้ขาย
33

 หลกัน้ีจงึอาจไมส่อดคลอ้งกบัสภาพและทางปฏบิตัใินการซือ้ขายสนิคา้ระหว่ าง

ประเทศสมยัใหมเ่พื่อเป็นเกณฑก์ําหนดจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ 

 

 

 

2.3.2 หลกัโอนความเสีย่งภยัเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิ คา้ทีซ่ือ้ขาย (the moment of passing 

of ownership) 

หลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขาย ถูกนํามาเป็นเกณฑ ์

กําหนดจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัดว้ย  กล่าวคอื ใครจะตอ้งเป็นผูร้บับาปเคราะหใ์นภยั

พบิตัทิีเ่กดิแก่ทรพัยท์ีข่ายนัน้ขึน้อยูก่บัว่ าใครเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นขณะทีเ่กดิภยั  หลกัน้ี

กําหนดใหจ้ดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัองิหลกัเจา้ของกรรมสทิธิย์อ่มตอ้งรบัผลแห่งภยัพบิตัิ

ทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยข์องตนเอง  (res perit domino) กล่าวคอื เจา้ของกรรมสทิธิซ์ึง่เป็นเจา้ของ

ทรพัยส์นิยอ่มมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ ะใชส้อย  จาํหน่ายจา่ยโอน  ตลอดจนตดิตามทวงคนื

                                                 
32 เรื่องเดยีวกนั. 
33 เรื่องเดยีวกนั,หน้า34. 
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ทรพัยส์นิของตนจากบุคคลภายนอก  สทิธดิงักล่าวเกดิขึน้เพื่อตวัทรพัยน์ัน้ยงัคงอยู่  ในทาง

กลบักนัเมือ่ตวัทรพัยน์ัน้หมดไปสญูสิน้ไป  หรอืถูกทาํลายหมดไปโดยเหตุพน้วสิยัจะเอาผดิหรอื

โทษใครไมไ่ด ้กย็อ่มส่งผลรา้ยต่อตวัผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยน์ัน้ทีจ่ะตอ้งแบกรบัเอาผลแห่งภยัพบิตัหิ

รอีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นของตน อนัเป็นผลในทาง negative ของหลกักรรมสทิธิ ์
34

 

หลกัดงักล่าวน้ีพฒันาจากแนวคดิของ Grotius และ Pufendorf แห่งสาํนกักฎหมาย 

ธรรมชาตใินช่วงศตวรรษที ่17 ทัง้น้ี หลกัน้ีปรากฏอยูไ่นมาตรา 20 (1) ของ Sale of GoodS Act 

1979 ขององักฤษ มาตรา 1624 และมาตรา 1138 (2) ประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศส  ที่

กําหนดใหค้วามเสีย่งภยัโอนไปพรอ้มกบัการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยท์ีซ่ ือ้ขาย  โดยมมีาตรา 100 

ประมวลกฎหมายพาณชิยฝ์รัง่เศส  (Code de Commerce) บญัญตัยินืยนัการปรบัใชห้ ลกัน้ี 

นอกจากน้ีแลว้หลกัน้ียงัปรากฏอยูใ่นมาตรา  1465 ประมวลกฎหมายแพ่งอติาลี  (Italian Codice 

Civile) และมาตรา  2467 เดมิก่อนปี  1995 ของประมวลกฎหมายแพ่งรฐัหลุยเซยีน่า  

สหรฐัอเมรกิา
35

 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กฎหมายของหลายประเทศไคเ้ปิดช่องใหคู้่สญัญาตามสญัญาซือ้ขาย 

ระหว่างประเทศสามารถตกลงยกเวน้หลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ที่

ซือ้ขายไดต้ามหลกัเจตนาของคู่สญัญาในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั  (the parties' intention in 

the passing of  risk) โดยสามารถนําขอ้กําหนดทางการคา้มาเป็นขอ้ตกลงเพื่อกําหนดจดุเวลา

การโอนความเสีย่งภยัได้  แต่หลกัเจตนาของคู่สญัญาในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัน้ีกลบัไม่

ปรากฏว่ามกีารบญัญตัไิวโ้ดยตรงใน  CISG แต่มผีูเ้หน็ว่าหลกัน้ีอาจถอืเป็นหลกัทัว่ไปทีอ่ยู่

ภายใต ้CISG
36

  

เมือ่พจิารณาหลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขายเหน็ไดว้่า 

หลกัน้ีไมเ่หมาะสมในบรบิทการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  เพราะหลกัความเสีย่งภยัโอนไป

เมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขายมคีวามแตกต่างกนัตามระบบกฎหมายในแต่ละประเทศ  

แต่ว่าไปแลว้หลกัเรือ่งกรรมสทิธิก์บัหลกัการโอนความเสีย่งภยักไ็มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัทเีดยีว  

หลกักรรมสทิธิใ์ชย้นัต่อบุคคลทีส่ามไดท้ัว่ไปจงึเป็นเรือ่งทีจ่ดัอยูใ่นประเภทสทิธเิดด็ขาด  

(absolute right) แต่การโอนความเสีย่งภยัเป็นเรือ่งทีส่่งผลเฉพาะต่อคู่สญัญาเท่านัน้  นอกจากน้ี 

ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ความเสีย่งภยัของสนิคา้ทีซ่ือ้ขายสามารถโอนไปโดยไมต่อ้ง

ดเูลยว่าใครเป็นเจา้ของสนิคา้  ใน Aricle 4 (b) ของ CISG กร็ะบุไวเ้ลยว่า  CISG ไมม่บีทบญัญตัิ

ครอบคลุมในเรือ่งผลแห่งสญัญาทีจ่ะมต่ีอกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ทีข่าย  จงึยนืยนัหลกัประการหน่ึงว่า

                                                 
34 หสัวุฒ ิวฑิติวริยิกุล,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า646-647. 
35 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า34-35. 
36 เรื่องเดยีวกนั,หน้า36. 
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ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศว่า  หลกัในเรือ่งกรรมสทิธิก์บัหลกัการโอ นความเสีย่งภยัใน

สนิคา้ทีซ่ือ้ขายมคีวามเป็นอสิระและแยกออกจากกนั
37

 

 

2.3.3 หลกัโอนความเสีย่งภยัเมือ่มกีาร ส่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย  (the moment of handling over 

the goods) 

 

หลกัน้ีพจิารณา “การส่งมอบ” เป็นตวักําหนดการโอนความเสีย่งภยั โดยถอืเกณฑท์รพัย์

อยูใ่นการครอบครองหรอือํานาจของใครผูน้ัน้สามารถปกป้องภยัพบิตัต่ิาง  ๆ ไดต้กีว่าใครแมเ้หตุ

สุดวสิยั เมีอ่ทรพับอ์นัเป็นวตัถุในการชาํระหน้ีในการส่งมอบยงัคงอยูก่บัลกูหน้ี  โคยลกูหน้ียงัไม่

ส่งมอบ ลกูหน้ีกเ็ป็นผูร้บัความเสีย่งอยู่  เมือ่ส่งมอบทรพัยน์ัน้ใหเ้จา้หน้ี  ทรพัยเ์ขา้ไปอยูใ่นว งเขต

อํานาจ (sphere) ของเจา้หน้ี ความเสีย่งภยัจงึโอนไปดว้ยในเรือ่งการซือ้ขาย หลกัน้ีปรากฏอยูใ่น

มาตรา 446 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั  มาตรา 1048-1051 ประมวลกฎหมายแพ่ง

ออสเตรยี
38

 มาตรา 552 ประมวลกฎหมายแพ่งกรกี  มาตรา 17 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยซือ้ขาย

และแลกเปลีย่นสนิคา้ข องสวเีดน 1905 (Swedish Act of 1905 relating to e purchase and 

exchange of Goods) และมาตรา 2-509(3) US Unifom Commercial Code
39

 

หลกัน้ีใชเ้กณฑ ์“การส่งมอบ” สนิคา้เป็นตวักําหนดการโอนความเสีย่งภยัสนิคา้ทีท่าํการ 

ซือ้ขาย หลกัน้ีในเบือ้งตน้ดจูะเหมาะสมกบัสภาพการซื้ อขายสนิคา้ระหว่างประเทศเพราะสญัญา

ซือ้ขายสนิคา้จดัอยูใ่นประเภทสญัญาต่างตอบแทน  (the reciprocal nature of sale) ต่างฝา่ย

ต่างมหีน้าทีใ่นการปฏบิตัติามสญัญา  กล่าวคอื หากผูซ้ือ้ไมช่าํระราคา  ผูข้ายกม็สีทิธทิีจ่ะไมส่่ง

มอบสนิคา้ และหากผูข้ายไมส่่งมอบสนิคา้  ผูซ้ีอ้กม็ีสทิธทิีจ่ะยงัไมช่าํระราคา  ในฝา่ยผูข้ายยอ่ม

ถอืว่าไดป้ฏบิตักิารชาํระหน้ีแลว้ หากตนไดท้าํการส่งมอบสนิคา้ทีซ่ีอ้ขาย  ผูข้ายกส็มควรจะไดร้บั

การชาํระราคาค่าสนิคา้อนัเป็นความมุง่หมายสาํคญัของการขายสนิคา้ดว้ย
40

 

2.3.4 หลกัโอนความเสีย่งภยัโดยอาศยัเกณฑใ์นกรณอีื่น 

 

ในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัตามสญัญาซือ้ขายมกัถอืเอาเกณฑก์ารครอบครองทาง 

กายภาพ (physical possession) เป็นหลกัในการกําหนดภาระความเสีย่งภยั  แต่หลกัเกณฑ์

ดงักล่าวไมส่ามารถปรบัใชก้บัสญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่ง  (sales contract involving 

carriage) ไดท้ัง้น้ีเพราะใน ระหว่างการขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย  สนิคา้ทีซ่ือ้ขายมกัอยูใ่นการ

                                                 
37 เรื่องเดยีวกนั. 
38 หสัวุฒ ิ วฑิติวริยิกุล,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า647-649. 
39 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า37. 
40 เรื่องเดยีวกนั.,หน้า37. 
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ครอบครองของผูข้นส่งผูซ้ือ้และผูข้ายไมใ่ช่ผูค้รอบครองสนิคา้ทีซ่ือ้ขายในระหว่างการขนส่ง  หาก

สนิคา้เกดิเสยีหายหรอืสญูหายในระหว่างการขนส่งโดยเหตุทีไ่มอ่าจจะโทษฝา่ยใดไดป้ญัหาว่า

ฝา่ยใดจะเป็นผูร้บัภยัจงึไ ม่สามารถใชเ้กณฑก์ารครอบครองทางกายภาพ  (physical 

possession) เป็นเกณฑก์ําหนดภาระความเสีย่งภยัในกรณน้ีีได ้

ในการจดัทาํกฎหมายเอกรปูว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศจงึไดม้คีวาม

พยายามทีจ่ะกําหนดเกณฑใ์นการกําหนดภาระความเพยีงภยันอกเหนือจากหลกัทฤษฎี

เบือ้งหลงั โดยถอืเอาหลกัดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑ ์

 

(ก) หลกัผูจ้า่ยค่าขนส่งสนิคา้เป็นผร้บัความเสีย่งภยั (transport cost rule) 

หลกัน้ีพจิารณาว่าใครเป็นผูจ้า่ยค่าขนส่งสนิคา้ผูน้ัน้เป็นผูร้บัโอนความเสีย่งภยัเป็นหลกั

ทีย่ดึตามแนวมาตรา  19 อนุ 5 ของ the Unifom Sales Act ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลกัน้ีมี

เหตุผลสนบัสนุนว่า  กรณผีูข้ายเป็นผูจ้า่ยค่าขนส่งและประกนัภยัเท่ากบัเป็นการยอมรบัโดย

ปรยิายว่า เป็นหน้าทีข่องผูข้ายทีจ่ะตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ีอ้  ผูข้ายจงึควรเป็นผูร้บัความเสีย่ง

ภยัหากสนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสบีหายในระหว่างขนส่ง
41

 

ในทางปฏบิตั ิหากมขีอ้ตกลงตามสญัญาซีอ้ขายกําหนดใหผู้ซ้ือ้ตอ้งชดใชค้่าขนส่งและ 

ประกนัภยัคนืใหแ้ก่ผูข้ายถา้ยดึถอืหลกัใครเป็นผูจ้า่ยค่าขนส่งสนิคา้ผูน้ัน้เป็นผูร้บัโอนความเสีย่ง

ภยักเ็ท่ากบัว่าผูซ้ือ้เป็นผูจ้า่ยค่าขนส่งและประกนัภยัจงึเป็นฝา่ยรบัโอนความเสีย่งภยัในระหว่าง

การขนส่ ง แต่ผูซ้ือ้จะไมอ่ยใูนวสิยัทีจ่ะทราบและประมาณการค่าขนส่งลวงหน้าไดแ้ละไมอ่าจ

ทราบไดเ้ลยว่าผูข้ายไดเ้รยีกเกบ็ค่าขนส่งจากผูซ้ือ้ในอตัราทีส่มควรหรอืไม ่

นอกจากน้ีการผลกัภาระความเสีย่งภยัไปใหก้บัผูซ้ือ้ตามหลกัใครเป็นผูจ้า่ยค่าขนส่ง

สนิคา้ผูน้ัน้เป็นผู้ รบัโอนความเสี่ ยงภยัอาจเกดิปญั หาในกรณทีีผู่ข้ายมหีน้าทีต่อ้งจดัการเรือ่ง

ขนส่งสนิคา้และประกนัภยัตามสญัญา  ผูข้ายอาจตอ้งการเสยีค่าใชจ้า่ยในราคาตํ่าจงึอาจตดิต่อผู้

ขนส่งและผูร้บัประกนัภยัทีไ่มน่่าเชื่อถอืยิง่อาจทาํใหผู้ซ้ ือ้ผูร้บัความเสีย่งภยัเน่ืองจากตอ้งเป็นผู้

จา่ยค่าขนส่งต ามหลกัน้ีมคีวามเสีย่งหากสนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหายในขณะทีท่าํการขนส่ง

โดยผูข้นส่งทีไ่มน่่า เชื่อถอื 

ในชัน้การจดัทาํกฎหมายเอกรปูว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  หลกัใครเป็นผู้

จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ผูน้ัน้เป็นผูร้บัโอนความเสีย่งภยัไมไ่ดร้บัการยอมรบัพจิารณาใหเ้ ป็นเกณฑใ์น

การกําหนดจดุเวลาและภาระการโอนความเสีย่งภยัแต่อยา่งใด  ใน ULIS ระบุแต่เพยีงว่า  การ

                                                 
41 เรื่องเดยีวกนั.,หน้า38. 
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โอนความเสีย่งภยัไมไ่ดพ้จิารณาจากขอ้กําหนดของสญัญาในเรือ่งภาระค่าใชจ้า่ย
42

 แต่ CISG 

กลบัไมม่กีารระบุหลกัเรือ่งน้ีไวเ้ลย
43

 

 

(ข) หลกัการส่งมอบ (deliverance) 

หลกัน้ีถอืเอา “การส่งมอบ” เป็นเกณฑใ์นการกําหนดจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยั  

โดยมทีีม่าจาก Ariticle 97 (1) ของ ULIS ซึง่กําหนดว่า “ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่การ

ส่งมอบสนิคา้ตามขอ้กําหนดในสญัญาและตามบทบญัญตัขิอง  ULIS”
44

 ในตน้รา่ง ULIS ภาค

ภาษาฝรัง่เศสใชค้าํว่า  “delivrance”
45

 แทน “การส่งมอบ” ตามนยัน้ีซึง่หมายความว่า  หากผูข้าย

ทาํการส่งมอบสนิคา้ทีช่าํรดุบกพรอ่งใหก้บัซีอ้ยงัไมถ่อืว่าผูข้ายไดท้าํการส่งมอบสนิคา้แลว้  

เพราะผูข้ายยงัไมไ่ดป้ฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางสญัญาดว้ยการส่งมอบสนิคา้ทีป่ราศจากการชาํรดุ

บกพรอ่ง เมือ่ไมถ่อืว่ามกีารส่งมอบเกิ ดขึน้ความเสีย่งภยักย็งัตกอยูแ่ก่ผูข้ายถงึแมใ้นความเป็น

จรงิสนิคา้นัน้อาจอยูใ่นการครอบครองของผูซ้ือ้หรอืผูซ้ือ้อาจใชห้รอืทาํการบรโิภคสนิคา้นัน้ไป

แลว้ 

เกณฑใ์นการกําหนดจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัโดยอาศยัเกณฑก์ารส่งมอบ 

(delivrance) ในกรณน้ีี จงึดวู่าไมส่อดคลอ้งกบัสภาพปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศในความ

เป็นจรงิซึง่ประกอบดว้ยคู่สญัญาทีม่กัจะอยูห่่างไกลกนัโดยระยะทาง  เพราะหากผูข้ายทาํการส่ง

มอบสนิคา้คา้ทีช่าํรดุบกพรอ่งใหก้บัผูซ้ือ้ไปแลว้ยงัไมถ่อืว่าผูข้ายไดป้ฏบิตักิารชาํระหน้ีตาม

สญัญาซือ้ขายภาระความเสีย่งภยัจงึยงัตกอยูก่บัผูข้ายอยู ่และอกีประการคอื ตามบทบญัญตัขิอง  

ULIS เดมิใชห้ลกัการส่งมอบ  (deliverance) เกณฑเ์ดยีวแต่กําหนดใหม้ผีลทางกฎหมายหลาย

เรือ่ง อาท ิเรือ่งการปฏบิตักิารชาํระหน้ีของผูข้าย
46

 เรือ่งการโอนความเสีย่งภยัจากผูข้ายไปยงัผู้

                                                 
42 Article 101 of ULIS:”The passing of risk shall not necessarily be the provisions of the contract 

concerning expenses” 
43 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า39. 
44 Article 97(1) of ULIS:”The risk shall pass to the buyer when delivery of the goods is effected in 

accordance with the provisions of the contract and the present Law”. 
45 “deliverance”ในตน้ร่างภาษาฝรัง่เศสของULISมคีวามหมายกวา้งกว่าความหมายว่า”delivery”ใน

ภาษาองักฤษ กล่าวคอื “deliverance”ไม่ไดม้คีวามหมายเพยีงการสง่มอบทางกายภาพแต่”deliverance”

เกดิขึน้ 
46 Article 30 (1) of ULIS:”Where failure to deliver the goods at the place fixed amounts to a 

fundamental breach of the contract, and failure to deliver the goods at the date fixed would also 

amount to a fundamental brench, the buyer may either require performance of the contract by the 

seller or declare the contract avoided. The buyer shall inform the seller of this decision within the 

reasonable time; otherwise the contract shall be ipsofacto avoided”. 
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ซือ้
47

 และเรือ่งกําหนดวนัในการชาํระราคา
48

 มผีูเ้หน็ว่าการกําหนดใหเ้กณฑ์  “การส่งมอบ” เพยีง

เกณฑเ์ดยีวเป็นเกณฑก์ําหนดผลทางกฎหมายหลายเรือ่งตามบทบญัญตัขิอง  ULIS ในกรณี

ขา้งตน้เป็นการสรา้งขอ้ความคคิทีเ่ป็นนามธรรม  (abstract) และไมส่อดคลอ้งกบัทางปฏบิตัิ  

(impractical) เท่าทีค่วร
49

 

ในชัน้ทีสุ่ดปรากฏว่า  ไมม่กีารนําหลกัการส่งมอบ  (delivrancc) มาเป็นเกณฑไ์นการ

กําหนดจดุเวลาในการโอนความเสีย่งภยัตามบทบญัญตัขิอง  CISG จงึถอืว่า การส่งมอบ (act of 

delivery) ในกรณน้ีีไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัหลกัการโอนความเสีย่งภยัภายใตโ้ครงสรา้ง

บทบญัญตัขิอง CISG ซึง่มบีทกําหนดหลกัการโอนความ เสีย่งภยัเป็นการเฉพาะตาม  Articles 

66-70 โดยหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามโครงสรา้งของ  CISG มเีกณฑก์ารจดัแบ่งจดุการโอน

ความเสีย่งภยัเฉพาะตามสภาพและลกัษณะของการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามทีไ่ด้

นําเสนอในบทที ่3 

 

(ค) หลกัการส่งมอบเอกสาร (hand over of documents) 

หลกัการส่งมอบเอกสาร คอืคู่สญัญาฝา่ยใดในสญัญาซือ้ขายเป็นผูถ้อืเอกสารการขนส่ง 

(transport document) เช่น ใบตราส่ง (Bill of Lading) ถอืเป็นผูค้รอบครองสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย เมือ่มี

การส่งมอบเอกสารการขนส่งแก่คู่สญัญาอาจถอืเป็นส่วนหน่ึงของการส่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย  

คู่สญัญาฝา่ยทีไ่ดร้บัและยดึถอืเอกสารการขนส่งซึง่กค็อืผูซ้ือ้ในขณะทีส่นิคา้เกคิสญูหายหรอื

เสยีหายจะเป็นผูร้บัความเสีย่งภยัต่อสนิคา้ทีซ่ือ้ขายในกรณดีงักล่าว 

หลกัน้ีไมส่อดคลอ้งกบัทางปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศและไมส่อดคลอ้งต่อ

หลกัการโอนความเสีย่งภยัตามขอ้กําหนดทางการคา้ (เช่น INCOTERMS) หรอืกฎหมายภายใน

ทีบ่งัคบัต่อการซือ้ขายของหลายประเทศ  เช่น Uniform Commercial Code ของสหรฐัอเมรกิา
50

 

หลกัการส่งมอบเอกสารน้ีเคยมกีารถกเถยีงในชัน้การยกรา่ง ULIS แต่ภายใต ้CISG ไมไ่ด ้

บญัญตัใิหห้ลกัการส่งมอบเอกสารเป็นเกณฑใ์นการกําหนดจดุเวลาก ารโอนความเสีย่ง

ภยัแต่อยา่งใด
51

 

 

                                                 
47Article 97 (1) of ULIS:”The risk shall pass to the buyer when delivery of the goods is effected in 

accordance with the provision of the contract and the present Law”. 
48 Article 71 of ULIS:”Except as otherwise provided in Article 72, delivery of the goods and payment 

of the price shall be concurrent conditions. Nevertheless, the buyer shall not be obligated to pay the 

price until he has had an opportunity to axamine the goods”. 
49 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 40. 
50 เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 40. 
51 เรื่องเดยีวกนั. 
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ทีม่าและแนวความคดิทีส่าํคญัของ Incoterms 

 

2.4 ทีม่าของ INCOTERMS 

 

สบืเน่ืองจากปญัหาเรือ่งการแปลความหมายของขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade 

terms) ทjีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศและแต่ละสมาคมการคา้ระหว่างประเทศ หอการคา้ 

นานาชาต ิ(ICC) ซองสภาหอการคา้ต่าง า เกอืบทัว่โลกรวมทัง้สภาหอการคา้ของประเทศไทยก็

ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิดว้ย  จงึไดด้าํเนินการจดัทาํ  INCOTERMS ขึน้ เพื่อใชใ้นการกําหนด

ความหมายของขอ้กําหนดทางการคา้  (trade terms) ทีก่ลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่าง

ประเทศนิยมทีจ่ะกําหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายสิ นคา้ระหว่างประเทศ  และกําหนดสทิธแิละหน้าที่

ของผูซ้ือ้และผูข้ายสนิคา้ระหว่างประเทศใหม้คีวามชดัเจน  เพื่อใหก้ลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิ

ระหว่างประเทศทีป่ระสงคจ์ะใชข้อ้กําหนดทางการคา้ทีม่คีวามหมายแน่นอนสามารถใชย้ดึเป็น

หลกัในการทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง ประเทศ ได ้

หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดจ้ดัพมิพ ์INCOTERMS ขึน้ โดยไดม้กีารนําออก 

โฆษณาในครัง้แรกเมือ่ปี  ศ.ศ. 1936 เคยไดก้ําหนดหลกัเกณฑร์ะหว่างประเทศทีใ่ชใ้นการ

ตคีวามขอ้กําหนดทางการคา้ระหว่างประเทศ  (trade terms) ซึง่รูจ้กักนัในชื่อของ  INCOTERMS 

1936 ต่อมาในปี ค.ศ 1953 ทางหอการคา้นานาชาติ  (ICC) เหน็ว่ามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ปรบัปรงุ INCOTERMS ฉบบัแรกเพื่อใหท้นัสมยั  ถูกตอ้งและตรงตามวธิปีฏบิตัทิีก่ลุ่มของพ่อคา้

และนกัธุรกจิระหว่างประเทศใชก้นัในการทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศในขณะนัน้  

หอการคา้นานาชาติ  (ICC) จงึไดจ้ดัพมิพ์ INCOTERMS 1953 ขึน้ และต่อมาไดม้กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ INCOTERMS อกีถงึ 5 ครัง้ ในปี ค.ศ. 1967, 1976, 1980, 1990 และ 2000 

INCOTERMS ไดถู้กยกรา่งขึน้ในปี 1936 เพื่อรวบรวมความหมายของขอ้กําหนด 

ในทางการคา้ (trade terms ) ในระดบัระหว่างประเทศใหเ้ป็นมาตรฐานและรปูแบบเดยีวกนั ซึง่ 

ขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade te) เหล่านัน้กไ็ดม้อียูก่่อนและไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 

จากกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศแลว้  เพยีงแต่ว่าการแปลความหมายของ

ขอ้กําหนดทางการคา้ (trade terms) เหล่าน้ียงัไมม่มีาตรฐานและเป็นรปูแบบเดยีวกนัเท่านัน้
52

 

โดยในการยกรา่ง INCOTERMS 1936 น้ี คณะกรรมการของหอการคา้นานาชาต ิ

(ICC) ไดพ้จิารณาถงึวธิปีฏบิตัขิองกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  และประเดน็ต่าง  

ๆ หลายอยา่งรวมทัง้วตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงัต่อไปน้ี คอื
53

 

                                                 
52 ภทัรวรี ์คลา้ยเคลื่อน, “การนํากฎหมายของนายวาณิชย(์Lex mercatoria)มาใชใ้นการระงบัขอ้พพิาทโดย

ศาลไทย:ศกึษาเฉพาะกรณี INCOTERMS 2000”(วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,2544),หน้า 64. 
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(1) การกําหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและแน่นอนทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้เพื่อชีห้น้าที ่

ความรบัผดิของคู่สญัญาแต่ละฝา่ย 

(2) พจิารณามาตรการในการปฏบิตัทิีใ่ชก้นัมากทีสุ่ดเพื่อใหเ้ป็นทีย่อบรบักนัมาก 

ทีสุ่ด 

(3) มุง่ทีจ่ะกําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิของคู่สญัญาฝา่ยผูข้ายใหน้้อยทีสุ่ด โดย 

จะเปิดโอกาสใหคู้่สญัญาตกลงกนัเองใน สญัญา ถา้ประสงคจ์ะใหผู้ข้ายมหีน้าทีค่วามรบัผดิมาก

ขึน้ 

ดงันัน้ จงึสามารถทีจ่ะกล่าวไดว้่า  INCOTERMS ไดถู้กสรา้งขึน้มาจากการทีห่อการคา้

นานาชาติ (ICC) ไดร้วบรวมวธิปีฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศ  (trade pusages) ทีไ่ดร้บั

การยอมรบัอยา่งกวา้งขวางจากกลุ่มของพ่อค้ าและนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  โดยตัง้อยูบ่น

พืน้ฐานของจารตีประเพณใีนทางการคา้ระหว่างประเทศ  (international trade customs) เพื่อใช้

ในการแปลความหมายของขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade tems) ทีก่ลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิ 

ระหว่างประเทศนิยมใชใ้นสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มของ 

พ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศทีป่ระสงคจ์ะใชข้อ้กําหนดทางการคา้ (trade terms) ทีม่ ี

ความหมายแน่นอนสามารถใช้  INCOTERMS เป็นสิง่อํานวยความสะดวกในการทาํสญัญาซือ้

ขายสนิคา้ระหว่างประเทศได้
54

 

 

2.4.1 แนวความคดิทีส่าํคญัในการยกรา่ง INCOTERMS 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตนว่า INCOTERMS ฉบบัแรกไดถู้กยกรา่งขึน้โดย 

หอการคา้นานาชาติ  (ICC) ในปี ค.ศ. 1936 โดยในการยกรา่ง  INCOTERMS นัน้ไดม้ี

แนวความคดิต่าง ๆ ทีส่าํคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1.1 INCOTERMS ไดถู้กยกรา่งขึน้มาเพื่อทีจ่ะลดปญัหาในเรือ่งต่าง ๆ   

          ดงัต่อไปน้ี
55

 

(1) ความไมแ่น่นอนว่าจะใชก้ฎหมายภายในประเทศใดมาใชบ้งัคบั 

     สญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศนัน้ ๆ 

(2) ลดปญัหาอนัอาจจะเกดิขึน้จากการไมร่ะบุรายละเอยีดเกีย่วกบั 

     ภาวะหน้าทีข่องผูซ้ือ้และผูข้ายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

(3) การตคีวามขอ้กําหนดทางการคา้ (trade terms) ซึง่อาจจะมคีวาม 

     แตกต่างกนัในการตคีวามของประเทศต่าง ๆ 

                                                                                                                                            
53 เรื่องเดยีวกนั. 
54 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 65. 
55 เรื่องเดยีวกนั. 
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2.4.1.2  มุง่ทีจ่ะสนบัสนุบใหก้ลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศระบุ 

ขอ้กําหนดในทางการคา้  (trade terms) หรอืเทอม (term) ในทาง

การคา้ในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศอยา่งเ ป็นการทัว่ไป  

เพื่อใหว้ธิปีฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศหรอืธรรมเนียมปฏบิตัิ

ในทางการคา้ระหว่างประเทศเหล่านัน้มมีาตรฐาน  (standardized) และ

เป็นรปูแบบเดยีวกนั  (unified) เพื่อลคอุปสรรคในทางการคา้ระหว่าง

ประเทศทีเ่กดิจากการตคีวามของขอ้กําหนดทางการคา้  (trade terms) 

ทีแ่ตกต่างกนัของประเทศต่าง ๆ
56

 

2.4.1.3  เพื่อกําหนดหลกัเกณฑร์ะหว่างประเทศสาํหรบัใชใ้นการตคีวามหมาย 

ของขอ้กําหนดทางการคา้ (trade terms) ซึง่นิยมใชก้นัมากในสญัญา 

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  เพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกสาํหรบันกัธุรกจิ    

ประเทศทีต่อ้งการกฎเกณฑท์ีม่คีวามแ น่นอนในการตคีวามหมายของ   

ขอ้กําหนดในทางการคา้  (trade terms) ทีย่งัมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละ

ประเทศ
57

  

2.4.1.4 มุง่กําหนดหน้าทีร่ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง 

ประเทศใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มของพ่อคา้และนกัธรกจิระหว่างประเทศที ่

ประสงคจ์ะใชข้อ้กําหนดทางการคา้ทีม่คีวามหมายแน่นอนสามารถใช ้

ยดึเป็นหลกัในการทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไค ้

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาถงึทีม่าและแนวความคดิทีส่าํคญัในการยกรา่ง  

INCOTERMS ขา้งตน้แลว้ จะเหน็ไดว้่า INCOTERMS มทีีม่าจากวธิปีฏบิตัใินทางการคา้  (trade 

usages) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัและนิยมใชก้นัในกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศทีฉ่ก

รวบรวมขึน้โดยหอการคา้นานาชาติ  (ICC) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหว้ธิปีฏบิตัใินทางการคา้

ระหว่างประเทศ  (trade usages) หรอืธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศมี

มาตรฐานและเป็นรปูแบบเดยีวกนัแ ละใหก้ลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศทีป่ระสงค์

จะใชข้อ้กําหนดทางการคา้  (trade terms) ทีม่คีวามหมายแน่นอนสามารถยดึถอื  INCOTERMS 

เป็นหลกัในการทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ ระหว่างประเทศได้  รวมถงึลดอุปสรรคในทางการคา้

ระหว่างประเทศทีเ่กดิจากการตคีวามหมายของขอ้กําหนด ทางการคา้ (trade terms) ทีแ่ตกต่าง

กนัของแต่ละประเทศและแต่ละสมาคมการคา้ 

 

2.4.2 ลกัษณะทัว่ไปของ INCOTERMS 

                                                 
56 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 66. 
57 เรื่องเดยีวกนั. 
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นกักฎหมายและนกัธุรกจิระหว่างประเทศทีม่ชีื่อเสยีงไดก้ล่าวถงึลกัษณะต่าง ที ่

สาํคญัของ INCOTERMS ไว ้ดงัน้ี 

Professor Rolf Stoder ไดก้ล่าวว่า “INCOTERMS” เป็นสิง่ทีถู่กรวบรวมขึน้ 

จากวธิปีฏบิตัใินทางการคา้ (trade usages) ของกลุ่มพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ ดงันัน้ 

INCOTERMS จงึเป็นผลงานการสรา้งสรรคข์องนกักฎหมายทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการที่

แทจ้รงิของสงัคมการคา้ระหว่างประเทศ  และเป็นผลงานทีน่กักฎหมายสรา้งขึน้ เพื่อใชส้าํหรบั

แกไ้ขปญัหาไดแ้ก่กลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  รวมถงึเป็นผลงานทีห่อการคา้

นานาชาติ (ICC)ไดจ้ดัทาํขึน้ในปี  ค.ศ. 1936 และเพื่อให้ INCOTERMS น้ีทนต่อพฒันาการ

ทางดา้นต่าง  ๆ ของการคา้ระหว่างประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  หอการคา้

นานาชาต ิ(ICC) จงึไดท้าํการปรบัปรงุและแกไ้ข INCOTERMS เป็นระยะ ๆ เสมอมา”
58

 

Professor Chia-Jui Cheng ไดก้ล่าวว่า “INCOTERMS เป็นกฎเกณฑท์ีม่ ี

พืน้ฐานมาจากวธิปีฏบิตัิ  (usage) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งทัว่ไปในทางการคา้ระหว่างประเทศ  

ซึง่ไดถู้กรวบรวมขึน้โดยหอการคา้นานาชาต ิ(ICC) นัน่เอง”
59

 

Professor Clive M. Schmitthoff ไดก้ล่าวว่า “INCOTERMS เป็นจารตี 

ประเพณใีนทางการคา้ระหว่างประเทศทีห่อการคา้นานาชาติ  (ICC) ไดร้วบรวมขึน้และไดร้บัการ

ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ”
60

 

Professor Peter Gilles และ Professor GabrieI Moens ไดก้ล่าวว่า  

“INCOTERMS เป็นภาพสะทอ้นของวธิปีฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศ  (trade usages) 

ดงัทีจ่ะเหน็ไดจ้ากการที่ INCOTERMS ไดถู้กเเกไ้ขเป็นระยะ  ๆ โดยสมํ่าเสมอ โดยมวีตัถุประ

สงกเ์พื่อให้  INCOTERMS มคีวามสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิีแ่ทจ้ริ งของกลุ่มของพ่อคา้และนกั

ธุรกจิระหว่างประเทศ"
61

 

อาจารย ์ชวลติ อตัถศาสตร ์ไดก้ล่าวว่า “INCOTERMS ไดก้ําหนดสทิธแิละ 

หน้าทีข่องคู่สญัญาแต่ละฝา่ยเมือ่จะตอ้งมกีารนําสนิคา้จากผูข้ายไปส่งใหแ้ก่ผูซ้ือ้  เทอมในการซือ้

ขายระหว่างประเทศแต่ละเทอมทีม่กีารกําหนดขึน้ใน  INCOTERMS จะแสดงใหเ้หน็ถงึการแบ่ง

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ ซึง่ตกแก่ฝายผูซ้ือ้เป็นส่วนให�ู่  จนถงึกรณี

ทีห่น้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ซึง่ตกอยูแ่ก่ผูข้ายเป็นส่วนใหญ่ไดม้กีารใช ้

                                                 
58 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 67. 
59 เรื่องเดยีวกนั. 
60เรื่องเดยีวกนั.  
61 เรื่องเดยีวกนั. 
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INCOTERMS กนัอยา่งแพรห่ลายในการคา้ระหว่างประเทศ มาหลายสบิปีแลว้และเป็นทีย่อมรบั

ในบรรดาผูซ้ือ้และผูข้ายซึง่ประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งภยั

ในตวัสนิคา้อยา่งชดัแจง้”
62

 

ร.ศ. ดร. พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสุนทร ไดก้ล่าวว่า “INCOTERMS เป็น 

กฎเกณฑส์าํเรจ็รปูทีห่อการคา้นานาชาติ  (ICC) เสนอออกมาในรปูแบบของถอ้ยคาํยอ่ทีจ่ะทาํให้

นกัธุรกจิเขา้ใจสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิของตนในเรือ่งการส่งมอบสนิคา้ จงึกล่าวไดว้่า 

INCOTERMS เป็นขอ้กําหนดในเรือ่งการส่งมอบวตัถุแห่งการซือ้ขายระหว่างประเทศ 

INCOTERMS จงึเป็นเพยีงตวัอกัษรยอ่ทีพ่่อคา้ระหว่างประเทศใชเ้พื่อทาํความเขา้ใจภาระหน้าที ่

ของตนในสญัญาซีอ้ขายระหว่างประเทศหน่ึง  ๆ ตวัอกัษรยอ่ทีนิ่ยมใชเ้ป็นภาษาองักฤษกเ็ป็น

เพราะแนวความคดิมตีน้กําเนิดในประเทศองักฤษ  และภาษาองักฤษถูกใชม้ากในการประกอบ

ธุรกจิระหว่างประเทศ ”
63

 นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวว่า  ยีห่อ้การคา้ระหว่างประเทศพยา ยามจะทาํให้

จารตีประเพณแีละธรรมเนียมทางการคา้ระหว่างประเทศชดัเจนขึน้  เพราะถงึแมจ้ารตีประเพณี

และธรรมเนียมทางการคา้ระหว่างประเทศจะเป็นบรรทดัฐาน  (nom) ทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประชาคมพ่อคา้ระหว่างประเทศแต่สิง่ทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์กย็อ่มมธีรรมชาตทิีไ่ม่

แน่นอน เพื่อทาํใหก้ฎเกณฑใ์นทางการคา้น้ีชดัเจนขึน้  หอการคา้ระหว่างประเทศจงึตอ้งทาํการ

ประมวลจารตีประเพณแีละธรรมเนียมทางการคา้ระหว่างประเทศน้ีใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(Condification) INCOTERMS เป็นตวัอยา่งของผลลพัธข์องการกระทาํดงักล่าว”
64

 

ดงันัน้ เมีอ่พจิารณาลกัษณะทัว่ไปของ INCOTERMS จากความเหน็ของนกั 

กฎหมายและนกัธุรกจิระหว่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้แลว้จะเหน็ไดว้่า  INCOTERMS เป็น

ผลงานการสรา้งสรรคข์องนกักฎหมายทีส่อคคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มของพ่อคา้

และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  โดยมพีืน้ฐานมาจากวธิปีฏบิตัใินทางการคา้  (trade usages) ที่

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งทัว่ไปในวงการของการคา้ระหว่างประเทศ  จงึอาจจะกล่าวไดว้่า  

INCOTERMS เป็นจารตีประเพณใีนทางการคา้ระหว่างประเทศของกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิ

ระหว่างประเทศ  ซึง่INCOTERMS จะมลีกัษณะเป็นตวัอกัษรยอ่ภาษาองักฤษทีก่ลุ่มของพ่อคา้

และนักธุรกจิระหว่างประเทศใชเ้พื่อทาํความเขา้ใจภาระหน้าทีข่องตนในสญัญาซือ้ขายระหว่าง

ประเทศ  โดยตวัอกัษรยอ่แต่ละคาํเหล่าน้ีไดก้ําหนดหลกัเกณฑอ์ยา่งชดัเจนว่า  หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบและความเสยีงภยัใดตกเป็นของผูซ้ือ้ และในทางต่างตอบแทนหน้าที่ ความรบัผดิชอบ

และความเสีย่งภยัใต้ตกเป็นของผูข้ายตามสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  เพราะฉะนัน้  จงึ

                                                 
62 ชวลติ  อตัถศาสตร,์ “กฎหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายระหว่างประเทศ” ในคู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายการคา้

ระหว่างประเทศ,หน้า53. 
63 พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร, “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลภาคที1่”,หน้า 79. 
64 พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา สายสนุทร, “บทบาทของ INCOTERMS ต่อสญัญาซือ้ขายทีม่ลีกัษณะระหว่าง

ประเทศ”, วารสารนิตศิาสตร,์(ปีที2่4ฉบบัที4่):หน้า766. 
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สามารถทีจ่ะกล่าวไดว้่า INCOTERMS มคีวามสาํคญัอยูท่ีก่ารอธบิายถงึหน้าที่  ความรบัผดิและ

ความเสีย่งภยัของคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

 

2.4.3 ประโยชน์ของ INCOTERMS 

สบืเน่ืองจากการที ่INCOTERMS มฐีานะเป็นขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade 

terms) ทีร่วบรวมขึน้มาจากวธิปีฏบิตัใินทางการคา้  (trade usages) กไ็ดร้บัความนิยมและ

ยอมรบัจากกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น

หลกัเกณฑใ์นการตคีวามขอ้กําหนดในทางการคา้  (trade tems) ในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศใหไ้ดค้วามหมายไปในทางเดยีวกนั 

ดงันัน้ INCOTERMS จงึเป็นประโยชน์สาํหรบัคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ 

ระหว่างประเทศในเรือ่งต่าง ๆ ตงัต่อไปน้ี 

(1) ใชเ้ป็นหลกัเกณฑส์าํหรบัการแกไ้ขปญัหาขอ้เทจ็จรงิทางปฏบิตัใินเรือ่งเกีย่วกบั 

ภาระหน้าทีใ่นการขนส่งสนิคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ ภาระหน้าทีใ่นการประกนัภยัสนิคา้ 

ในขณะขนส่ง และสถานทีท่ีผู่ข้ายจะตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีม่กีารแปลความหมาย 

ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศและแต่ละสมาคมการคา้ ซึง่หมายความว่า หาก 

คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไดต้กลงกนักําหนดไวใ้นสญัญาว่า ใหนํ้า 

ขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade terms) ทีก่ําหนดไวใ้น INCOTERMS ทีร่วบรวมขึน้โดย 

หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) มาใชบ้งัคบักบัสญัญาแลว้กจ็ะมผีลทาํใหก้ารตคีวามขอ้กําหนดในทาง

การคา้ (trade terms) นัน้จะตอ้งตคีวามตามความหมายที ่INCOTERMS ของ 

หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดก้ําหนดเอาไวน้ัน่เอง
65

 

(2) ใชใ้นการแกไ้ขป�ัหูาเรือ่งของกฎหมายทีจ่ะนํามาใชบ้งัคบักบัสญัญาซือ้ขายสนิคา้ 

ระหว่างประเทศว่าควรจะเป็นกฎหมายของประเทศใดหรอืควรจะเป็นกฎหมายทีเ่ป็นอสิระจาก

ระบบกฎหมายภายในของประเทศต่าง  ๆ หมายความว่า เมือ่คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศไดก้ําหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ในสญัญาว่า  ใหนํ้า INCOTERMS ของหอการคา้

นานาชาติ (ICC) ซึง่เป็นขอ้กําหนดในทางการคา้  (trade terms) มาใชบ้งัคบักบัสญัญาดงักล่าว

แลว้ หากมขีอ้พพิาทในเมอืงทีอ่ยูใ่นบทเน้ือความของ  INCOTERMS เกดิขึน้ ศาลหรอืผูท้ีจ่ะทาํ

การพจิาณาตดัสนิคดกีจ็ะตอ้งนําบทเน้ือความของ INCOTERMS มาใชใ้นการพจิารณาตดัสนิขอ้

พพิาทดงักล่าว
66

การทีคู่่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไดก้ําหนดเจตนาอยา่งชดั

แจง้ไวใ้นสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศว่าใหนํ้า  INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัการตคีวาม

ขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade terms) หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้เป็นวธิกีารในการแกไ้ขปญัหาทีม่ ี

                                                 
65 ภทัรวรี ์คลา้ยเคลื่อน,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า70. 
66 เรื่องเดยีวกนั. 
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ความเหมาะสม เพราะในทางปฏบิตัขิองศาลในประเทศต่าง  ๆ กไ็ดใ้หก้ารยอมรบัเจตนาต่าง  ๆ 

ของเอกชนหรอืคู่สญัญาตราบเท่าทีก่ารแสดงเจตนาของเอกชนหรอืคู่สญัญานัน้ ไม่ขดัต่อหลกั

ความสงบเรยีบรอ้ยตามกฎหมายของประเทศนัน้  เคยเป็นไปตามหลกักฎหมายทีเ่รยีกว่า  “หลกั

ความศกัดิส์ทิธใินการแสดงเจตนา (autonomy of the will)”  ซึง่เป็นทีย่อมรบัอยา่งไมม่ขีอ้โตแ้ยง้

ในอารยะประเทศ
67

 

(3) ในการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศในการ 

ทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศเน่ืองจากสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศเป็นสญัญา

ทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกต่างไปจากสญัญาซือ้ขายสนิคา้ในประเทศ  เพราะสญัญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศเป็นสญัญาทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัคู่สญัญาทีอ่ยูก่นัคนละประเทศ  คนละสญัชาติ

ซึง่อยูห่่ างกนัโดยระยะทาง  จงึเหน็ไดว้่าการกําหนดราคาในการซือ้ขายเพยีงอยา่งเดยีวจงึไม่

สามารถทีจ่ะทาํใหส้ญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศนัน้สมัฤทธิผ์ลไดเ้พราะการทาํสญัญาซือ้

ขายสนิคา้ระหว่างประเทศมขีอ้เทจ็จรงิทีจ่ะตอ้งตกลงกนัอกีหลายประการ  เช่น ภาระหน้าทีใ่น

การขนส่งสนิคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ภาระหน้าทีใ่นการประกนัภยัสนิคา้ในขณะขนส่ง  สถานทีท่ี่

ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  และกฎหมายทีจ่ะนํามาใชบ้งัคบักบัสญัญาซือ้ขายระหว่าง

ประเทศดงักล่าว  ดงันัน้  หากคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไดก้ําหนด

รายละเอยีดต่าง  ๆ ของสัญญาโดยใชข้อ้กําหนดในทางการคา้  (trade terms) ตาม 

INCOTERMS แลว้กจ็ะส่งผลใหส้ญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศสามารถทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่ง

ไมยุ่ง่ยากนกัโดยคู่สญัญาเพยีงแค่กําหนคราคาและจาํนวนสนิคา้ทีต่อ้งการจะซือ้ขายกนั  และ

ปล่อยใหร้ายละเอยีดในเรือ่งอื่น ๆ เป็นไปตามความหมายของขอ้กําหนดในทางการคา้ (trade 

terms) ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้น INCOTERMS ซึง่หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) เป็นผูร้วบรวมขึน้
68

 

ดงันัน้  เมือ่พจิารณาจากเน้ือหาทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้สามารถทีจ่ะกล่าวไดว้่า  

INCOTERMS มปีระโยชน์ในทางปฏบิตัต่ิอกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศในการใช้

เป็นกฎเกณฑส์าํหรบัตคีวามขอ้กําหนดในทางการคา้  (tradee terms) ทีแ่ต่เดมินัน้ไดม้กีาร

ตคีวามหมายแตกต่างกนัในแต่ละประเทศและแต่ละสมาคมการคา้ใหม้คีวามหมายไปในแนวทาง

เดยีวกนั และเป็นเครือ่งอํานวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ ใน

การทาํสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ  โดยกลุ่มของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศเพยีงแค่

ตกลงกําหนดราคาและจาํนวนสนิคา้ทีต่อ้งการจะซือ้ขายกนั โดยปล่อยใหร้ายละเอยีดในเรือ่งต่าง  

ๆ เป็นไปตามความหมายของขอ้กําหนดในทางการคา้  (trade terms) ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้น  

INCONTERMS ทัง้น้ี เมือ่คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไดก้ําหนดใหนํ้า  

INCONTERMS มาใชใ้นสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศดงักล่าวแลว้กจ็ะส่งผลให้  INCOTERMS 

                                                 
67 เรื่องเดยีวกนั., หน้า70-71. 
68 เรื่องเดยีวกนั. 
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มสีภาพบงัคบัในฐานะทีเ่ป็นกฎเกณฑอ์นัมผีลผกูพนัสาํหรบัสญัญาทไีดถู้กกําหนดขึน้โดย

คู่สญัญาตามหลกัเกณฑเ์รือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นการแสดงเจตนา (autonomy of the will) นัน่เอง 

 

2.4.4 สาระสาํคญัของ INCOTERMS 2000 

 

2.4.4.1 ทีม่าและพฒันาการของ INCOTERMS 2000 

INCOTERMS 2000 เป็นผลจากการปรบัปรงุ INCOTERMS 1990 โดย 

INCOTERMS ในสมยัแรก ๆ จะเน้นเฉพาะคาํยอ่ทางการคา้ทใีชใ้นการขนส่งสนิคา้ทางทะ เล

เท่านัน้แต่  INCOTERMS ซึง่ไดม้กีารแกไ้ขในครัง้หลงัไดค้าํนึงถงึวธิกีารขนส่งสนิคา้ในทาง

การคา้ระหว่างประเทศซึง่ไดม้กีารพฒันาไปเป็นลาํดบั  เหตุผลทีต่อ้งเปลีย่นแปลงแกไ้ข  

INCOTERMS ในแต่ละครัง้กเ็พื่อใหก้ฎเกณฑด์งักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิางดา้น

การคา้ระหว่างประเทศ (trade usages) และวธิกีารขนส่งสนิคา้ทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงไป
69

 โดย 

INCOTERMS ซึง่เป็น INCOTERMS ฉบบัแรกทีห่อการคา้นานาชาติ  (ICC) ไดย้กรา่งขึน้มา 

โดยเป็นรวบรวมเงือ่นไขทางการคา้  (trade terms) กไ็ดม้กีารใชอ้ยูใ่นขณะนัน้เขา้ดว้ยกนัเพื่อใช้

เป็นกฎเกณฑร์ ะหว่างประเทศสาํหรบัตคีวามขอ้กําหนดทางการคา้  (trade terms) ใหไ้ด้

ความหมายไปในแนวทางเดยีวกนั  โดย INCOTERMS ไดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขตามลาํดบั  

ดงัน้ี
70

 

ในปี ค.ศ. 1953 หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดนํ้า INCOTERMS 1936 มาปรบัปรงุ 

ประกาศใช้ 3 คาํยอ่คว้ยกนัคอื  EX WORK, FAS, FOB, C&F, FREIGHT OR CARRIAGE 

PAID TO..., FOR-FOT, EX SHIP และ และ EXQUAY 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดเ้พิม่เตมิคาํยอ่ทางการคา้อกี 2 

คาํ ไดแ้ก่ DELIVERED AT FRONTIER และ DELIVERED DUTY PAID 

ในปี ค.ศ. 1976 เมือ่การคา้และการขนส่งทางอากาศไดท้วคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ จงึได ้

เพิม่คาํยอ่ทางการคา้ FOB AIRPORT เขา้ไปใน INCOTERMS 

ในปี 1980 เมือ่การขนส่งหลายรปูแบบต่าง ๆ มกีารพฒันามากขึน้ แนวโน้มในการ 

ส่งมอบสนิคา้ใหก้บับรษิทัผูร้บัขนส่ง  (AT CARRIER'S PREMESES) ค่อย ๆ เขา้มาแทนทีก่าร

ส่งมอบสนิคา้ในระหว่างเรอื  (ON BOARD) จงึไดม้กีารเพิม่คาํยอ่  FCR : FREE CARRIER และ 

CIP: FEIGHT OR CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO... เขา้ไปเพื่อใหเ้ป็นทางเลอืก

แทน FOB และ CIF ฉะนัน้ ในปี ค.ศ. 1980 จงึม ีINCOTERMSใช ้14 คาํยอ่ทางการคา้ 

ในปี ค.ศ. 1990 การขนส่งไดม้กีารพฒันาไปอยา่งไมห่ยดุยัง้พรอ้ม ๆ กบัแนวทาง 

                                                 
69 เรื่องเดยีวกนั., หน้า72. 
70 เรื่องเดยีวกนั. 
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การใชเ้อกสารในรปูกระดาษกําลงัจะแปรเปลีย่นไปเป็นเอกสารในรปูสญัญาณไฟฟ้าหรอืขอ้มลู

จากคอมพวิเตอรแ์ทน  ประกอบกบัแนวคดิทีค่่อนขา้งแจม่ชคัของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง  

หอการคา้นานาชาติ  (ICC) จงึไดค้ดิปรบัปรงุ  INCOTERMS อกีครัง้ ซึง่มขีอ้ตกลงบางส่วนถูก

ตดัทิง้ไป 2 คาํยอ่ ไดแ้ก่ FOR/FOT และ FOB AIRPORT และเปลีย่นรหสัสากลของ  FREE 

CARRIAGE จาก FRC เป็น FCA ดงันัน้ จงึทาํให้ INCOTERMS 1990 มขีอ้ตกลงลดลงเหลอื  

13 คาํยอ่ทางการคา้ 

ในปี ค.ศ. 2000 INCOTERMS 2000 หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดม้กีารแกไ้ขคาํ 

ยอ่ทางการคา้ต่าง ๆ ใหม้คีวามชดัเจนและถูกตอ้งตามวธิปีฏบิตัใินทางพาณชิย ์(Commercial 

Practice)
71

 นอกจากน้ี INCOTERMS 2000 ยงัไดม้กีารแกไ้ขในประเดน็สาํคญัอกี  2 ประการ 

คอื 

(1) พธิกีารศุลกากรและการชาํระภาษศุีลกากรของคาํยอ่ทางการคา้ FAS และ  

DEQ คาํยอ่ทางการคา้ FAS ซึง่ตาม INCOTERMS 1990 กําหนดใหผู้ซ้ือ้ตอ้งรบัผดิชอบ 

ทางดา้นศุลกากรในการส่งออก  แต่ INCOTERMS 2000 ไมไ่ดก้ําหนดใหผู้ซ้ือ้รบัผดิชอบ

ทางดา้นศุลกากรในการส่งออก เพราะผูข้ายจะตอ้งเขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 

คาํยอ่ทางการคา้  DEQ ซึง่ตาม INCOTERMS 1990 กําหนดใหผู้ข้ายตอ้งรบัผดิชอ บทางดา้น

ศุลกากรในการนําเขา้  แต่ INCOTERMS 2000 ไมไ่ดก้ําหนดใหผู้ข้ายตอ้งรบัผดิชอบทางดา้น

ศุลกากรในการนําเขา้ เพราะผูซ้ือ้จะตอ้งเขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ
72

 

(2) หน้าทีใ่นการบรรทุกและขนถ่ายสนิคา้จากเรอืภายใตค้าํยอ่ทางการคา้ FCA 

คาํยอ่ทางการคา้ FCA ซึง่ตาม INCOTERMS 1990 กําหนดแต่เพยีงใหม้กีาร 

ระบุสถานทีท่ีจ่ะทาํการบรรทุกและขนถ่ายสนิคา้ทีต่น้ทางเท่านัน้  แต่ INCOTERMS ไดม้กีาร

กําหนดเพิม่เตมิว่า ใหม้กีารกําหนคจดุ  (point) ทีจ่ะทาํการบรรทุกและขนถ่ายสนิคา้ไวใ้นสถานที่

ตน้ทางดว้ย และถา้จคุ (point) ทีจ่ะทาํการบรรทุกและขนถ่ายสนิคา้เป็นทีเ่กบ็สนิคา้ของผูข้ายเอง  

ผูข้ายกจ็ะตอ้งทาํการขนสนิคา้เขา้ไปยงัพาหนะของผูซ้ือ้ดว้ย  แต่ถจ้ดุ (point) ทีจ่ะทาําการ

บรรทุกและขนถ่ายสนิคา้เป็นทีอ่ื่นแลว้ ผูข้ายไมจ่าํตอ้งขนสนิคา้ลงจากพาหนะทีต่นบรรทุกไป
73

 

 

 

 

 

                                                 
71 International Chamber of Commerce,INCOTERMS 2000:International rules for the Interpretation of 

trade terms. 
72 ภทัรวรี ์คลา้ยเคลื่อน,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 73. 
73 เรื่องเดยีวกนั., หน้า74. 
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บทที ่3 

 

หลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั 

 

3.1 หลกักฎหมายการโอนความเสีย่งภยัตามบทบญัญตัใินสญัญาซือ้ขายตามกฎหมายไทย 

 

ก่อนทีจ่ะไดศ้กึษาถงึเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย จาํตอ้งศกึษาถงึสญัญา

ซือ้ขายในเบือ้งตน้เสยีก่อนว่าตามบทบญัญตัขิองกฎหมายไทยไดม้กีารบญัญตัไิวเ้ช่นใดบา้ง  

ดงัน้ี 

 

3.1.1 สญัญาซือ้ขาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยไดบ้ญัญตันิิยามของสญัญาซือ้ขายไวใ้น

มาตรา 453 ดงัน้ี 

“อนัว่าซือ้ขายนัน้  คอื สญัญาซึง่บุคคลฝา่ยเรยีกว่าผูข้าย  โอนกรรมสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิ

ใหแ้ก่บุคคลอกีฝา่ยหน่ึงเรยีกว่าผูซ้ือ้ และผูซ้ือ้ตกลงว่าจะใชร้าคาทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูข้าย” 

จากบทบญัญตัขิองมาตรา453 สามารถแยกสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายไวด้งัน้ี 

(1) จะตอ้งมกีารตกลงโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิอนัเป็นวตัถุของสญัญาใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(2) จะตอ้งมกีารใชร้าคาทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูข้าย 

สญัญาซือ้ขายจงึเป็นเอกเทศสญัญาและเป็นสญัญาต่างตอบแทนอกีทัง้เป็นสญัญาโอนกรรมสทิธิ ์

หลกัเกณฑข์องนิตกิรรมสญัญาโดยทัว่ไป  ยอ่มนํามาใชแ้ก่สญัญาซือ้ขายดว้ย  ขอ้พเิศษของ

สญัญาซือ้ขายกค็อื  การโอนกรรมสทิธิแ์ละการใชร้าคา   ราคาหมายถงึ เงนิตรา และอาจเป็นได้

ทัง้เงนิตราไทยหรอืต่างประเทศ
74

 เพยีงผูซ้ือ้ตกลงว่าจะใชร้าคาให้ แก่ผูข้าย สญัญากเ็กคิขึน้แลว้

ไมจ่าํเป็นจะตอ้งใชร้าคากนัในขณะนัน้  และราคาทีว่่าน้ีไมจ่าํเป็นจะตอ้งกําหนดกนัเป็นจาํนวน

แน่นอนไวใ้นขณะนัน้  เพยีงตกลงว่าจะใชร้าคา  แต่จะใหจ้าํนวนเท่าใดนัน้มาตกลงกนัภายหลงัก็

ได ้ผูข้ายอาจยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นขณะทาํสญัญากไ็ดก้ล่าวคอื  เป็นทรพัยใ์นอนาคตซึง่อาจจะเป็น

สญัญาจะซือ้จะขายกไ็ด้  ดงันัน้ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายอาจเป็น ทรพัยท์ีจ่ะมหีรอืทาํขืน้หรอืไดม้าถงึ

ผูข้ายในอนาคตกไ็ด้
75

 สญัญาซือ้ขายจงึมลีกัษณะเป็นสญัญาต่างตอบแทนทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์

เพื่อแลกกบัราคา และตอ้งใชห้ลกัสญัญาทัว่ไปมาบงัคบั เช่น ในเรือ่งความสามารถและการแสดง

เจตนา ซึง่การตกลงในสาระสาํคญัของมาตรา  453 นัน้ ยอ่มเป็นไปตามหลกัในเรือ่งคาํเสนอและ

                                                 
74 ประพนธ ์ศาตะมาน และ ไพจติร ปุญญพนัธ,์”คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลกัษณะซือ้ขาย”

(กรุงเทพฯ:โรงพมิพแ์สวงสทุธกิารพมิพ,์2549)หน้า2-3 
75 เรื่องเดยีวกนั., หน้า19-20.  
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คาํสนอง บุคคลผูอ้ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายหา้มมใิหซ้ือ้ขายยอ่มทาํสญัญาซือ้ขายไมไ่ดร้าคาใน

การซือ้ขายนัน้อาจกําหนดกนัเป็นหน่วยหรอืราคาเหมากไ็ด ้ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าสญัญาซือ้ขาย

นัน้นอกจากก่อตัง้บุคคลสทิธิข์ ึน้แลว้กย็งัมผีลเป็นการโอนกรรมสทิธไิปในขณะเดยีวกนัดว้ย  

กล่าวคอืเป็นสญัญาทีก่่อตัง้ทรพัยสทิธดิว้ยนัน่เอง
76

 

มาตรา 453 น้ีมทีีม่าจากประมวลกฎหมายแพ่งของฝรัง่เศสเป็นหลกั  กล่าวคอื นํามาตรา 

1582 ของประมวลแพ่งฝรัง่เศสมา เป็นแบบอยา่ง โดยบทบญัญตัใินมาตราดงักล่าวของฝรัง่เศส  

แปลความไดว้่า  “การซือ้ขายคอื  ขอ้ตกลงซึง่บุคคลหน่ึงผกูพนัตนว่าจะส่งมอบทรพัยส์นิใหอ้กี

ฝา่ยหน่ืง และอกีฝา่ยหน่ึงตกลงว่าจะชาํระราคา”
77

 

 

3.2 หลกัการโอนกรรมสทิธิใ์นสญัญาซือ้ขาย 

 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า ระบบของการโอนกรรมสทิธิข์องประเทศต่าง  ๆ พอจะจดัแบ่งได้

เป็นสองระบบ คอื ระบบทีไ่มแ่ยกเรือ่งหน้ีออกจากเรือ่งทรพัยโ์ดยเดด็ขาด  และอกีระบบหน่ึงคอื  

ระบบทีแ่ยกเรือ่งหน้ีกบัเรือ่งทรพัยเ์ดด็ขาดจากกนั  ปญัหาว่าการโอนกรรมสทิธิใ์นสญัญาซือ้ขาย

ของไทยเรายดึถอืระบบใดนัน้ เมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  

มาตรา 458 ซึง่บญัญตัวิ่า “กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของผูข้ายนัน้  ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะ

เมือ่ไดท้าํสญัญา” สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

"สญัญาซือ้ขายตามนยัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 453 ซึง่กรรมสทิธิ ์

ในทรพัย์สนิทีซ่ือ้ขายจะโอนไปยงัผูซ้ือ้ทนัททีีท่าํสญัญาเสรจ็  แมก้ารส่งมอบ และการชาํระราคา

จะยงัมไิดก้ระทาํกต็าม กไ็มใ่ช่สิง่อนัเป็นสาระสาํคญัประการใด”
78

 

“เมือ่การซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่

ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญากนั”
79

 

“... เมือ่เป็นสญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดแลว้ กรรมสทิธิก์อ็าจถอนไปยงัผูซ้ือ้ทนัที  โดยไม่

ตอ้งคาํนึงว่าไดม้กีารส่งมอบหรอืชาํระราคากนัหรอืยงั... ”
80

 

“จะเหน็ว่าการโอนกรรมสทิธิแ์ละเรือ่งการส่งมอบนัน้เป็นเรือ่งคนละเรือ่งกนั  และเมือ่

สญัญาเสรจ็สิน้กรรมสทิธิก์โ็อนไปโดยอตัโนมั ตทิเีดยีว เวน้แต่คู่กรณจีะมขีอ้ตกลงกนัเป็นอยา่ง

                                                 
 
77 อุกฤษ มงคลนาวนิ,”กฎหมายฝรัง่เศสว่าดว้ยซือ้ขาย”,บทบณัฑติยเ์ล่มที2่8 ตอน4 (2514)หน้า 816-837. 
78 ปรชีา สมุาวงศ,์”คาํบรรยายลกัษณะวชิากฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยซือ้ขายแลกเปลีย่นให”้, พมิพค์รัง้

ที4่(กรุงเทพมหานคร,กรุงสยามการพมิพ,์2527)หน้า13. 
79 วริยิะ เกดิศริ,ิ”คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยซือ้ขายแลกเปลีย่นให”้,(กรุงเทพ:โรงพมิพ์

คุรุสภาลาดพรา้ว,2515)หน้า23. 
80 ประพนธ ์ศาตะมาน และ ไพจติร ปุญญพนัธุ,์เรื่องเดยีวกนั,หน้า96. 
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อื่น สญัญาซือ้ขายนัน้นอกจากก่อใหเ้กดิหน้ีแลว้ยงัมผีลเป็นการโอนกรรมสทิธิไ์ปในตวัดว้ย  

กล่าวคอืเป็นสญัญาทีก่่อตัง้ทัง้บุคคลสทิธแิละทรพัยสทิธ”ิ
81

 

เมือ่พจิารณาจากคาํอธบิายต่าง เหล่าน้ีแลว้ จงึอาจสรปุไดว้่า สญัญาซือ้ขายมผีลเป็นการ

โอนกรรมสทิธิใ์นทนัทโีดยไมเ่กีย่วกบัการส่งมอบแต่อยา่งใด  ในสญัญาซือ้ขายนัน้การโอน

กรรมสทิธิอ์าศยัหลกัจาก มาตรา 458 เป็นหลกัอธบิาย แต่จะเป็นหลกัทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ระบบทัง้หมด

ว่า ป.พ.พ. ของเรายดึถอืระบบสญัญาเดยีวในเรือ่งการโอนกรรมสทิธิโ์ดยผลของสญัญาหรื อไม่

นัน้ยงัเป็นทีน่่าสงสยัอยู่  แต่ในสญัญาซือ้ขายนัน้ระบบกฎหมายของเราในเรือ่งน้ีถอืไดว้่ายดึถอื

ระบบส�ัญูาทีไ่มไ่ดแ้ยกเรือ่งหน้ีออกจากเรือ่งทรพัย ์ทัง้น้ีดว้ยเหตุผลดงัน้ีคอื  

มาตรา 458 เราลอกเลยีนมาจาก  มาตรา 1583 ของประมวลแพ่งฝรัง่เศส  ซึง่บ�ัญูตัวิ่า

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายโอนไปยงัผูซ้ือ้ทนัททีีส่ญัญาเสรจ็สิน้  โดยไมต่อ้งคาํนึงว่าจะมกีาร

ส่งมอบหรอืชาํระราคากนัหรอืยงั
82

 ดงันัน้ในบทนิยามสญัญาซือ้ขายในมาตรา  1582 ของฝรัง่เศส

จงึบญัญตัเิเต่เพยีงว่าผูข้าย ผกูพนัทีจ่ะส่งมอบและผูซ้ือ้ผกูพนัทีจ่ะชาํระราคา การทีฝ่ร ัง่เศ ส

บญัญตัแิต่เพยีงหน้ีส่งมอบ และชาํระราคาไวใ้นบทนิยามนัน้กเ็พราะมมีาตรา 1583 บญัญตัถิงึ

เรือ่งการโอนกรรมสทิธไิวแ้ลว้นัน่เอง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ จงึถอืไดว้่าระบบการโอนกรรมสทิธิใ์นสญัญาซือ้ขายของไทย

เราจดัอยูใ่นระบบทีไ่มไ่ดแ้ยกเรือ่งหน้ีเดด็ขาดจากเรือ่งทรพัย์ เช่นเดยีวกบัประเทศฝรัง่เศส และ

เพื่อประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจ จะแยกอธบิายหลกัเกณฑใ์นการโอนกรรมสทิธิ ์ดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1 พจิารณาตามชนิดของทรพัย ์

(1) สญัญาซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ 

(2) สญัญาซือ้ขายทรพัยท์ีย่งัมไิดก้ําหนดไวแ้น่นอน 

(3) สญัญาซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ซึง่ตามกฎหมายจะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีน    

     ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่

(4) สญัญาซือ้ขายในกรณพีเิศษ คอืสญัญาซือ้ขายตามตวัอยา่ง สญัญาซือ้ขายตามคาํ 

     พรรณนาสญัญาซือ้ขายเผื่อชอบ สญัญาขายทอดตลาด 

 

3.2.2 พจิารณาจากขอ้ตกลงของคู่สญัญา ไดแ้ก่ 

สญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลา 

โดยจะไดอ้ธบิายเรยีงตามลาํดบัดงัน้ี 

 

                                                 
81 จีด๊ เศรษฐบุตร,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 2. 
82 อุกฤษ มงคลนาวนิ,เรื่องเดยีวกนั., หน้า 818. 
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3.2.1 พจิารณาตามชนิดของทรพัย ์

(1) สญัญาซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ 

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทย ไมไ่ดบ้ญัญตัไิวว้่าทรพัยเ์ฉพาะสิง่คอื

อะไร แต่เรือ่งทรพัยเ์ฉพาะสิง่เป็นเรือ่งของวตัถุในการชาํระหน้ีในลกั ษณะหน้ีและสญัญา จงึเป็น

ขอ้ทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึอยูเ่สมอ เพราะการทีท่รพัยใ์ดจะถอืว่าเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่นัน้ยอ่มมผีลอยา่ง

มาก เน่ืองจากถา้วตัถุแห่งหน้ีใหส้่งมอบทรพัยเ์ฉพาะสิง่ บุคคลผูช้าํระหน้ีจะตอ้งส่งมอบตาม

สภาพทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาทีจ่ะพงึส่งมอบ (ป.พ.พ. มาตรา 323 ) เมือ่มไิดม้แีสดงเจตนาไวโ้ดย

เฉพาะเจาะจงว่าจะพงึชาํระหน้ี ณ สถานทีใ่ด หากจะตอ้งส่งมอบทรพัยเ์ฉพาะสิง่ตอ้งส่งมอบกนั 

ณ สถานทีซ่ึง่เป็นภมูลิาํเนาปจัจบนัของเจา้หน้ี (ป.พ.พ. มาตรา 324) ถา้สญัญาต่างตอบแทนมี

วตัถุประสงคเ์ป็นการก่อใหเ้กดิหรอืโอนทรพัยสทิธใินทรพัยเ์ฉพาะสิ่ ง และทรพัยน์ัน้สูห้รอืเสยี

หายไปดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษลกูหน้ีมไิด ้ การสญูหรอืเสยีหายนัน้ตกเป็นพบัแก่

เจา้หน้ี ถา้ไมใ่ช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ใหใ้ชบ้ทบญัญตัทิีก่ล่าวมาน้ีบงัคบัแต่เวลาทีท่รพัยน์ัน้กลายเป็น

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ตามบทบญัญตั ิแห่งมาตรา 195 วรรค 2 เป็นตน้ไป (ป.พ.พ. มาตรา 370) ใน

เรือ่งซือ้ขายนัน้ การซือ้ขายทรพัยส์นิซึง่มไิดก้ําหนดลงไวแ้น่นอนนัน้ กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไป

จนกว่าจะไดห้มาย หรอืนบั ชงั ตวง วดั หรอืคดัเลอืกหรอืทาํโดยวธิอีื่นเพื่อใหบ่้งตวัทรพัยส์นินัน้

ออกเป็นแน่นอนแลว้ส่วนในการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิ นคา้ผูข้ายยงัจะตอ้งนบั ชัง่ ตวง วดั หรอื

ทาํการอยา่งอื่น หรอืสิง่หน่ึงสิง่ใดอนัเกีย่วแก่ทรพัยส์นิเพื่อใหรู้ก้ําหนดราคาทรพัยส์นินัน้แน่นอน 

กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าการหรอืสิง่นัน้ไดท้าํแลว้ (ป.พจพ. มาตรา 460) หรอืกรณี

สญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไขเงือ่นเวล าบงัคบัไว ้ท่านว่า กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิยงัไมโ่อนไปจนกว่า

การจะไดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขหรอืถงึกําหนดเงือ่นเวลานัน้ (มาตรา 459)
83

 

เมือ่กฎหมายไทยมไิดม้บีทนิยามเช่นน้ี คาํว่า ทรพัยเ์ฉพาะสิง่จงึตอ้งมคีวามหมาย

อยา่งเช่นคนธรรมดาสามญัเขา้ใจกนั คอื หมายถงึทรพัยท์ีร่ะบุเจาะ จงลงไปว่าเป็นทรพัยอ์ะไร 

เช่น รถยนต ์ทรพัยส์ิง่ใด เช่น รถยนตค์นัไหน และทรพัยจ์าํนวนเท่าใด เช่น รถยนตค์นันัน้ 1 คนั 

เป็นตน้ หากระบุแต่เพยีงรถยนต ์ 1 คนัเท่านัน้ โดยไมรู่ว้่าเป็นรถยนตค์นัไหน รถยนต ์ 1 คนันัน้

หาใช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ไม ่เพราะยงักําหนดมไิดว้่าเป็นรถยนต์คนัใด หรอือาจกล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื 

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่หมาบถงึทรพัยท์ีผู่ซ้ ือ้รูไ้ดแ้น่นอนว่าเป็นทรพัยใ์ดทีต่นตกลงซือ้ และผูข้ายกร็ูไ้ด

แน่นอนว่าเป็นทรพัยใ์ดทีต่นตกลงขาย หากยงัไมส่ามารถรูไ้ดใ้นขณะทาํสญัญาซือ้ขายว่าทรพัย์

ทีต่กลงซือ้ขายกนันัน้คอืทรพัยใ์ดแลว้ หาใช่ เป็นการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ไม ่เช่น ซือ้โค 2 ตวั 

จากโค 1 ฝงู ทีผู่ข้ายมอียู ่มใิช่เป็นการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ แต่ถา้ตกลงกนัในขณะซือ้ขายว่า 

ซือ้โค 2 ตวัสใีด ลกัษณะรปูรา่งอยา่งไรหรอืเป็นตวัใด ดงัน้ีเป็นการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่แลว้ 

                                                 
83 ชวลติ อตัถศาสตร,์”กฎหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายระหว่างประเทศ” ในคู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายการคา้

ระหว่างประเทศ, หน้า 41-42. 
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การซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิ่ งนัน้ กรรมสทิธใินทรพัยท์ีข่ายยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะ

ทาํสญัญาซือ้ขายกนั ทัง้น้ีดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายเพ่งและพาณชิย ์มาตรา 458 ว่า 

“กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญาซือ้ขายกนั”  

ตามบทบญัญตัมิาตรา 458 น้ี แมจ้ะมไิดก้ล่าวว่าทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ จะตอ้งเป็นทรพัย์

เฉพาะสิง่กต็าม แต่มาตรการน้ี ยอ่มจะตอ้งหมายถงึการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ เพราะหากเป็น

การซือ้ขายทรพัยส์นิทีม่ไิดก้ําหนตไวแ้น่นอน หรอืมใิช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่แลว้ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยบ์ญัญตัไิวต่้างหากอกีมาตราหน่ึง คอื มาตรา 460 วรรคแรก และมาตรา 458 น้ี

กย็งัหมายถงึทรพัยเ์ฉพาะสิง่ทีก่ําหนดราคาหรอืรูร้าคาไวแ้น่นอนแลว้ในขณะทาํสญัญาซือ้ขาย

แลว้เท่านัน้ หากเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ซึง่ยงัจะตอ้งนบั ชัง่ ตวง วดั หรอืทาํการอยา่งอื่น หรอืทาํสิง่

หน่ึงสิง่ใดเกีย่วแต่ทรพัยส์ิ น เพื่อใหรู้ร้าคาทรพัยส์นิแน่นอนกม็บีญัญตัไิวใ้นวรรคสองของมาตรา 

460
84

 

คาํว่า “ทาํสญัญาซือ้ขาย” ในมาตรา 458 นัน้หมายถงึ “ทาํสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ ” 

ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 455 นัน่เอง เพราะมาตรา 455 บญัญตัวิ่า “เมือ่กล่าวต่อไปเบือ้งหน้าถงึ

เวลาซือ้ขายท่านหมายความว่าเวลาซึง่ทาํสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ ” และคาํว่า “ทาํสญัญาซือ้

ขาย” ในมาตรา 458 น้ียงัหมายถงึว่าตอ้งมใิช่เป็นการทาํสญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอืเลื่อนเวลา

บงัคบัไว ้เพราะสญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาบงัคบัไว ้เพราะสญัญาซือ้ขายทีม่ ี

เง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาบงัคบัไวไ้ด่มมีาตรา 459 บญัญตัไิวแ้ลว้
85

 

ความจรงิสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ หรอืสญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดนัน้ หาจาํเป็น

จะตอ้งผกูมดัอยูก่บัการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายเสมอไปไม ่สญัญาซือ้ขายอาจสาํเรจ็

บรบิรูณ์ หรอืเสรจ็เดด็ขาดไดโ้ดยทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งโ อนไปยงัผูซ้ือ้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากคาํพพิากษา

ฎกีา ที ่ 1236 /2497 ซึง่วนิิจฉยัว่า การตกลงซือ้ขายโต๊ะบลิเลยีด เป็นทรพัยท์ีแ่น่นอนมไิดม้ี

กฎหมายหา้มมใิหโ้อนกนัไดเ้อง แมจ้ะมขีอ้ตกลงกนัมใิหก้รรมสทิธิโ์อนไปกเ็ป็นสญัญาซือ้ขาย

เสรจ็เดด็ขาด สญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์หรอืสญั ญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดนัน้ จงึน่าจะมคีวาม

หมายถงึสญัญาซือ้ขายซึง่มใิช่สญัญาจะซือ้จะขายเท่านัน้ ฉะนัน้สญัญาซือ้ขายใดทีม่ใิช่สญัญาจะ

ซือ้ขายแลว้ ยอ่มเป็นสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์ หรอืสญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดทัง้สิน้ แต่

เน่ืองจากสญัญาจะซือ้จะขายนัน้เป็นสญัญาที่ กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไปเป็นของผูซ้ือ้ หรอืเป็น

สญัญาทีจ่ะไปโอนกรรมสทิธิใ์หใ้นภายหลงั ฉะนัน้ สญัญาซือ้ขายใดทีต่กลงใหก้รรมสทิธิต์กไป

เป็นของผูซ้ือ้ทนัท ีสญัญาซือ้ขายนัน้ยอ่มเป็นสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์หรอืสญัญาซือ้ขาย

                                                 
84 อจัฉรา คาํดว้ง, “การโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย”,(วทิยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2547)หน้า49. 
85 บญัญตั ิสชุวีะ, “การโอนกรรมสทิธิใ์นสญัญาซือ้ขาย”, วารสารกฎหมายปีที2่,ฉบบัที2่ พฤษภาคม2519,หน้า 

58-74. 
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เสรจ็เดด็ขาดโดยไมม่ปีญัหา แต่ทัง้น้ีมไิดห้มายความในทางกลบักนัว่าสญัญาซือ้ขายทีต่กลงมใิห้

กรรมสทัธิโ์อนไปยงัผูซ้ือ้ในขณะทาํสญัญา จะตอ้งเป็นสญัญาจะซือ้ขายเสมอไป เพราะอาจเป็น

สญัญาซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดโดยมเีงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาบงัคบัไว ้ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 459 ก็

ได ้ซึง่กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิจะยงัไมโ่อ นไปจนกว่าการจะไดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขหรอืถงึกําหนด

เงือ่นเวลานัน้แลว้ ฉะนัน้ทีม่าตรา 458 บญัญตัใิหก้รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายโอนไปยงัผูซ้ือ้

ตัง้แต่ขณะเมือ่ทาํสญัญาซือ้ขายนัน้จงึใชบ้งัคบัเฉพาะเมือ่เป็นการซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์หรอืเป็น

การซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดโดยไมม่ี เงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาอยา่งใดกําหนดไวใ้นสญัญาเท่านัน้ และ

ใชบ้งัคบัเฉพาะการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ทีก่ําหนดราคาหรอืทราบราคาแน่นอนแลว้ในขณะทาํ

สญัญา
86

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า ทรพัยเ์ฉพาะสิง่อาจเกดิขึน้โดยคู่กรณกีําหนดไวโ้ดย

เฉพาะเจาะจงเป็นแน่นอนตัง้แต่ตอนแรก หรอืใน ตอนแรกคู่กรณกีําหนดทรพัยไ์วแ้ต่เพยีง

ประเภทหรอืชนิดเท่านัน้ แต่กําหนดตวัทรพัยใ์หเ้ป็นการแน่นอนเฉพาะเจาะจงตอนหลงั ตวัอยา่ง

ของกรณแีรกไดแ้ก่การที ่ก . ตกลงขายบา้นที ่ก . อยูใ่หแ้ก่ ข. บา้นจะเป็นทรพัยซ์ึง่เป็นวตัถุแห่ง

หน้ีในทนัททีีท่าํสญัญาซือ้ขายกนั ตวัอยา่งของกรณี หลงัไดแ้ก่ การที ่ก . ตกลงขายขา้วสารชนิด 

5% ในโกดงัของ ก . ให ้ข. จาํนวน 10กระสอบ กรณน้ีีแมจ้ะมกีารกําหนดประเภทและชนิดของ

ทรพัยแ์ลว้ แต่ตราบใดทีย่งัไมไ่ดก้ําหนดลงแน่นอนว่าเป็นขา่วสารกระสอบไหน ก . กอ็าจเอา

ขา้วสาร 5% กระสอบไหนในโกดงัส่งให ้ข . กไ็ดข้า้วสารทีจ่ะส่งมอ บให ้ข . จะตกเป็นทรพัย์

เฉพาะสิง่ขืน้มา กต่็อเมือ่ไดม้กีารกระทาํตามทีม่าตรา 195 วรรคสองซึง่บญัญตัวิ่า 

“ถา้ลกูหน้ีไดก้ระทาํการอนัตนจะพงึตอ้งทาํเพื่อส่งมอบทรพัยส์ิง่นัน้ทุกประการแลว้กด็ี

หรอืถา้ลกูหน้ีไดเ้ลอืกกําหนดทรพัยท์ีจ่ะส่งมอบแลว้ดว้ยความยนิยอมของเจา้หน้าทีก่็ ด ีท่านว่า

ทรพัยน์ัน้จงึเป็นวตัถุแห่งหน้ีจาํเดมิแต่เวลานัน้ไป” 

ตามตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้ ก . ไดค้ดัขา้วสารจาํนวน 10 กระสอบ จากโกดงัมอบใหแ้ก่

รถบรรทุกซึง่  ข. จดัมาขนขา้วสารแลว้กด็ ีหรอื ก . ไดแ้ยกขา้วสาร 10 กระสอบ กองไวต่้างหาก

จากกระสอบอื่น ๆ โดย  ข. ตกลงยนิยอมดว้ยแ ลว้ไมว่่าโดยแจง้ชดัหรอืปรยิาย กต็อ้งถอืว่า

ขา่วสารที ่ก . มอบเเก่รถบรรทุกหรอืเเยกออกมานัน้เป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่นบัแต่เวลาทีม่กีารมอบ

หรอืแยกขา้วนัน้ กรณตีามตวัอยา่งน้ี แมก่้อนมกีารแยกขา้วสาร 10 กระสอบ ออกมา ขา้วสารที ่

ก. จะตอ้งส่งมอบยงัไมเ่ป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ แต่ ขา้วสารดงักล่าวกไ็มเ่ป็นทรพัยท์ัว่ไป เพราะ ก . 

จะไปเอาขา้วสารทัว่ ๆ ไปจากทีอ่ื่น นอกจากทีอ่ยูใ่นโกดงัมาส่งมอบให ้ข . หาไดไ้ม ่ทรพัย์

ประเภทน้ีจงึเรยีกกนัว่าเป็นทรพัยท์ีย่งัไมแ่น่นอน
87

 

กรณทีีล่กูหน้ีจะตอ้งเลอืกส่งมอบทรพัยส์นิใดสิง่หน่ึงในบรรดาทรพัยห์ลายสิง่ แม้ ทรพัยท์ี่

จะตอ้งเลอืกกําหนดไวแ้น่นอนแลว้ แต่ตราบใดทีล่กูหน้ียงัไมไ่ดเ้ลอืกว่าจะส่งมอบทรพัยใ์ดให้

                                                 
86 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 61. 
87 อจัฉรา คาํดว้ง,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 51. 
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เจา้หน้ี กย็งัไมม่ทีรพัยเ์ฉพาะสิง่เกดิขึน้จนกว่าจะไดม้กีารเลอืกทรพัยท์ีเ่จา้หน้ีเลอืก จงึกลายเป็น

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ขึน้มา ก่อนหน้าทีล่กูหน้ีเลอืกหากทรพัยช์ิน้ใดถูกทาํ ลายไป ลกูหน้ีกย็งัตอ้งชาํระ

หน้ีดว้ยทรพัยท์ีค่งเหลอือยูต่อ้งเป็นกรณทีีท่รพัยท์ัง้หมดถูกทาํลายไป ลกูหน้ีจึ งจะอา้งว่าการ

ชาํระหน้ีกลายเป็นพน้วสิยัได้
88

 

เกีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ดงักล่าวมาขา้งตน้นัน้ จะศกึษาตวัอยา่งได้

จากคาํพพิากษาฎกีา ดงัต่อไปน้ี 

คาํพพิากษาฎกีาที ่1223/2496 ทาํสญัญาขายอฐิ 2 เตา ประมาณ 220,000 แผ่น ซึง่อยู่

ทีล่านเป็นเงนิ 7,000 บาท ดงัน้ีเป็นการขายอฐิเป็นเตาซึง่มจีาํนวนแน่นอนคอื 2 เตา และราคาก็

แน่นอนคอื 7,000 บาท แมจ้ะกล่าวถงึจาํนวนอฐิไวด้ว้ย กเ็ป็นการกล่าวโดยประมาณ กรรมสทิธิ ์

ในอฐิยอ่มผ่ านจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะทาํสญัญากนัแลว้ กรณไีมต่อ้งดว้ยประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 460 

คาํพพิากษาฎกีาที ่1823/2505 ซือ้ขา้วสาร 40 กระสอบ ราคากระสอบละ 210บาท ผูซ้ือ้

ไดข้นขา้วไปจากผูข้ายแลว้ สญัญาซือ้ขายเดด็ขาดกเ็กดิขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์มาตรา 453 , 460 การซือ้ขายรายน้ีเมือ่มกีารส่งมอบกนัแลว้เป็นอนัสมบรูณ์ตาม

กฎหมาย โดยไมจ่าํตอ้งทาํเป็นหนงัสอื 

คาํพพิากษาฎกีาที ่ 1283/2513 ทาํสญัญาซือ้รถยนตพ์รอ้มทัง้อุปกรณ์เป็นการซือ้เหมา

และทรพัยท์ีซ่ ือ้ขาย มจีาํนวนแน่นอนไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารตรวจนบัอยา่งใดอกี ดงันั ้ นกรรมสทิธิใ์น

ทรพัยน้ี์ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะทาํสญัญาซือ้ขายกนัตามมาตรา 458 การส่งมอบทรพัย์

เป็นอกีเรือ่งหน่ึงต่างหากไมเ่กีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิ ์

ถา้เป็นการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ซึง่ยงัไมอ่าจจะรูร้าคาทรพัยน์ัน้ไดจ้นกว่าจะมกีารนบั 

ชัง่ ตวง วดั หรอืทาํการอยา่งใดเกีย่วกบัทรพัยน์ัน้เสยีก่อน เช่น ซือ้ขา้วเปลอืกในยุง้ทัง้หมดใน

ราคาถงัละ 20 บาท  หรอืซือ้สม้ทัง้กองในราคารอ้ยละ 200 บาท เช่นน้ี ยงัไมอ่าจจะรูร้าคา

แน่นอนไดจ้นกว่าจะมกีารตวงขา้วในยุง้ว่ามกีีถ่งั หรอืนบัสม้ทัง้กองว่ามกีีผ่ลเสยีก่อน กรณเีช่นน้ี

แมจ้ะเป็นสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์แลว้กรรมสทิธิใ์นทรพัยเ์ฉพาะสิง่นัน้จะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้

จนกว่าจะไดม้กีารนบั ชัง่ ตวง วดั หรอืทาํการอยา่งใดเกีย่วกบัทรพัยน์ัน้แลว้ ทัง้น้ีดงัทีบ่ญัญตัไิว้

ในมาตรา 460 วรรคสองว่า “ในการซือ้ขายทรพัยส์นิเฉพาะสิง่ ถา้ผูข้ายยงัจะตอ้งนบั ชัง่ ตวง วดั 

หรอืทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดอนัเกีย่วแก่ทรพัยส์นิเพื่อใหใ้หรู้ก้ําหนดราคาทรพัยส์นินัน้แน่นอน ท่านว่า

กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าการหรอืสิง่นัน้ทาํแลว้” 

เกีย่วกบัทรพัยเ์ฉพาะสิง่ทีย่งัไมรู่ร้าคาแน่นอนนัน้ มคีาํพพิากษาฎกีาที ่ 339 /2506 

วนิิจฉยัดงั น้ีจาํเลยตกลงขายไมใ้นโรงเลื่อยใหโ้จทก ์โดยเจา้หน้าทีข่องโจท กไ์ดว้ดัไมต้ตีรา

กรรมสทิธิไ์ดไ้ม่ครบตามสญัญาและชาํระราคาแลว้ กรรมสทิธใินไมน้ัน้ยอ่มโอนไปยงัโจทก ์หาก

                                                 
88 โสภณ รตันากร,เรื่องเดยีวกนั.,หน้า 77. 
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ไฟไหมไ้มน้ัน้เสยีหายเพราะเหตุอนัจะโทษจาํเลยมไิด ้การสญูหรอืเสยีหายยอ่มตกเป็นพบัแก่

โจทก ์

 

(2) สญัญาซือ้ขายทรพัยท์ีย่งัมไิดก้ําหนดไวแ้น่นอน 

ทรพัยท์ีย่งัมไิดก้ําหนดไวแ้น่นอนนัน้ หมายถงึ ทรพัยท์ีใ่นขณะทาํสญัญาซือ้ขายยงัมไิด้

กําหนดใหรู้แ้น่ชดัลงไปว่าเป็นทรพัยใ์ด ซึง่อาจจะเป็นทรพัยท์ีม่อียูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญาซือ้ขาย 

แต่ยงัไมรู่ต้วัทรพัยท์ี่ แน่นอน หรอือาจเป็นทรพัยท์ี่ ผูข้ายจะมใีนภายหน้าจงึยงัไมรู่ต้วัทรพัย์

แน่นอนกไ็ด ้ ทรพัยเ์ช่นน้ีแมจ้ะตกลงซือ้ขายกนั ผูข้ายกย็งัไมส่ามารถส่งมอบตวัทรพัยใ์หแ้ก่ผู้

ซือ้ไดจ้นกว่าจะไดม้กีารนบั ชัง่ ตวง วดั คดัเลอืก หรอืทาํการอยา่งใดใหรู้ต้วัทรพัยแ์น่นอนแลว้ 

เช่น ซือ้มะพรา้ว 100 ผล จากมะพรา้วที่ อยูใ่นเรอืทัง้ลาํ หรอืซือ้ขา้วเปลอืก 100 ถงั จาก

ขา้วเปลอืกทีอ่ยูใ่นยุง้
89

 

การซือ้ขายทรพัยท์ีย่งัมไิดก้ําหนดไวแ้น่นอนนัน้ กรรมสทิธิใ์นทรพัยจ์ะยงัไมโ่อนไปยงัผู้

ซือ้จนกว่าจะไดท้าํสญัญาซือ้ขายสาํเรจ็บรบิรูณ์แลว้ และไดม้กีารหมายนบั ชัง่ ตวง วดั คคัเลอืก 

หรอืทาํการอยา่งใดเพื่อใหรู้ต้วัทรพัยน์ัน้แน่นอนแลว้ ทัง้น้ีดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 460 วรรคแรก 

ว่า “ในการซือ้ขายทรพัยส์นิซึง่มไิดก้ําหนดลงไวแ้น่นอนนัน้ ท่านว่ากรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไป

จนกว่าจะไดห้มายหรอืนบั ชัง่ ตวง วดั หรอืคดัเลอืกหรอืทาํโดยวธิอีื่นเพื่อใหบ่้งตวัทรพัยส์นิ นัน้

ออกเป็นแน่นอนแลว้”  ตวัอยา่งเรือ่งน้ีจะเหน็ไดจ้ากคาํพพิากษาฎกีาที ่2050/2493 ซึง่วนิิจฉยัว่า 

ขายยาง (พารา) ซึง่เกบ็ไวใ้นโรงซึง่มขีองผูอ้ื่นเกบ็รวมอยูด่ว้ย แต่ผูข้ายยงัไมไ่ดแ้ยกเป็นส่วนสดั

เป็นแต่ตกลงมาว่าจะเอาออกซึง่เมือ่ส่งมอบ ดงัน้ีก่อนแบ่งแยกออกชัง่ ก รรมสทิธิย์งัไมโ่อนเป็น

ของผูซ้ือ้มาตามมาตรา460 

 

(3) สญัญาซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ทีต่อ้งจดทะเบยีนการโอน 

ทรพัยซ์ึง่ตามกฎหมายการซือ้ขายจะสาํเรจ็บรบิรูณ์หรอืเสรจ็เดด็ขาดกต่็อเมือ่ไดท้าํ

สญัญาซือ้ขายเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าทีน่ัน้ ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรั พย ์เรอื

กําป ัน่หรอืเรอืทีม่รีะวางตัง้แต่ 6 ตนัขึน้ เรอืกลไฟหรอืเรอืยนตท์ีม่รีะวางตัง้แต่ 5 ตนัขืน้ไป แพ 

(ทีค่นอยูอ่าศยั ) และสตัวพ์าหนะตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น ป .พ.พ. มาตรา 456 วรรคแรกทรพัย์

ดงักล่าวเมือ่ซือ้ขาย กรรมสทิธิใ์นทรพัยน์ัน้จะโอนไปยงัผูซ้อืกต่็อเมือ่ไดท้าํ เป็นหนงัสอืและจด

ทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าทีแ่ลว้ หากเพยีงทาํสญัญาเป็นหนงัสอือยา่งเดยีว โดยมไิดจ้ด

ทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าทีแ่มจ้ะไดช้าํระราคาเรยีบรอ้ยแลว้ กห็าถอืเป็นการซือ้ขายสาํเรจ็

บรบิรูณ์ไม ่ดงันัน้กรรมสทิธิจ์งึยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะไดป้ฏบิตักิาร ใหค้รบถว้น ตาม

มาตรา 456 แลว้ หากทาํสญัญาซือ้ขายทรพัยด์งักล่าวโดยสญัญาว่าจะไปจดทะเบยีนโอน

                                                 
89 บญัญตั ิสชุวีะ,เรื่องเดยีวกนั., หน้า 66. 
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กรรมสทิธิใ์นภายหลงั ดงัน้ีกรรมสทิธิจ์ะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะไดจ้ดทะเบยีนต่อพนกังาน

เจา้หน้าทีแ่ลว้
90

 

(4) สญัญาซือ้ขายกรณพีเิศษ 

สญัญาซือ้ขายกรณพีเิศษทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มดีงัต่อไปน้ี 

สญัญาซือ้ขายตามตวัอยา่ง สญัญาซือ้ขายตามตวัอยา่งนัน้ คอื สญัญาซือ้ขายซึง่ผูข้าย

จาํตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิใหต้รงตามตวัอยา่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 503 

วรรคแรก ) ฉะนัน้สญัญาซือ้ขายชนิดน้ีจะถอืว่าสญัญาสาํเรจ็บรบิรูณ์ กต่็อเมือ่ไดม้กีารส่งมอบ

ทรพัย ์ตามตวัอยา่งทีผู่ข้ายไดเ้สนอขายต่อผูซ้ือ้แลว้ หากทรพัยท์ีส่่งมอบไมต่รงตามตวัอยา่งผู้

ซือ้มสีทิธปิฏเิสธไมย่อมซือ้ได ้ดงันัน้แมผู้ข้ายจะส่งมอบทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้กต็าม ถา้ผูซ้ือ้ยงัไม่

มโีอกาสตรวจดทูรพัยน์ัน้ว่าตรงตามตวัอยา่งที่ ผูข้ายเสนอขายหรอืไม ่จะถอืว่าเป็นการซือ้ขาย

สาํเรจ็บรบิรูณ์มไิด ้การซือ้ขายตามตวัอยา่งน้ีกรรมสทิธิย์อ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้เพื่อการซือ้ขายนัน้ได้

สาํเรจ็บรบิรูณ์แลว้ กล่าวคอืเมือ่ผูซ้ือ้ไดต้รวจดทูรพัยน์ัน้เป็นทีพ่อใจแลว้ว่า ตรงตามตวัอยา่งและ

ไดร้บัมอบทรพัยน์ัน้แลว้ หากผูซ้ือ้ยงัไมร่บัมอบทรพัยโ์ดยมขีอ้อา้งว่าไมต่รงตามตวัอยา่งการซือ้

ขายหาสาํเรจ็บรบิรูณ์ไม ่ฉะนัน้ กรรมสทิธิใ์นทรพัยน์ัน้จงึยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้
91

 

สญัญาซือ้ขายตามคาํพรรณนา สญัญาซือ้ขายตามคาํพรรณนาคอื สญัญาซือ้ขายซึง่

ผูข้ายจาํตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิใหต้รงตามคาํพรรณนา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าตรา 

503 วรรคสอง ) การซือ้ขายเช่นน้ีเป็นเรือ่งทีผู่ซ้ ือ้ตกลงซือ้ทรพัยโ์ดยเชื่อคาํพรรณนาเกีย่วกบั

คุณภาพ ลกัษณะหรอืรปูรา่งสสีนัของทรพัยซ์ึง่ผูข้ายไดพ้รรณนาไว ้ฉะนัน้สญัญาจะสาํเรจ็

บรบิรูณ์กต่็อเมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบทรพัยท์ีต่รงตามคาํพร รณนาใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ การซือ้ขายชนิดน้ี 

ผูซ้ือ้ตอ้งมโีอกาสตรวจตราทรพัยท์ีส่่งมอบนัน้ว่าตรงตามคาํพรรณนาหรอืไม ่หากไมต่รงตามคาํ

พรรณนา ผูซ้ือ้มสีทิธปิฏเิสธไมย่อมรบัซือ้ได ้คาํพพิากษาฎกีาที ่ 2010/2500 วนิิจฉยัว่าการซือ้

ขายตามแค๊ตตาล๊อค และคาํพรรณนาเป็นการซือ้ขายตา มคาํพรรณนา เมือ่ผูข้ายส่งของไมต่รง

ตามคาํพรรณนาผูซ้ือ้เลกิสญัญาได ้

สญัญาซือ้ขายตามคาํพรรณนากเ็ช่นเดยีวกบัสญัญาซือ้ขายตามตวัอยา่ง กรรมสทิธิใ์น

ทรพัยท์ีข่ายยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่สญัญาซือ้ขายไดส้าํเรจ็บรบิรูณ์แลว้ คอืเมือ่ผูซ้ือ้ไดต้รวจตรา

ทรพัยจ์นเป็นทีพ่อใจว่าตรงตามคาํพรรณนาและรบัมอบทรพัยแ์ลว้
92

 

3.2. พจิารณาจากขอ้ตกลงของคู่สญัญา (สญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลา)  

การโอนกรรมสทิธิซ์ึง่พจิารณาจากขอ้ตกลงของคู่สญัญา ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายทีม่ ี

เง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลานัน่เอง  

                                                 
90 อจัฉรา คาํดว้ง,เรื่องเดยีวกนั., หน้า 54. 
91 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 56. 
92 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 56. 
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ป.พ.พ. ของไทย มาตรา 182 บญัญตัวิ่า 

“ขอ้ความใดอนับงัคบัไวใ้หนิ้ตกิรรมเป็นผลหรอืสิน้ผลต่อเมือ่มเีหตุการณ์อนัไมแ่น่นอนว่า

จะเกดิขึน้หรอืไมใ่นอนาคต ขอ้ความนัน้เรยีกว่าเงือ่นไข” 

มาตรา 183 บญัญตัวิ่า 

“นิตกิรรมใดมเีงือ่นไขเป็นเงือ่นไขบงัคบัก่อน นิตกิรรมนัน้ยอ่มเป็นผลต่อเมือ่เงือ่นไขนัน้

สาํเรจ็แลว้นิตกิรรมใ ดมเีงือ่นไขเป็นเงือ่นไขบงัคบัหลงั นิตกิรรมนัน้ยอ่มสิน้ผลในเมือ่เงือ่นไขนัน้

สาํเรจ็แลว้” 

มาตรา 191 บญัญตัวิ่า 

“นิตกิรรมใดมเีงือ่นเวลาเริม่ตน้กําหนดไว ้หา้มมใิหท้วงถามใหป้ฏบิติกิารตามนิตกิรรม

นัน้ก่อนถงึเวลาทีก่ําหนด 

นิตกิรรมใดมเีงือ่นเวลาสิน้สุดกําหนดไว ้นิตกิรรมนัน้ยอ่มสิน้ผลเมือ่ถงึเวลาทีก่ําหนด" 

ดงันัน้ จงึสรปุไดว้่า สญัญาซือ้ขายใดทีม่เีง ือ่นไข หรอืเงือ่นเวลาบงัคบัก่อน สญัญาซือ้

ขายยอ่มจะไมม่ผีล จนกว่าเงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลานัน้จะสาํเรจ็แลว้ ถา้เป็นเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลา

บงัคบัหลงั สญัญาซือ้ขายนัน้ยอ่มสิน้ผลเมือ่เงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลานัน้สาํเรจ็ 

โดยทัว่ไปคาํว่า “เงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลา ” ยอ่มนํามาใชใ้นสญัญาซือ้ขาย ไดทุ้กขัน้ตอน

ของการซือ้ขาย กล่าวคอื เงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลา ก่อนสญัญา (เงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลา เพื่อให้

เกดิสญัญา) หรอื ในกรณเีงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาหลงัสญั�ู า เงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาเพื่อใหส้ญัญา

สิน้ผล ) แต่ในเรือ่งเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาก่อนสญัญา (เพื่อใหเ้กดิสญัญา ) เป็นเรือ่งนอก

บทบญัญตัขิองกฎหมายลกัษณะซือ้ขายและคู่กรณไีมม่คีวามผกูพนัใด ๆ ต่อกนั เวน้แต่ จะเขา้

ลกัษณะของการใหค้าํมัน่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าตรา459 บญัญตัวิ่า 

“ถา้สญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไข หรอืเลื่อนเวลาบงัคบัไว ้ท่านว่า กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิยงัไม่

โอนไปจนกว่าการจะไดเ้ป็นไปตามเงือ่นไข หรอืถงึกําหนดเงือ่นเวลานัน้” 

ฉะนัน้ เงือ่นไขหรอืเลื่อนเวลา ตามมาตรา 459 น้ีจงึหมายถงึ สญัญาซือ้ขายเกดิขึน้แลว้ 

แต่มเีงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาบงัคบัอยูใ่นนิตกิรรมสญัญา จงึทาํใหนิ้ตกิรรมสญัญานัน้ยงัไมม่ผีล

หรอืทวงตามใหป้ฏบิตักิารตามนิตกิรรมสญัญาก่อนถงึกําหนดเวลาไมไ่ดเ้ท่านัน้ ถา้หากมผีลหรอื

ถงึกําหนดเวลากรรมสทิธิจ์งึจะโอนไป เงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลา นัน้ไดห้น่วงเหน่ียวผลแห่งนิติ

กรรม  ยงัมใิหก้รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิโอนไปเท่านัน้ มไิดห้มายความว่านิตกิรรมสญัญายงัไม่

เกดิขืน้ ถา้หากไมม่นิีตกิรรมสญัญาแลว้จะเอาอะไรมาผกูพนัระหว่างคู่กรณ ีดงันัน้จงึไมใ่ช่เรือ่ง

เงือ่นไขในนิตกิรรมสญัญานัน่เอง 

กล่าวโดยสรปุ สญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไข หรอืเงือ่นเวลา ต ามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยก์ค็อื สญัญาซือ้ขายทีม่ขีอ้กําหนดรอการโอนกรรมสทิธิ ์แต่ทีว่่า ใหร้อการโอนกรรมสทิธิ ์

เพราะเหตุใด ยงัเป็นปญัหาในทางกฎหมายอยู ่โดยเหตุการณ์ทีก่ําหนดเป็นเงือ่นไข (มาตรา 

182-183) ไดม้นีกักฎหมายอธบิายไวว้่า 
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สญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไข ควรเป็น เรือ่งการประวงิเวลาการโอนกรรมสทิธิ ์โดยขืน้อยูก่บั

เหตุการณ์อนัใดอนัหน่ึงในอนาคตและไมแ่น่นอน ไมห่มายถงึสาระสาํคญัแห่งนิตกิรรม หรอืผลที่

จะพงึบงัเกดิขึน้เองตามกฎหมาย เพราะไมใ่ช่เหตุการณ์ความเป็นไปในอนาคตทีไ่มแ่น่นอน เช่น 

ขอ้ตกลงจะชาํระราคาหรอื ขอ้ตกลงว่าจะโอนกร รมสทิธิใ์นทรพัยท์ีข่าย ยอ่มไมใ่ช่เงือ่นไขเพราะ

คู่สญัญามหีน้าทีต่อ้งชาํระราคาหรอืตอ้งโอนกรรมสทิธิต์ามกฎหมายอยูแ่ลว้ หรอืเป็นขอ้หน่ึง

ของสญั�าูทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิเช่น การวางเงนิมดัจาํ กม็ใิช่เงือ่นไขเช่นเดยีวกนั (ฎกีาที ่

627/2474)
93

 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า ถา้การรอการโอนก รรมสทิธิเ์พราะตอ้งการใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยชาํระให้

ครบถว้นเป็นก่อน เช่นน้ีไมน่่าจะเป็นสญัญามเีงือ่นไข เพราะเป็นเงือ่นไขรอการชาํระหน้ี ซึง่

คู่สญัญาจะตอ้งปฏบิตักิารชาํระหน้ีอยูแ่ลว้ 

คาํพพิากษาฎกีาที ่ 2214 /2526 จาํเลยทาํสญัญาจะขายทีพ่พิาทเฉพาะส่วนของจาํเลย

ใหแ้ก่โจทกโ์ดยรบัจะไปดาํเนินการเริม่วดัแบ่งทีด่นิระหว่างเจา้ของรวม เมือ่แบ่งแยกและคาํนวณ

เน้ือทีด่นิในโฉนดส่วนของจาํเลยไดเ้ท่าไร โจทกจ์ะชาํระราคาทีด่นิส่วนทีเ่หลอืใหแ้ละจาํเลยจะ

โอนขายทีด่นิใหแ้ก่โจทกต่์อไป ดงัน้ี ขอ้ตกลงทีว่่าใหจ้าํเลยไปดาํเนินการรงัวดัแบ่งแยกทีด่นิก่อน 

แลว้จงึจะโอนขายใหแ้ก่โจทกม์ใิช่ขอ้ตกลงอนับงัคบัไวใ้หนิ้ตกิรรมเป็นผล จงึมใิช่เงือ่นไข ตาม

มาตรา 1 ทัง้ขอ้ตกลงมไิดก้ําหนดเวลาไวแ้น่นอนว่าจาํเลยจะดาํเนินการรงัวดัแบ่งแยกทีด่นิให้

แลว้เสรจ็เมือ่ใด จงึมใิช่เงือ่นเวลาตามมาตรา 153 (มาตรา 191 ใหม่) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นเพยีง

วธิกีารหรอืขัน้ตอนก่อนทีจ่ะจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิเหล่านัน้ 

อยา่งไรกต็าม แนวคาํพพิากษาฎกีาของไทย เเมจะยงัไมโ่อนกรรมสทัธิ ์โดยการรอชาํระ

ราคาใหค้รบถว้นก่อนศาลฎกีากแ็ปลว่าเป็นสญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไขไว้ ... เช่น คาํพพิากษาฎกีา 

ดงัต่อไปน้ี คอื 

คาํพพิากษาฎกีาที ่7562/2522 อยัการนครราชสมีา โจทก ์นายประดษิฐ ์แนวทองหลาง 

กบัพวกจาํเลย นายพงษ์สุข ปรญีชยั ผูร้อ้งซือ้ขายรถยนต ์แมไ้มโ่อนทะเบยีนเป็นชื่อผูซ้ือ้ 

กรรมสทิธิก์โ็อนไปเป็นของผูซ้ือ้ตามมาตรา 458 แลว้เน่ืองจากการมชีื่อเป็นเจา้ของทะเบยีน

รถยนต ์ไมใ่ช่เป็นการแสดงถงึการเป็นเ จา้ของกรรมสทิธิ ์ต่อมา ผูซ้ือ้นํารถยนตไ์ปขายใหแ้ก่

บุคคลอื่น โดยมขีอ้สญัญาว่า หากชาํระราคาครบ จงึจะโอนทะเบยีนมาให ้และถอืการโอนชื่อใน

ทะเบยีนเป็นเงือ่นไขการโอนกรรมสทิธิ ์ดงัน้ี เป็นสญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไขตามมาตรา 459 

กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนไป จนกว่าจะชาํระราคาครบ และโอนทะเบยีนแลว้ 

นอกจากน้ียงัมแีนวคาํพพิากษาฎกีาทีถ่อืว่าการผ่อนชาํระราคาทรพัยท์ีข่ายเป็นเงือ่นไข

ในการโอนกรรมสทิธิ ์ดงัเช่นคาํพพิากษาฎกีาดงัต่อไปน้ี คอื 

                                                 
93 ประพนธ ์ศาตะมาน และ ไพจติร ปุญญพนัธุ,์เรื่องเดยีวกนั, หน้า 103-104. 
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คาํพพิากษาฎกีาที่ 4024 /2526 สญัญาระบุราคารถยนตท์ีซ่ือ้ขายกนัเป็นเงนิ 130,650 

บาท ตกลงกนัว่า จาํเลยผูซ้ือ้จะชาํระราคาเป็นรายเดอืน เดอืนละ 4355 บาท รวม 30 เดอืน และ

ระบุว่ากรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย ยงัเป็นของโจทกผ์ูข้ายโดยไมโ่อนไปยงัจาํเลย จนกว่าจะ

ไดร้บัชาํระราคาค่าซือ้ครบถว้นแลว้ ดงัน้ี เป็นสญัญซือ้ขายมเีงือ่นไขตามมาตรา 459 หรอืสญัญา

ซือ้ขายผ่อนส่ง 

ตามคาํพพิากษาฎกีาดงักล่าวขา้งตน้น้ี มขีอ้สงัเกตว่า เงือ่นไขตาม ป .พ.พ. มาตรา 459 

น้ี คอื เงือ่นไขเฉพาะเรือ่งการโอนกรรมสทิธิท์ ัง้สิน้ และในทางปฏบิตัแิลว้ ส่วนใหญ่จะถอืเอาการ

ชาํระราคาเสรจ็เป็นเงือ่นไข (บางฎกีา ใชเ้รือ่งการชาํระราคาเสรจ็ ประกอบกบัการไดร้บัโอน

ทะเบยีนมาเป็นเงือ่น ไข) ซึง่ตามหลกัของเงือ่นไขนัน้ สญัญาซือ้ขายยอ่มจะยงัไมม่ผีล จนกว่า

เงือ่นไขจะสาํเรจ็ (เงือ่นไขบงัคบัก่อน ) จงึยงัไมม่หีน้ีหรอืบุคคลสทิธิ ์หรอืสทิธเิรยีกรอ้งผกูพนั

คู่กรณแีห่งนิตกิรรมนัน้ แต่ตามกรณเีหล่านัน้กลบัเอาเรือ่งการชาํระราคาเสรจ็ กบัการโอน

กรรมสทิธิ ์อนัเป็นหน้าทีข่องคู่กรณตีามสญัญาอยูแ่ลว้มาเป็นเงือ่นไข
94

 

ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า เงือ่นไขในการโอนกรรมสทิธิต์ามแนวคาํพพิากษาฎกีาเหล่าน้ี

มใิช่เงือ่นไขบงัคบัก่อนของสญัญาซือ้ขาย แต่เป็นเรือ่งขอ้ตกลงการโอนกรรมสทิธิร์ะหว่าง

คู่สญัญาว่าจะตอ้งเป็นไปตามอสญัญาทีต่กลงกนั ผูข้ายจงึจะโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยท์ีใ่ห ้ซึง่

คู่สญัญายอ่มมสีทิธติกลงกนัไดเ้องตามหลกัเสรภีาพในการทาํสญัญา และขอ้ตกลงน้ีไมเ่กีย่วกบั

ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ในเรือ่งคาํพพิากษาฎกีาทีต่ดัสนิว่า การ

ชาํระราคาใหค้รบเป็นเงือ่นไขของสญัญาตามมาตรา 1 และมาตรา 145 ป.พ.พ. (182-183 ใหม่) 

นัน้ มนีกักฎหมายอธบิายว่า
95

 

ตามฎกีาต่าง ๆ ดงักล่าว อาจมผีูส้งสยัในขอ้ทีว่่า ผูซ้ือ้จะตอ้งชาํระราคาใหห้มดเสยีก่อน

นัน้ การชาํระราคาเป็นหน้าทีข่องผูซ้ือ้จาํตอ้งปฏบิตัติามสญัญาซือ้ขายอยูแ่ลว้ เหตุใดจงึถอืว่า

เป็นเหตุการณ์ทีไ่มแ่น่นอน แต่ขอ้สญัญามไิดอ้ยูต่รงทีว่่า ตอ้งชาํระราคาเสยีก่อน แต่อยูท่ีจ่ะตอ้ง

ชาํระราคาใหห้มด ซึง่เป็นเรือ่งไมแ่น่นอน ส่วนตามฎกีาที ่ 149/2506 ไดถ้อืเอาการทีโ่จทกผ์่อน

ชาํระราคาใหห้มด และรบัโอนทะเบยีนมาแลว้เป็นเงือ่นไขซึง่เป็นเรือ่งทีไ่มแ่น่นอนว่าโจทกจ์ะ

ผ่อนชาํระราคาไดห้ มด และรบัโอนทะเบยีนมาหรอืไม ่ผูเ้ขยีนไมไ่ดโ้ตแ้ยง้ว่า การชาํระราคาให้

ครบ ซึง่เป็นเหตุการณ์ไมแ่น่นอนเป็นเงือ่นไขแต่ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นเงือ่นไข ซึง่มใิช่เงือ่นไขบงัคบั

ก่อนของสญัญาซือ้ขาย เพราะถา้เป็นเงือ่นไขบงัคบัก่อน ของสญัญาซือ้ขาย สญัญาซือ้ขาย

ยอ่มจะไมม่ผีลบงัคบัตามมาตรา 145 ป.พ.พ. (มาตรา 183 ใหม)่ เเต่ตามคาํพพิากษาฎกีาเหล่าน้ี 

จะเหน็ว่าผูซ้ือ้ยงัตอ้งชาํระราคาต่อผูข้าย คอื ปฏบิตักิารชาํระหน้ีใหผู้ข้ายนัน่เอง ทัง้น้ีจะถอืว่า 

การชาํระหน้ีใหค้รบเป็นเงือ่นไขบงัคบัก่อน ของสญัญาซือ้ขายไดอ้ยา่งไร หรอือกีนยัหน่ึงกค็อื 

                                                 
94 ประพนธ ์ศาตะมาน และ ไพจติร ปุญญพนัธุ,์เรื่องเดยีวกนั, หน้า 106. 
95 จีด๊ เศรษฐบุตร, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 240-241. 
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ผู้เขยีนเหน็ว่า เงือ่นไขตามคาํพพิากษาฎกีาขา้งตน้ มใิช่เงือ่นไขบงัคบัก่อนของสญัญาซือ้ขาย

เพราะเหน็ว่า เป็นเงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิเ์ท่านัน้ มใิช่ การมผีล หรอืไมม่ผีลของ

สญัญาซือ้ขาย จงึเหน็ไดว้่า ศาลฎกีา ไดข้ยายหลกั “เงือ่นไข” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์มาตรา 459 ใหก้นิความถงึเงือ่นไข ในความหมายธรรมดาดว้ย ซึง่มใิช่ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยต์ามมาตรา  182; 183 ดงัทีก่ล่าวมาแลว้นอกจากน้ีเงือ่นไขอื่น ๆ ก็

ยอ่มมไีด ้หากแต่ตอ้งเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต และไมแ่น่นอน เท่านัน้ 

ในกรณทีีเ่กีย่วกบั สญัญ าซือ้ขายทีม่เีง ือ่นเวลา ตามมาตรา 191 (มาตรา 153 เดมิ ) 

ดงักล่าวขา้งตน้สญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นเวลาเริม่ตน้ หรอืมเีงือ่นเวลาสิน้สุด ตาม ป .พ.พ. มาตรา

459 น้ี จงึหมายถงึสญัญาซือ้ขาย ซึง่ไมอ่าจทวงถามใหป้ฏบิตักิารชาํระหน้ีไดต้ามสญัญาซือ้ขาย 

ก่อนถงึกําหนด หรอืสญัญาซื้ อขายยอ่มสิน้ผลเมือ่ถงึเวลากําหนด ต่างจากสญัญาซือ้ขายทีม่ ี

เง ือ่นไขบงัคบัก่อน ซึง่มไิดม้ผีลก่อหน้ีตัง้แต่เวลาทาํสญัญาซือ้ขาย ถา้ลกูหน้ีชาํระหน้ีก่อนถงึ

กําหนดเวลา ลกูหน้ีไมม่สีทิธเิรยีกคนืไดต้ามมาตรา 408 แต่ถา้กรณซีือ้ขายมเีงือ่นไขบงัคบัก่อน 

ลกูหน้ีชาํระหน้ีไปก่อนโดยเขา้ใจผดิ ยอ่มมสีทธเิรยีกรอ้งคนืฐานลาภมคิวรได ้

ซือ้ขายมเีงือ่นเวลาเริม่ตน้ เจา้หน้ีโอนสทิธเิรยีกของใหบุ้คคลภายนอกได ้ตามมาตร 306 

การโอนยอ่มสมบรูณ์เดด็ขาดตัง้แต่วนัโอน แต่ถา้เป็นส�ั�ูาูซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขบงัคบัก่อน การ

โอนยอ่มจะสมบรูณ์เมือ่เงือ่นไขสาํเรจ็ มใิช่ตัง้แต่เวลาทาํการโอน
96

 

สญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอืเลื่อนเวลานัน้ความจรงิกเ็ป็นสญัญาซือ้ขายทีส่าํเรจ็

บรบิรูณ์แลว้มใิช่สญัญาจะซือ้จะขาย ซึง่ตามธรรมดากรรมสทิธิใ์นทรพัย ์ทีข่ายควรจะโอนไปยงัผู้

ซือ้ตัง้แต่ขณะทาํสญัญาซือ้ขายกนัแลว้ แต่เน่ืองจากมเีงือ่นไขบงัคั บก่อนหรอืมเีงือ่นเวลาเริม่ตน้

บงัคบัไว ้กรรมสทิธิใ์นทรพัยท์ีข่ายจงึยงัไมโ่อนจนกว่าจะเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืถงึกําหนดเวลา

ตามทีต่กลงกนัไว้
97

 

 

3.3 หลกัการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย 

3.3.1 บทบญัญตัใินเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายตามกฎหมายไทย          

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าบทบญัญตัใินเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายตาม 

กฎหมายไทยนัน้ ไมไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะ ดงันัน้จงึตอ้งใชบ้ทบญัญตัทิีก่ําหนดไวเ้ป็นหลกั

ทัว่ไปมาใช ้ซึง่ในเรือ่งของการโอนความเสีย่งภยัน้ี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยมี

บทบญัญตัอิยูใ่นบรรพ 2 ลกัษณะ 2 หมวด 2 ในเรือ่งผลของสญัญา ตัง้แต่มาตรา 370 ถงึมาตรา 

372 ซึง่จะไดแ้ยกอธบิายดงัต่อไปน้ี 

 

                                                 
96 จีด๊ เศรษฐบุตร, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 240-241. 
97 อจัฉรา คาํดว้ง, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 64. 
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(1) บทบญัญตัใินเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในทรพัยเ์ฉพาะสิง่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 370 บญัญตัไิวด้งัน้ี 

ถา้สญัญาต่างตอบแทนมวีตัถุประสงคเ์ป็นก ารก่อใหเ้กดิหรอืโอนทรพัยส์ทิธใินทรพัย์

เฉพาะสัง่และทรพัยน์ัน้สญูหรอืเสยีหายไปดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษลกูหน้ีมไิดไ้ซร ้

ท่านว่าการสญูหรอืเสยีหายนัน้ตกเป็นพบัแก่เจา้หน้ี 

ถา้ไมใ่ช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ท่านใหใ้ชบ้ทบญัญตทิีก่ล่าวมาในวรรคก่อนน้ีบงัคบัแต่เวลาที่

ทรพัยน์ัน้กลายเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ตามบทบญัญตัแิห่งมาตรา 195 วรรค 2 นัน้ไป 

หมายความว่า สญัญาต่างตอบแทนทีก่่อหน้ีใหคู้่สญัญาทาํการโอนทรพัยน์ัน้ ถา้ทรพัย์

ดงักล่าวเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ และเกดิสญูหรอืเสยีหายนัน้ โดยเอาผดิแก่ลกูหน้ีไมไ่ดแ้ลว้ เจา้หน้ี

ในหน้ีทีโ่อนทรพัยส์นิเป็นผูร้บัภยั ในความสญูหายหรอืเสยีหายของทรพัยน์ัน้ 

กรณทีีจ่ะถอืว่าเป็นสญัญาต่างตอบแทนทีม่วีตัถุประสงคใ์นการโอนทรพัย ์นัน้ศาลฎกีา

ของไทยวางหลกัไวว้่าจะตอ้งเป็นสญัญาทีก่่อใหเ้กดิการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทนัททีีท่าํ

สญัญา หากเป็นสญัญาทีย่งัมไิดก่้อใหเ้กิ ดการโอนกรรมสทิธิท์นัท ีเช่นสญัญาจะซือ้จะขาย (ตาม

คาํพพิากษาฎกีาที ่ 950/2493) คาํมัน่ว่าจะขาย (ตามคาํพพิากษาฎกีาที ่ 357/2486) หรอืสญัญา

ทีเ่พยีงแต่จะก่อใหเ้กดิทรพัยส์ทิธิต่์อไปในภายหน้า ไดแ้ก่ สญัญาทีม่เีง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาหน่วง

ไว ้เช่น การซือ้ขายมเีงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลา (ตามคาํพพิากษาฎกีาที ่ 149/2506) หรอืจะตอ้ง นบั 

ชัง่ ตวง วดั หรอืคดัเลอืก หรอืทาํโดยวธิอีื่นเพื่อบ่ง ตวัทรพัยห์รอืกําหนดราคาแน่นอน ซึง่กรณี

เหล่าน้ืกรรมสทิธิย์งัไมโ่อน กย็งัถอืไมไดว้่าเป็นสญัญาทีม่ ี

วตัถุประสงคเ์ป็นการโอนกรรมสทิธิต์ามความหมายของมาตร าน้ี จะไมนํ่าหลกัความ

เสีย่งภยัตกไดแ้ก่เจา้หน้ีมาใชใ้นกรณเีหล่าน้ี
98

 

จะเหน็ไดว้่าหลกัเกณฑใ์นการทีค่วามสญูหายหรอืเสยีหายจะตกเป็นพบัแก่เจา้หน้ีนัน้ 

ทรพัยส์ทิธิท์ ีโ่อนน้ีตอ้งเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ (Specific thing) หมายความว่าเป็นทรพัยท์ีไ่ดม้อียู่

แลว้ และปรากฏโดยเจ าะจงว่าเป็นทรพัยใ์ดแน่นอน หากไมใ่ช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่กจ็ะไมนํ่ามาตรา 

370 วรรค 1 มาใชบ้งัคบัจนกว่าทรพัยน์ัน้จะกลายเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ตามมาตรา 195 วรรค 2 

กล่าวคอื 1) ลกูหน้ีไดจ้ดัการส่งมอบทรพัยน์ัน้ไปแลว้ หรอืว่า 2) ลกูหน้ีไดเ้ลอืกทรพัยโ์ดยเจา้หน้ี

ไดย้นิยอมใหเ้ลอืกแลว้
99

 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า ทฤษฎคีวามเสีย่งภยัในสญัญาต่างตอบแทน ทีม่มีาตัง้แต่สมยั

โรมนัมหีลกัทัว่ไปว่า ลกูหน้ีเป็นผูร้บัภยั (Res perit debitori) แต่มขีอ้ยกเวน้ คอืในกรณทีีเ่ป็น

สญัญาต่างตอบแทนทีม่วีตัถุประสงคใ์นการโอนทรพัยส์ทิธิใ์นทรพัยเ์ฉพาะสิง่แลว้ เ จา้หน้ีจะเป็น

ผูร้บัภยั (Res perit creditori) ซึง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยไดร้บัผลการตก

                                                 
98 อจัฉรา คาํดว้ง, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 65. 
99 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 65. 
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ทอดของทฤษฎดีงักล่าวของกฎหมายโรมนัมาเช่นกนั แต่ในบทบญัญตักิฎหมายไดนํ้ากรณี

ขอ้ยกเวน้ว่าเจา้หน้ีจะเป็นผูร้บัภยัน้ีไวก่้อนหลกัทัว่ไป คอืบญัญตัไิวใ้นมาตรา 370 ส่วนหลกั

ทัว่ไปทีว่่าลกูหน้ีจะตอ้งรบัภยันัน้จะไปบญัญตัไิวใ้นมาตรา 372 ซึง่จะไดก้ล่าวต่อไป
100

 

สาํหรบัในกรณทีีว่่ามาเราน้ีจะไมใ่ชบ้งัคบัถา้ไมใ่ช่สญัญาทีก่่อใหเ้กคิหรอืโอนทรพัยส์ทิธิ ์

ในทรพัยเ์ฉพาะสิง่นัน้ ตามวรรคสองกําหนดต่อไป ว่าใหใ้ชบ้ทบญัญตัวิรรคแรกบงัคบัตัง้แต่เวลา

ทีท่รพัยน์ัน้กลายเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ตามบทบญัญตัแิห่ง 1 มาตรา 195 วรรค 2 เป็นตน้ไป 

อยา่งไรกต็าม ปญัหาเรือ่งทรพัยเ์ฉพาะ สิง่บางทเีป็นปญัหาทียุ่ง่ยาก ทัง้น้ีแลว้แต่

ขอ้เทจ็จรงิเป็นเรือ่ง ๆ ไป ทรพัยเ์ฉพาะสิง่นัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นทรพัยอ์นัใดอนัหน่ึงเสมอไป มใิช่

เรือ่งทรพัยอ์นันัน้ทรพัยอ์นัน้ี กฎหมายใชค้าํว่า “ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ” จะใหแ้ปลความหมายใหแ้คบ

ขนาดทีเ่รยีกกนัว่า รถคนัน้ีหนงัสอืเล่มนัน้เท่านัน้คงไมไ่ด ้ปญัหาคงมวี่าอยา่งไรจะเป็นการระบุ

ตวัทรพัยใ์หเ้ป็นการแน่นอนซึง่จะพอถอืไดว้่าเป็น “ทรพัยเ์ฉพาะสิง่” เท่านัน้ ในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยข์องไทยและกฎหมายอื่นไมม่คีาํจาํกดัความว่า ทรพัยเ์ฉพาะสิง่นัน้หมายถงึ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นสภาพเช่นใดเป็นเรือ่งของศาลทีจ่ะแปลความเอาว่าทรพัยเ์ช่นใดตามลกัษณะ

สญัญาของคู่กรณจีะถอืว่าเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ซึง่นกักฎหมายไทยหลาย ท่านเหน็ว่า ถา้เพยีงแต่

กําหนด ไวแ้ต่เพยีงชนิดหรอืประเภท หรอืเพยีงระบุตวัทรพัยไ์วท้ัง้หมดแต่ส่วนของทรพัยน์ัน้

ไมไ่ดร้ะบุบ่งไวแ้น่นอนกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื เมือ่ไมไ่ดแ้ยกมาใหเ้หน็โดยเฉพาะเป็นสดัส่วนแลว้ไม่

ถอืว่าเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่
101

 

ถา้หากทรพัยอ์นัเป็นวตัถุทีป่ระสงคแ์ห่งสญัญา ยงัไมใ่ช่ทรพัยเ์ ฉพาะสิง่มาตรา 370 

วรรค 2 บญัญตัวิ่า ใหใ้ชบ้ทบญัญตัวิรรคแรกบงัคบัตัง้แต่เวลาทีท่รพัยน์ัน้กลายเป็นทรพัยเ์ฉพาะ

สิง่ตามบทบญัญตัแิห่งมาตรา 195 วรรค 2 นัน้เป็นตน้ไปกล่าวคอื ลกูหน้ีไดก้ระทาํการอนัตนจะ

พงึตอ้งทาํ เพื่อส่งมอบทรพัยด์งันัน้ทุกประการแลว้ หรอืลกูหน้ีไดเ้ลื อกกําหนดทรพัยท์ีจ่ะส่งมอบ

แลว้ดว้ยความยนิยอมของเจา้หน้ีทรพัยน์ัน้ยอ่มเป็นวตัถุแห่งหน้ีอนัเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ เมือ่การ

ชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยัเน่ืองจากทรพัยอ์นัเป็นวตัถุแห่งหน้ีสญูเสยีหายไปดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง 

เจา้หน้าทีห่รอืลกูหน้ีจะตอ้งรบัผลแห่งภยัพบิตัอิยา่งไ รยอ่มเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 370 

วรรคแรก
102

 

ตวัอยา่ง จาํเลยทาํสญัญาขายไมส้กัใหโ้จทกแ์ละรบัเงนิค่าไมไ้ปแลว้ ต่อมาเจา้หน้าโจทก์

ตรวจไมท้ีจ่าํเลยเตรยีมไวต้ามสญัญาและตตีราของโจทกล์งไว ้ยอ่มถอืไดว้่าไมท้ีต่ตีรานัน้เป็น

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ กรรมสทิธิใ์นไมต้กเป็นของโจทกแ์ลว้ เมือ่มคีนลอบวางเพลงิโรงเลื่อยของจาํเลย 

ซึง่มใิช่ความผดิของจาํเลยไมถู้กเพลงิไหมเ้สยีหายหมด โจทกจ์ะเรยีกเงนิค่าไมจ้ากจาํเลยมไิด ้

                                                 
100 เรื่องเดยีวกนั. 
101 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 66. 
102 อจัฉรา คาํดว้ง, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 66. 
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(คาํพพิากษาฎกีาที ่ 339/2506) บทบญัญตัขิอง มาตรา 195 วรรค 2 น้ี ท่านอาจารยจ์ีด๊ เศรษฐ

บุตร ไดอ้ธบิายความหมายไวว้่าตราบใดทีท่รพัยซ์ึง่เ ป็นวตัถุแห่งหน้ีระบุไวแ้ต่เพยีงประเภท

เท่านัน้ แต่ไมอ่าจกําหนดลงไดว้่าเป็นชนิดอยา่งไรแลว้ ยอ่มถอืว่าหน้ีดงักล่าวยงัไมม่ทีรพัยอ์นั

เป็นวตัถุแห่งน้ีตรงนัน้ จนกว่าลกูหน้ีไดก้ระทาํการส่งมอบทรพัยส์นินัน้ถูกตอ้งแลว้ หรอืลกูหน้ีได้

เลอืกทรพัยท์ีจ่ะส่งมอบแลว้เจา้หน้ียนิยอมดว้ยแลว้
103

 

หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัในมาตรา 370 น้ีนอกจากจะตอ้งเป็นสญัญาต่างตอบ

แทนทีม่วีตัถุประสงคใ์นการโอนทรพัยแ์ละทรพัยน์ัน้ตอ้งเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่แลว้ หลกัเกณฑอ์กี

ประการหน่ึงกค็อืความสญูหายหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรพัยน์ัน้ ตอ้งเกดิขึน้โดยเอาโทษแ ก่

ลกูหน้ีไมไ่ด ้หากเอาโทษแก่ลกูหน้ีไดม้าตรา 370 วรรค 1 กไ็มไ่ดใ้ชบ้งัคบัคอื ความวนิาศจะไม่

ตกแก่เจา้หน้ี แต่ความวนิาศจะตกเป็นพบัแก่ลกูหน้ี 

 

(2) บทบญัญตัใินเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในทรพัยเ์ฉพาะสิง่ทีม่เีง ือ่นไขบงัคบัก่อน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 371 บญัญตัไิวด้งัน้ี “บทบญัญตัทิีก่ล่าวมาใน

มาตราก่อนน้ี ท่านมใิหใ้ชบ้งัคบัถา้เป็นสญัญาต่างตอบแทนมเีงือ่นไขบงัคบัก่อนและทรพัยอ์นั

เป็นวตัถุแห่งสญัญานัน้สูห้รอืทาํลายลงในระหว่างทีเ่ง ือ่นไขยงัไมส่าํเรจ็ 

ถา้ทรพัยน์ัน้เสยีหายเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษเจา้หน้ี มไิด ้และเมือ่เงือ่นไข

นัน้สาํเรจ็แสวั เจา้หน้ีจะเรยีกใหช้าํระหน้ีโดยลดส่วนอนัตนจะตอ้งชาํระหน้ีตอบแทนนัน้ลงหรอื

เลกิสญัญานัน้เสยีกไ็ด ้แลว้แต่จะเลอืก แต่ในกรณทีีต่น้เหตุเสยีหายเกดิเพราะฝา่ยลกูหน้ีนัน้ท่าน

ว่าหากระทบกระทัง่ถงึสทิธขิองเจา้หน้ีทีจ่ะเรยีกค่าสนิไหมทดแทนไม”่ 

จะเหน็ไดว้่าตามมาตรา 371 หากเป็นสญัญาต่างตอบแทนทีม่วีตัถุประสงคใ์นการโอน

ทรพัยท์ีม่เีง ือ่นไขบงัคบัก่อน และทรพัยส์ญูหรอืทาํลายในระหว่างเงือ่นไขไมส่าํเรจ็จะไมนํ่าหลกั

ความเสีย่งภยัตกไดแ้ก่เจา้หน้ีตามมาตรา 370 มาใชบ้งัคบั เเต่จะนําหลกัทัว่ไปมาใชค้อืหลกั

ความเสีย่งภยัตกไดแ้ก่ลกูหน้ีมา 

สญัญาต่างตอบแทนทีม่เีง ือ่นไขบงัคบัก่อนนัน้กไ็ดแ้ก่สญัญาต่างตอบแทนทัง้คู่สญัญา 

กําหนดว่าจะมผีลตามกฎหมายเมือ่เหตุการณ์ในอนาคตและไมแ่น่นอนอนัใดอนัหน่ึงไดเ้กดิขึน้คอื

เงือ่นไขไดส้าํเรจ็สาํหรบัมาตรา 371 วรรคสองนัน้ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของการโอ นความเสีย่งภยั

โดยตรง แต่เป็นเรือ่งของผลของการโอนความเสีย่งภยัว่าถา้ภยัพบิตัติกอยูแ่ก่คู่สญัญาฝา่ยหน่ึง

แลว้จะมผีลทาํใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมสีทิธอิยา่งไรบา้ง ซึง่นอกเหนือจากประเดน็การศกึษาใน

เรือ่งของการโอนความเสีย่งภยั ดงันัน้จงึจะไมอ่ธบิายถงึส่วนน้ี 

 

(3) หลกัทัว่ไปของการโอนความเสีย่งภยั 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 372 วรรคแรกบญัญตัไิวด้งัน้ี 

“นอกจากกรณทีีก่ล่าวไวใ้นสองมาตราก่อน ถา้การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยัเพราะเหตุ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัจะโทษฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดกไ็มไ่ดไ้ซร ้ท่านว่าลกูหน้ีหามสีทิธิจ์ะรบัชาํระหน้ี

ตอบแทนไม”่ 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าตามหลกัทัว่ไปของสญัญาต่างตอบแทนเพื่อการชาํระหน้ีของ

คู่สญัญาฝา่ยหน่ึงตกเป็นพน้วสิยั สญัญาฝา่ยนัน้กห็ลุดพน้จากการชาํระหน้ี ในขณะเดยีวกนัที่

สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงกห็ลุดพน้จากการทีต่อ้งชาํระหน้ีตอบแทน หากไดช้าํระหน้ีไปแลว้กอ็าจเรยีก

สิง่ที่ไดช้าํระหน้ีไปแลว้คนืไดจ้ะเหน็ว่าแมก้ารชาํระหน้ีของลกูหน้ีตกเป็นพน้วสิยัจะทาํใหล้กูหน้ี

หลุดพน้จากความรบัผดิ แต่ในขณะเดยีวกนัลกูหน้ีกไ็มม่สีทิธเิรยีกใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยชาํระหน้ี

ตอบแทน จงึสรปุเป็นหลกัไดว้่าในสญัญาต่างตอบแทน "การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยั ลกูหน้ีเป็ น

ผูร้บัภยั”
104

 

มาตรา 372 น้ีจงึเป็นหลกัทัว่ไปตามทฤษฎกีารโอนความเสีย่งภยั กล่าวคอื เมือ่การ

ชาํระหน้ีของคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงตกเป็นพน้วสิยั แมจ้ะโดยมใิช่ความผดิของใครกต็ามภยัพบิตันิัน้

ยอ่มตกอยูแ่ก่ฝา่ยลกูหน้ี คอื แมล้กูหน้ีหลุดพน้จากการชาํระหน้ีไปไดก้จ็รงิ แต่ลกูหน้ี กไ็มม่สีทิธิ

จะเรยีกใหอ้กีฝา่ยหน่ึงชาํระหน้ีตอบแทน 

วรรคแรกของมาตรา 372 ทีว่่า “นอกจากกรณทีีก่ล่าวมาไวใ้นสองมาตราก่อน ...” นัน้ 

นบัว่ามคีวามหมายกวา้งมาก เพราะคลุมกวา้งถงึสญัญาต่างตอบแทนทุกชนิดทีไ่มอ่ยูใ่นบงัคบั

ของมาตรา 370, 371 หมายความว่า จะตอ้งมใิช่สญัญาต่า งตอบแทนทีม่วีตัถุประสงค ์เป็นการ

ก่อใหเ้กดิหรอีโอนทรพัยส์ทิธเิฉพาะสิง่ ซึง่อาจจะเป็นสญัญาเช่าทรพัย ์จา้งแรงงาน ขา้งทาํของ ก็

ได ้และเหตุที่ จะมาทาํใหก้ารชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยันัน้ มไิดห้มายความเฉพาะมภียัพบิตัทิาํให้

ทรพัยอ์นัเป็นวตัถุแห่งสญัญาสญูหายหรอืเสยีหายเท่านัน้ การชาํระหน้ีเป็นอนัพน้วสิยัในกรณอีื่น 

ๆ กอ็ยูใ่นบงัคบัของมาตรา 372 น้ี 

จากบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวจงึเหน็ไดว้่า ปญัหาในเรือ่งของ การโอนความเสีย่ง

ภยัจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มหีน้าทีเ่ป็นสญัญาต่างตอบแทนเกดิขึน้ ถา้เป็นสญัญาฝา่ยเดยีวกย็อ่มจะ

ไมเ่กดิปญัหา เพราะเมือ่เป็นสญัญาต่างตอบแทนแลว้ คู่สญัญายอ่มคาดหวงัวาตนจะไดร้บั

ผลประโยชน์ในการชาํระหน้ีตอบแทน หากฝา่ยใดไมส่ามารถชาํระหน้ีไดเ้พราะพน้วสิยัป ั ญหาใน

เรือ่งการรบัภาระความเสีย่งภยักจ็ะเกดิขึน้ว่าจะตกอยูก่บัผูใ้ด ซึง่การทีจ่ะอา้งว่าการชาํระหน้ีเป็น

พน้วสิย้ไดน้ัน้จะตอ้งเป็นกรณทีีว่ตัถุแห่งหน้ีเป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่แลว้เท่านัน้ เพราะถา้วตัถุแห่ง

หน้ีเป็นประเภททัว่ไป ไมใ่ช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ปญัหาในเรือ่งการชาํ ระหน้ีกลายเป็นพน้วสิยักจ็ะไม่

มี
105
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“การทีล่กูหน้ีมหีน้ีในการทีจ่ะตอ้งส่งมอบทรพัยน์ัน้ ถา้ไมใ่ช่ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ทัง้เป็น

ทรพัยท์ีอ่าจซือ้หาไดใ้นตลาดเช่นน้ี ถา้ลกูหน้ีไมส่่งมอบทรพัย ์ลกูหน้ีตอ้งรบัผดิเสมอ โดยปกตจิะ

อา้งเหตุสุดวสิยัไมไ่ด ้ทัง้น้ีเพราะทรพัยช์นิดน้ีอาจหายากทีไ่หนซึง่เป็นประเภทหรอืชนิดเดยีวกนั

มาส่งมอบได”้
106

 

 

(4) การโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายของไทยยดึหลกัทฤษฎใีด : ศกึษาจากแนว

คาํพพิากษาศาลฎกีา 

เพื่อใหม้องเหน็อยา่งชดัเจนว่า ในเรีอ่งการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายของไทย

พพิากษาฎกีามาพจิารณาเรยีงตามมาตรา ดงัน้ี 

 

เกีย่วกบัมาตรา 370 จะศกึษาตวัอยา่งจากคาํพพิากษาฎกีาดงัต่อไปน้ี 

 

คาํพพิากษาฎกีาที ่425/2472 

สญัญาต่างตอบแทนมวีตัถุประสงคเ์ป็นการก่อใหเ้กดิสทิธใินทรพัยเ์ฉพาะสิง่และทรพัย์

นัน้เสยีหายไปดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษลกูหน้ีมไิดไ้ซร ้ท่านว่าการเสยีหา ยนัน้ตก

เป็นพบัแก่เจา้หน้ีฯ 

การเช่านากนัทาํตามฤดกูาลเฉพาะปีหน่ึง ๆ เมือ่ในสญัญาไมม่ขีอ้แกไ้ขเป็นอยา่งอื่นแลว้ 

ถา้ผูเ้ช่าเขา้ทาํนาไมไ่ดใ้นปีนัน้เพราะน้ําท่วมมากเกนิไป ผูเ้ช่าจะยกเหตุสุดวสิยัขืน้อา้งขอเรยีก

คนืค่าเช่าทีช่าํระไปแลว้ หรอืจะบงัคบัใหผู้ใ้หเ้ช่าใหต้นทาํ นาต่อไปอกีปีหน่ึงไมไ่ด ้คดไีมเ่ขา้

ลกัษณะตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 567, 568 (ทรพัยส์นิทีเ่ช่า

สญูหาย) 

กรณคีาํพพิากษาฎกีาน้ีจะเหน็ไดว้่า ถา้การชาํระหน้ีตกเป็นพน้วสิยัในสญัญาต่างตอบ

แทน กจ็ะเขา้มาตรา 372 ลกูหน้ีคอืผูใ้หเ้ช่าหลุดพน้จากการชาํระหน้ี แต่กไ็มม่สีทิธไิดร้บัชาํระหน้ี

ตอบแทน หากแต่เรือ่งน้ีศาลถอีว่าการทีน้ํ่าท่วมนาไมใ่ช่เหตุพน้วสิยั จงึใชม้าตรา 370  

คาํพพิากษาฎกีาที ่723/2492  

 ทาํสญัญาซือ้ขายน้ําตาลซึง่ใส่กระสอบไวเ้ป็นจาํนวนแน่นอน ณ ทีซ่ือ้ขายกนั ไมม่น้ํีาตาล 

อื่นปะปน และไมต่อ้งชัง่ตวงวดั กนัอกี ผูซ้ือ้ไดช้าํระราคาน้ําตาลนัน้เสรจ็แลว้ แมผู้ซ้ ือ้ฝากผูข้าย

เกบ็ไว ้ณ ทีเ่ดมิ กถ็อืว่ากรรมสทิธิต์กเป็นของผูซ้ือ้แลว้ เมือ่ถูกทางราชการบงัคบัซือ้ไป ผูข้ายไม่

ตอ้งรบัผดิคาํพพิากษาฎกีาที ่339/2506  

 จาํเลยตกลงขายไมใ้นโรงเลื่อยใหโ้จทก ์โดยเจา้หน้าทีข่องโจทกไ์ดว้ดัไมต้ตีรากรรมสทิธไิด ้

                                                 
106 โสภณ รตันากร,เรื่องเดยีวกนั, หน้า 62. 



 49 

ไมค้รบตามสญัญาและชาํระราคาแลว้นัน้ ตอ้งถอืว่ากรรมสทิธิใ์นไมไ้ดโ้อนเป็นของโจทกแ์ลว้ 

หากไฟไหมไ้มน้ัน้เสยีหายไปเพราะเหตุอนัจะโทษจาํเลยมไิดแ้ลว้การสญูหรอืเสยีหายกย็อ่มตก

เป็นพบัแก่โจทก ์

หากมเีงือ่นไขระบุไวใ้นสญัญาว่าจาํเลยยงัตอ้งรบัผดิชอบ ในไมท้ีซ่ือ้ขายอยูจ่นกว่าจะได้

ส่งมอบแก่โจทกถ์งึทีต่ามทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้นัเป็นการยกเวน้ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณชิย ์

มาตรา 370 และ 460 แลว้ โจทกก์ต็อ้งยกขอ้ความในสญัญาขอ้น้ีขอ้กล่าวเป็นประเดน็ในฟ้องใน

ชดัแจง้ 

เกีย่วกบัมาตรา 371 จะศกึษาตวัอยา่งจากคาํพพิากษาฎกีา ดงัต่อไปน้ี 

คาํพพิากษาฎกีาที ่149/2506 

 โจทกข์ายรถยนตใ์หจ้าํเลยโดยใหจ้าํเลยชาํระราคาดว้ยเงนิสดจาํนวนหน่ึง และเอารถยนต ์

ของจาํเลยตรีาคาใหโ้จทกอ์กีจาํนวนหน่ึง ทัง้สองฝา่ยไดส้่งมอบรถยนตแ์ละเงนิสดใหแ้ก่กนัแลว้ 

แต่เน่ืองจากรถยนตข์องโจทกย์งัผ่อนชาํระไมห่มด และยงัไมไ่ดร้บัโอนทะเบยีนมา ทัง้สองฝา่ยจงึ

ตกลงจะไปโอนทะเบยีนใหแ้ก่กนั เมือ่โจทกผ์่อนชาํระราคาหมดและโอนทะเบยีนมาแลว้ ดงัน้ี 

แสดงว่าทัง้สองฝา่ยยงัไมม่เีจตนาโอนกรรมสทิธิร์ถยนตใ์หแ้เก่กนัจนกว่าจะไดเ้ป็นไปตาม

เงือ่นไขแลว้ 

          ระหว่างทีเ่ง ือ่นไขยงัไมส่าํเรจ็ รถยนตข์องโจทกซ์ึง่อยูใ่นครอบครองของจาํเลยถูกเพลงิ 

ไหมใ้ชก้ารไมไ่ด ้โดยไมใ่ช่ความผดิของฝา่ยใด เป็นการพน้วสิยัทีโ่จทกจ์ะโอนกรรมสทิธิร์ถยนต์

ใหจ้าํเลยไดโ้จทกไ์มม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหจ้าํเลยโอนกรรมสทิธิร์ถยนตข์องจาํเลยใหโ้จทกเ์พราะ

สญัญาต่างตอบแทนตามมาตรา 372 วรรคแรก อน่ึง เมือ่สญัญาระหว่างโจทกจ์าํเลยยงัมเีงือ่นไข

บงัคบัอยู ่กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนมายงัโจทก ์กย็งัไมเ่รยีกว่า สญัญาทีม่วีตัถุประสงคเ์ป็นการ

ก่อใหเ้กดิหรอืโอนทรพัยน์ัน้ ตามมาตรา 370 ทัง้มาตรา 371 กบ็ญัญตั ิสญัญาต่างตอบแทนถา้มี

เงือ่นไขบงัคบัก่อน และทรพัยอ์นัเป็นวตัถุแห่งสญัญานัน้ สญูและทาํลายลงในระหว่างเงือ่นไขยงั

ไมส่าํเรจ็ จะนํามาตรา 370 มาใชบ้งัคบัไมไ่ดอ้กีดว้ย 

 กรณคีาํพพิากษาฎกีาน้ีจะเหน็ไดว้่า ศาลพจิารณาว่าเขา้มาตรา 371 เพราะถอืเป็นสญัญา 

ต่างตอบแทนทีม่เีง ือ่นไข และกล่าวไวด้ว้ยว่า ทีไ่มเ่ขา้มาตรา 370 เพราะกรรมสทิธิย์งัไมโ่อน จงึ

เหน็ไดช้ดัว่าศาลยดึถอืเอาหลกักรรมสทิธิม์าพจิารณา 

คาํพพิากษาฎกีาที ่2603/2520 

         โจทกต์กลงขายโคดว้ยวาจาใหแ้ก่จาํเลย 2 ตวั ไดม้อบโคทัง้คู่แก่จาํเลยไปแลว้ และจะ 

กําหนดวนัไปโอนตัว๋พมิพร์ปูพรรณพรอ้มชาํระราคาในวนัหลงั สญัญาดงักล่าวเป็นเพยีงสญัญา

จะซือ้ขายทีฟ้่องรอ้ง ใหบ้งัคบักนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 456 วรรค

สอง และกรรมสทิธิใ์นโคยงัเป็นของโจทกผ์ูจ้ะขายอยู ่เมือ่โคถูกคนรา้ยลกัไป โดยโจทกม์ไิดก้ล่าว

อา้ง และนําสบืใหเ้หน็ว่าเป็นเพราะเหตุใดอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษจาํเลยได ้จาํเลยจงึไมต่อ้ง

รบัผดิชาํระราคาแก่โจทก ์
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         กรณคีาํพพิากษาฤกีาน้ีศาลพจิารณาว่า สญัญายงัไมบ่รบิรูณ์ จงึใชม้าตรา 371 

คาํพพิากษาฎกีาที ่155/2525 

 สญัญาซือ้ขายระหว่างโจทกก์บัจาํเลยที ่1 ผูซ้ือ้ขอ้ 3 ระบุว่า กรรมสทิธิใ์นรถยนตจ์ะตกไป 

อยูแ่ก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูช้าํระราคา ตามเงือ่นไขครบถว้น ขอ้ 6 ระบุว่าในกรณทีีผู่ซ้ ือ้ผดินดัขาดการชาํระ

เงนิงวดใดจาํนวนใด ผูข้ายยอ่มมสีทิธทิีจ่ะเรยีกใหผู้ซ้ ือ้ชาํระราคาทีเ่หลอือยูใ่นขณะนัน้เสยีโดย

ครบถว้นโดยพลนักไ็ดน้ัน้ มสีาระสาํคญัแตกต่างกบัสญัญาเช่าซือ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์มาตรา 572, 574 จงึเป็นสญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไขเมื่ อในระหว่างทีย่งัชาํระเงนิค่างวดอยู ่

รถยนตท์ีซ่ือ้ขายไดส้ญูหายไปเพราะถูกคนรา้ยลกั แมจ้ะไมใ่ช่ความผดิของจาํเลยที ่ 1 จาํเลยที ่1 

กต็อ้งรบัผดิชอบตามสญัญาขอ้ 5 โดยจาํเลยที ่2 ผูค้ํ้าประกนัสญัญาดงักล่าวตอ้งรว่มรบัผดิดว้ย 

 

         เกีย่วกบัมาตรา 372 จะศกึษาตวัอยา่งจากคาํพพิากษาฎกีาดงัต่อไปน้ี 

คาํพพิากษาฎกีาที ่905/2493 

         ทาํหนงัสอืสญัญาจะขายทีด่นิและหอ้งแถวทีป่ลกูในทีด่นินัน้โดยวตัถุประสงคส์่วนใหญ่ 

ของการซือ้ขาย กค็อืทีด่นิ เมือ่ทาํส�ัญูาแลว้เกดิไฟไหมห้อ้งแถวเสยี ผูซ้ือ้จะใชส้ทิธขิอเลกิ

สญัญาและขอมดัจาํคนืไมไ่ด ้เมื่ อการทีไ่ฟไหมจ้ะโทษเอาเป็นความผดิของผูข้ายไมไ่ด ้ผูซ้ือ้มี

สทิธจิะขอลดราคาซือ้ขายกนัได ้

          จากแนวของคาํพพิากษาฎกีาจะเหน็ไดช้ดัว่า การโอนความเสีย่งภยัในทรพัยส์นิทีซ่ือ้

ขายศาลฎกีาของไทยยดึหลกัทีว่่าความเสีย่งภยัของทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายโอนไปยงัผูซ้ือ้พรอ้ม กบั

การโอนกรรมสทิธิ ์คอื ยดึถอืหลกัความเสีย่งภยัตกแก่เจา้ของ (Res perit Domino) เช่นเดยีวกบั

ประเทศฝรัง่เศส ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ บทบญัญตัเิรือ่งการโอนกรรมสทิธิใ์นกฎหมายลกัษณะซือ้

ขายของไทย มาตรา 458 ออกแบบมาจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศสมาตรา 1583 ดงันัน้จงึ

เป็นเ หตุใหก้ารตคีวามในเรือ่งของการโอนความเสีย่งภยัของไทย ดาํเนินตามหลกัเดยีวกบั

ประเทศฝรัง่เศสทีไ่ดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจน ใหเ้จา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูร้บับาปเคราะหใ์นภยัพบิตัิ

ตามประมวลกฎหมายฝรัง่เศส มาตรา 1138 ในขณะทีข่องไทยไมม่บีทบญัญตั ิ

เกีย่วกบัการโอนความเสีย่งภยัไวช้ดัเจนเหมอืนกบัประเทศฝรัง่เศส 

         ในกรณขีองสญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขนัน้ ศาลฎกีาถอืว่าในระหว่างทีเ่ง ือ่นไขยงัไมส่าํเรจ็ 

ถอืว่ากรรมสทิธิย์งัไมโ่อน โดยศาลไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะสญัญาทีม่เีง ือ่นไขบงัคบัก่อนตามทีต่วับท

มาตรา 371 วรรคแรก บญัญตัไิวเ้ท่านัน้ หาก แค่ศาลยงัตคีวามรวมไปถงึสญัญาทีม่เีง ือ่นเวลา 

และสญัญาทีม่เีง ือ่นไขในการโอนกรรมสทิธิด์ว้ยทัง้ทีบ่ทบญัญตัใินมาตรา 371 วรรคแรกนัน้น่าจะ

เป็นเงือ่นไขของการทาํสญัญามากกว่าเงือ่นไขของการโอนกรรมสทิธิ ์
107

 

 

                                                 
107 อจัฉรา คาํดว้ง, เรื่องเดยีวกนั, หน้า 74. 
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3.4 หลกักฎหมายการโอนความเสีย่งภยัตามอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสัญญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ (CISG) 

 

3.4.1 หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตาม CISG 

 

          ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศมกัจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้และการ 

ประกนัภยัสนิคา้ ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศจงึมฝีา่ยที่ สามนอกจากผูซ้ือ้และผูข้ายตาม

สญัญาซือ้ขาย คอืผูข้นส่ง และผูร้บัประกนัภยัเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย อาจกล่าวไดว้่า ในการซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศนัน้ไมม่คีู่สญัญาใดหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งฝา่ยใดทีจ่ะเป็นผูไ้ดค้รอบครองสนิคา้ 

หรอืควบคุมสนิคา้ทีแ่ทจ้รงิจนกว่าจะไดส้่งมอ บสนิคา้แก่ผูซ้ือ้สนิคา้รายสุดทา้ย ทัง้น้ี เป็นเพราะ

การทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายสนิคา้โดยส่วนใหญ่มกัจะอยูห่่างไกลกนัขา้มประเทศ ในการตกลงซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศจงึตอ้งมกีารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทาํใหม้คีู่สญัญา

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ยตอ้งเขา้มาควบคุมดแูลสนิคา้จนกว่าจะถงึท่าปลายทางและส่งถงึเงือ้ม

มอืของผูซ้ือ้สนิคา้รายสุดทา้ย แต่ก่อนช่วงเวลาดงักล่าว กว่าสนิคา้จะถงึจดุหมายปลายทางอาจ

ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งภยัหรอืภยัพบิตัทิัง้ทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษยแ์ละเกดิจากธรรมชาตทิาํให้

สนิคา้อาจสญูหายหรอืเสยีหายไ ด ้ปญัหาทางกฎหมายจงึอาจเกดิขึน้ว่า ใครจะเป็นผูร้บัเอาผล

แห่งภยัพบิตัดิงักล่าว ซึง่นอกจากคู่สญัญาจะสามารถจดัการลดความเสีย่งโดยการเอาประกนัภยั

ตวัสนิคา้นัน้เพื่อลดภาระความรบัผดิชอบของตนแลว้คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศอาจอาศยัความสมัพนัธท์างสญัญากํา หนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิเกีย่วกบัการโอนความ

เสีย่งภยัไดด้ว้ย 

          ภายใต ้CISG Article 66 ถงึ Aticle 70 ไดก้ําหนดหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัไว้

ในหลายกรณ ีตามทีจ่ะไดนํ้าเสนอในบทน้ี 

 

3.4.2 สญัญาซือ้ขายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัขนสนิคา้ (contract of sale involving carriage 

of the goods) 

 

(ก) หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานตาม Ariticle 67 (1) 

 

1. หลกัผูร้บัขนรายแรก (the first carrier rule) 
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          Ariticle 67 (1)
108

 ไดก้ําหนดหลกัทัว่ไปว่าดว้ยหลกัผูร้บัขนรายแรก (thc first carrier 

rule) และกําหนดให ้หลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจง (the particular place rule) เป็นหลกัยกเวน้
109

กล่าวคอื หากในสญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการรบัขนสนิคา้ไมไ่ดต้กลงกนัไวก้ารเฉพาะเกีย่วกบั

สถานทีใ่นการส่งมอบสนิคา้ ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้ไปยงัผูร้บั

ขนรายแรก (ซึง่เป็นผูร้บัขนอสิระ ) ตามหลกัผูร้บัขนรายแรก แต่หากมกีารตกลงกนัไวใ้นสญัญา

ซีอ้ขายทีเ่กีย่วกบัการรบัขนสนิคา้ไวล้่วงหน้าเกีย่วกบัสถานทีส่่งมอบสนิคา้เป็นการเฉพาะ ความ

เสีย่งภยัจะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ีอ้จนกว่าสนิคา้นัน้ไดส้่งมอบไปยงัผูร้บัขน ณ สถานทีท่ีร่ะบุไวต้าม

หลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่เป็นห ลกัยกเวน้หลกัผูร้บัขนรายแรก เช่นในสญัญาซือ้ขายกําหนด

ท่าเรอืทีจ่ะทาํการส่งมอบสนิคา้แก่ผูร้บัขนรายแรก ความเสีย่งภยัจะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้ผ่านผู้

ขนส่งรายแรก จนกว่าผูข้ายจะส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่งรายแรก ณ ท่าเรอืตามทีต่กลงกนัไว ้

ในสญัญาล่วงหน้า
110

 

          หลกัผู้รบัขนรายแรกจะปรบัใชเ้ฉพาะในกรณสีญัญาซือ้ขายกําหนดใหเ้ป็นดุลยพนิิจของ

ผูข้ายในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเดนิทางของสนิคา้ (where the sales contract leaves the 

detemination of the route of the goods at the seller's discretion) จงึเป็นหลกัทีผ่กูมดัอยูก่บั

ผลของการส่งม อบสนิคา้แก่ผูร้บัขนรายแรกผลกค็อื ผูซ้ือ้สนิคา้จะเป็นผูร้บัเอาผลแห่งภยัพบิตัิ

หรอืความเสีย่งภยัตลอดการขนส่งสนิคา้ครัง้นัน้ แต่จะส่งผลดใีนแงท่ีว่่า ไมต่อ้งดจูดุเวลาทีแ่ทจ้รงิ

ของความเสยีหายทีเ่กดิต่อสนิคา้เลย เพราะพจิารณาเพยีงว่ามกีารส่งมอบสนิคา้แก่ผูร้บัขนราย

แรกเมือ่ใครหลกัน้ีดจูะสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทางการคา้พเิศษของ  INCOTERMS 2000 ที่

เกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้โด ยระบบตูส้นิคา้ (container traffic) ประเภท Free Carrier, A3, B2; 

Freight or Carrier paid to, A3, B2 ซึง่มหีลกัเกณฑค์ลา้ยกนั
111

  

                                                 
108 Article 67(1) of CISG : “If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is not 

bound to hand them over at a particular place, the risk passes to the buyer when the goods are 

handed over to the first carrier for transmission to the buyer in accordance with the contract of sale. 

If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a particular place, the risk does not pass 

to the buyer until the goods are handed over to the carrier at that place. The fact that the seller is 

authorized to retain documents controlling the disposition of the goods does not affect the passage 

of the risk.” 
109 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร ์, “การโอนความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามอนุสญัญา

สหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศค.ศ.1980.”(สารนิพนธม์หาบณัฑติ  คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2547),หน้า 43. 
110 เรื่องเดยีวกนั. 
111 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 44. 
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          ว่าไปแลว้หลกัผูร้ ับขนรายแรกจงึองิอยูก่บัหลกัการส่งมอบเป็นตวักําหนดการโอนความ

เสีย่งภยัโดยผลกัภาระความเสีย่งภยัไปใหก้บัผูซ้ือ้โดยกําหนดใหม้กีารโอนความเสีย่งภยัไปยงัผู้

ซือ้เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่งรายแรก เกณฑน้ี์ดจูะขดักบัขอ้ความคดิเดมิซึง่กําหนดภาระ

ความเสีย่งภยัเมือ่การ ส่งมอบสนิคา้โดยการขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอื (on board) หรอืพน้กราบเรอื 

(pass the ship's rail)
112

 แต่ตามหลกัผูร้บัขนรายแรกกลบัยดึถอืเอาหลกัส่งมอบสนิคา้ใหอ้ยูใ่น

ความรบัผดิชอบ (custody or charge) ของผูข้นส่ง
113

 

 

2. หลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจง (the particular place rule) 

          สาํหรบัหลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ ผูข้ายจะเป็นผูร้บัความเสีย่งภยัในระหว่างการ

ขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงตามทีคู่่สญัญาตกลงกนัไวจ้นกว่าจะส่งมอบสนิคา้แก่ผูร้บั

ขน แต่ดจูะขดักบัหลกัทัว่ไปของ Article 67 (1) ว่าดว้ยหลกัผูร้บัขนรายแรกทีผู่ซ้ ือ้จะเป็ นผูร้บั

เอาความเสีย่งภยัในระหว่างทางการขนส่งนบัแต่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้แก่ผูร้บัขนรายแรก ทาํใหดู้

เหมอืนว่า CISG จะยดึความสาํคญัของเจตนาของคู่สญัญาตามหลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงที่

กําหนดไวใ้น Article 67 (1) แต่ความไมส่อดคลอ้งกนัของภาระผูร้บัเอาความเสีย่งภยัในระหว่าง

การขนส่งก่อนจะมกีารส่งมอบสนิคา้และถอืเป็นเกณฑใ์นการกําหนดจดุการโอนความเสีย่งภยั

ตาม Article 67 (1) ตามหลกัผูร้บัขนรายแรก กบั หลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงจะนํามาซึง่การแบ่ง

ส่วนความเสีย่งภยั (splitting of risk) และมคีวามยุง่ยากทีจ่ะตามมาเน่ืองจากความไมส่อดคลอ้ง

กนัในเรือ่งน้ี
114

 

          ปญัญาทีจ่ะเกดิในการตคีวามกค็อื หากผูข้ายมขีอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งส่งมอบสนิคา้ไปใหผู้ซ้ ือ้ 

ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจง แค่ผูข้ายมอบหมายใหผู้ร้บัขนอสิระทาํการขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานที่

ดงักล่าวใหป้ญัหาทีอ่าจเกดิขืน้กค็อื จะปรบัใชห้ลกัใดระหว่างหลกัผูร้บัขนราย แรก กบั หลกั

สถานทีเ่ฉพาะเจาะจงตาม Article 67 (1) มผีูเ้หน็ว่า ในกรณน้ีีตอ้งถอืว่า การทีผู่ร้บัขนอสิระ

ขนส่งของไปยงัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงและขนถ่ายของขึน้เรอีใหต้ามคาํสัง่ของผูข้ายถอืเป็นการส่ง

มอบแทนผูข้ายตามหลกัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจงตาม Article 67 (1)
115

 

 

3. ขอ้พจิารณาประกอบ “สญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัขนสนิคา้” 

          Article 67 (1) ระบุว่า หากสญัญาซือ้ขายเกีย่วขอ้งกบัการรบัขนสนิคา้และผูข้ายไม่

จาํตอ้งส่งมอบสนิคา้ไปยงัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจง ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้แลว้ เมือ่ผูข้าย

                                                 
112 เช่น  ขอ้กาํหนดทางการคา้จาํพวก FOB/FCA/CIF 
113 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 44. 
114 เรื่องเดยีวกนั., หน้า 45. 
115 เรื่องเดยีวกนั. 
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ไดส้่งมอบสนิคา้ไปยงัผูร้บัขน รายแรก เพื่อส่งต่อไปยงัผูซ้ือ้ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา ปญัหาแรก

ของ Article 67 (1) คอื การตคีวามความหมายของ “สญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัขน

สนิคา้” ตามทีป่รากฏใน Article 67 (1) ซึง่ไมไ่ดห้มายความว่า ผลจากทีม่กีารซือ้ขายสนิคา้ทาํให้

มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึง คาํว่า “เกีย่วขอ้ง (involves)” ใน “สญัญาซือ้ขาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัขนสนิคา้ ” หมายถงึว่า ในสญัญาซือ้ขายตอ้งมกีารกําหนดตกลง

เกีย่วกบัเรีอ่งการรบัขนสนิคา้ และคาํว่า “รบัขน (cawlage)” ตามทีร่ะบุไวใ้น Article 67 (1) ก็

ไมไ่ดห้มายถงึการขนส่งโดยผูร้บัขนทีเ่ป็นผูข้ายหรอืบรวิารของผูข้ายในสญัญาซือ้ขาย คาํว่า “รบั

ขน” โดยนยัของ Article 67 (1) กค็อื การรบัขนตอ้งเป็นการรบัขนโดยผูข้นส่งทีแ่ทจ้รงิ (genuine 

carrier) ซึง่ตอ้งเป็นผูข้นส่งอสิระ (independent entity) ปราศจากการควบคุมของคู่สญัญาใน

สญัญาซือ้ขายใน แงบ่งัคบับญัชา โดยผูข้นส่งในกรณน้ีีรวมหมายความถงึผูร้บัจดัการขนส่ง 

(freight forwarder)
116

 ดว้ยทัง้น้ี เพราะการส่งมอบสนิคา้เเก่ผูข้นส่งเท่ากบัเป็นการกําหนดจดุ

การโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ีอ้ หากผูข้ายทาํการขนส่งสนิคา้เสยีเองหรอีมบีรวิารของผูข้าย

ผูท้าํหน้าทีข่นส่ง สนิคา้เองกเ็ท่ากบัว่าการเสีย่งภยัยงัอยูท่ีผู่ข้ายอยูห่าไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้ตามนยั 

Article 67 (1) ไม ่

          ใน INCOTERMS 2000 ตามขอ้กําหนดทางการคา้แบบ CPT (carriage paid to) (ระบุ

สถานทีป่ลายทาง) หมายถงึ ผูข้ายจะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีท่ีร่ะบุไว้  หรอืส่งมอบ

สนิคา้ลงเรอืของผูข้นส่ง แค่ผูข้ายรบัภาระในการขนส่งหลกั คอื ค่าระวางการขนส่งจนถงึท่า

ปลายทาง แต่ผูข้ายไมต่อ้งรบัผดิในความเสีย่งภยัหรอืความเสยีหายของสนิคา้หรอืค่าใชจ้า่ยที่

เพิม่ขึน้หลงัจากการส่งมอบแลว้ ส่วนFCA (free carrier) (ระบุสถานที่) หมายถงึผู้ขายจะส่งมอบ

สนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งซึง่แต่งตัง้โดยผูซ้ือ้ ณ สถานทีท่ีร่ะบุไว ้หรอืส่งมอบสนิคา้ลงเรอืของผูข้นส่ง

หลงัจากจดุทีส่่งมอบน้ี ค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้จะตกเป็นภาระของผูซ้ือ้ 

จากตามขอ้กําหนดทางการคา้ทัง้ CPT และ FCA ความเสีย่งภยัจะโอนไ ปเมือ่สนิคา้ไดส้่งมอบ

                                                 
116 ผูร้บัจดัการขนสง่ (freight  forwarder) อาจจะเป็นผูข้นสง่ตามความใน Article 67(1)ของ CISG เพราะผูร้บั

จดัการขนสง่มคีวามสามารถในการเขา้ทาํสญัญาดว้ยตนเอง สามารถว่าจา้งผูข้นสง่ใหส้ง่สนิคา้ใหโ้ดยไดร้บั

ค่าตอบแทน ด ูAnnemieke Romein, “The passing of Risk A Comparason Between the Passing of Risk 

under the CISG and German Law,” <http:www.cisg.law.pace.edu/cisg/bibilo/romain.html>, june 

1999,p. 7.  ผูร้บัจดัการขนสง่ หมายถงึ (1) คนกลางระหว่างผูข้นสง่ ผูร้บัตราสง่กบัผูข้นสง่ต่างๆและเจา้หน้าที่

ศุลกากรซึง่ตามปรกตแิลว้ผูส้ง่หรอืผูร้บัตราสง่ทีเ่ป็นลกูคา้ของผูร้บัจดัการขนสง่นัน้จะตอ้งตดิต่อดว้ย หรอือกี

นยัหน่ึงคอื ผูร้บัจดัการขนสง่เป็นบุคคลหรอืบรษิทัทีร่บัผดิชอบเพื่อการดาํเนินการจดัการเกีย่วกบัการนําเขา้

และสง่ออกของลกูคา้หรอืผูส้ง่ ณ ท่าเรอื ท่าอากาศยาน หน้าทีข่องผูร้บัจดัการขนสง่รวมถงึการเกบ็ค่าระวาง

เรอื การเกบ็และออกใบตราสง่ การจดัการทาํเอกสารพธิกีารศุลกากรการนําเขา้และสง่ออก  เป็นตน้ ด ูไผทชติ  

เอกจรยิากร, “กฎหมายกบักจิการรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ”, เอกสารประกอบการสมัมนาเรื่อง 

ธุรกจิรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ:ปจัจยัสูป่ระสทิธภิาพและคุณภาพ,ม.ป.ท.(อดัสาํเนา) 
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เขา้ไปอยูใ่นความดแูลของผูข้นส่ง (into the charge of the carrier) ซึง่ “ผูข้นส่ง” ในกรณน้ีี

หมายถงึ บุคคลใดกไ็ดใ้นส�ัญูารบัขนของทีจ่ะทาํการขนของให ้อนัแตกต่างไปจากองคป์ระกอบ

ใน Article 67 (1) ของ CISG ทีก่ําหนดไวว้่า ผูข้นส่งตามนยัของ ใน Aticle 67 (1) ตอ้งไมใ่ช่ 

ผูข้ายหรอืบรวิารของผูข้าย
117

 

 

3.4.3 หลกัเกณฑก์ารส่งมอบสนิคา้ตาม Aticle 67 (1) 

          การโอนความเสีย่งภยัเมือ่มกีาร “ส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่ง ” ตามความใน Article 67 (1) 

หมายถงึการกระทาํทางกายภาพในการโอนการครอบครอง (physical act of transfer of 

possession) กล่าวคอื สนิคา้ไดถู้กโอนไปจากการควบคุมของผูข้ายไปยงัผูข้นส่ง เช่น ในกรณี

การขนส่งของทางทะเล หากมกีารขนถ่ายสนิคา้ไวท้ีข่า้งเรอืกถ็อืว่าไดม้กีารส่งมอบแลว้ ถา้ผู้

ขนส่งไดร้บัมอบสนิคา้เอาไปไวใ้นความดแูลของตน องคป์ระกอบน้ีเดนิตามขอ้กําหนดทางการ

คา้ประเภท CPT (carriage paid to) และ CIP (carriage and insurance paid to) ของ 

INCOTERMS 2000 ซึง่กําหนดใหค้วามเสีย่งภยัโอนไปเมือ่ส่งมอบสนิคา้ใหไ้ปอยูใ่นการดแูล

รกัษาของผูข้นส่งรายแรก อนัแตกต่างจากขอ้กําหนดทางการคา้ประเภท FOB (free on 

board) CFR (cost and freight) และ CIF (cost insurange and feight) ของ INCOTERMS 

2000 ซึง่ความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่สนิคา้ไดพ้น้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไว้
118

 

 

 

(ก) หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยักรณสีนิคา้ทีซ่ือ้ขายมไิดเ้จาะจงหรอืกําหนดตวัแน่นอน 

(unascertained goods) 

          ตาม Article 67 (2)
119

 กําหนดว่า ความเสีย่งภยัจะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะมกีาร

บ่งตวัสนิคา้ทีซ่ือ้ขายว่าตรงตามสญัญา เหตุผลเบือ้งหลงัของหลกัน้ี คอื เป็นการป้องกนัไมใ่ห้

ผูข้ายมาแอบอา้งอยา่งไมสุ่จรติว่า สนิคา้ทีซ่ือ้ขายเกดิการสญหายหรอืเสยีหายเป็นสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้

ไดต้กลงซื้อไว ้ตามความ Article 67 (2) ไมไ่ดก้ําหนดนิยามไวว้่าเกณฑท์ีจ่ะกําหนดว่าสนิคา้ที่

ซือ้ขายนัน้มกีารบ่งตวัสนิคา้ทีซ่ือ้ขายไวแ้ลว้คอือะไร เพยีงเเต่กําหนดไวว้่า บรรดาสนิคา้ทีซ่ือ้

ขายทีบ่่งตวัสนิคา้ทีซ่ือ้ขายไวน้ัน้มวีธิกีารเจาะจงหรอืกําหนดตวัสนิคา้ยกเป็นเพยีงตวัอยา่ง อนั

ประกอบดว้ย (1) การทาํเครือ่งหมายบนตวัสนิคา้ (2) ดจูากเอกสารประกอบการขนส่งสนิคา้ (3) 

โดยมหีนงัสอืบอกกล่าวไปยงัผูข้าย หรอื (4) โดยวธิกีารอื่นใดเจตนารมณ์ของ Article 67 (2) นัน้ 

                                                 
117 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 47. 
118 เรื่องเดยีวกนั. 
119 Article67(2) of the CISG provides that “Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the 

goods are clearly identified to the contract, whether by markings on the goods, by shipping 

documents, by notice given to the buyer or otherwise.” 
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บญัญตัเิปิดช่องใหม้วีธิกีารเจาะจงหรอีกําหนดตวัสนิคา้ไดห้ลายวธินีอกจากตวัอยา่งทีก่ํา หนดไว้

เพื่อป้องกนัการใชส้ทิธทิีไ่มสุ่จรติของคู่สญัญา
120

 

          สนิคา้ทีย่งัไมม่กีารเจาะจงหรอืกําหนดไวแ้น่นอนมกัเกคิขืน้ในกรณกีารขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศคราวละมาก ๆ เช่น การขนส่งวตัถุดบิ รวมถงึน้ํามนั ซึง่มกัมกีารขนส่งรวมกนั

หลายตูส้นิคา้ทีย่งัไมม่กีารแยกแยะจนกว่าถงึท่าปลายทาง มกัเกดิคาํถามว่า ความเสีย่งภยัในตวั

สนิคา้ในกรณน้ีีจะโอนไปเมือ่ใดสาํหรบัการขนส่งสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแบบตูข้นส่งสนิคา้ เช่น 

การขนส่งน้ํามนั ซึง่อาจส่งคราวเดยีวใหก้บัผูซ้ือ้หลายคนและสนิคา้ทีข่นส่งกถ็อืว่ามกีารบ่งตวั

สนิคา้เพื่อผูซ้ือ้สนิคา้หลา ยคน และจะใหใ้ครเป็นผูร้บัเอาความเสีย่งในตวัสนิคา้ ในเรือ่งน้ีมี

ความเหน็ว่า กใ็หบ้รรดาผูซ้ือ้สนิคา้หลายรายนัน้ตอ้งรว่มรบัเอาความเสีย่งรว่มกนัตามสดัส่วนใน

สนิคา้ทีบ่รรทุกมากบัตูส้นิคา้ และความเสีย่งภยันัน้จะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่มกีารแบ่งแยกสนิคา้ใน

ระหว่างผูซ้ือ้สนิคา้หลายรายนัน้ ณ ท่าปลายทาง
121

 

 

(ข) ความเสีย่งภยักบัเรือ่งกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขาย 

          บทบญัญตัวิรรคทา้ยของ Article 67 (1) ระบุว่า ขอ้เทจ็จรงิทีว่่าผูข้ายมสีทิธหิน่วงเหน่ียว

เอกสารประกอบการใชส้อยสนิคา้ไมม่ผีลกระทบต่อการโอนความเสีย่งภยั เหตุทีก่ําห นดไวเ้ช่นน้ี 

เพราะเป็นเรือ่งธรรมชาตใินทางการคา้ทีผู่ข้ายซึง่ยงัไมไ่ดร้บัเงนิชาํระราคาค่าสนิคา้กต็อ้งยดึถอื

เอกสารประกอบการขนส่งสนิคา้ทางทะเลเพื่อเป็นหลกัประกนัในการชาํระราคาแต่ถงึอยา่งไรเสยี

กจ็ะไมม่ผีลต่อการโอนความเสีย่งภยัตามความทีบ่ญัญตัใินวรรคทา้ยของ Article 67 (1) ในแนว

คอืการรา่งตามความใน Article 67 (1) น้ีระบุว่า ในบางระบบกฎหมายดัง้เดมิ มหีลกัว่า

กรรมสทิธิใ์นสนิคา้จะยงัไมโ่อนไปจนกว่าจะมกีารส่งมอบเอกสารประเภทน้ี
122

 แต่ในกรณวีรรค

ทา้ยของ Article 67 (1) น้ี ความเสีย่งภยัสามารถโอนไปไดโ้ดยไมต่อ้งดวู่าผูข้ายไดย้ดึถือเอกสาร

ทีม่ผีลต่อการโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ตามกฎหมายสารบญัญตัทิีคู่่กรณเีลอืกหรอืไม ่จงึถอืไดว้่า 

วรรคทา้ยของ Article 67 (1) เป็นการบญัญตัเิพื่อยนืยนัว่าภายใต ้ CISG นัน้ หลกัการโอนความ

เสีย่งภยักบัหลกักรรมสทิธิใ์นสนิคา้นัน้แยกและเป็นอสิระจากกนั
123

 

 

3.4.4 หลกัการโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ทีซ่ือ้ขายในระหว่างทาง (passage of risk-goods sold 

during transit ) 

                                                 
120 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 48. 
121 เรื่องเดยีวกนั. 
122ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 49. 
123 โปรดด ูArticle 4(b) ของ CISG  ประกอบ 
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          หลกัการโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ทีซ่ือ้ขายระหว่างทางแห่งการพจิารณาโดยลาํดบั

ดงัน้ี 

 

(1) ความเสีย่งภยัโอนไปใน ณ เวลาทีม่กีารทาํสญัญา 

          Article 67 (1) ไมส่ามารถปรบัใชต่้อกรณกีารซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างทางในขณะที่

มกีารทาํสญัญาซือ้ขายกนัขืน้ เพราะผูข้ายไมส่ามารถส่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขายแก่ผูร้บัขนเพื่อส่ง

ใหก้บัผูซ้ือ้ตามสญัญาซือ้ขายตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น Article 67 (1) ได ้ในกรณน้ีีจงึตกอยูภ่ายใต ้

Article 68
124

 ซึง่กําหนดว่าการโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ขายทีอ่ยูใ่นระหว่างท่างยอ่มโอนไปยงั

ผูซ้ือ้ ณ เวลาทีท่าํสญัญาเหตุผลเบือ้งหลงัของหลกัน้ีคอื ในขัน้ตอนตน้รา่งเดมิ (Article 99 ULIS) 

กําหนดใหผู้ซ้ือ้เป็นผูร้บัโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ขายทีอ่ยูใ่นระหว่างทางยอ้นหลงัไปในขณะที่

มกีารส่งมอบสนิคา้แก่ผูร้บัขน แต่ผูแ้ทนจากประเทศกําลงัพฒันาคดัคา้นแนวการรา่งใหผู้ซ้ ือ้เป็น

ผูร้บัเอาความเสีย่งภยัในกรณน้ีีโดยเหน็ว่า หากใหผู้ซ้ือ้รบัเอาความเสีย่งภยัในขณะทีส่่งมอบ

สนิคา้แก่ผูร้บัขนดจูะไมเ่ป็นธรรม เพราะในขณะนัน้ ผูซ้ือ้ยงัไมไ่ดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ข ายและยงัไม่

มสี่วนไดเ้สยี (insurable Interest) ทีจ่ะเอาประกนัภยัได้
125

 ในทีสุ่ดไดป้ระนีประนอมและเหน็

พอ้งกนัว่าควรเพิม่หลกัการโอนความเสีย่งภยั ณ เวลาทีท่าํสญัญาเขา้มาใน Article 68 จงึมี

บทบญัญตัวิ่า การโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ขายทีอ่ยูใ่นระหว่างทางยอ่มโอนไปยงัผู้ ซือ้ ณ เวลา

ทีท่าํสญัญา ตามความทีป่รากฏใน Article 68 

 

(2) ความเสีย่งภยัโอนไป ณ เวลาทีม่กีารส่งมอบสนิคา้นัน้แก่ผูร้บัขน 

          Article 68 กําหนดหลกัต่อมาว่า
126

 ความเสีย่งภยัในสนิคา้ขายทีอ่ยูใ่นระหว่างทางนัน้

โอนไปยงัผูซ้ือ้ยอ้นหลงัไป ณ เวลาทีม่กีารส่งมอบสนิค้ านัน้ใหแ้ก่ผูร้บัขนผูท้ีเ่ป็นผูอ้อกเอกสาร

สญัญารบัขน “ถา้สถานการณ์ชีบ่้งเช่นนัน้ (if the circumstances so indicate)” ตวัอยา่ง 

“สถานการณ์ชีบ่้งเช่นนัน้ ” เช่น การโอนกรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูซ้ือ้ใหม้ผีลบงัคบัยอ้นหลงั 

เพราะผูซ้ือ้ไดเ้ขา้รบัเอาความเสีย่งภยัยอ้น หลงัจงึถอืว่ามสี่วนไดเ้สยี แต่ผูซ้ือ้ตอ้งสุจรติและไมรู่้

ว่าสนิคา้ทีซ่ีอ้เกดิไดร้บัความเสยีหายหรอืสญูหายอยูก่่อนบทบญัญตัลิกัษณะน้ีกําหนดขึน้เพื่อ

ป้องกนัการอา้งบทบญัญตัขิองกฎหมายภายในว่า สญัญาเป็นโมฆะเพราะสนิคา้ซึง่เป็นวตัถุแห่ง

                                                 
124 Article 68 of CISG: “The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time 

of the conclusion of the contract…” 
125 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 50. 
126 Article 68 of CISG: “…However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed by the 

buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents 

embodying the contract of carriage.” 
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ทรพัยไดม้อียูใ่นขณะทีม่กีารทาํสั ญญา
127

 คาํว่า “สถานการณ์ (circumstance)” หมายถงึ 

สถานการณ์ทีม่จีดุมุง่หมาย (objective circumstance) และมคีวามเป็นอสิระจากการจดัการทาง

กฎหมายใด ๆ (independent of any legal arrangement) โดยตอ้งดจูากเจตนาของคู่สญัญาที่

แสดงออกมาหรอือนุมานเอาจากสถานการณ์นัน้ ๆ 

 

(3) ความเสีย่งภยัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้หากผูข้ายไมสุ่จรติ 

          วรรคทา้ยของ Article 68
128

 ระบุว่า “อยา่งไรกต็าม หาก ณ เวลาทาํสญัญาซือ้ขาย 

ผูข้ายไดรู้ ้หรอืควรจะไดรู้ว้่าสนิคา้นัน้สญูหาย และไมไ่ดเ้ปิดเผยใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทราบ ผูข้ายตอ้งรบั

ความเสีย่งภยัในการสญูหายหรอืเ สยีหายดงักล่าว ” บทบญัญตัใินวรรคน้ีหมายความว่า จะไมม่ี

การโอนความเสีย่งภยัยอ้นหลงั ถา้ผูข้ายไมสุ่จรติ คอื ผูข้ายรู ้หรอืควรรูว้่าสนิคา้ทีซ่ือ้ขายนัน้สญู

หาย หรอืไดร้บัความเสยีหาย แต่กลบัไมเ่ปิดเผยใหผู้ซ้ือ้ทราบ 

 

3.4.5 หลกัการโอนความเสีย่งภยัในกรณอีื่น 

 

(ก) การโอนกวามเสีย่งภยักรณกีารขายสนิคา้ภายในทอ้งทีเ่ดยีวกนั (local sales) 

 

          (1) ความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่ผูซ้ือ้ไดค้รอบครองสนิคา้ 

          Article 69 (1)
129

 กําหนดว่า การโอนความเสีย่งภยัทีไ่มต่อ้งดว้ย Article 67 และ Article 

68 ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้ ทนัททีีผู่ซ้ ือ้ไดค้รอบครองสนิคา้แลว้ ทัง้น้ี ผูซ้ือ้ตอ้งมกีาร

ครอบครองทางกายภาพตวัสนิคา้นัน้จรงิ เพยีงแต่ส่งสนิคา้ไปยงัเงือ้มมอืของผูซ้ือ้ไมถ่อืเป็นการ

ครอบครอง
130

 

 

          (2) ความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่ผูซ้ือ้เป็นฝา่ยผดิสญัญา 

                                                 
127 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 50. 
128Article 68 of CISG: “…Nevertheless, if at the time of the conclusion of the contract of sale the 

seller knew or ought to have known that the goods had been lost or damaged and did not disclose 

this to the buyer, the loss or damage is at the risk of the seller. 
129 Article 69(1) of CISG: “In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when 

he takes over the goods…” 
130 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 52. 
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          Article 69 (1)
131

 ยงักําหนดว่า หากสนิคา้ไดอ้ยูใ่นเงือ้มมอืของผูซ้ือ้แลว้ความเสีย่งภยั

โอนไปเมือ่ผูซ้ือ้ไมไ่ดเ้ขา้ครอบครองสนิคา้ภายในเวลาตามกําหนด และเป็นผูผ้ดิสญัญา 

เน่ืองจากไมย่อมเขา้ครอบครองสนิคา้นัน้ ในกรณน้ีีเหน็ไดว้่า เมือ่ผูซ้ือ้ทาํผดิหน้าทีไ่มร่บัมอบ

สนิคา้ การโอนความเสีย่งภยัเกิ ดขึน้ทนัท ีผูข้ายจงึสามารถส่งสนิคา้ ณ เงือ้มมอืของผูซ้ือ้ได ้แต่

ตอ้งมกีารบ่งตวัสนิคา้และบอกกล่าวใหผู้ซ้ ือ้ทราบ ทัง้น้ี การทีจ่ะถอืว่า ฝา่ยผูซ้ือ้ผดิสญัญาไมร่บั

มอบสนิคา้ตอ้งปรากฏว่า มกีารกําหนดเวลาการส่งมอบของไวแ้น่นอนตามสญัญา หรอืถา้ไมม่ี

การกําหนดเวลาในสญัญา  ตอ้งเป็นช่วงทีผ่่านเวลาพอสมควรหลงัจากผูข้ายมหีนงัสอีบอกกล่าว

ไปถงึผูซ้ือ้
132

 

 

          (3) ความเสีย่งภยัยงัไมโ่อนไปยงัผู่ซือ้จนกว่าสนิคา้จะไดบ่้งตวัแน่นอน 

          ตาม Article 69 (3)
133

 กําหนดไวว้่าความเสีย่งภยัจะยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าสนิคา้

นัน้จะไดม้บ่ีงตวัสนิคา้ว่าตรงตามสญัญาโดยตอ้งมกีารบ่งตวัสนิคา้ก่อนการส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ตาม 

Article 69 (1) เวน้แต่กรณกีารส่งมอบสนิคา้บางส่วนจากตูส้นิคา้ทีข่นส่งสนิคา้ซึง่เป็นการขนส่ง

คราวละหลายตู ้(a part of a collective cargo) เหน็จะไมต่อ้งบ่งตวัสนิคา้ว่าตรงตามสญัญาก่อน

การส่งมอบ
134

 

 

(ข) การโอนความเสีย่งภยักรณกีารขายสนิคา้ทีอ่ยูห่่างกนัโดยระยะทาง (long distance sales) 

          หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้ทีอ่ยูห่่างกนัโดยระยะทาง 

(long distance sales) นัน้ ความเสีย่งภยัโอนไปเมีอ่ถงึกําหนดส่งมอบสนิคา้และผูซ้ือ้รบัทราบว่า

สนิคา้ไดอ้ยูใ่นเอือ้มมอืของตนแลว้ โดยมุง่พจิารณาว่า (1) ถงึกําหนดการส่งมอบสนิคา้ (delivery 

due) หรอืยงั (2) ไดม้กีารส่งมอบสนิคา้ ณ เงือ้มมอืของผูซ้ือ้ตามสถานทีท่ีไ่ดต้กลงกนัไวห้รอืยงั 

และ (3) ผูซ้ือ้ทราบหรอืไมว่่า สนิคา้ไดอ้ยูใ่นเงีอ้ม มอืของตนแลว้ ณ สถานทีก่ําหนดไวน้ัน้ ตาม

ความใน Article 69 (2)
135

 ทัง้น้ี สนิคา้ทีจ่ะส่งมอบกต็อ้งมกีารบ่งตวัสนิคา้ว่าตรงตามสญัญาซือ้

                                                 
131 Article 69(1) of CISG: “…the risk passes to the buyer when he takes over the goods or, if he 

does not do so in due time, from the time when the goods are placed at his disposal and he 

commits a breach of contract by failing to take delivery.” 
132 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 52. 
133 Article 69 (3): “If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to 

be placed at the disposal of the buyer until they are clearly identified to the contract.” 
134 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 52. 
135 Article 69(2) of CISG: “However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other 

than a place of business of the seller, the risk passes when delivery is due and the buyer is aware of 

the fact that the goods are placed at his disposal at that place.” 
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ขายดว้ยตามขอ้กําหนดใน Article 69 (3) หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัใน Article 69 (2) น้ี

จะคลา้ยกบัขอ้ตกลงทางการคา้ INCOTERMS ประเภท DEQ (Delivered Ex Quay) และ EXW 

(Ex works) 

 

(1) กําหนดเวลาในการส่งมอบ (delivery due) 

          เมือ่คู่สญัญาไดก้ําหนดวนัจดัส่งสนิคา้ในสญัญาซือ้ขาย หรอืเมือ่ถงึกําหนดส่งมอบสนิคา้

ตามขอ้กําหนดทางการคา้ เช่น INCOTERMS 2000 ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสนิคา้ไปยงัเงือ้มมอื

ของผูซ้ือ้ในวนัทีก่ําหนดไว้
136

 หรอืภายในกําหนดระยะเวลา
137

 หากไมม่กีารกําหนดเวลาไวใ้น

สญัญา ผูข้ายตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหไ้ปอยูไ่นเงือ้มมอืของผูซ้ือ้ ณ คลงัสนิคา้ (warehouse) สถานที่

ทาํการผลติ (place of manufacturing) สถานทีจ่ดุหมายปลายทาง (place of destination) 

ภายในระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากทาํสญัญาซือ้ขายกรณผีูซ้ือ้ไมม่ารบัเอาสนิคา้ถอืว่าผูซ้ือ้เป็น

ฝา่ยผดิสญัญา แต่ความเสีย่งภยัจากการไมป่ฏบิตักิารชาํระหน้ี (the risk of non performance) 

ยงัอยูท่ีผู่ข้ายจนกว่าผูข้ายจะไดส้่งมอบสนิคา้ไปอยูใ่นเงือ้มมอืของผูซ้ือ้ แต่ถา้มกีารส่งมอบสนิ คา้

ทีซ่ือ้ขายเรว็กว่ากําหนด ความเสีย่งภยักย็งัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะถงึกําหนด 

 

(2) การส่งมอบ ณ เงือ้มมอืของผูซ้ือ้ (placing the goods at the disposal of the Buyer) 

          หลกัเกณฑต์าม Article 69 (2) น้ีต่างจาก Article 69 (1) ตรงทีค่วามเสีย่งภยัยงัไมโ่ อน

ไปยงัผูซ้ือ้ในขณะทีผู่ซ้ ือ้เขา้ครอบครองสนิคา้ แต่ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เพื่อสนิคา้ทีซ่ือ้

ขายถูกโอนไปยงัเงือ้มมอืของผูซ้ือ้เมือ่ถงึกําหนดการส่งมอบ มขีอ้สงัเกตซึง่เกดิจากหลกัเกณฑ์

ไนขอ้น้ีว่า เมือ่ผูข้ายทาํการส่งมอบสนิคา้ใหไ้ปอยูใ่นเงือ้มมอืของผูซ้ือ้  ณ สถานทีท่าํการทาง

ธุรกจิของผูซ้ือ้หรอืสถานทีอ่ื่น ทาํใหส้นิคา้นัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นการควบคุมดแูลของผูข้าย ในความเป็น

จรงิผูข้ายมกัไมส่นใจดแูลเท่าทีค่วรและมกัไมเ่อาประกนัภยัสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย หรอืหากเอา

ประกนัภยัสนิคา้กม็กัไมส่นใจทีจ่ะฟ้องรอ้งเอากบับรษิทัผูร้บัประกนัภยั
138

 

(3) การรบัรูข้องผูซ้ือ้ (awareness of the buyer) 

          หลกัเกณฑต์าม Article 69 (2) กค็อื ผูซ้ือ้ตอ้งรูว้่าสนิคา้ทีซ่ือ้ขายนัน้ไดม้าอยูใ่นเงือ้มมอื

ของตนแเลว้ โดยตอ้งมกีารบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากคาํบอกกล่าวถงึ (reach) ผูซ้ือ้ก็

ถอืว่าผูซ้ือ้ไดร้ ับรูแ้ลว้ เกณฑต์ามขอ้น้ีไมไ่ดถ้อืเอาเมือ่ส่ง (send) คาํบอกกล่าว ผูข้ายจงึตอ้งรบั

                                                 
136 See Article 33 (a) of  CISG. 
137 See Article 33 (b) of  CISG. 
138ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 54. 
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เอาความเสีย่งภยัในระหว่างคาํบอกกล่าวเดนิทางถงึผูซ้ือ้ซึง่เกณฑน้ี์อาจจะตรงขา้มกบัเกณฑใ์น 

Article 27
139

 

 

          a. การโอนความเสีย่งภยักรณกีารขายสนิคา้ ณ สถานทีเ่กบ็สนิคา้ (sale of goods in 

              storage ) 

          หลกัเกณฑต์าม Article 69 (2) ครอบคลุมถงึการรบัมอบสนิคา้ซึง่เกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้

ดว้ย โดยจะถอืว่าสนิคา้ทีซ่ือ้ขายไดไ้ปอยูใ่นเงือ้มมอืของผูซ้ือ้เมือ่นายคลงัสนิคา้ (storekeeper) 

ยอมรบั (acknowledge) ว่า ผูซ้ือ้มสีทิธใินการครอบครอง (the buyer's right of possession) 

หรอืเมีอ่มกีารส่งมอบเอกสารแก่ผูซ้ือ้ซึง่ไมใ่ช่เพยีงเป็นคาํสัง่ของผูข้ายถงึนายคลงัสนิคา้แต่เป็น

การกําหนดสทิธใินการครอบครองเพื่อผูซ้ือ้ในฐานะทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูท้รงเอกสาร สามารถเรยีกใหส้่ง

มอบสนิคา้ในรปูของใบประทวนสนิ คา้ (warehouse warrant to order) หลกัน้ี ความเสีย่งภยัจะ

โอนไปยงัผูซ้ือ้ ณ เวลาทีม่กีารยอมรบัสทิธใินการครอบครองสนิคา้ หรอื ณ เวลาทีม่กีารส่งมอบ

ใบประทวนสนิคา้แก่ผูซ้ือ้
140

 

 

          (4) การโอนความเสีย่งภยักรณทีีไ่มไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ (passing of risk in non-

accidental cases) 

 

          a. การโอนความเสีย่งภยัตาม Article 66 

         Article 66
141

 เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการโอนความเสีย่งภยัซึง่ผูซ้ ือ้ตอ้งชาํระราคาค่าสนิคา้

เมีอ่สนิคา้เกดิสญูหายหรอืเสยีหายซึง่มสีาเหตุมาจากอุบตัเิหตุแมห้ลงัจากมกีารโอนความเสีย่ง

ภยัแลว้ แต่ผูซ้ือ้ไมต่อ้งรบัเอาผลแห่งความเสีย่งภยัหากสนิคา้นัน้สญูหายหรอืเสยีหายหลงัจากมี

การโอนความเสีย่งภยัถา้ความสญูหายหรอีเสยีหายนัน้เกดิจากการกระทาํหรอืละเวน้การกระทาํ

ของผูข้าย กล่าวคอื ผูซ้ือ้จะหลุดพน้จากภาระผกูพนัในการชาํระราคาค่าสนิคา้ 

          แต่ในกรณทีีค่ว ามสญูหายหรอืเสยีหายทีเ่กดิจากการกระทาํหรอืละเวน้การกระทาํอนั

ชอบดว้ยกฎหมายของผูข้าย เช่น ผูข้ายขดัขวางการส่งมอบสนิคา้แก่ผูซ้ือ้ ตาม Article 71  (2) 

(right of stoppage) เพราะเหน็ว่า ผูซ้ือ้อาจไมส่ามารถปฏบิตักิารชาํระส่วนใหญ่ของหน้ีไดแ้ละใน

เวลาดงักล่าวสนิคา้กลบั เกดิสญูหาย หรอืเสยีหาย ปญัหาจงึมวี่า ระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย ใครจะ

เป็นผูร้บับาปเคราะหใ์นภยัพบิตันิัน้ มคีวามเหน็ในกรณน้ีีแยกเป็นสองแนว คอื ผูซ้ือ้หลุดพน้จาก

                                                 
139 เรื่องเดยีวกนั. 
140 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 55. 
141Article 66 of CISG: “Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does 

not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or 

omission of the seller.” 
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การชาํระราคาเพราะสนิคา้เกคิสญูหายหรอืเสยีหายเกดิจากการกระทาํของผูข้าย และความเหน็

ทีส่องเหน็ว่า ผูข้ายไดก้ระทาํการใชส้ทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการขดัขวางการส่งมอบ ดงันัน้ 

ผูข้ายไมค่วรเป็นผูร้บัผลแห่งภยั ความเหน็น้ีเหน็ว่า ผูซ้ือ้ไมส่ามารถหลุดพน้ความรบัผดิทีจ่ะตอ้ง

ชาํระราคาค่าสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้ายไปไดต้ามเหตุผลเบือ้งหลงัของ  Article 66 ความเหน็ประการหลงั

น้ีทีน่่าจะไดร้บัการยอมรบัมากกว่า
142

 

 

          b. ขอ้พจิารณาการโอนความเสีย่งภยักบั Article 70 

          Article 70
143

 มสีาระว่า ถา้ผูข้ายผดิสญัญาในสาระสาํคญั Articles 67, 68 และ 69 จะไม่

เป็นเหตุใหเ้สื่อมสทิธใินทางเยยีวยาแกไ้ขทีผู่ซ้ ือ้มอียูเ่น่ืองจากการผดิสญัญานัน้ การกําหน ดผล

ใน Article 70 น้ีเป็นการกําหนดผลไวเ้กนิสมควร
144

 เพราะบรรดา articles ทีก่ล่าวมากไ็มไ่ด้

ก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการเยยีวยาฝา่ยผูซ้ือ้อนัเน่ืองจากผูข้ายเป็นฝา่ยผดิสญัญาในสาระสาํคญัแต่

อยา่งใด กล่าวคอื ผูซ้ือ้ยงัสามารถเยยีวยาไดห้ลายกรณ ีประกอบดว้ย สทิธใินการบอกเลกิ

สญัญาตาม Article 49 (1) หรอืกําหนดใหส้่งมอบสนิคา้ทีเ่ปลีย่นตาม Article 46 (2) หรอื

กําหนดใหแ้กไ้ขตวัสนิคา้ตาม Article 46 (3) หรอืขอใหล้ดราคาตาม  Article 50 หรอืเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายตาม Article 74 

          หากผูข้ายผดิสญัญาในสาระสาํคญัตามความหมายใน Article 25 กไ็ม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้อยูแ่ลว้ตามบทบญัญตั ิ Article 67-69 ทัง้น้ี Article 70 จงึ

บญัญตัยินืยนัว่าการผดิสญัญาในสาระสาํคญัของผูข้ายไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งอะไรกบัความสญูหายหรอื

เสยีหายจากอุบตัเิหตุใด ๆ เลย
145

 

          จากการศกึษาในบทน้ีพบว่าตาม โครงสรา้งหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัในสญัญา

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามบทบญัญตั ิ CISG มกีารจดัแบ่งหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่ง

ภยัตามสถานการณ์และสภาพการขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้ขายทีเ่ป็นหลกัสาํคญั (typology covering 

different situation) ดงัน้ี 

          1. แบ่งตามส ภาพของสญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ (sale contracts 

involving carriage) โดยกําหนดใหก้ารถอนความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายไดท้าํการส่ง

มอบแก่ผูข้นส่งรายแรก โดยเป็นการกําหนดจดุและสถานทีแ่ตกต่างจากหลกัเกณฑต์าม

                                                 
142 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 55. 
143 Article 70 of CISG: “If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 

and 69 do not impair the remedies available to the buyer on account of the breach.” 
144 เพราะน่าจะเป็นกรณีตาม Article 82(1) CISG มากกว่าทีก่่าหนดใหผู้ซ้ือ้เสยีสทิธใินการเยยีวยา 
145 ชชัวาล  ศรสรุาษฎร,์เรื่องเดยีวกนั., หน้า 56. 
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ขอ้กําหนดทางการคา้ซึง่เดมิมกัยดึเอาการ ส่งมอบสนิคา้โดยการขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืหรอืพน้

กราบเรอืเป็นจดุกําหนดการโอนความเสีย่งภยั 

          2 . แบ่งตามสภาพของสญัญาซีอ้ขายทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานที่

เฉพาะเจาะจง (sale contracts involving carriage to a particular place) หลกัน้ีเป็นหลกั 

ยกเวน้หลกัผูข้นส่งรายแรก โดยคาํนึงถงึเจตนาของคู่สญัญาเป็นสาํคญั หากคู่สญัญาตกลงใหส้่ง

มอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจง การโอนความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่มกีาร

ส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจง 

          3. แบ่งตามสภาพของการซือ้ขายสนิคา้ในระหว่ างการขนส่ง (sale of goods in transit) 

โดยกําหนดจดุการโอนความเสีย่งภยัผูซ้ือ้ ณ เวลาทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างการ

ขนส่ง 

          4. หลกัเกณฑแ์ห่งในกรณอีื่น (general residual rules) ประกอบดว้ยการโอนความเสีย่ง

ภยักรณขีายสนิคา้ในทอ้งทีเ่ดยีวกนัซึง่กําห นดจดุการโอนความเสีย่งภยัเมือ่ผูซ้ือ้ไดม้กีาร

ครอบครองสนิคา้และสนิคา้นัน้ตอ้งมกีารเจาะจงและกําหนดตวัไวแ้น่นอนแลว้ ส่วนการโอนความ

เสีย่งภยักรณขีายสนิคา้ซึง่อยูห่่างกนัโดยระยะทางกําหนดการโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้เมือ่

ถงึกําหนดเวลาการส่งมอบสนิคา้ และการโอนความเสี่ยงภยัทีไ่มไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุผูซ้ือ้จะหลุด

พน้จากภาระผกูพนัเมือ่ความสญูหายหรอืเสยีหายเกดิจากการกระทาํของผูข้ายแมภ้ายหลงั

ผูข้ายจะทาํการโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 

 

3.5 หลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัตาม INCOTERMS 2000 

          จากทีไ่ดศ้กึษาถงึความเป็นมาของ INCOTERMS ทาํใหท้ราบว่า INCOTERMS มฐีานะ

เป็นขอ้กําหนดในทางการคา้ (Trade terms) ทีร่วบรวมขึน้มาจากวธิปีฏบิตัใินทางการคา้ (trade 

usages) ซึง่ในปจัจบุนัขอ้กําหนดทางการคา้ไดพ้ฒันามาถงึฉบบัล่าสุดทีไ่ชก้นัอยูทุ่กวนัน้ีคอื 

INCOTERMS 2000 

          โดยในการศกึษาครัง้น้ีไดศ้กึษาถงึสทิธเิเละหน้าทีข่องคู่สญัญาแต่ละฝา่ยเมือ่จะตอ้งมกีาร

นําสนิคา้จากผูข้ายไปส่งใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เสื่อมในการซือ้ขายระหว่างประเทศแต่ละเทอมทีม่กีาร 

กําหนดขึน้ใน INCOTERMS จะแสดงใหเ้หน็ถงึการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและการเสีย่งภยั

ในตัวสนิคา้ซึง่ตกแก่ ฝา่ยผูซ้ือ้เป็นส่วนใหญ่ จนถงึกรณทีีห่น้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่ง

ภยัในตวัสนิคา้ซึง่ตกอยูแ่ก่ฝา่ยผูข้ายเป็นส่วนใหญ่ โดยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งภยั

ตาม INCOTERMS 2000 ไดม้หีลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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3.5.1 คาํยอ่ทางการคา้ทีส่าํคญัของ INCOTERMS 2000
146

 

 

 

EXW 

EX WORK (..... ระบุสถานที)่ 

 

          Ex works (ณ สถานทีข่องผูข้าย) หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิาร

ชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ย เมือ่ผูข้ายไดจ้ดัเตรยีมสนิคา้พรอ้มเพื่อใหผู้้

ซือ้มารบัมอบได ้ณ  สถานทีข่องผูข้าย หรอืสถานทีอ่ื่ นใดทีก่ําหนด (กล่าวคอื สถานทีท่าํงาน 

โรงงาน และคลงัเกบ็สนิคา้ ฯลฯ ) ซึง่ยงัไมไ่ดผ้่านพธิกีารศุลกากรเมือ่ส่งออก และไมไ่ดนํ้าขึน้

บรรทุกบนยานพาหนะทีผู่ซ้ ือ้นํามารบัสนิคา้ 

          คาํเฉพาะทางการคา้ Ex works น้ีแสดงหน้าทีข่องผูข้ายทีน้่อยทีสุ่ดและผูซ้ือ้จะตอ้ง

รบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ในการรบัมอบสนิคา้นบัตัง้แต่สถานทีข่อง

ผูข้ายเป็นตน้ไป 

          อยา่งไรกต็าม หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายรบัผดิชอบขนสนิคา้ขืน้บรรทุกบน

ยานพาหนะเพื่อนําสนิคา้ออกจากสถานทีข่องผูข้ายและรบัความเสีย่งภยัตลอดจนออกค่าใช้ จา่ย

ในการขนสนิคา้ขึน้บรรทุกบนยานพาหนะดว้ยกจ็ะตอ้งระบุใหช้ดัเจนในสญัญาซือ้ขาย คู่สญัญา

ไมค่วรตกลงกนัโดยใชค้าํเฉพาะทางการคา้น้ีหากผูซ้ือ้ไมส่ามารถผ่านพธิกีารศุลกากร เพื่อส่ง

สนิคา้ออกไดไ้มว่่าดว้ยตนเองหรอืโดยออ้ม (กล่าวคอื โดยมอบใหบุ้คคลอื่นเป็นผูด้าํเนินการผ่าน

พธิศุีลกากร) ในกรณดีงักล่าว คู่สญัญาควรตกลงกนัโดยใชค้าํเฉพาะทางการคา้ FCA ทัง้น้ีโดยมี

เงือ่นไขว่าผูข้ายตกลงทีจ่ะนําสนิคา้ขึน้บรรทุกบนยานพาหนะโดยค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยั

ของผูข้ายเอง 

 

FCA 

FREE CARRIER (..... ระบุสถานที)่ 

 

          Free carrier หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระหน้ีในการส่ง

มอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้โดยผ่านพธิกีารศุลกากรเมือ่ส่งออก

เรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่ผูข้นส่งซึง่ผูซ้ ือ้เป็นผูร้ะบุ ณ สถานทีท่ีไ่ดก้ําหนดไวถ้อืว่าความเสีย่งภยัโอน

ตรงจดุน้ี สิง่ทีค่วรสงัเกตคอื สถานทีส่งมอบทีไ่ดเ้ลอืกไวจ้ะมผีลคอืหน้าทีใ่นการนําสนิคา้ขึน้

                                                 
146 ชวลติ  อตัถศาสตร,์ “กฎหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายระหว่างประเทศ” ใน  คู่มอืการศกึษาวชิากฎหมาย

การคา้ระหว่างประเทศ, หน้า 12-21. 
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บรรทุกบนยานพาหนะหรอืขนถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะ ณ สถานทีน่ัน้ หากการส่งมอบ

กระทาํทีส่ถานทีข่องผูข้าย ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิชอบในการนําสนิคา้ขึน้บรรทุกบนยานพาหนะ 

หากการส่งมอบกระทาํ ณ สถานทีอ่ื่น ผูข้ายไมต่อ้ งรบัผดิชอบในการขนถ่ายสนิคา้ออกจาก

ยานพาหนะ 

          Free carrier น้ีอาจนําไปใชก้บัการขนส่งโดยวธิใีด ๆ กไ็ด ้รวมทัง้การขนส่งโดยใช้

ยานพาหนะในการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป (multimodel transport) 

          “ผูข้นส่ง” (“carrier”) หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซึง่ตามสญัญารั บขนเป็นผูร้บัผดิชอบทีจ่ะ

กระทาํการหรอืจดัใหม้กีารขนส่งโดยทางรถไฟ ทางรถยนต ์ทางอากาศ ทางทะเล ทางน้ํา 

ภายในประเทศ หรอืโดยวธิต่ีาง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนั 

          ถา้ผูซ้ือ้กําหนดใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูร้บัมอบสนิคา้ ใหถ้อืว่าผูข้ายไดป้ฏบิตัหิน้าที่

ในการส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้ใหอ้ยูใ่นความครอบครอง

ดแูลของบุคคลนัน้ 

 

 

FAS 

FREE ALONGSIDE SHIP (..... ระบุท่าเรอืทีส่่งสนิคา้) 

 

          Free Alongside Ship หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซื่อขายทีผู่ข้ายปฎบิตักิารชาํระหน้ีไน

การส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่ผูข้ายไดนํ้าสนิคา้ไปเทยีบขา้งเรอี ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไวว้่า

เป็นท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ ซึง่หมายความว่า ผูซ้ือ้มหีน้าทีช่าํระค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัในการ

สญูหายหรอืเสยีหายของสนิคา้นบัจากเวลานบัเป็นตน้ไป 

          คาํเฉพาะทางการคา้ FAS น้ีผูข้ายมหีน้าทีนํ่าสนิคา้ผ่านพธิกีารศุลกากรเมือ่ส่งออก (เป็น

สาระสาํคญัทีแ่ตกต่างจาก INCOTERMS 1990 ซึง่กําหนดใหผู้ซ้ือ้มหีน้าทีนํ่าสนิคา้ผ่านพธิกีาร

ศุลกากรเพื่อส่งออก) 

          คาํเฉพาะทางการคา้ FAS น้ีจะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ทางทะเลหรอืทาง

น้ําภายในประเทศ เท่านัน้ 

 

FOB 

FREE ON BOARD (..... ระบุท่าเรอืทีส่่งสนิคา้) 

 

          Free on Board หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระหน้ีในการส่ง

มอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่สนิคา้ไดถู้กนําขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไวว้่าเป็น

ท่าเรอืทีส่่งสนิค้ าซึง่หมายความว่า ผูซ้ือ้มหีน้าทีช่าํระค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัในความสญู
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หายหรอืเสยีหายของสนิคา้นบัจากเวลานัน้เป็นตน้ไป คาํเฉพาะทางการคา้ FOB น้ี ผูข้ายมี

หน้าทีนํ่าสนิคา้ผ่านพธิกีารศุลกากรเพื่อส่งออก คาํเฉพาะทางการคา้ FOB น้ีจะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะ

กรณกีารขนส่งสนิคา้ทางทะเลหรอืทางน้ําภายในประเทศเท่านัน้ หากคู่สญัญาไมม่เีจตนาทีจ่ะให้

มกีารส่งมอบสนิศาขา้มพน้กราบเรอื การใชค้าํเฉพาะทางการคา้ FCA จะเหมาะสมกว่า 

 

CFR 

COST AND FREIGHT (..... ระบุท่าเรอืปลายทาง) 

 

          COST AND FREIGHT หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้า ยปฏบิตักิารชาํระหน้ี

ในการส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่สนิคา้ไดถู้กนําขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีส่่ง

สนิคา้ 

          ผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าสนิคา้และค่าระวางการขนส่งทีจ่าํ เป็นในการนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอืที่

ระบุไวว้่าเป็นท่าเรอืปลายทาง แต่ไมต่อ้งรบัความเสีย่งภยั ต่อความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สนิคา้ บรรดาค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากเวลาของการ

ส่งมอบน้ีเรยีบรอ้ยแลว้ใหโ้อนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CFR น้ีกําหนดใหผู้ข้ายมหีน้าทีด่าํเนินการผ่านพธิกีารศุลกากรเพื่อ

ส่งสนิคา้ออก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CFK น้ีจะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทาง

น้ําภายในประเทศเท่านัน้ หากคู่สญัญาไมม่เีจตนาทีจ่ะใหม้กีารส่งมอบสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื 

การใชค้าํเฉพาะทางการคา้ CPT จะเหมาะสมกว่า 

 

CIF 

COST INSURANCE AND FREIGHT (..... ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง) 

 

          CIF หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้

โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่สนิคา้ไดถู้กนําขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ 

          ผูข้ายจะตอ้งชาํระค่าสนิคา้และค่าระวางการขนส่งทีจ่าํเป็นในก ารนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอื

ปลายทางแต่ไมต่อ้งรบัความเสีย่งภยัต่อความสญูหายหรอืเสยีหายของสนิคา้ บรรดาค่าใชจ้า่ยใด 

ๆ ทีเ่พิม่ขืน้อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ทีเ่กคิขึน้หลงัจากเวลาของการส่งมอบเรยีบรอ้ยแลว้ใหโ้อน

จากผูข้าดไปยงัผูซ้ือ้อยา่งไรกต็ามในคาํเฉพาะทางการคา้ CIF ผูข้ายมหีน้าทีต่อ้งเอาประกนัภยั

ทางทะเลเป็นประกนัความเสีย่งภยัต่อความสญูหายหรอืเสยีหายของผูซ้ือ้ทีม่ต่ีอสนิคา้ระหว่าง

การขนส่ง 
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          ผลทีต่ามมาคอื ผูข้ายมหีน้าทีท่าํสญัญาประกนัภยัและชาํระค่าเบีย้ประกนัภยั ขอตัง้เป็น

ขอ้สงัเกตแก่ผูซ้ือ้ว่าภายใตค้าํเฉพาะทางการคา้  CIF น้ี ผูข้ายมหีน้าทีเ่อาประกนัภยัเพื่อคุม้ภยั

ขัน้ตํ่า หากผูซ้ือ้ประสงคเ์อาประกนัภยัเพื่อคุม้ภยัทีม่ากกว่านัน้ ผูซ้ือ้อาจตอ้งทาํความตกลงกบั

ผูข้ายโดยชดัแจง้ หรอืเอาประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CIF น้ีกําหนดใหผู้ข้ายมหีน้าทีด่าํเนินกา รผ่านพธิกีารศุลกากรเมือ่

ส่งออก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CIF น้ีจะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ทางเรอืและทางน้ํา 

ภายในประเทศเท่านัน้ หากคู่สญัญาไมม่เีจตนาทีจ่ะใหม้กีารส่งมอบสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื การ

ใชค้าํเฉพาะทางการคา้ CIP จะเหมาะสมกว่า 

 

CPT 

CARRIAGE PAID TO (..... ระบุสถานทีป่ลายทาง) 

 

          “Carriage paid to...” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระหน้ีใน

การส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ยเมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งทีผู่ข้ายเป็นผู้

กําหนดแต่ผูข้ายจะตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ้า่ยในการขนสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางทีก่ําหนดไว้

ดว้ย ความหมายคอื ผูซ้ือ้รบัความเสีย่งภยัและออกค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดม้กีารส่ง

มอบใหแ้ก่ผูข้นส่งแลว้ 

          “ผูข้นส่ง” หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซึง่ตามสญัญารบัขนเป็นผูร้บัผดิชอบทีจ่ะกระทาํการหรอื

จบัใหม้กีารขนส่งโดยทางรถไฟ ทางรถยนต ์ทางอากาศ ทางทะเล ทางน้ํา ภายในประเทศ หรอื

โดยวธิต่ีาง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนั 

          หากมกีารใชผู้ข้นส่งเกนิกว่าหน่ึงรายเพื่อขนสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางทีก่ําหนดไว ้

ความเสีย่งภยัจะโอนไปเมือ่ไดส้่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CPT น้ี กําหนดใหผู้ข้ายมหีน้าทีเ่ป็นผูด้าํเนินการผ่านพธิกีาร

ศุลกากรในการส่ง ออก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CPT น้ี อาจนําไปใชก้บัการขนส่งโดยวธิใีด ๆ กไ็ด ้รวมทัง้การ

ขนส่งโดยใชย้านพาหนะในการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป (multimodel transport) 

 

CIP 

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (..... ระบุสถานทีป่ลายทาง) 

 

          “Carriage and insurance paid to...” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้าย

ปฏบิตักิารชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ยเมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผู้
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ขนส่งผูข้ายเป็นผูก้ําหน ดและผูข้ายจะตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ้า่ยในการขนสนิคา้ไปยงัจดุหมาย

ปลายทางทีก่ําหนดไวด้ว้ย ความหมายคอื ผูซ้ีอ้รบัความเสีย่งภยัและออกค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ต่าง 

ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารส่งมอบใหแ้ก่ผูข้นส่งแลว้ อยา่งไรกต็าม ในคาํเฉพาะทางการคา้ CIP 

น้ี ผูข้ายมหี น้าทีเ่อาประกนัภยัในตวัสนิคา้เป็นประกนัความเสีย่งภยัต่อความสญูหายหรอื

เสยีหายของผูซ้ือ้ทีม่ต่ีอสนิคา้ระหว่างการขนส่ง 

          ผลทีต่ามมาคอื ผูข้ายมหีน้าทีท่าํสญัญาประกนัภยัและชาํระค่าเบีย้ประกนัภยั 

ขอตัง้เป็นขอ้สงัเกตสาํหรบัผูซ้ือ้ว่า ภายใตค้าํเฉพาะทางการคา้ CIP น้ี ผูข้ายมหีน้าทีเ่อา

ประกนัภยัเพื่อคุม้ภยัขัน้ตํ่า หากผูซ้ีอ้ประสงคจ์ะเอาประกนัภยัเพื่อคุม้ภยัทีม่ากกว่านัน้ ผูซ้ือ้อาจ

ตอ้งทาํความตกลงกบัผูข้ายโดยชดัแจง้ หรอืเอาประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

          “ผูข้นส่ง” หมายถงึ บุคคลใด ๆ ซึง่ตามสญัญารบัขนเป็นผูร้บัผดิชอบทีจ่ะกระทาํการหรอื

จดัใหม้กีารขนส่งโดยทางรถไฟ ทางรถยนค ์ทางอากาศ ทางทะเล ทางน้ํา ภายในประเทศ หรอื

โดยวธิต่ีาง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนั 

          หากมกีารใชผู้ข้นส่งเกนิกว่าหน่ึงรายเพื่อขนสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางทีก่ําหนดไว ้

ความเสีย่งภยัจะโอนไปเมือ่ไดส้่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CIP น้ีกําหนดใหผู้ข้ายมหีน้าทีเ่ป็นผูด้าํเนินการผ่านพธิกีาร

ศุลกากรในการส่ง ออก 

          คาํเฉพาะทางการคา้ CIP น้ี อาจนําไปใชก้บัการขนส่งโดยวธิใีต ๆ กไ็ค ้รวมทัง้การ

ขนส่งโดยใชย้านพาหนะในการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป (multimodel transport) 

 

DAF 

DELIVERED AT FRONTIER (.... ระบุสถานที)่ 

 

          DELIVERED AT FRONTIER หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิาร

ชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ย เมือ่ผูข้ายจดัเตรยีมสนิคา้ใหพ้รอ้มเพื่อใหผู้้

ซื้อมารบัมอบไดบ้นยานพาหนะ โดยไมม่กีารขนถ่ายสนิคา้ลงจากยานพาหนะ ซึง่ผ่านพธิกีาร

ศุลกากรในการส่งออกแลว้ แต่ไมผ่่านพธิกีารศุลกากรในการนําเขา้ ณ จดุและสถานทีท่ีช่ายแดน 

แต่อยูก่่อนถงึด่านศุลกากรของประเทศทีต่ดิกนันัน้ คาํว่า “FRONTIER” อาจใชไ้ดก้บัชายแดน

ของประเทศใดก็ได ้รวมทัง้ชายแดนของประเทศผูส้่งออกสนิคา้ ดงันัน้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่

ทีจ่ะตอ้งกําหนดใหช้ดัเจนโดยระบุจดุและสถานทีท่ีช่ายแดนดงักล่าวนัน้ 

          อยา่งไรกต็าม หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายรบัผดิชอบขนถ่ายสนิคา้ออกจาก

ยานพาหนะทีข่นส่งสนิคา้มาถงึปลายทางแล ะรบัความเสีย่งภยัตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการขนถ่าย

สนิคา้ จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนถงึหน้าทีร่บัผดิชอบดงักล่าวในสญัญาซีอ้ขาย 
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          คาํเฉพาะทางการคา้ DAF น้ี อาจใชก้บัการขนส่งแบบไดกไ็ดเ้มือ่มกีารส่งมอบสนิคา้ ณ 

พืน้ทีบ่นบกทีช่ายแดน กรณกีารส่งมอบ ณ ท่าเรอืปลายทางบนเรอืหรอืทีท่่าเรือ่งการใชค้าํเฉพาะ

ทางการคา้ DES หรอี DEQ (แทนทีจ่ะใช ้DAF) 

 

DES 

DELIVERED EX SHIP (..... ระบุท่าเรอืปลายทาง) 

 

          “DELIVERED EX SHIP” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระ

หน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ย เมือ่ผูข้ายส่ งมอบสนิคา้เพื่อใหผู้ซ้ ือ้ดาํเนินการกบั

สนิคา้ได ้(at the disposal of the buyer) โดยสนิคา้ยงับรรทุกอยูบ่นเรอืและยงัไมผ่่านพธิกีาร

ศุลกากรเพื่อนําเขา้ ณ ท่าเรอืปลายทางทีร่ะบุไว ้ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและรบัความ

เสีย่งภยัในการนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทาง ตามทีก่ําหนดไวก่้อนการขนถ่ายสนิคา้ลงจากเรอื 

ในกรณทีีคู่่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในการขนถ่าย

สนิคา้ลงจากเรอื ควรใชค้าํเฉพาะทางการคา้ DEQ (แทนทีจ่ะใช ้DES) 

          คาํเฉพาะทางการคา้ DES น้ีใชไ้ดเ้ฉพาะกบัการขนส่งทางทะเลหรอืท างน้ํา 

ภายในประเทศ หรอืการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป (multimodel transport) ซึง่สนิคา้ยงัอยู่

บนเรอื ณ ท่าเรอืปลายทาง 

 

DEQ 

DELIVERED EX QUAY (..... ระบุท่าเรอืปลายทาง) 

 

          “DELIVERED EX QUAY” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารชาํระ

หน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ย เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้เพื่อใหผู้ซ้ ือ้ดาํเนินการ

กบัสนิคา้ได ้ (at the disposal of the buyer) โดยสนิคา้ยงัไมผ่่านพธิกีารศุลกากรเพีอ่นําเขา้ แต่

ไดข้นถ่ายลงทีท่่าเทยีบเรอื  (quay or wharf) ณ ท่าเรอืปลายทาง (port of destination) ผูข้าย

ตอ้งรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทางตามที่

กําหนดไว ้และการขนถ่ายสนิคา้ลงจากเรอืมาไวท้ีท่่าเทยีบเรอื (quay or wharf) คาํเฉพาะทาง

การคา้ DEQ น้ีกําหนดใหผู้ซ้ือ้เป็นผูผ้่านพธิกีารศุลกากรเพื่อนําเขา้และออกค่าใชจ้่ายเป็นค่าผ่าน

พธิกีาร ค่าอากร ค่าภาษ ีและค่าธรรมเนียมอื่นใดในการนําสนิคา้เขา้  (เป็นการเปลีย่นจาก 

INCOTERMS เดมิ ซึง่กําหนดใหผู้ข้ายเป็นผูด้าํเนินการผ่านพธิกีารศุลกากรในการนําเขา้ ) 

          หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยทัง้หมดหรอืบางส่วนใน

การนําเขา้สนิคา้ จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนในสญัญาซือ้ขาย 
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          คาํเฉพาะทางการคา้ DEQ น้ี อาจนําไปใชก้บัการขนส่งทางท ะเลหรอืทางน้ํา

ภายในประเทศหรอืการขนส่งโดยใชย้านพาหนะในการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป 

(multimodel transport) ว่ามกีารขนถ่ายสนิคา้ออกจากเรอืมาไวบ้นท่าเทยีบเรอื (quay or wharf) 

ณ ท่าเรอืปลายทาง อยา่งไรกต็ามหากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความ

เสีย่งภยัและค่าใชจ้า่ยในการขนส่งสนิคา้จากท่าเทยีบเรอื  (quay) ไปยงัสถานทีอ่ื่น เช่น คลงัเกบ็

สนิคา้ (warehouse) สถานีปลายทาง (teminal) และสถานีขนส่ง (transpod station) เป็นตน้ ไม่

ว่าจะอยูใ่นหรอืนอกท่าเรอื (pod) กต็าม ควรใชค้าํเฉพาะทางการคา้ DDU หรอื    DDP 

 

DDU 

DELIVERED DUTY UNPAID (.....ระบุสถานทีป่ลายทาง) 

 

          "DELIVERED DUTY UNPAID” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิาร

ชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ย เมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้โดยยงัไม่

ผ่านพธิกีารศุลกากรเพื่อนําเขา้ และยงัไมข่นถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะทีข่นส่งสนิคา้มาถงึ

ปลายทาง ณ สถานทีป่ลายทาง ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัในการ

นําส่งสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทางแต่ไมร่วม “ ค่าอากร” (ซึง่หมายรวมถงึความรบัผดิชอบและ

ความเสีย่งภยัในการดาํเนินการผ่านพธิกีารศุลกากร และการชาํระเงนิเป็นค่าผ่านพธิกีาร ค่า

ภาษศุีลกากร ค่าภาษ ีและค่าธรรมเนียมอื่นใด ) เพื่อการนําเขา้ในประเทศหลายทาง (หากมี) ผู้

ซือ้ตอ้งรบัผดิชอบชาํระ “ค่าอากร” ดงักล่าวตลอดจนค่าใชจ้า่ยและรบัเสีย่งภยัทีเ่กคิขึน้เน่ืองจาก

การละเลยไมด่าํเนินการผ่านพธิศุีลกากรเพื่อนําเขา้สนิคา้ใหท้นัเวลา 

          หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายรบัผดิชอบดาํเนินการผ่านพธิศุีลกากรและออกค่าใชจ้า่ย

และความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึ้ นในการดาํเนินการดงักล่าว รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยบางอยา่งเกีย่วกบัการ

นําเขา้สนิคา้คู่สญัญาจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนในสญัญาซือ้ขายดว้ย 

          คาํเฉพาะทางการคา้ “DDU” น้ีอาจนําไปใชก้บัการขนส่งสนิคา้โดยวธิใีดกไ็ดแ้ต่หากการ

ส่งมอบจะสาํเรจ็เมือ่ไดม้กีารส่งสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปล ายทางโดยสนิคา้ยงับรรทุกอยูบ่นเรอื หรอื

ขนถ่ายลงบนท่าเทยีบเรอื (quay หรอื wharf) ควรใชค้าํเฉพาะทางการคา้ DES หรอื DEQ 

(ตามลาํดบั) 

 

DDP 

DELIVERED DUTY PAID (.......ระบุสถานทีห่ลายทาง) 

 

          “DELIVERED DUTY PAID” หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตัิ การ

ชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเรยีบรอ้ยเมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้โดยผ่านพธิี
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ศุลกากรเพื่อนําเขา้แลว้แต่ยงัไมข่นถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะทีข่นส่งสนิคา้มาถงึปลายทาง 

ณ สถานทีห่ลายทาง ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัในการดาํเนิ นการ

นําสนิคา้ไปยงัสถานทีห่ลายทาง รวมทัง้“ค่าอากร” เพื่อนําเขา้ในประเทศปลายทาง(หากม)ี  

          ในขณะทีค่าํเฉพาะทางการคา้ EXW กําหนดหน้าทีข่องผูข้ายไวน้้อยทีสุ่ด คาํเฉพาะทาง

การคา้ DDP กําหนดหน้าทีข่องผูข้ายไวม้ากทีสุ่ด 

          คาํเฉพาะทางการคา้ DDP น้ี ไมค่วรใชใ้นกรณทีีผู่ข้ายไมส่ามารถขอใบอนุญาตนําเขา้ไม่

ว่าโดยทางตรง หรอื ทางออ้ม 

          หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ข้ายไมม่หีน้าทีร่บัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยบางประการในการ

นําเขา้สนิคา้ (เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ควรกําหนดใหช้ดัเจนโดยเพิม่ค่าใชจ้า่ยลงไปในสญัญา

ซือ้ขาย) 

          หากคู่สญัญาประสงคจ์ะใหผู้ซ้ ือ้มหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความเสีย่งภยัและค่าใชจ้า่ยในการ

นําเขา้สนิคา้ คู่สญัญาควรใชค้าํเฉพาะทางการคา้ DDU 

         คาํเฉพาะทางการคา้ DDP น้ี อาจนําไปใชก้บัการขนส่งสนิคา้โดยวธิใีดกไ็ดแ้ต่หากการส่ง

มอบจะสาํเรจ็เมือ่ไดม้กีารส่งสนิค้ าไปยงัท่าเรอืปลายทาง โดยสนิคา้ยงับรรทุกอยูบ่นเรอืหรอืขน

ถ่ายลงบนท่าเทยีบเรอื (quay หรอื wharf) ควรใชค้าํเฉพาะทางการคา้ DES หรอื DEQ 

(ตามลาํดบั) 
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บทที ่4 

 

ปญัหาการยอมรบัของศาลไทยกรณผีูร้บัโอนความเสีย่งภยัเป็นโจทกใ์นการฟ้องคคี 

 

          จากการทีไ่ดศ้กึษาคาํพพิากษาฎกีาและคาํพพิากษาศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้

ระหว่างประเทศกลาง ถงึเรือ่งการยอมรบัของศาลไทยกรณใีหผู้ร้บัโอนความเสีย่งภยัสามารถ

เป็นโจทกใ์นการฟ้องคดนีัน้ ทาํใหท้ราบว่าในปจัจบุนัศาลไทยยงัไมม่แีนวคาํพพิากษาในเรือ่ง

หลกัความเสีย่งภยัไวแ้ต่อยา่งใ ด และจากการศกึษาในบทที่ 3 ในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัใน

สญัญาซีอ้ขายของไทยยดึหลกัทฤษฏใีดโดยศกึษาจากแนวคาํพพิากษาศาลฎกีา จงึทาํให้

มองเหน็อยา่งชดัเจนว่า การโอนความเสีย่งภยัในทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายศาลฎกีาของไทยยดืหลกั

ทีว่่า ความเสีย่งภยัของทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายโอนไปยงัผูซ้ือ้พรอ้มกบัการโอนกรรมสทิธิ ์คอืศาลไทย

ไมไ่ดแ้ยกหลกักรรมสทิธิเ์เละความเสีย่งภยัต่างหากจากกนัและจากการศกึษาคาํพพิากษาฎกีา

และคาํพพิากษาศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและระหว่างประเทศกลางกท็าํใหพ้บว่าหลกัเรือ่ง

กรรมสทิธิท์ีเ่กดิขึน้กบัสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศนัน้ส่วนมาก จะเป็นขอ้ต่อสูข้องจาํเลยที่

จาํเลยต่อสูว้่าโจทกม์ใิช่เจา้ของกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ เน่ืองจากกรรมสทิธิไ์ดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 

โจทยจ์งึไมมอีํานาจฟ้อง ซึง่จากการรกัษาคาํพพิากษานัน้ขอ้ต่อสูข้องจาํเลยในประเดน็น้ีกม็ี

ออกมาใหเ้หน็เป็นระยะ แต่ศาลกย็งัไมเ่คยมกีารวนิิจฉยัประเ ดน็ปญัหาขึน้แต่อยา่งใด ดงัเช่น คาํ

พพิากษาฎกีาที ่9021/2543
147

 จงึตอ้งถอืว่าในปจัจบุนัยงัไมม่แีนวคาํพพิากษาศาลฎกีาหรอืแนว

คาํพพิากษาของศาลทรพัยส์นิทางปญัญา และการคา้ระหว่างประเทศกลางวนิิจฉยัเรือ่งน้ีไวเ้ป็น

บรรทดัฐาน 

          ถงึแมใ้นปจัจบุนัประเดน็ในการซือ้ขายสิ นคา้ระหว่างประเทศยงัไมม่แีนวคาํพพิากษา

ฎกีาวนิิจฉยัเรือ่งน้ีไวเ้ป็นบรรทดัฐานทีช่ดัเจน แตกมปีระเดน็ปญัหาทีน่่าสนใจซึง่เป็นหวัขอ้ใน

การศกึษาครัง้น้ีดว้ยว่า ถา้ผูร้บัโอนความเสีย่งภยั ตอ้งการเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดนีัน้จะสามารถ

ฟ้องไดห้รอืไมจ่ากการทีศ่าลไทยยงัคงยดึถื อหลกัเรือ่งกรรมสทิธิ ์เช่น ถา้ในการซือ้ขายระหว่าง

ประเทศ ผูซ้ือ้และผูข้ายซึง่เป็นคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศตกลงใหใ้ช ้

INCOTERMS โดยใชส้ญัญาซือ้ขายในเทอม  FOB ซึง่คาํว่า F O B ยอ่มาจากคาํว่า FREE ON 

BOARD หมายถงึ ผูข้ายมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้ใหถู้กตอ้งค รบถว้น ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไวว้่าเป็น

ท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ และความเสีย่งภยัในความสญูหายเสยีหายรวมถงึหน้าทีช่าํระค่าใชจ้า่ยจะถูก

โอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่สนิคา้ถูกนําขา้มพน้กราบเรอื เมือ่พจิารณาแลว้ทาํใหท้ราบว่า ใน 

INCOTERMS นัน้กําหนดในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัของสนิคา้ที่ มกีารซือ้ขายเท่านัน้ แต่

                                                 
147 สรุพล  อ่อนอุระ, “ฎกีาวเิคราะห ์ INCOTERMS กบัปญัหาเรื่องการโอนกรรมสทิธิ”์, ใน บทความทาง

วชิาการและคู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ, หน้า 1-18. 
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INCOTERMS มไิดก้ล่าวถงึขอ้ตกลงในเรือ่งการโอนกรรมสทิธิส์นิคา้แต่อยา่งใด ดงันัน้การทีศ่าล

ไทยยงัคงยดึถอืหลกักรรมสทิธิ ์ดงัเช่นทีจ่าํเลยมกัยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูน้ัน้ จงึเป็นการไมส่อดคลอ้ง

กบัหลกัของINCOTERMS และ หลกัของ CISG ซึง่เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไปและเป็นหลกัสากล 

และจากการทีศ่าลไทยไมย่อมรบัหลกัความเสีย่งภยั ทาํใหผู้ร้บัโอนความเสีย่งภยัไมม่สีทิธใินการ

ฟ้องคดเีพราะไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้ 

 

          4.1 วเิคราะหป์ญัหาสทิธิใ์นการฟ้องคดขีองผูซ้ือ้ในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

          ในส่วนน้ีผูเ้ขยีนจงึไดว้เิคราะหใ์นประเดน็แรกว่า ตามหลกัแลว้สญัญาซือ้ขายของไทย

เป็นสญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 458 บญัญตัิ

ว่า 

          “ กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญาซือ้ขาย

กนั” และมาตรา 459 บญัญตัวิ่า “ถา้สญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลาบงัคบัไว ้ท่านว่า

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิยงัไมโ่อนไปจนกว่าการมไิดเ้ป็นไปตามเงือ่นไข หรอืถงึกําหนดเงือ่นเวลา

นัน้” 

          พจิารณาไดว้่าหลกักรรมสทิธิต์ามสญัญาซือ้ขายถอืว่าเป็นสาระสาํคญัเมือ่คู่ สญัญา

ตอ้งการจะฟ้องรอ้งเอากบัสญัญาซือ้ขายนัน้กค็วรจะเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัยส์นิในขณะนัน้

ถงึจะมสีทิธใินการฟ้องคดไีด ้ตามหลกัในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 55 

บญัญตัไิวว้่า “ เมือ่มขีอ้โตแ้ยง้เกดิขืน้ เกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ ง 

หรอืบุคคลใดจะตอ้งไดส้ทิธทิางศาล บุคคลนัน้ชอบทีจ่ะเสนอคดขีองตนต่อศาลส่วนแห่งทีม่เีขต

อํานาจได ้ตามบทบญัญตัขิองกฏหมายแพ่งและประมวลกฎหมายน้ี ” 

         แต่สทิธใินการฟ้องคดตีามหลกักฎหมายไทยทีว่่าเจา้ของกรรมสทิธิถ์งึจะมสีทิธใินการ

ฟ้องคดไีดน้ัน้กม็หีลกัขอ้ยกเว้ นทีน่่าสนใจในกรณขีองผูเ้ช่าซือ้ทีว่่า ถา้มผีูท้าํความเสยีหายแก่

ทรพัยส์นิทีต่นเช่าซือ้ แมใ้นระหว่างนัน้ผูเ้ช่าซือ้จะยงัไมไ่ดช้าํระค่าเช่าซือ้ครบถว้น ผูเ้ช่าซือ้กม็ี

สทิธฟ้ิองรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้การฟ้องน้ีไมใ่ช่ฟ้องในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิ ์แต่ฟ้อง

ในฐานะผู้ ไดร้บัความเสยีหายจากการขาดประโยชน์ในการใชท้รพัยส์นินัน้ หรอืไดร้บัมอบสทิธิ

จากผูใ้หเ้ช่าซือ้มา
148

 โดยมแีนวคาํพพิากษาศาลฎกีามาสนบัสนุนหลกัขอ้ยกเวน้น้ี คอื 

คาํพพิากษาฎกีาที ่399/2534(ญ) ผูร้อ้งเป็นคู่สญัญาเช่าซือ้ทรพัย ์ (โทรทศัน์) ทีถู่กยดึแมจ้ะชาํระ

ราคาค่าเช่าซื้ อยงัไมค่รบ แต่ในระหว่างสญัญาเช่าซือ้ ผูร้อ้งมสีทิธยิดึถอืใชป้ระโยชน์ตลอดจน

ตอ้งรบัผดิในความเสยีหาย หรอืสญูหายอนัเกดิแก่ทรพัยท์ีถู่กยดึ และเมือ่ผูร้อ้งชาํระค่าเช่าซือ้

                                                 
148 ไผทชติ  เอกจรยิากร, “คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ช่าทรพัย-์เช่าซือ้”,พมิพค์รัง้ที ่5 

(กรุงเทพมหานคร:วญิ�ชูน 2540) หน้า 241. 
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ครบยอ่มไดก้รรมสทิธิผ์ูร้อ้งจงึเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี เมีอ่ทรพัยท์ีผู่ร้อ้งเช่าซือ้มาถูกยดึ อี กไดว้่าผู้

รอ้งถูกโตแ้ยง้สทิธใินทรพัยท์ีถู่กยดึตาม ป .ว.ิพ มาตรา 55 ผูร้อ้งจงึรอ้งขดัทรพัยไดต้าม ป .ว.ิพ 

มาตรา 288 

คาํพพิากษาฎกีาที ่3278/2535 เรือ่งเช่าซือ้เครือ่งเชค็ป ัม๊ดเีซล ฏกีาใชห้ลกัเพิม่มาอกีว่าผูร้อ้งไม่

จาํตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิก์ร็อ้งไดส้ทิธใินการรอ้งขดัทรพัย ์ไมจ่าํเป็นตอ้งถงึขัน้ทรพัยส์ทิธ ิแค่

บุคคลสทิธกิร็อ้งได ้

คาํพพิากษาฎกีาที ่4835/2540 โจทกใ์นฐานะผูเ้ช่าซือ้มสีทิธทิีจ่ะยดึถอืและใชป้ระโยชน์ตลอดจน

มหีน้าทีต่อ้งดแูลรกัษารถจกัรยานยนตท์ีเ่ช่าซือ้ใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ตีลอดไป และเมือ่ได้

ชาํระเงนิใหค้รบ ถว้นตามสญัญาเช่าซือ้แลว้ รถจกัรยานยนตย์อ่มตกเป็นสทิธแิก่โจทก ์หรอืหาก

เลกิสญัญาเช่าซือ้กนั โจทกม์หีน้าทีต่อ้งส่งมอบรถจกัรยานยนตค์นืใหผู้เ้ช่าซือ้ในสภาพเดมิ 

ดงันัน้ เมือ่รถจกัรยานยนตท์ีโ่จทกนํ์ามาฝากจาํเลยไดส้ญูหายในระหว่างอยูใ่นความดแูลของ

จาํเลย จนเป็นเหตุจาํเล ยไมส่ามารถคนืรถจกัรยานยนตซ์ึง่รบัฝากนัน้ใหแ้ก่โจทกผ์ูฝ้าก จาํเลย

ตอ้งรบัผดิคนืทรพัยส์นิซึง่รบัฝากหรอืชดใชร้าคาโจทกซ์ึง่เป็นผูฝ้ากทรพัยจ์งึมสีทิธฟ้ิองจาํเลยให้

ชดใชร้าคาทรพัยซ์ึง่รบัฝากได ้

คาํพพิากษาฎกีาที ่334/2543 ฎกีาน้ีใหห้ลกัว่า แมช้าํระค่าเช่าซือ้ไมค่รบกเ็ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 

และยงัมคีาํพพิากษาฎกีาทีน่่าสนใจซึง่มาสนบัสนุนหลกักรณผีูเ้ช่าซือ้คอืตามสญัญาซือ้ขาย 

ถงึแมย้งัโจทกจ์ะยงัชาํระราคาไมค่รบ ยงัไมไ่ดร้บัโอนกรรมสทิธิ ์แต่โจทกเ์ขา้ครอบครองทรพัย์

แลว้ จงึเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 

คาํพพิากษาฎกีาที ่ 2850/2541 โจทกท์าํสญัญาซือ้ขายทีด่นิและโรงสขีา้วจากธนาคารแลว้นําไป

ใหจ้าํเลยเช่า ต่อมาเกดิเพลงิไหมโ้รงสขีา้วและเครือ่งจกัรอุปกรณ์โรงสขีา้วไดร้บัความเสยีหาย

ทัง้หมด แมข้ณะเกดิเหตุเพลงิไหมค้ดน้ีี โจทกย์งัชาํระราคาค่าทีด่นิและโรงสขีา้วใหแ้ก่ธนาคารยงั

ไมค่รบตามสญัญาธนาคารยงัไมไ่ดจ้ดทะเบี ยนโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่โจทก ์โจทกจ์งึยงัไมไ่ด้

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและโรงสขีา้วกต็ามแต่โจทกเ์ขา้ครอบครองและทาํประโยชน์ในทีด่นิและโรงสี

ขา้วตัง้แต่วนัทาํสญัญาซือ้ขาย โดยโจทกไ์ดใ้หจ้าํเลยเช่าอาคารโรงสขีา้ว เครือ่งจกัร อุปกรณ์

โรงสขีา้วพรอ้มทัง้ยุง้ฉาง สาันกังาน บา้นพัก คนงาน ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีโ่จทกซ์ือ้มาจากธนาคาร

อกีทัง้เมือ่โจทกช์าํระราคาทีด่นิและโรงสขา้วครบโจทกย์อ่มไดก้รรมสทิธิต์ามสญัญา โจทกจ์งึเป็น

ผูม้สี่วนไดเ้สยี เมือ่เกดิเพลงิไหมท้าํใหโ้จทกร์บัความเสยีหาย ถอืไดว้่าโจทกถ์ูกโตแ้ยง้สทิธใิน

ทรพัยน์ัน้แลว้ ตาม ป .ว.ิพ.มาตรา 55โจทกจ์งึมอีํานาจฟ้องจาํเลยซึง่เป็นผูเ้ช่าทรพัยด์งักล่าวให้

รบัผดิได ้เหตุเพลงิไหมโ้รงสขีา้วเกดิจากไฟฟ้าลดัวงจร และเมือ่ไมป่รากฏว่าเหตุไฟฟ้าลดัวงจร

นัน้เป็นเพราะความผดิของฝา่ยจาํเลย จาํเลยจงึไมต่อ้งรบัผดิ 
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          ทาํใหว้เิคราะหไ์ดว้่า ในการซือ้ขายระหว่างปร ะเทศในกรณทีีผู่ซ้ ือ้ไดร้บัโอนความเสีย่ง

ภยัยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้แลว้จะมสีทิธใินการฟ้องคดไีดห้รอีไมน่ัน้ จากการศกึษาคาํ

พพิากษาฎกีาขา้งตน้กไ็ดว้างบรรทดัฐานใหเ้หน็แลว้ว่าในกรณเีช่าซือ้หรอืกรณผีูใ้หเ้ช่าทีย่งัไมไ่ด้

กรรมสทิธิ ์เพราะชาํระราคายงัไมค่รบ แต่เข้ าครอบครองทรพัยแ์ลว้ ศาลกพ็จิารณาว่า เป็นผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีถงึแมว้่าขณะนัน้จะยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัทรพัยน์ัน้กต็าม ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ว่า 

ในส่วนของการซือ้ขายระหว่างประเทศผูซ้ือ้ตามสญัญา F.O.B หรอื C.I.F.ในกรณทีีค่วามเสีย่ง

ภยัโอนไปแลว้ ต่อมาสนิคา้ไดร้บัควา มเสยีหาย ถงึแมก้รรมสทิธิจ์ะยงัไมโ่อนไปกต็าม ผูร้บัโอน

ความเสีย่งภยักน่็าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีเช่นกนัเพราะผูซ้ือ้ไดร้บัโอนความเสีย่งภยัมาแลว้ถา้เกดิ

ความเสยีหายแก่สนิคา้นัน้ ผูร้บัโอนความเสีย่งภยักน่็าจะเป็นผูเ้สยีหาย ถอืไดว้่าผูร้บัโอนถูก

โตแ้ยง้สทิธใินทรพัยน์ัน้แลว้ ตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 55 ผูร้บัโอนจงึน่าจะมอีํานาจฟ้องได ้

 

          4.2 วเิคราะหป์ญัหาศาลไทยถอืหลกักรรมสทิธิ ์

 

          จากการศกึษาขา้งตน้น้ีทาํใหเ้กดิประเดน็ปญัหาทีน่่าสนใจต่อมาว่า ในส่วนของสญัญาซือ้

ขายระหว่างประเทศนัน้ถา้ผูร้บัโอนความเสีย่งภยัตอ้งการเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดแีต่ศาลไทยถอื

หลกักรรมสทิธิ ์ทัง้น้ีผูร้บัโอนความเสีย่งภยัจะสามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีดห้รอืไม ่เช่น

อาจเกดิกรณดีงัทีว่่า ผูซ้ือ้สนิคา้จากประเทศฮ่องกงซือ้สนิคา้ทุเรยีนจากผูข้ายในประเทศไทย ได้

ตกลงซือ้ขายกนัตามสญัญา F.O.B. และในสญัญาก็ ไดร้ะบุเงือ่นไขว่ากรรมสทิธิจ์ะยงัไมโ่อน

จนกว่าผูซ้ือ้จะไดร้บัสนิคา้ในสภาพด ีกรรมสทิธิจ์งึจะโอนมายงัผูซ้ือ้ต่อมาเมือ่สนิคา้ดงักล่าวถงึ

ปลายทางปรากฏว่าสนิคา้ไดร้บัความเสยีหาย และผูข้ายไมต่อ้งการจะฟ้องผูข้นส่งเพราะว่าผูข้าย

สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคารผูเ้ปิดเล ตเตอรอ์อฟเครคติตามคาํสัง่ของบรษิทัผูซ้ือ้ไดแ้ลว้ ผู้

ซือ้จงึตอ้งชาํระค่าสนิคา้ตามเลตเตอรอ์อฟเครดติทาํใหผู้ซ้ ือ้ไดร้บัความเสยีหายจากการทีส่นิคา้

เสยีหายและผูซ้ือ้ชาํระราคาไปแลว้อยา่งน้ีผูซ้ือ้มสีทิธจิะฟ้องคดไีดห้รอีไมน่ัน้ 

          พจิารณาไดว้่า ถา้เป็นกรณทีีว่่ า เมือ่ความเสยีหายเกติขึน้หลงัจากทีส่่งมอบใบตราส่ง

แลว้ ผูซ้ือ้ซึง่เป็นผูร้บัตราส่งกม็สีทิธทิีจ่ะฟ้องคดเีอากบัผูข้นส่งไดต้ามสญัญารบัขนของทางทะเล 

          แต่ถา้เป็นกรณตีามตวัอยา่งขา้งตน้ ผูซ้ือ้ฟ้องบรษิทัขนส่งเพราะว่าผูซ้ือ้ไดร้บัความ

เสยีหายเน่ืองจากสนิคา้ เสยีหายนัน้ บรษิทัขนส่งกจ็ะต่อสูว้่า ผูซ้ือ้ไมม่กีรรมสทิธิใ์นสนิคา้พพิาท

เพราะในสญัญาซือ้ขายมเีงือ่นไขกรรมสทิธิย์งัอยูก่บัฝา่ยผูข้าย โจทกผ์ูซ้ือ้จงึไมใ่ช่ผูเ้สยีหายทีจ่ะ

มสีทิธฟ้ิองจาํเลยได ้จากกรณน้ีีถา้ศาลไทยถอืหลกักรรมสทิธิต์ามขอ้ต่อสูข้องจาํเลย โจทกซ์ึง่

เป็นผูร้บัโอนความเสีย่งภยัจงึไมม่สีทิธใินการฟ้องคดไีด ้ซึง่ในประเดน็น้ีตามหลกั INCOTERMS 

ในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามสญัญา F.O.B ความเสีย่งภยัโอนตัง้แต่เมือ่ผูข้ายนํา

สนิคา้ขา้มพน้กราบเรอี โดยไมค่าํนึงว่ากรรมสทิธิใ์นสนิคา้อยูท่ีใ่ครเป็นเรือ่งทีคู่่สญัญาจะ ตอ้งทาํ
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ความตกลงกนัแยกต่างหากจากการโอนความเสีย่งภยั
149

ซึง่หลกัความเสีย่งภยัน้ีถอืว่าเป็นหลกัที่

ไดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป และหากศาลไทยยอมรบัหลกัความเสีย่งภยั ตาม INCOTERMS 

กจ็ะทาํใหผู้ร้บัโอนความเสีย่งภยัมสีทิธใินการฟ้องคดไีด ้เพราะถา้ศาลพจิารณาว่าความเสีย่งภั ย

โอนไปยงัผูซ้ือ้แลว้ ถา้สนิคา้สญูหายหรอืเสยีหาย เมือ่ผูซ้ือ้รบัโอนความเสีย่งภยัมาแลว้ กเ็ป็นผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีในสนิคา้นัน้ ถงึแมว้่าในขณะนัน้ผูร้บัโอนความเสีย่งภยัจะยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวั

สนิคา้กต็ามเพราะคู่สญัญาอาจตกลงใหก้รรมสทิธิใ์นสนิคา้ยงัไมโ่อนไปจนกว่าก ารจะเป็นไปตาม

เงือ่นไข 

          ผูร้บัโอนความเสีย่งภยักส็ามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีดเ้พราะถอืว่าผูร้บัโอนความ

เสีย่งภยัไดร้บัมาซึง่บรรดาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้นัน้จากผูข้าย

เเลว้ เมือ่สนิคา้นัน้สญูหายหรอืเสยีหายในระหว่างขนส่งถอืว่าผู้ ซือ้ถูกโตแ้ยง้สทิธ ิทาํใหผู้ซ้ ือ้

เสยีหาย ผูซ้ือ้จงึมสีทิธฟ้ิองคดเีอากบัผูข้นส่งได ้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

มาตรา 55 

          จากการวเิคราะหจ์งึทาํใหเ้หน็ว่าในปจัจบุนัทีศ่าลไทยยดึหลกักรรมสทิธิน์ัน้ถอืว่าเป็น

หลกัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศทีใ่นป้จจบุนัหลกัความเสีย่งภยัไดร้บัการ

ยอมรบัจากนานาประเทศจนเป็นหลกัสากลไปแลว้ทาํใหใ้นการนําหลกักรรมสทิธิข์องไทยมาใช้

บงัคบักบัสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศจงึดวู่าไมม่คีวามเหมาะสมนกั ซึง่ความคดิน้ีไดม้นีกั

กฏหมายใหค้วามเหน็และตัง้ขอ้สงัเกตไวเ้ช่นเดยีวกบัทีผู่เ้ขยีนวเิคราะหไ์วเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

          กําชยั จงจกัรพนัธ ์ไดก้ล่าวว่า “พจิารณาในแงข่องบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิยจ์ะเหน็ไดว้่ามบีทบญัญตับิางมาตราทีไ่มเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัการนํามาปรบัใชก้บั

สญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ อาท ิเช่น มาตรา 370 ทีว่างหลกัการรบับาปเคราะหใ์นภยัพบิตัิ

อนัเกดิขึน้กบัวตัถุแห่งสญัญาหรอืทีเ่รยีกว่าการเสีย่งภยัในสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย ใหผู้เ้ป็นเจา้ของ

กรรมสทิธิเ์ป็นผูร้บัความเสีย่งภยันัน้ หลกัการการรบัความเสีย่งภยัทีผ่กูตดิกบัหลกักรรมสทิธิน้ี์ 

เป็นหลกัการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ
150

 

 

          4.3 ความเป็นมารา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์

 

          จากการศกึษาพบว่าในปจัจบุนัไดม้โีครงงานการจดัทาํรายงานและรา่งกฎหมาย 

(RAPPORTEUR) ดว้ยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายมคีาํสัง่ที ่

1/2547 แต่งตัง้ใหน้ายจรั ญ ภกัดธีนากุล เลขาธกิารประธานศาลฎกีา เป็นผูร้บัผดิชอบศกึษา 

                                                 
149 สรุพล  อ่อนอุระ, “INCOTERMS 2000”,วารสารนิตศิาสตร,์:หน้า 17. 
150 กาํชยั  จงจกัรพนัธ,์ “ขอ้สงัเกตคาํพพิากษาฎกีา  คดสีญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ”, ดุลพาห,เล่มที่

2 ปีที ่47,พฤษภาคม-สงิหาคม 2543,(กรุงเทพมหานคร),หน้า 49-50. 
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เสนอแนะแนวทาง วธิกีาร รปูแบบ จดัทาํรายงาน เพื่อจดัใหม้ศีาลชาํนญัพเิศษเฉพาะคดพีาณชิย์

ก่อนทีจ่ะดาํเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ซึง่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ

ว่าดว้ยการพฒันากฎหมาย กไ็ดม้คีาํสัง่แต่ง ตัง้คณะอนุกรรมการ โดยในปี พ .ศ. 2548 คณะอนุ

กรรมการฯ ไดด้าํเนินการรวบรวมศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ขอ้กฎหมายแพ่งและพาณชิยร์วมทัง้

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และในปีงบประมาณ 2549  คณะอนุกรรมการฯไดนํ้าเสนอรายงาน

ผลการรกัษาแนวทางการปรบัปรงุระบบกฎหมายพาณชิย ์และกระบวนการวธิพีจิาร ณาคดี

พาณชิยต่์อคณะกรรมการฯแลว้ โดยมอียูจ่าํนวน 5 ฉบบั หน่ึงในนัน้ คอืรา่งพระราชบญัญตักิาร

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ.......
151

 ซึง่หลกัการของพระราชบญัญตัน้ีิ คอืใหม้กีฎหมายว่า

ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากสญัญาซือ้ขาย

ภายในประเทศตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยแ์ละเหตุผลเพราะว่า ปจัจบุนัประเทศไทย

ยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไวโ้ดยเฉพาะในทางปฎบิคัศิาลตอ้ง

นําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยล์กัษณะซือ้ขายมาใชบ้งัคบัทาํใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้งหลาย

ประการสมควรจดัใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้เป็นการเฉพาะ
152

 

 

          4.4 วเิคราะหร์า่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์

          เมือ่ศกึษารา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีถงึเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัในรา่งพระราชบญัญตัิ

สญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์พ .ศ. น้ีทาํใหท้ราบว่ ามกีารกําหนดหลกัความเสีย่งภยัไวใ้น

หมวดที ่ 4 ทีเ่รยีกว่าภาระความเสีย่งต่อการสญูหายเสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้ซึง่มอียู ่ 4 

มาตรา ตัง้แต่มาตรา  31 - 34
153

 โดยทัง้ 4 มาตราน้ีไชห้ลกัการของ CISG ทัง้หมดพจิารณาได้

ดงัน้ี 

          รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทา งพาณชิย ์พ .ศ....... มาตรา 31 บญัญตัวิ่า 

“ภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย หรอืเสยีหาย ของสนิคา้จะตกอยูแ่ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้าย และจะผ่าน

ไปตกแก่อกีฝา่ยหน่ึงเมือ่ไดย้อ่มเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา หากสญัญามไิดก้ําหนดเรือ่งน้ี

ไว ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 แลว้แต่กรณ”ี  

                                                 
151 คณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมาย, “โครงการจดัทาํรายงานและร่างกฎหมาย

(Rapporteur)คณะอนุกรรมการดาํเนินการจดัทาํขอ้เสนอการแยกกฎหมายพาณิชยอ์อกจากกฎหมาย

แพ่ง”,<http:www.legalreform.go.th/legal/m_produce/anu8-49_01/anu8_project_2549.pdf>, หน้า 1-6. 
152 คณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมาย,“บนัทกึหลกัการและเหตุผลประกอบร่าง

พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณิชย<์ http:www.legalreform.go.th:8080/consultlaw/pdf/2.pdf>, 

หน้า 1. 
153 คณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมาย, “ร่างพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทาง

พาณิชย”์,< http:www.legalreform.go.th:8080/consultlaw/pdf/2.pdf>, หน้า 2-14. 
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          มาตรา 31 เป็นบททัว่ไปในหมวดน้ี คอื ภาระความเสีย่งภยัต่อการสญูหาย หรอืเสยีหาย

ของสนิคา้จะตกแก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายเมือ่ใดยอ่มเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา เช่น ถา้ในสญัญา

ระบุไวใ้หใ้ช ้INCOTERMS 2000 โดยใชส้ญัญา CIF บงัคบัระหว่างคู่สญัญา  ภาระความเสีย่งภยั

ต่อการสญูหายหรอืเสยีหายกจ็ะเป็นไปตามนัน้ แตถา้หากสญัญาไมไ่ดก้ําหนดเรือ่งน้ีไวก้ใ็ห้

เป็นไปตาม มาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 แลว้แต่กรณ ี

          รา่งพระราชบญั ญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์พ .ศ.......... มาตรา 32 วรรค 1 

บญัญตัวิ่า “ในกรณี ทีเ่ป็นการซือ้ขายทีจ่ะตอ้งมกีารขนส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง และผูข้ายมไิดม้ี

หน้าทีส่่งมอบสนิคา้ ณ สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ภาระความเสีย่งยอ่มตกแก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายไดส้่ง

มอบสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก แต่หากผูข้ายมหีน้าทีต่อ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ 

สถานทีใ่ดโดย เฉพาะ ภาระความเสีย่งภยัยงัไมผ่่านไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าผูข้ายจะไดก้ระทาํทุก

ประการเพื่อส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งณ สถานทีน่ัน้แลว้ ความขา้งตน้ยอ่มมผีลบงัคบัแมว้่า

ผูข้ายจะยงัคงยดึถอืเอกสารทีค่วบคุมการจาํหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ไวก้ต็าม ” [ทีม่า: CISG Article 

67(1)] 

          มาครา 32 วรรค 2 บญัญตัวิ่า “ไมว่่ากรณจีะเป็นเช่นไร หากยงัมไิดม้กีารบ่งระบุตวั

สนิคา้ทีส่่งใหช้ดัแจง้โดยการทาํเครือ่งหมายไวท้ีต่วัสนิคา้ หรอืระบุไวใ้นเอกสารกํากบัการขนส่ง

หรอืโดยการแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ไดท้ราบ หรอืโดยวธิกีารอื่น ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไปตกแก่ผู้ ซือ้” 

[ทีม่า: CISG Article 67(2)] 

          มาตรา 32 วรรค 1 ดหูลกัการจาก CISG Article 67 (1) มหีลกัเกณฑว์่าเป็นการซือ้ขาย

ทีต่อ้งมกีารขนส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง และความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้ที่

ซือ้ขายแก่ผูข้นส่งรายแรก เวน้แต่หากคู่สญัญ าตกลงใหส้่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่ง ณ สถานที่

เฉพาะเจาะจงความเสีย่งภยัโอนเมือ่งส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจงและ

ถงึแมว้่าผูข้ายจะยงัคงยดึถอืเอกสารทีค่วบคุมการจาํหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ไวก้ต็าม เมือ่ความเสีย่ง

ภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้แลว้กม็ผีลบงัคบัได ้

          ซึง่วเิคราะหว์่าในมาตรา 32 วรรค 1 ตอนทา้ย ไมไ่ดย้ดึหลกักรรมสทิธิ ์ดงัเช่นทีศ่าลได ้

ถอืหลกักรรมสทิธิแ์ต่ในมาตรา 32 น้ีถอืหลกัความเสีย่งภยั ถงึแมผู้ต้ายจะยงัคงยดึถอืเอกสารที่

ควบคุมการจาํหน่ายจา่ยโอนไวก้ต็ามความเสีย่งภยักส็ามารถโอนไปยงัผูซ้ือ้ไดโ้ดยไมต่อ้งดู ว่า

ผูข้ายไดย้ดึถอืเอกสารทีม่ผีลต่อการโอนกรรมสทิธิ ์จงึถอืไดว้่า มาตรา 32 วรรค 1 ตอนทา้ย 

หลกัการโอนความเสีย่งภยักบัหลกักรรมสทิธิใ์นสนิคา้นัน้แยกและเป็นอสิระจากกนั 

          มาตรา 32 วรรค 2 ดหูลกัการตาม CISG Article 67 (2) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการโอน

ความเสี่ยงภยักรณซีือ้ขายสนิคา้ทีม่กีารบ่งตวัทรพัย ์ (identified goods) ซึง่หลกัของมาตราน้ีคอื 

ความเสีย่งภยัจะไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้หากยงัไมม่กีารบ่งตวัสนิคา้ โดยวธิทีาํเครือ่งหมายบนตวัสนิคา้ 

(by marking on the goods) หรอืโดยเอกสารประกอบการขนส่งสนิคา้ (by shipping 
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documents) หรอืโดยออกหนงัสอืแจง้ไปยงัผูข้าย (by notice given to the buyer) หรอืโดย

วธิกีารอื่นใด 

          รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์พ .ศ............ มาตรา 33 บญัญตัวิ่า 

“ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างขนส่ง ภาระความเสีย่งยอ่มผ่า นไปตกแก่ผูซ้ือ้

ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญา แต่ถา้ผูข้นส่งไดอ้อกเอกสารกํากบัการขนส่งให ้และมพีฤตกิารณ์

แสดงว่าคู่สญัญาประสงคจ์ะใหภ้าระความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ตัง้แต่เวลาทีไ่ดม้กีารส่งมอบสนิคา้นัน้

แก่ผูข้นส่ง กใ็หเ้ป็นไปตามความประสงคข์องคู่สญัญา เวน้แค่ผูข้ายไดรู้้ หรอืควรจะไดรู้ถ้งึ ความ

สญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้นัน้อยูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญา และไมไ่ดแ้จง้แก่ผูซ้ือ้ ” 

[ทีม่า: CISG Article 68] 

          มาตรา 33 ดหูลกัการตาม CISG Article 68 เป็นกรณสีญัญาซือ้ขายสนิคา้ในระหว่าง

ทางหรอืระหว่างการขนส่ง ซึง่กําหนดว่าความเสี่ยงภยัในสนิคา้ทีซ่ือ้ขายทีอ่ยูใ่นระหว่างทางยอ่ม

โอนไปยงัผูซ้ือ้  ณ เวลาทีท่าํสญัญาซึง่จากการพจิารณามาตรการน้ีใชเ้ฉพาะกบักรณกีารซือ้ขาย

สนิคา้ในระหว่างทางหรอืระหว่างการขนส่ง 

          รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์พ .ศ........... มาตรา 34 บญัญตัิว่า 

“ในกรณอีื่นนอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 32 และมาตรา 33 ภาระความเสีย่งยอ่มตกเป็นพบัแก่

ผูซ้ือ้เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้ หากผูซ้ือ้เป็นฝา่ยผดิทีไ่มร่บัมอบสนิคา้ตามกําหนด กใ็หภ้าระ

ความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ทนัททีีผู่ข้ายไดก้ระทาํการอนัตนจะพงึตอ้งทาํเพื่อส่งมอบสนิ คา้นัน้ทุก

ประการแลว้ (When the goods are placed at the buyer's disposal) แต่ถา้ผูซ้ือ้จะตอ้งรบัมอบ

สนิคา้ ณ สถานทีท่ีม่ใิช่สถานประกอบการของผูข้าย ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไปยงัผูซ้ือ้จนกว่า

จะถงึกําหนดส่งมอบและผูซ้ือ้ไดรู้ถ้งึการทีผู่ข้ายไดก้ระทาํเพีอ่ส่งมอบสนิ คา้ใหแ้ก่ตน ณ สถานที่

นัน้แลว้” [ทีม่า : CISG Article 69(1)(2)] 

          มาตรา 34 ดหูลกัการตาม CISG Article 69 (1) (2) กรณแีรกกําหนดว่าหากสนิคา้ไดอ้ยู่

ในเงือ้มมอืของผูซ้ือ้แลว้แต่ผูซ้ือ้ไมเ่ขา้ครอบครองสนิคา้ภายในกําหนดจงึเป็นฝา่ยผดิสญัญา 

ความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้ทนัทเีมือ่ผดิสญัญาในการทีไ่มเ่ขา้ครอบครองสนิคา้นัน้ และผูข้ายทาํ

ตามหน้าทีใ่นการส่งมอบสนิคา้นัน้ถูกตอ้งทุกประการแลว้ กรณต่ีอมา กําหนดว่าถา้ผูซ้ือ้ตอ้งรบั

มอบสนิคา้ ณ สถานทีท่ีม่ใิช่สถานประกอบการของผูข้ายภาระความเสีย่งภยัโอนเมีอ่ถงึกําหนด

ส่งมอบสนิคา้และผูซ้ือ้รบัทราบแลว้ว่าสนิคา้ไดอ้ยูใ่นเงือ้มมอืของตน ณ สถานทีก่ําหนด 

          จากการพจิารณารา่งพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ในหมวด 4 เรือ่ง

ภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้ ตามมาตรา 31 ถงึมาตรา 34 ทาํ

ใหว้เิคราะหว์่าทัง้ 4 มาตราน้ีไดก้ําหนดภาระความเสีย่งภยัต่อการสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลาย

ของสนิคา้ไวว้่า ความเสีย่งภยัจะโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ไหรแ่ละกรณใีดบา้งตามทีพ่จิารณา

มาแลว้ขา้งตน้แค่ส่วนทีน่่าสนใจและเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ศกึษาน้ีคอื ในมาตรา 32 วรรค 1 

ตอนทา้ย ทีค่วามเสีย่งภยัส ามารถโอนไปไดโ้ดยไมต่อ้งดวู่าผูข้ายไดย้ดึถอืเอกสารทีม่ผีลต่อการ
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โอนกรรมสทิธิส์นิคา้ตามกฎหมายสารบญัญตัทิีคู่่กรณเีลอืกหรอืไม ่จงึถอืไดว้่ามาตรา 32 วรรค 1 

ตอนทา้ยเป็นการบญัญตัวิ่าหลกัการโอนความเสีย่งภยักบัหลกักรรมสทิธิใ์นสนิคา้นัน้แยกและ

เป็นอสิระจากกนัทาํใหผู้้ ซือ้สนิคา้ตามสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศสามารถเป็นโจทกใ์น

การฟ้องคดไีด ้

          จงึถงึเวลาแลว้ทีศ่าลไทยควรยอมรบัหลกัความเสีย่งภยั และตคีวามวนิิจฉยัใหผู้ซ้ ือ้สนิคา้

ตามสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศสามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีด ้โดยถอืเป็นผูม้สี่วน

ไดเ้สยีเช่นเดยีวกนักบัผูเ้ช่าซือ้ และประเทศไทยควรรบีผลกัดนัให ้รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้

ขายสนิคา้ทางพาณชิยฉ์บบัน้ีมผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็ เพราะเมือ่รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย

สนิคา้ทางพาณชิย ์มผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย กจ็ะสามารถแกป้ญัหาความไมส่อดคลอ้งกนัทาง

กฎหมายในเรือ่งความเสีย่งภยัได ้และทาํใหผู้ซ้ ือ้สนิคา้ตามสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ

ไดม้สีทิธใินการฟ้องคดโีดยมกีฎหมายกําหนดไว ้
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บทที ่5 

 

สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 

สรปุผลการศกึษา 

 

          5.1 ผลการศกึษาหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามบทบญัญตัขิองกฏหมายไทย 

          จากการศกึษาตามกฏหมายไทยบทบญัญตัไินเรือ่งของการโอนความเสีย่งภยัของ

ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายนัน้ เมือ่พจิารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 1 

เรือ่งซือ้ขายตัง้แต่มาตรา 453-517 ไมพ่บว่ามบีทบญัญตัใินเรือ่งดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่จะ

มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งน้ีอยูใ่นบรรพ 2 ลกัษณะ 2 หมวด 2 ในมาตรา 369-372 เรือ่งผล

ของสญัญาต่างตอบแทนซึง่นํามาใชก้บัสญัญาซือ้ขายดว้ย โดยในมาตรา 370-372 ระบุไวว้่า

กรณใีดบา้งทีค่วามเสีย่งภยัตกแก่เจา้หน้ี และกรณใีดบา้งทีค่วามเสีย่งภยัตกแก่ลกูหน้ี 

          และจากการพจิารณาแนวของคาํพพิากษาฏกีามาแลว้นัน้จะเหน็ไดช้ดัว่า การโอนความ

เสีย่งภยัในทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย ศาลฎกีาของไทยยดึหลกัทีว่่าความเสีย่งภยัของทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย

โอนไปยงัผูซ้ือ้พรอ้มกบัการโอนกรรมสทิธิ ์คอืยดึถอืหลกัความเสีย่งภยัตกแก่เจา้ของ ( Res 

perit Domino ) เช่นเดยีวกบัประเทศฝรัง่เศส ทัง้ทีบ่ทบญัญตัใินมาตรา 370 ซึง่บญัญตัไิวว้่า “ 

ถา้สญัญาต่างตอบแทนมวีตัถุทีป่ระสงคเ์ป็นการก่อใหเ้กดิหรอืโอนทรพัยส์ทิธใินทรพัยเ์ฉพาะสิง่ 

และทรพัยน์ัน้สญูหรอืเสยีหายไปดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะโทษลกูหน้ีมไิดไ้ซร้  ท่านว่าการ

สญูหรอืเสยีหายตกเป็นพบัแก่เจา้หน้ี ” นัน้ ถา้ตคีวามใหต้รงตามตวับทแลว้ยอ่มจะมผีลว่าความ

เสีย่งภยัในทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายโอนต่อเมือ่มกีารตกลงทาํสญัญาเกดิขึน้ อกีทัง้บทบญัญตัใินมาตรา 

371 ซึง่บญัญตัไิวว้่า “ บทบญัญตัทิีก่ล่าวมาในมาตราก่อนนัน้ ท่านมใิหใ้ ชบ้งัคบัถา้เป็นสญัญา

ต่างตอบแทนมเีงือ่นไขบงัคบัก่อน ... ” เมีอ่พจิารณาจากบทบญัญตั ิมาตรา 370 และ 371 

ประกอบกนัแลว้ น่าจะแสดงใหเ้หน็ว่า ถา้สญัญายงัไมไ่มเ่กดิหรอืว่ายงัไมส่าํเรจ็บรบิรูณ์ ความ

เสีย่งภยักย็งัไมโ่อน แต่เน่ืองจากบทบญัญตัใินเรือ่งการโอนกรรมสทิธิ ์ตาม มาตรา 458 ของไทย 

บญัญตัวิ่า “ กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ ยอ่มโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญาซือ้

ขายกนั ” ทาํใหม้องว่าความเสีย่งภยัโอนไปพรอ้มกบักรรมสทิธิท์ีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะบทบญัญตัเิรือ่ง

การโอนกรรมสทิธิใ์นกฏหมายลกัษณะซือ้ขายของไทย มาตรา 458 ลอกแบบมาจากประมวล

กฎหมายแพ่งฝรัง่เศสมาตรา 1583 ดงันัน้จงึเป็นเหตุใหก้ารตคีวามในเรือ่งของการโอนความ

เสีย่งภยัของไทย ดาํเนินตามหลกัเดยีวกบัประเทศฝรัง่เศสทีไ่ดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจน ให ้

เจา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูร้บับาปเคราะหใ์นภยัพบิตัติามประมวลกฎหมายแพ่งฝรัง่เศส มา ตรา 

1138 ในขณะทีข่องไทยไมม่บีทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการโอนความเสีย่งภยัไวช้ดัเจนเหมอืนกบั

ประเทศฝรัง่เศส 
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          5.2 ผลการศกึษาหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามบทบญัญตัขิอง CISG 

 

          จากการศกึษาโครงสรา้งหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซีอ้ขายสนิคา้

ระหว่างป ระเทศตามบทบญัญต้ ิ CISG มกีารจดัแบ่งหลกัเกณฑก์ารโอนความเสีย่งภยัตาม

สถานการณ์แลว้สภาพการขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้ขายเป็นหลกัสาํคญั typology covering different 

situations ) ดงัน้ี 

 

5.2.1 แบ่งตามสภาพของสญัญซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ ( sale contracts involving 

carriage) 

 

          โดยกําหนดใหก้ารถอนความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายไดท้าํการส่งมอบแก่ผู้

ขนส่งรายแรกโดยเป็นการกําหนดจดุและสถานทีแ่ตกต่างจากหลกัเกณฑต์ามขอ้กําหนดทางการ

คา้ ซึง่เดมิมกัยดึเอาการส่งมอบสนิคา้โดยการขนถ่ายสนิคา้พน้กราบเรอืเป็นจดุกําหนดการโอน

ความเสีย่งภยั 

 

5.2.2 แบ่งตามสภาพของสญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีเ่ฉพาะเจาะจง 

( sale contracts involving carriage to a particular place )  

          หลกัน้ีเป็นหลกัยกเวน้หลกัผูข้นส่งรายแรก โดยคาํนึงถงึเจตนาของคู่สญัญาเป็นสาํคญั 

หากคู่สญัญาตกลงใหส้่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขาย ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจง การโอนความเสีย่งภยัจะ

โอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้แก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 

5.2.3 แบ่งตามสภาพของการซือ้ขายสนิคา้ในระหว่างการขนส่ง ( sale ofgoods in transit ) 

          โดยกําหนดยคุการโอนความเสี่ ยงภยัของผูซ้ือ้ ณ เวลาทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่น

ระหว่างการขนส่ง 

 

5.2.4 หลกัเกณฑแ์ห่งในกรณอีื่น ( general residual rules )  

          ประกอบดว้ยการโอนความเสีย่งภยักรณขีายสนิคา้ในทอ้งทีเ่ดยีวกนัซึง่กําหนดจดุการ

โอนความเสีย่งภยัเมือ่ผูซ้ือ้ไดม้กีารครอบครอง สนิคา้และสนิคา้นัน้ตอ้งมกีารเจาะจงและกําหนด

ตวัไวแ้น่นอนแลว้ ส่วนการโอนความเสีย่งภยักรณขีายสนิคา้ซึง่อยูห่่างกนัโดยระยะทาง

กําหนดการโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ถงึกําหนดเวลาการส่งมอบสนิคา้ และการโอนความ

เสีย่งภยัทีไ่มไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุผูซ้ือ้จะหลุดพน้จาก ภาระผกูพนัเมือ่ความสญูหายหรอืเสยีหาย

เกดิจากการกระทาํของผูข้ายแมภ้ายหลงัผูข้ายจะทาํการโอนความเสีย่งภยัไปยงัผูซ้ือ้แลว้ 
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          ซึง่จากการศกึษาตามโครงสรา้งบทบญัญตัขิอง CISG ในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั

พบว่า CISG ไมไ่ดอ้งิอยูก่บัขอ้ความคดิเบือ้งหลงัของทฤษฎกีาร โอนความเสีย่งภยัหลกัใดหลกั

หน่ึงเพยีงหลกัเดยีว ทัง้น้ี เพราะตามโครงสรา้งการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศของ CISG มจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งกฏเกณฑใ์หป้ระสานกลมกลนืกนัตาม

ขอ้ความคดิในเรือ่งการทาํกฏหมายสารบญัญตัวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประ เทศใหเ้ป็น

เอกรปู CISG จงึกําหนดหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามสภาพและลกัษณะของการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่าง ประเทศ 

          เมือ่พจิารณาหลกัความเสีย่งภยัโอนไปเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขายเหน็ได ้

ว่า หลกัน้ีไมเ่หมาะสมในบรบิทการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ เพราะหลกัความเสีย่งภยัโอน 

ไปเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ทีซ่ือ้ขายมคีวามแตกต่างกนัตามระบบกฎหมายในแต่ละ

ประเทศแต่ว่าไปแลว้หลกัเรือ่งกรรมสทิธิก์บัหลกัการโอนความเสีย่งภยักไ็มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั

ทเีดยีวโดยหลกักรรมสทิธิไ์ชย้นัต่อบุคคลทีส่ามไดท้ัว่ไปจงึเป็นเรือ่งที่ จดัอยูใ่นประเภทสทิธิ

เดด็ขาด (absolute right) แต่การโอนความเสีย่งภยัเป็นเรือ่งทีส่่งผลเฉพาะต่อคู่สญัญาเท่านัน้ 

นอกจากน้ีในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ความเสีย่งภยัของสนิคา้ทีซ่ือ้ขายสามารถโอนไป

โดยไมต่อ้งดเูลยว่าใครเป็นเจา้ของสนิคา้ใน  Article 4 (b) ของ CISG กร็ะบุไวว้่า CISG ไมม่ี

บญัญตัคิรอบคลุมในเรือ่งผลแห่งสญัญาทีจ่ะมต่ีอกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ทีข่าย และตามวรรคทา้ยของ  

Article 67 (1) CISG กําหนดไวว้่า ความเสีย่งภยัสามารถโอนไปไดโ้ดยไมต่อ้งดวู่าผูข้ายได้

ยดึถอืเอกสารทีม่ผีลต่อการโอนกรรมสทิธิส์นิคา้ตามกฏหมายสารบญัญั ตทิีคู่่กรณเีลอืก จงึเป็น

การบญัญตัทิีย่นืยนัว่าภายใต ้ CISG นัน้ หลกัการโอนความเสีย่งภยักบัหลกักรรมสทิธิใ์นสนิคา้

นัน้แยกและเป็นอสิระออกจากกนั 

 

5.3 ผลการศกึษาหลกัการโอนความเสีย่งภยัตาม INCOTERMS 2000 

 

          จากการศกึษา INCOTERMS 2000 นัน้ไดก้ําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและการโอน 

ความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยในแต่ละเทอมทางการคา้มกีารบรรยายหน้าทีค่วาม 

รบัผดิชอบของผูซ้ือ้และผูข้ายไว ้ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

 

5.3.1 ขอ้ตกลงในกลุ่ม E (Group E) เป็บกลุ่มทีผู่ข้ายจะส่งมอบสนิคา้ ณ สถานทีข่องผูข้ายเอง 

โดยทีค่่าใชจ้า่ยเเละความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้ออกจากสถานทีด่งักล่าวตกเป็นภาระของผู ้

ซือ้ทัง้หมด ประกอบดว้ย 1 ขอ้ตกลงคอื 

EXW ซึง่ยอ่มาจากคาว่า Ex works (ระบุสถานที)่ 

 

5.3.2 ตกลงในกลุ่ม F (Group F) เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายจะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง (carrier) ซึง่ 
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แต่งตัง้โดยผูซ้ือ้ ณ สถานทีท่ีร่ะบุไว ้หรอืส่งมอบสนิคา้ลงเรอืของผูข้นส่ง หลงัจากจดุทีส่่งมอบ 

น้ี ค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้จะตกเป็นภาระของผูซ้ือ้ประกอบดว้ย 3 

ขอ้ตกลงคอื 

          FCA ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Free Carrier (ระบุสถานที)่ 

          FAS ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Free Alongside Ship (ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ) 

          FOB ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Free on Board (ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ) 

 

5.3.3 ขอ้ตกลงในกลุ่ม C (Group c ) เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายจะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ 

สถานทีท่ีร่ะบุไว ้หรอืส่งมอบสนิคา้ลงเรอืของผูข้นส่ง เช่นเดยีวกนัในกลุ่ม F แต่ผูข้ายรบัภาระ 

ในการชาํระค่าขนส่งหลกั ไดแ้ก่ ค่าระวางขนส่งจนถงึปลายทาง บางขอ้ตกลงผูข้ายยงัตอ้งทาํ 

และจา่ยค่าประกนัภยัขนส่งสนิคา้ทางทะเลดว้ย แต่ผูข้ายไมต่อ้งรบัผดิในการเสีย่งภยัหรอืความ 

เสยีหายของสนิคา้หรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากทีม่กีารส่งมอบแลว้ประกอบดว้ย 4 ขอ้ตกลง 

          CFR ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Cost and Freight (ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง) 

          CIF ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Cost insurrance and freight (ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง) 

          CPT ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Carriage Paid To (ระบุสถานทีห่ลายทาง) 

          CIP ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Carriage and Insurance Paid To (ระบุสถานทีป่ลายทาง) 

 

5.3.4 ขอ้ตกลงในกลุ่ม D (Group D) เป็นกลุ่มผูข้ายรบัผดิชอบส่งมอบสนิคา้จนถงึสถานที ่

ปลายทางทีร่ะบุไว ้ซึง่อาจเป็นเขตแดน (border) ท่าเรอืปลายทางหรอืสถานทีท่ีไ่ดร้ะบุไว ้ณ 

ประเทศปลายทาง ผูข้ายตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยต่างๆ และความเสีย่งภยัจากสถานทีข่องผูข้าย 

จนถงึจดุปลายทางทีไ่ดร้ะบุไว ้ประกอบดว้ย 5 ขอ้ตกลง คอื 

          DAF ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Delivered At Frontier (ระบุสถานที)่  

            DES ซึง่ยกมาจากคาํว่า Delivered Ex ship (ระบชีอ่ท่าเรอืปลายทาง) 

          DEQ ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Delivered Ex Quay (ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง) 

          DDU ซึง่ยอ่มาจากค่าว่า Delivered Duty Unpaid (ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง) 

          DDP ซึง่ยอ่มาจากคาํว่า Delivered Duty Paid (ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง) 

 

          ซึง่เมือ่ศกึษาจากหลกัการของ INCOTERMS ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหเ้หน็ว่า 

INCOTERMS ไดก้ําหนดใหค้วามเสีย่งภยั (Risk) ในตวัสนิคา้โอน (Transfer) จากผูข้ายไปยงัผู้

ซือ้ตามสญัญาซือ้ขายในเทอมต่างๆ ณ จดุทีต่่างกนั เช่น สญัญาซือ้ ขายในเทอม Ex works 

ความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายเตรยีมสนิคา้มาพรอ้มทีจ่ะใหผู้ซ้ ือ้มา

รบัมอบได ้ณ วนั เวลา และสถานทีท่ีต่กลงกนั ส่วนสญัญาซือ้ขายในเทอม CIF ความเสีย่งภยัใน

ตวัสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายนําสนิคา้ส่งขึน้พน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืตน้ทาง เป็นตน้ 
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ทาํใหท้ราบว่า INCOTERMS ไมไ่ดว้างหลกัเกณฑใ์นเรือ่งกรรมสทิธเิวน้แต่อยา่งใด แต่ 

INCOTERMS กําหนดในเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัของสนิคา้ทีม่กีารซือ้ขายเท่านัน้ โดย 

กรรมสทิธิใ์นสนิคา้เป็นเรือ่งทีคู่่สญัญาจะตอ้งทาํความตกลงกนัแยกต่างหากจากการโอนความ 

เสีย่งภยัตาม INCOTERMS และในกรณทีีคู่่สญัญาไมไ่ดต้กลงกนัในเรือ่งการโอนกรรมสทิธิไ์ว ้

โดยชดัแจง้ กรรมสทิธิก์จ็ะโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ตามทีก่ําหนดไวใ้นกฏหมายทีคู่่สญัญาตก 

ลงใหนํ้ามาบงัคบัใชก้บัสญัญาซือ้ขาย ดงันัน้ การโอนกรรมสทิธิจ์งึตอ้งพจิารณาตาม 

กฏหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึง่ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งภยัอาจโอน 

ต่างเวลากนัได ้

 

5.4 ผลการศกึษาหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามรา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทาง 

พาณชิย ์

 

          จากการศกึษารา่งพระราชบญัญตัซิือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยใ์นบทที ่4 ทีบ่ญัญตั ิ

หลกัการโอนความเสีย่งภยัไวใ้น หมวด 4 ภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย เสยีหาย หรอื 

ทาํลายของสนิคา้ ไดก้ําหนดหลกัเกณฑโ์ดยนําหลกัการโอนความเสีย่งภยัภายใต ้CISG มา 

เป็นหลกัการสาํคญัในการวางหลกัรา่งพระราชบญัญตัซิือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์สรปุไดด้งัน้ี 

          มาตรา 31 อธบิายไดว้่า ถา้กําหนดเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัไวใ้นสญัญา ภาระ 

ความเสีย่งต่อการสญูหาย หรอืเสยีหายของสนิคา้จะโอนไปยงัผูซ้ือ้และผูข้ายตามทีก่ําหนดไว้ ใน

สญัญา แต่หากไมไ่ดก้ําหนดการโ อนความเสีย่งภยัไวไ้นสญัญ า กใ็หเ้ป็นไปตาม มา ตา 32 

มาตรา 33 และมาตรา 34 แลว้แต่กรณ ี

          มาตรา 32 อธบิายไดว้่า เป็นกรณสีญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่ง กรณแีรกคอื 

ผูข้ายไมไ่ดม้หีน้าทีส่่งมอบสนิคา้ ณ สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ความเสีย่งภยัจะโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ 

ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหก้บัผูข้นส่งคนแรก กรณทีีส่องคอื ผูข้าดมหีน้ าทีส่่งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่ง ณ 

สถานทีท่ีไ่ดก้ําหนดไวโ้ดยเฉพาะ ความเสีย่งภยัจะโอนต่อเมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ ณ  สถานทีน่ัน้

แลว้ โดยทัง้สองกรณน้ีีมผีลบั งคบัแมว้่าในขณะนัน้ผูข้ายยง้มี เอกสารทีค่วบคุมการจาํหน่าย จา่ย

โอนกรรมสทิธอิยูก่ต็าม มาตรา 32 วรรกแรก ใชห้ลกัการตาม ClSG Article 67(1) 

          มาตรา 32 วรรค 2 อธบิายไดว้่า ถา้ยงัไมไ่ ด้มกีารระบุตวัสนิคา้โดยชดัแจง้ไมว่่าวธิใีดก็

ตาม ความเสีย่งภยัยงัไม่ โอนไปยงัผูซ้ือ้  มาตรา 32 วรรค 2 ใชห้ลกัการตาม  CISG Article 67 

(2) 

          มาตรา 33 อธบิายไดว้่า เป็นกรณซีือ้ขายสนิคา้ในระหว่างทางหรอืระหว่างการขนส่ง 

ความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้จะโอนไปยงัผูซ้ือ้ ณ เวลาทีท่วางหลกัว่า เป็นกรณซีือ้ขายสนิคา้ใน 

ระหว่างทางหรอืระหว่างการขนส่ง ความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้จะโอนไปยงัผูซ้ือ้ ณ เวลาทีท่าํ 
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สญัญา แต่ถา้ผูข้นส่งไดอ้อกเอกสารกํากบัการข นส่งให ้และคู่สญัญามคีวามประสงคไ์ป ในทางที่

ใหค้วามเสีย่งภยัโอนไป ณ เวลาทีม่กีารส่งมอบสนิค้ านัน้แก่ผูร้บัขน กใ็หเ้ป็นไปตามเจตนาของ

คู่สญัญา แต่ความเสี่ ยงภยัจะไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้หากผูข้าดไมสุ่จรติ มาตรา 33 ใช้ หลก้การตาม 

ClSG Article 68 

          มาตรา 34 อธบิายไดว้่า เป็นหลกัการโอนความเสีย่งภยัในกรณอีื่นนอกจากทีก่ําหนด 

ไวใ้นมาตรา 32 และมาตรา 33 กรณแีรกความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูซ้ือ้ไดค้รอบครอง 

สนิคา้ ทัง้น้ีผูซ้ ือ้ตอ้งมกีารครอบครองทางกายภาพนัน้จรงิ เพยีงแต่ส่งสนิคา้ไปยงัเงือ้มมอืของ 

ผูซ้ือ้ไมถ่อืเป็นการครอบครอง กรณทีีส่อง ความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูซ้ือ้เป็นฝา่ยผดิ 

สญัญา คอื สนิคา้อยูใ่นความครอบครองของผูซ้ือ้แลว้ แต่ผูซ้ือ้ไมเ่ขา้ครอบครองสนิคา้ภายใน 

เวลากําหนด ถอืว่าผูซ้ือ้ผดิสญัญา และกรณ ีคลา้ยคอื เป็นการโอนความเสีย่งภยักรณกีารขาย 

สนิคา้ทีอ่ยูห่่างโดยระยะทาง ความเสีย่งภยัจะโอนต่อเมือ่ถงึกําหนดส่งมอบสนิคา้ และ ผูซ้ือ้ 

รบัทราบว่าผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ณ สถานทีท่ีก่ําหนดไวแ้ลว้ มาตรา 34 ใชห้ลกัการ 

ตาม ClSG Article 69 (1) (2)  

          ดงันัน้ จงึสรปุไดว้่าหลกัการโอนความเสีย่งภยัตามกฏหมายไทยมคีวามแตกต่างกบั 

3 หลกัการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ ตามบทบญัญตัขิอง ClSG และ 

INCOTERMS 2000 ตรงทีว่่า ใ นกฏหมายไทยมหีลกัทัว่ไปทีว่่ากรรมสทิธิใ์นตวัทรพัยโ์อนไป

เมือ่ใด ความเสีย่งภยักโ็อนไปดว้ย แ ต่ในบทบญัญัตขิอง ClSG และ INCOTERMS 2000 ไมไ่ด้

กําหนดในเรี่องกรรมสทิธิไ์วแ้ต่อยา่ง ใด แต่กําหนดในเรือ่งความเสีย่งภยัไวเ้ท่านั ้ น ซึง่จากความ

แตกต่างน้ีทาํใหเ้กิ ดความไมส่อดคลอ้งกนัในกรณทีีศ่าลไทยจะนําหลกักรรมสทิธิน้ี์ไปใชก้บั

สญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศทีย่ดึหลกัความเสีย่งภยัเพราะจะเกดิประเดน็ปญัหาทีว่่า ผูร้บัโอน

ความเสีย่งภยัไมส่ามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้องคดไีดเ้พราะไมม่กีรรมสทิธิใ์นสนิคา้ คงทีผู่เ้ขยีนได้

วเิคราะหใ์นบทที ่4 ซึง่ผลจากการวเิคราะหน์ัน้ถา้ศาลไทยยอมรบัหลกัความเสีย่งภั ย กจ็ะทาํใหผู้้

ซือ้ทีเ่ป็นผูร้บัโอนความเสีย่งภยัสามารถเป็นโจทกไ์นการฟ้องคดไีดโ้ดยทีผู่ร้บัโอนความเสีย่ งภยั

ยงัไมม่กีรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้กต็ามกถ็อืว่าเป็นผูเ้สยีหายแลว้ ซึง่ทาํใหผู้ซ้ ีอ้มสีทิธมิากขืน้ 

          เเละผลจากการวเิคราะห ์รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยน์ัน้ ไน 

ส่วนของหลกัการโอนความเสีย่งภยั ในหมวด 4 มาตรา 31 ถงึ 34 ไดแ้ยกหลกัการโอนความ 

เสีย่งภยัออกจากหลกักรรมสทิธิ ไวอ้ยา่งชดัเจน ตาม มาตรา 32 วรรค 2 ตอนทา้ย ซึง่เป็นการ

สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัแิละประเพณทีางการคา้ระหว่างประเทศ และถา้รา่งฯฉบบัดงักล่าวมผีล

ใชบ้งัคบักไ็มต่อ้งนํากฎหมายซือ้ขายของไทยทีไ่มส่อดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิางการคา้มาปรบัได้

ใหเ้กิดขอ้ขตัขอ้ง ทาํใหป้ญัหาตามหวัขอ้ทีศ่กึษาว่าผูถ้อืไมส่ามารถเป็นโจทกใ์นการฟ้ องคดไีด้

หมดไป ซึง่รา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายทางพาณชิยไ์ดว้่างหลกัการตาม ClSG ซึง่ ClSG น้ี

ไดร้บัการยอมรบัเป็นสากลจากนานาประเทศและการทีศ่าลไทยยอมรบัหลกัความเสีย่งภยัน้ีกท็าํ

ใหก้ารตดัสนิคดกีารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศในศาลไทยมกีารพฒันาทดัเทยีมกบัหลกัสากล



 87 

ตามหลกัเกณฑใ์นการซือ้ขายระหว่างประเทศนต่างประเทศทาํใหผู้ซ้ ือ้สนิคา้ในการซือ้ขายสนิศา

ระหว่างประเทศไดร้บัความคุม้ครองมากยิง่ขืน้ อนัจะ เป็นการส่งเสรมิใหก้ารซือ้ขายสนิศา

ระหว่างประเทศในประ เทศมกีารเจร�ิเูคบิโคมากขึน้ไปอกี และเป็นการยกระดบัการซือ้ขาย

สนิคา้ทางพาณชิยภ์ายในประเทศ ไหลเป็นสากลยิง่ขืน้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

          เน่ืองจาก ในปจัจบุนัประเทศไทยยงัถอืหลกักรรมสทิธซิึง่หลกัดงักล่าวไมส่อดคล้ องกบั

หลกัความเสีย่งภยัในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  และบทบญัญตัขิองกฏหมายไทยตาม 

ป.พ.พ. มาตรา  370-372  กไ็มไ่ดบ้ญัญตัขิึน้เพื่อรองรบัการโอนความเสีย่งภยัในสญัญาซือ้ขาย 

ระหว่างประเทศไวเ้ป็นการเฉพาะ เป็นแค่เพยีงบทบญัญตัหิลกัทัว่ไปทีก่ําหนดขึน้เพื่อบงัคบัต่อ 

การโอนความเสีย่งภยัในเรีอ่งการซือ้ขายสนิคา้ตามโครงสร้ างของกฏหมายไทยทีเ่ป็นอยู ่ซึง่

บทบญัญตัดิงักล่าวไมเ่หมาะสมกบัสภาพการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศในปจัจบุนั ผูศ้กึษาจงึ 

เหน็ว่าประเทศไทยควรพจิารณากําหนดคนโยบายตรากฏหมายภายไ้นของไทย เพื่อบงัคบัต่อ

การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโตยกกําหนดหลกัความเสีย่งภยัใหม้คีวามเป็ นสากล โดยอาจ

ศกึษาโครงสรา้งของ ClSG และ INCOTERMS เพื่อเอามาปรบัใชใ้หม้คีวามสอดคลอ้งกนักบั 

หลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัในปจัจบุนั ซึง่ขณะน้ีในประเทศไทยกม็รีา่งพระราชบญัญตัสิญัญา 

ซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณา ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า รา่ ง

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมบีทบญั ญตัเิกีย่วกบัเรือ่งหลกัความเสีย่งภยัไว ้และจากการ ศกึษา

หลกัการโอนความเสีย่งภยัทีบ่ญัญตัไิ วใ้นรา่งฉบบัน้ี กม็คีวามสอดคลอ้งกบัประเพณทีางการคา้

ระหว่างประเทศ และ เพื่อใหศ้าลไทยสามารถทีจ่ะพจิารณาตดัสนิคดไีดอ้ยา่งสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามประเพณแีละธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการ คา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งทัว่ไปจากกลุ่ม

ของพ่อคา้และนกัธุรกจิระหว่างประเทศ  ทีเ่พิง่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ  อาจจะยงัไมม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการเลอืกเทอมทางการคา้ทีเ่หมาะสม และ

ปลอดภยัในการซือ้ ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  และ เพื่อให้ ตรงตามเจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของ

คู่สญั ญาในสญัญ าซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ จงึเสนอแนะไ หม้กีารเรง่ผลก้ดนัรา่ง

พระราชบญ้ญั ตสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิย ์ฉบบัน้ีออกมามผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย

โดยเรว็และเป็นการยกระดบักฎหมายพาณชิยร์ะหว่างประเทศของไทยใหม้คีวามทดัเทยีม ทาํให้

การซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยท์ัง้ภายในและระหว่างประเทศ เป็นสากลยิง่ขืน้ 
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          การตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงสทิธหิน้าทีข่องคู่ สญัญาใหผ้ดิแผกแตกต่างไปจากที่

กฎหมายบงัคบัไวห้รอืแตกต่างไปจากประเพณทีางการคา้ ห รอืแนวทางทีคู่่สญัญาเคยปฏบิั ตต่ิอ

กนัมา หากมไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อ คู่สญัญาฝา่ยทีจ่ะดอ้งเสยีประโยชน์จากการ

ดกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าหาไดม้ขีอ้ตกลงดงักล่าวไม ่

          ในกรณทีีส่ญัญาเดมิมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูท้ีจ่ะตอ้งรบัผดิเป็นสาํคญั และ

มขีอ้ตกลงไวด้ว้ยว่าการตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิส�ั�ูาูนัน้จะ ต้องมหีลกัฐานเป็น

หนงัสอืลงลายมอื ชื่อฝา่ยทีจ่ะตอ้งเสยีประโยชน์จากการตกลงดงักล่าว การ ตกลงแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิขอ้ตกลงเดมิจะตอ้งมหีลกัฐานตามทีก่ําหนดไวจ็งจะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสู้

หรอืฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้แต่ถา้คู่สญัญาฝา่ยใดไดก้ระทาํการใดอนัแสดงใหเ้หน็ไดว้่าไมต่ดิใจทีจ่ะ

ใหก้ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิสญัญาเดมิจะตอ้งมหีลกัฐานดงักล่าวและคู่กรณอีกีฝา่ยหน่ึง

ไดย้อมรบัดามนัน้ดว้ยแลว้เพยีงใด การแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิสญัญาในกรณนีัน้จะไมม่ี

หลกัฐานตามทีก่ําหนดไวเ้ดมิกไ็ดเ้พยีงเท่าทีไ่ดย้อมรบักนันัน้ [ ทีม่า : ClSG Article 29(2) ] 

          มาตรา 10 สญัญาทีม่ขีอ้ตกลงว่าเป็นการซือ้ขายตามอนิโคเทอมสล์กัษณะใดลกัษณะ

หน่ึงใหถ้อืว่าหลกัเกณฑท์ีห่อการคา้นานาชาต ิกําหนดใหใ้ชก้บัการซือ้ขายลกัษณะนัน้ในขณะทาํ

สญัญาเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงในสญัญานัน้ เวน้แด่คู่สญัญาจะตกลงกนัโดยชดัแจง้เป็นอยา่ง

อื่น [ทีม่า: lCC] 

          มาตรา 11 การตคีวามสญัญาและบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแก่สญัญาดงักล่าว 

จะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ีดว้ย [ทีม่า: ClSG Article 7 และ 8] 

          (1) ความสอดคลอ้งกบัมา ตรฐานและแนวทางทีถ่อืปฏบิตักินัอยูใ่นวงการคา้พาณชิยท์ัง้

ในประเทศ และระหว่างประเทศ [ทีม่า: ClSG Article 7 (1)] 

          (2) ความเจรญิรุง่เรอืงอยา่งยัง่ยนืของกจิก ารคา้พาณชิยท์ัง้ในประเทศ และร ะหว่าง

ประเทศ 

          (3) ประเพณทีางการคา้ทีคู่่สญัญารูห้รอืควรไดรู้ ้และแนวทางทีคู่่สญัญาเคยปฏบิติิ ต่อกนั

มาก่อน 

          (4) ความสุจรติและเป็นธรรมซึง่ผูป้ระกอบกจิการคา้พาณชิยท์ีด่จีะพงึมแีละปฏบิตัต่ิอกนั  

[ทีม่า: ClSG Article 7 (1)] 

          มาตรา 12 ในกรณทีีม่กีารใหค้าํมัน่ว่าจะซือ้หรอืจะขายสนิคา้แก่กนัโดยมไิดก้ําหนดเวลา 

สาํหรบัการสนองรบัคาํมัน่นัน้ไว ้คาํมัน่ดงักล่าวมผีลผกูพนัผูใ้หค้าํมัน่อยูเ่พยีงชัว่ระยะเ วลาอนั

สมควรเท่านัน้ และอยา่งชา้ตอ้งไมเ่กนิสามเดอืนนบัแต่วนัทีก่ารแสดงเจตนาใหค้าํมัน่มผีล 



          ในกรณทีีค่าํมัน่มกีําหนดเวลาสาํหรบัการสนองรบัไว ้คาํมัน่นัน้ยอ่มมผีลผกูพนัไปจนกว่า

จะพน้กําหนดเวลาทีร่ะบุไว ้แด่ถา้เป็นการใหค้าํมัน่โดยไมม่คี่าตอบแทน แมจ้ะกําหนดเวลาส นอง

รบัไวเ้กนิสามเดอืนกใ็หม้ผีลผกูพนัอยูเ่พยีงสามเดอืนเท่านัน้ [ทีม่า: UCC Article 2-205 Firm 

offers] 

          มาตรา 13 การแสดงเจตนา การบ่อกกล่าว หรอืการดดิต่อสื่อสารใดระหว่างคู่สญัญา 

หากไดก้ระทาํโดยวธิกีารทีเ่คยใชร้ะหว่างกนัมาก่อน หรอืโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมแก่สภาวการณ์ 

ในขณะทีก่ระทาํแลว้ กใ็หถ้อืว่าการแสดงเจตนา การบอกกล่าว หรอืการตดิต่อสื่อสารนัน้ไดไ้ปถงึ

ผูร้บัภายในเวลาอนัควรคาดหมายไดแ้ลว้ แมว้่าความจรงิผูร้บัจะไดร้บัชา้ไป หรอืมไิดร้บัเลยก็

ตาม [ทีม่า: UCC] 

          มาตรา 14 ในกรณทีีคู่่สญัญาฝา่ยใดกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการอนัเป็นการฝา่ฝืน 

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระสาํคญัแห่งสญัญา (Breach of FundamentaI Term) หรอืฝา่ฝืนขอ้ตกลงใดที่

ทาํใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเสยีหายหรอืสญูเสยีสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นสาระสาํคญัแห่งสญัญา 

(Fundamenta Breach) ซึง่ผูผ้ดิสญัญาไดค้าดเหน็หรอืควรจะไดค้า ดเหน็ถงึความเสยีหายหรอื

สญูเสยีเช่นนัน้แลว้คู่สญัญาฝา่ยทีเ่สยีหายจะบอกเลกิสญัญาโดยมพิกัตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า

ก่อนกไ็ด ้(Avoidance ocancellation of contract) [ทีม่า: ClSG Article 25] 

          ส่วนการผดิสญัญาในขอ้ทีม่ไิดเ้ป็นสาระสาํคญัแห่งสญัญานัน้ คู่สญัญาอกีฝ่ ายหน่ึงจะถอื

เป็นเหตุบอกเลกิสญัญามไิด ้แต่มสีทิธบิงัคบัใหฝ้า่ยทีผ่ดิสญัญาปฏบิติใิหถู้กตอ้งตามสญัญา และ

เรยีกค่าสนิไหมทดแทนได ้

          ในกรณทีีก่ฎหมายหรอืขอ้ตกลงในสญัญาใหส้ทิธคิู่สญัญาฝา่ยใดบอกเลกิสญัญาไดโ้ดย 

คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมไิดผ้ดิสญัญา การใชส้ทิธบิอ กเลกิสญัญาของฝา่ยนัน้จะตอ้งบอกกล่าว

ใหอักีฝา่ยหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร การบอกเลกิสญัญาในกรณน้ีีทาํใหสิทธิ

หน้าทีท่ีม่ต่ีอกนัในอนาคตระงบัสิน้ไป แต่ไมก่ระทบถงึหน้ีทีไ่ดช้าํระใหแ้ก่กนัไปโดยชอบก่อน

หน้านัน้แลว้ ทัง้ไมก่ระทบถงึสทิธริบิมดัจาํ เรยีกเบีย้ปรั บ หรอืค่าสนิไหมทดแทนเพื่อความ

เสยีหายทีเ่กดิจากการผดิสญัญาก่อนการบอกเลกิสญัญา (Termination of contract) [ทีม่า: 

ClSG Article 26] 

          มาตรา 15 ในกรณทีีคู่่สญัญาฝา่ยใดกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการใด แสดงใหเ้หน็ได ้

อยา่งชดัแจง้ตัง้แต่ก่อนถงึกําหนดชาํระหน้ีว่าคู่สญัญาฝา่ยนัน้จะไมช่าํระหน้ี หรอืไมส่ามารถชาํระ

หน้ีตามสญัญา คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงมสีทิธริะงบัการชาํระหน้ีส่วนของตนไวใ้ด ้โดยถอืว่าคู่สญัญา

ฝา่ยแรกผดิสญัญาล่วงหน้้า (Anticipatory Breach) ทัง้ยงัมสีทิธเิรยีกสิง่ทีไ่ดช้าํระใหไ้ปก่อนหน้า

นัน้คนืจากฝา่ยทีผ่ดิสญัญาลว่งหน้าไดด้ว้ย แต่ไมอ่าจกระทาํใหบุ้คคลภายนอกผูร้บัโอนโดยสุจรติ

และเสยีค่าตอบแทนตอ้งถูกกระทบกระเทอืนสทิธ ิ



          คู่สญัญาฝา่ยทีม่สีทิธติามวรรคหน่ึงจะตอ้งแจง้ใหฝ้า่ยทีผ่ดิสญัญาล่วงหน้าไดท้ราบโดย

พลนัว่าตนจะใชส้ทิธิน้ัน้ แต่ถา้ฝา่ยทีผ่ดิสญัญาล่วงหน้าสามารถหาปร ะกนัทีเ่พยีงพอมาใหไ้ด ้

สทิธติามวรรคหน่ึงยอ่มระงบัสิน้ไป 

          ในกรณทีีก่ารผดิสญัญาล่วงหน้ามลีกัษณะเป็นการผดิสญัญาตามมาตรา 13 วรรค หน่ึง 

คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงจะบอกเลกิสญัญานัน้เสยีกไ็ด ้แต่จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควร 

เพื่อใหโ้อกาสฝา่ยทีผ่ดิสญัญามโีอกาสจดัหาประกนัทีเ่พยีงพอมาใหก่้อน เวน้แต่ฝา่ยทีผ่ดิสญัญา

จะไดแ้สดงชดัแจง้แลว้ว่าเขาจะไมช่าํระหน้ีอยา่งแน่นอน [ทีม่า: ClSG Article 72-72] 

         มาตรา 16 (Breach of lnstalment contract) ในสญัญาทีผู่ข้ายจะดอ้งส่งมอบสนิคา้เป็น 

งวดตัง้แต่สองงวดขึน้ไป หากผูข้ายผิ ดสญัญาในการส่งมอบงวดใด งวดหน่ึง ผูซ้ือ้จะบอกเลกิ

สญัญาเฉพาะในงวดนัน้กไ็ด ้หากการผดิสญัญาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าผูข้ายจะผดิสญัญาในงวด

ต่อไปอกีดว้ยผูซ้ือ้จะบอกเลกิสญัญาสาํหรบัการส่งมอบงวดด่อไปดว้ยกไ็ด ้โดยตอ้งใชส้ทธนิัน้

ภายในเวลาอนัสมควร แลว้ถา้การผดิสญัญาในงวดใดทาํใหส้นิคา้ทีไ่ดส้่งมอบไปก่อน และทีจ่ะส่ง

มอบหลงัจากงวดนัน้ เป็นอนัไรป้ระโยชน์แก่ผูซ้ือ้ เพราะเหตุแห่งสภาพของสนิคา้จะตอ้งใช้

ประกอบกนั หรอืเพราะผดิวตัถุประสงคแ์ห่งสญัญาทีคู่่สญัญาไดค้าดหมายไวด้งัแต่ขณะทาํ

สญัญา ใหถ้อืว่าเป็นการผดิสญัญาตามมาตรา 13 วรรคหน่ึง ซึง่ผูซ้ ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดโ้ดย

มพิกัตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า [ทีม่า: ClSG Article 73] 

 

หมวด    ๒ 

การเกดิแห่งสญัญา 

 

          มาตรา 17 สญัญายอ่มเกดิขึน้โดยการตกลงกนัอยา่งชดัแจง้ระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย หรอื

โดยการทาํคาํเสนอและคาํสนองถูกตอ้งตรงกนั หรอืโดยการกระทาํข องคู่สญัญาซึง่แสดงถงึการ

ยอมรบัโดยปรยิายว่ามสีญัญาผกูพนักนั ทัง้น้ีไมว่่าจะกระทาํดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร หรอื

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

          มาตรา 18 สญัญาอาจเกดิขึน้ได ้ถงึแมว้่าสถานทีแ่ละเวลาเกดิแห่งสญัญขานัน้ จะมไิด้

ปรากฏอยา่ง ชดัแจง้ 

          สถานทีแ่ละเวลา เกดิแห่งสญัญาจะเป็นสถานทีใ่ดเวลาใดนัน้ ยอ่มเป็นไปตามเจตนาที่

แทจ้รงิของคู่สญัญา ในกรณมีขีอ้สงสยัใหถ้อืว่าสถานทีแ่ละเวลาทีคู่่สญัญาลงนามในเอกสารแห่ง

สญัญารว่มกนัเป็นสถานทีแ่ละเวลาเกดิแห่งสญัญา ถา้ไมม่กีารลงนามรว่มกนัใหถ้อืว่าสญัญา

เกดิขึน้ ณ สถานทีแ่ละเวลาทีค่าํสนองมผีล ส่วนในกรณทีีส่ญัญาเกดิโดยการกระทาํของคู่สญัญา

ซึง่แสดงถงึการยอมรบัโดยปรยิายว่ามสีญัญาผกูพนักนัใหถ้อืว่าสญัญาเกดิขึน้ ณ สถานทีแ่ละ

เวลาเมือ่มกีารอนัใดอนัหน่ึงขึน้อนัจะพงึสนันิษฐานไดว้่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรบั 

          มาตรา 19 เมีอ่คู่กรณไีดแ้สดงเจตนาตรงกนัว่าไดม้สีญัญาเกดิขึน้ระหว่างกนัแลว้ สญัญา 



ยอ่มเกดิขึน้ตามทีคู่่กรณตีกลงกนัได ้ถงึแมว้่ายงัมขีอ้สญัญาบางขอ้มไิดต้กลงกนักต็าม เวน้แต่

การบงัคบัตามสญัญานัน้จะไมส่ามารถกระทาํไดจ้นกว่าจะตกลงกนัในขอ้นัน้ไดเ้สยีก่อน หรอื

คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงจะไดบ้อกกล่าวใ หอ้กีฝา่ยหน่ึงไดท้ราบไวก่้อนแลว้ว่า สญัญาจะไม่

เกดิขึน้จนกว่าจะไดตักลงกนัในขอ้สญัญานัน้เเลว้ [ทีม่า: UCC Article 2-204 (3)] 

         มาตรา 19/1 ขอ้เสนอจะทาํสญัญาทีส่่งไปยงับุคคลหน่ึงหรอืบุคคลหลายคนโดย 

เฉพาะเจาะจงจะมคีวามผกูพนัเป็นคาํเสนอต่อเมือ่ไดร้บัตวัสนิค้ า และกําหนดปรมิาณและราคา

ของสนิคา้นัน้ไวด้ว้ย ไมว่่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยบรรยายขอ้เสนอจะทาํสญัญาทีส่่งไปยงับุคคล

ทัว่ไปโดยไมเ่ฉพาะเจาะจง ใหถ้อืว่าเป็นเพยีงการเชือ้เชญิใหท้าํคาํเสนอ เวน้แต่ผูเ้สนอจะได้

แสดงเจตนาไวอ้ยา่งชดัแจง้ว่าใหเ้ป็นคาํเสนอ 

          มาตรา 19/2 คาํเสนอมผีลเมือ่ไปถงึผูร้บัคาํเสนอ 

          ในกรณทีีผู่เ้สนอไดบ้อกถอนคาํเสนอไปถงึผร้บัคาํเสนอก่อนหรอืพรอ้มกนักบัทีค่าํเสนอ

นัน้ไปถงึผูร้บัคาํเสนอ คาํเสนอนัน้เป็นอนัไรผ้ล ถงึแมว้่าจะมขีอ้กําหนดหา้มถอนคาํเสนอไวใ้นคาํ

เสนอนัน้กต็าม 

          มาตรา 19/3 ผูเ้สนออาจบอกยกเลกิคาํเสนอเสยีกไ็ด ้หากไดแ้สดงเจตนายกเลกิส่งไปถงึ

ผูร้บัคาํเสนอก่อนผร้บัคาํเสนอจะไดส้่งคาํสนอง 

          คาํเสนอไมอ่าจยกเลกิได ้ถา้ 

          1 คาํเสนอระบบว่ายกเลกิไมไ่ด ้ไมว่่าจะดว้ยการบ่งระยะเวลาไวแ้น่นอน สาํหรบัการ 

ทาํคาํสนองหรอืสาํหรบักรณอีื่น หรอื 

          2 ผูร้บัคาํเสนอมเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะเชื่อว่าคาํเสนอนัน้เป็นคาํเสนอทีไ่มอ่าจยกเลกิ 

ได ้และผร้บัคาํเสนอไดก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปตามคาํเสนอเช่นว่านัน้ 

          มาตก 19/4 คาํเสนอแมจ้ะเป็นคาํเสนอทีไ่มอ่าจยกเลกิไดตัามมาตรา 13 วรรคสอง กใ็ห้

ถอืว่าเป็นอนัสิน้ผลถา้ผูร้บัคาํเสนอไดส้่งคาํปฎเิสธคาํเสนอนัน้ไปถงึผูเ้สนอ 

          มาตรา 20 กําหนดเวลาสาํหรบัการทาํคาํสนองตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํเสนอทีส่่งใหแ้ก่ผูร้บั 

ทางโทรเลข หรอืไปรษณยีน์ัน้ ใหเ้ริม่นบัตัง้แต่เวลาทีผู่เ้สนอไดส้่งโทรเลข หรอืนบัเเต่วนัทีท่ีร่ะบุ

ในจดหมายหรอืบนซองจดหมายในกรณทีีไ่มม่วีนัทีป่รากฏอยูใ่นดวัจดหมาย แลว้แต่กรณี  [ทีม่า: 

CISG Article 20 (1)] 

         มาตรา 21 การน่ิงไมเ่ป็นคาํสนอง เวน้แต่จะมปีระเพณทีางการคา้ หรอืทางปฏบิตัขิอง 

คู่สญัญาแสดงใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น 

          ในกรณทีีผู่ร้บัคาํเสนอไดแ้สดงเจตนาเป็นหนงัสอืสนองรบัคาํ เสนออ บ่างชดัแจง้ภายใน 

กําหนดเวลาทีค่าํเสนอยงัมผีลผกูพนัอยู ่ใหถ้อืเป็นคาํสนองทีซ่อบ และเป็นผลใหเ้กดิสญัญาขึน้

ไดถ้งึแมว้่าคาํสนองนัน้จะมขีอ้ความเพิม่เตมิ หรอืแตกต่างไปจากทีร่ะบุในคาํเสนออยูด่ว้ยกด็าม 

[UCC 8.2-206(3)] เวน้แต่จะเป็นการเพิม่เตทิหรอืแตกต่างในขอ้สาระสาํคญั [ทีม่า: ClSG Article 

19 (3)] 



          สญัญาทีเ่กดิ ตามความในวรรคหน่ึงมผีลผกูพนัคู่สญัญาตามทีม่เีจตนาตรงกนั สาํหรบั

ขอ้ความในคาํสนองทีเ่พิม่เตหิรอืแตกต่างไปจากทีร่ะบุในคาํเสนอนัน้ใหม้ผีลผกูพนัผูเ้สนอดว้ย 

ถา้ผูเ้สนอมไิดแ้จง้คดัคา้นไปยงัผูส้นองโดยไมช่กัชา้ว่ าไมป่ระสงคจ์ะผกูพนัเช่นนัน้ [ทีม่า: CISG 

Article 19 (2)] 

          ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่คาํสนองทีต่ ัง้เง ือ่นไขโดยชดัแจง้หรอืโดย

ปรยิายว่า ผูเ้สนอจะตอ้งยอมตกลงตามขอ้ความทีเ่พิม่เตมิหรอื แตกต่างไปจากทีร่ะบุในคาํเสนอ

นัน้ดว้ย สญัญาจงึจะเกดิขึ้ น และมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณทีีค่าํเสนอไดแ้สดงชดัแจง้ว่าคาํสนอง

จะตอ้งไมม่ขีอ้ความทีเ่พิม่เตมิหรอืแตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นคาํเสนอ ในแต่ละกรณน้ีีใหถ้อืว่าคาํ

สนองนัน้เป็นคาํบอกปดัไมร่บัคาํเสนอและกลายเป็นคาํเสนอขึน้ใหม ่ [ทีม่า: ClSG Article 19 (1) 

(2)] 

 

หมวด    3 

สทิธแิละหน้าทีร่ะหว่างผูซ้ือ้และผข้าย 

 

          มาตรา 22 ผูข้ายมหีน้าทีโ่อนกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ รวมทัง้ส่งมอบตวัสนิคา้และเอกสารที ่

เกีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ส่วนผูซ้ือ้มหีน้าทีร่บัโอนและรบัมอบสนิคา้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และชาํระ

ราคาตอบแทนใหแ้ก่ผูข้าย [ทีม่า: ClSG Article 30 Article 53] 

          มาตรา 23 ในกรณทีีส่ญัญามไิดก้ําหนดสถานทีส่าํหรบัการส่งมอบสนิคา้ และเอกสารที ่

เกีย่วขอ้งไวโ้ดยเฉพาะ ใหส้่งมอบ ณ สถานทีด่งัต่อไปน้ี 

          (1) ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายทีจ่ะตอ้งมกีารขนส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง การส่งมอบยอ่ม

สาํเรจ็เมือ่ไดส้่งมอบสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก 

          (2) ในกรณซีือ้ขายทีไ่มต่อ้งขนส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง หากเป็นการซือ้ขายทรพัยเ์ฉพาะสิง่ 

และคู่สญัญาไดรู้อ้ยูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญาว่าสนิคา้นัน้อยู ่ณ สถานทีใ่ด การส่งมอบตอ้งกระทาํ ณ 

สถานทีท่ีส่นิคา้นัน้ไดอ้ยูใ่นขณะทาํ สญัญา แต่ถา้เป็นการซือ้ขายทรพัยท์ีจ่ะตอ้งผลติหรอืจดัทาํ

ขึน้ ณ สถานทีใ่ด การส่งมอบตอ้งกระทาํ ณ สถานทีท่ีไ่ดผ้ลติ หรอืจดัทาํสนิคา้นัน้ 

          (3) ในกรณอีื่น ผูข้ายตอ้งส่งมอบสนิคา้ทีข่ายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ณ สถานทีท่ีเ่ป็นสถาน

ประกอบการของผูข้ายในขณะทาํสญัญา [ทีม่า: ClSG Article 31 (1) (2) (3)] 

          มาตรา 24 ในกรณทีีผู่ข้ายจะตอ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง หากมไิดม้กีารบ่งระบุตวั

สนิคา้ใหช้ดัแจง้โดยทาํเครือ่งหมายไวท้ีต่วัสนิคา้ หรอืระบุไวใ้นเอกสารกํากบัการขนส่ง หรอืโดย

วธิกีารอื่น เมือ่ไดส้่งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่งแลว้ผู้ ขายยอ่มมหีน้าทีต่อ้งแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ไดท้ราบภายใน

เวลาอนัสมควรถงึสภาพ จาํนวน และเครือ่งหมายของสนิคา้ทีส่่งหรอืหบีห่อของสนิคา้นัน้ [ทีม่า: 

ClSG Article 32(1)] 



          ในกรณทีีผู่ข้ายมหีน้าทีจ่ดัส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง ผูข้ายจะตอ้งทาํสญัญาทีจ่าํเป็นกบัผู้

ขนส่งในรปูแบบทีเ่หมาะสมเพื่อจดัส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีท่ีก่ําหนด โดยมขีอ้ตกลงทีส่อดคลอ้งกบั

ขอ้ตกลงปกตใินสญัญารบัขนของรปูแบบนัน้ [ทีม่า: : ClSG Article 32(2)] 

          ในกรณทีีผู่ข้ายไมม่หีน้าทีต่อ้งทาํสญัญาประกนัภยัสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างการขนส่ง ผูข้าย

จะดอ้งแจง้ขอ้มลูทีจ่าํเป็นแก่การทาํสญัญาประกนัภยัสนิคา้นัน้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบตามทีผู่ซ้ ือ้รอ้งขอ  

          [ทีม่า: ClSG Article 32(3) ] 

          มาตรา 25 ในกรณทีีส่ญัญามไิดร้ะบุราคาสนิคา้ไวว้่าเป็นจาํนวนเท่าใด หรอืกําหนดให ้

คู่สญัญาตกลงกนัว่าราคาสนิคา้เป็นจาํนวนเท่าใด แต่ไมอ่าจตก ลงกนัได ้หรอืกําหนดใหเ้ป็นไป

ตามราคาตลาดหรอืใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูก้ําหนด แต่ไมอ่าจหาราคาตลาดหรอืราคาทีก่ําหนด

โดยบุคคลภายนอกได ้ผูซ้ือ้จะตอ้งชาํระราคาตามสมควรสาํหรบัการซือ้ขายสนิคา้ชนิดนัน้ตามที่

เป็นอยูใ่นขณะทาํสญัญาใหแ้ก่ผูข้าย [ทีม่า: ClSG Article 55] 

          ในกรณทีีร่าคาสนิคา้จะตอ้งกําหนดตามน้ําหนกัของสนิคา้ เมือ่กรณเีป็นทีส่งสยั ท่านให้

ถอืตามน้ําหนกัสุทธขิองสนิคา้นัน้ ในเวลาส่งมอบ [ทีม่า: ClSG Article 56] 

          มาตรา 26 หากในกรณทีีส่ญัญามไิดร้ะบุสถานทีแ่ละเวลาสาํหรบัชาํระราคาไวโ้ดยเฉพาะ 

ผูซ้ือ้จะตอ้งชาํระ ณ สถานประกอบการของผูข้าย แต่ถา้ผูซ้ือ้มหีน้าทีต่อ้งชาํระราคาเมือ่ผูข้ายได้

ส่งมอบสนิคา้ หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ซ้ ือ้ชาํระราคา ณ สถานทีท่ีผู่ข้ายส่งมอบสนิคา้ หรอื

เอกสารดงักล่าวนัน้ ส่วนเวลาชาํระราคานัน้ใหช้าํระ ณ เวลาทีผู่ข้ายส่งมอบสนิคา้หรอืเอกสารที่

เกีย่วขอ้งใ หแ้ก่ผูซ้ือ้แด่ผูซ้ ือ้มสีทิธทิีจ่ะขอตรวจสอบความถูกตอ้งของสนิคา้ทีจ่ะส่งมอบใหต้น

ก่อนการชาํระราคา เวน้แต่วธิกีารส่งมอบสนิคา้หรอืวธิกีารชาํระราคาดามทีต่กลงกนัจะไมเ่ปิด

โอกาสใหผู้ซ้ือ้ตรวจสอบเช่นนัน้ได ้[ทีม่า: ClSG Article 57 (1) Article 58 (1) (3)] 

          มาตรา 27 ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของสนิคา้ หากผูซ้ือ้ไดพ้บความไมถู่กตอ้งของ 

สนิคา้ไมว่่าในดา้นปรมิาณ คุณภาพ หบีห่อ หรอืลกัษณะอื่นใด รวมทัง้กรณชีาํรดุบกพรอ่งหรอื 

รอนสทิธดิว้ย ผูซ้ือ้จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายไดท้ราบถงึความไมถู่กตอ้งนัน้ภายในเวลาอนัสมควรนบั

แต่วนัทีต่รว จพบหรอืควรจะไดพ้บ มเิช่นนัน้ผูซ้ือ้จะอา้งเอาความไมถู่กตอ้งนัน้มาเป็นขอ้

เรยีกรอ้งหรอืขอ้ต่อสูผู้ข้ายมไิด ้[ทีม่าจาก ClSG Article 39 (1)] 

          ระยะเวลาอนัสมควรทีผู่ซ้ ือ้จะตอ้งแจง้ความไมถู่กตอ้งของสนิคา้ใหผู้ข้ายทราบตามวรรค

หน่ึงนัน้ อยา่งชา้ทีสุ่ดตอ้งไม่ เกนิสองปีนบัเเด่วนัทีผู่ข้ายไดส้่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เวน้แต่จะ

มขีอัตกลงรบัประกนัความถูกตอ้งของสนิคา้ไวเ้ป็นเวลาสัน้หรอืยาวกว่านัน้ [ทีม่า: CISG Article 

39 (2)] 

          ผูข้ายไมฉ่นัจากความรบัผดิตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง ในผลแห่งขอ้ความจรงิอนั

ผูข้ายไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้แ้ละปกปิดเสยี [ทีม่า : CISG Article 40] 

          แต่ถงึกรณจีะเป็นอยา่งไรกด็ ีผูซ้ือ้อาจชาํระราคาลดลงตามส่วน หรอืเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนได ้หากมเีหตุอนัสมควรทีม่ไิดแ้จง้ใหผู้ข้ายทราบถงึความไมถู่กตอ้งภายในเวลาตาม



วรรคหน่ึง หรอื  วรรคสอง ทัง้น้ีเวน้แ ต่ค่าเสยีหายจากการขาดกําไร (Loss of profit) [ทีม่า : 

ClSG Article 4 

          มาตรา 28 ผูซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัมอบสนิคา้และไมช่าํระราคาใหแ้ก่ผูข้ายได ้ถา้ตรวจ

พบว่าสนิคา้นัน้ไมถู่กตอ้งตามทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญาหรอืตามกฎหมาย ไมว่่าในดา้นปรมิาณ 

คุณภาพหบีห่อ หรอืลกัษณะอื่นใด รวมทัง้กรณชีาํรดุบกพรอ่ง หรอืรอนสทิธดิว้ย 

          ในกรณทีีก่ารรอนสทิธเิกดิโดยอาศยัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลผูม้าก่อการ

รบกวนสทิธขิองบุคคลนัน้จะตอ้งเป็นสทิธทิีม่อียูต่ามกฎหมายของประเทศทีผู่ซ้ ือ้มสีถาน

ประกอบการอยู ่หรอืประเทศทีส่นิคา้นัน้จะถูกส่งไปขายหรอืใชป้ระโยชน์ ทัง้ผูข้ายกไ็ดรู้ห้รอืควร

จะไดรู้ถ้งึสทิธดิงักล่าวนัน้อยูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญา [ทีม่า: ClSG Article 41 Article 42] 

          ผูซ้ือ้จะอา้งสทิธติามวรรคหน่ึงมไิด ้หากตนไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ถ้งึความไมถู่กตอ้งของ

สนิคา้นัน้อยูแ่ลว้ในขณะ ทาํสญัญา หรอืความไมถู่กตอ้งของสนิคา้นัน้เกดิจากการทีผู่ข้ายปฏบิตัิ

ตามคาํสัง่กรรมวธิ ีสตูร การออกแบบหรอืลกัษณะเฉพาะอยา่งอื่นทีผู่ซ้ ือ้กําหนดให ้ [ทีม่า: ClSG 

Article 42 (2)] 

          มาตรา 29 ในกรณทีีผู่ข้ายส่งมอบสนิคา้ก่อนกําหนดส่งมอบ ผูซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะรบัมอบ  

หรอืไมร่บัมอบสนิคา้นัน้จนกว่าจะถงึกําหนดส่งมอบกไ็ด ้ [ทีม่า: ClSG Article 52 (1)] ถา้ผูซ้ือ้

ยอมรบัมอบสนิคา้กใ็หถึอว่าเวลาทีร่บัมอบนัน้ เป็นกําหนดเวลาส่งมอบสนิคา้แทนกําหนดเวลา

เดมิ 

          มาตรา 30 ในกรณทีีส่นิคา้ทีส่่งมอบไมถู่กตอ้งตามสญัญา ผูซ้ือ้จะเรยีกรอ้ง ใหผู้ข้ายส่ง

มอบสนิคา้อื่นทีถู่กตอ้งตามสญัญาแทน (substitute goods) ไดต่้อเมือ่ผูข้ายฝา่ฝืนขอ้ตกลงทีท่าํ

ใหผู้ซ้ ือ้สญูเสยีสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นสาระสาํคญัแห่งสญัญา (FundamentaI Breach) และผูซ้ือ้ได้

แสดงเจตนาเรยีกรอ้งเช่นว่านัน้ไปพรอ้มกบัการแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึควา มไมถู่กตอ้งของสนิคา้

ตามมาตรา 27 หรอืภายในเวลาอนัสมควรหลงัจากการแจง้นัน้ [ทีม่า: ClSG Article 46 (2)] 

          ในกรณทีีม่ไิดม้กีารเรยีกใหผู้ข้ายส่งมอบสนิคา้แทนตามวรรคหน่ึง ผูซ้ือ้จะเรยีกรอ้งไป

พรอ้มกบัการแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึความไมถู่กตอ้งของสนิคา้ตามมาตรา 27 หรอืภายในเวลาอนั

สมควรหลงัการแจง้นัน้ ขอใหผู้ข้ายซ่อมแซมหรอืแกไ้ขสนิคา้ทีส่่งมอบใหถู้กตอ้งตรงตามสญัญาก็

ได ้เวน้แต่ตามพฤดกิารณ์แห่งกรณจีะไมเ่ป็นการสมควรทีจ่ะเรยีกรอ้งเช่นนัน้ [ทีม่า : ClSG 

Article 46 (3)] 

 

 

 

 

 

 



หมวด 4 

ภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้ 

 

          มาตรา 31 ภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย หรอืเสยีหาย ของสนิคา้จะตกแก่ผูซ้ือ้หรอื

ผูข้ายและจะผ่านไปตกแก่อกีฝา่ยหน่ึงเมือ่ใด ยอ่มเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา หากส�ัญูา

มไิดก้ําหนดเรือ่งนีไว ้ใหเ้ป็นไปตามมาดรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 แลว้แต่กรณ ี

          มาตรา 32 ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายทีจ่ะตอ้งมกีารขนส่งสิ นคา้โดยผูข้นส่ง และผูข้าย

มไิดม้หีน้าทีส่่งมอบสนิคา้ ณ สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ภาระความเสีย่งยอ่มตกแก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายได้

ส่งมอบสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก แต่หากผูข้ายมหีน้าทีด่อ้งส่ง มอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ 

สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าผูข้ายจะไดก้ระทาํทุกประการ

เพื่อส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีน่ัน้แลว้ ความขา้งตน้ยอ่มมผีลบงัคบัแมว้่าผูข้ายจะ

ยงัคงยดึถอืเอกสารทีค่วบคุมการจาํหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ไวก้ต็าม [ทีม่า: ClSG Article 67 (1)] 

          ไมว่่ากรณจีะเป็นเช่นไร หากยงัมไิดม้กีารบ่งระบุตวัสนิคา้ทีส่่งใหช้ดัแจง้โดยการทาํ 

เครือ่งหมายไวท้ีต่วัสนิคา้ หรอืระบุไวใ้นเอกสารกํากบัการขนส่งหรอืโดยการแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ไดท้ราบ 

หรอืโดยวธิกีารอื่น ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไปตกแก่ผูซ้ือ้ [ทีม่า: CISG Article 67 (2)] 

          มาตรา 33 ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างขนส่ง ภาระความเสีย่งยอ่ม

ผ่านไปตกแก่ผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญา แต่ถา้ผูข้นส่งไดอ้อกเอกสารกํากบัการขนส่งให ้

และมพีฤตกิารณ์แสดงว่าคู่สญัญาประสงคจ์ะ ใหภ้าระความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ตัง้แต่เวลาทีไ่ดม้กีาร

ส่งมอบสนิคา้นัน้แก่ผูข้นส่ง กใ็หเ้ป็นไปตามความประสงคข์องคู่สญัญา เวน้แต่ผูข้ายไดรู้ห้รอืควร

จะไดรูถ้งึความสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้นัน้อยูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญา และไมไ่ด้

แจง้แก่ผูซ้ือ้ [ทีม่า: ClSG Article 68] 

          มาตรา 34 ในกรณอีื่นนอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 32 และมาตรา 33 ภาระความเสีย่ง 

ยอ่มตกเป็นพบัแก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้ หากผูซ้ือ้เป็นฝา่ยผดิทีไ่มร่บัมอบสนิคา้ตาม

กําหนดกใ็หภ้าระความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ทนัททีีผู่ข้ายไดก้ระทาํการอนัตนจะพึ งตอ้งทาํเพื่อส่งมอบ

สนิคา้นัน้ทุกประการแลว้ (when the goods are placed at the buyer's disposal) แต่ถา้ผูซ้ือ้

จะตอ้งรบัมอบสนิคา้ ณ สถานทีท่ีม่ใิช่สถานประกอบการของผขูา้ย ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไป

ยงัผูซ้ีอ้จนกว่าจะถงึกําหนดส่งมอบและผูซ้ือ้ไดรัูถ้งึการทีผู่ข้ายไ ดก้ระทาํเพื่อสงมอบสนิคา้ใหแัก่

ตน ณ สถานทีน่ัน้แลว้ [ทีม่า: ClSG Article 69 (1) (2)] 

 

 

 

 

 



หมวด 5 

การดแูลรกัษาสนิคา้ระหว่างรอการส่งมอบหรอืส่งคนื 

 

          มาตรา 35 ในกรณทีีผู่ซ้ ือ้รบัมอบสนิคา้หรอืการชาํระราคาล่าชา้ หากสนิคา้ยงัอยูใ่นความ

ครอบครวัหรอือํานาจจาํหน่ ายจา่ยโอนของผูข้าย ผูข้ายจาํตอ้งจดัการดแูลรกัษาสนิคา้นัน้ตาม

สมควรแก่พฤตกิารณ์ในระหว่างรอการส่งมอบ และยอ่มมสีทิธยิดึหน่วงสนิคา้นัน้ รวมทัง้เอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้งไวไ้ดจ้นกว่าจะไดร้บัชดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัการดแูลรกัษาสนิคา้ตาม

สมควรจากผูซ้ือ้ [ทีม่า: CISG Article 8] 

          มาตรา 36 ในกรณทีีผู่ซ้ ือ้มสีทิธทิีจ่ะส่งคนืสนิคา้ทีไ่ดร้บัมอบไว ้ผูซ้ือ้จะตอ้งจดัการดแูล 

รกัษาสนิคา้นัน้ตามสมควรแก่พฤตกิารณ์ในระหว่างรอการส่งคนื และยอ่มมสีทิธยิดึหน่วงสนิคา้

นัน้รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไวไ้ดจ้นกว่าจะไดร้บัชดใ ชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัการดแูล

รกัษาสนิคา้ตามสมควรจากผูข้าย [ทีม่า: ClSG Article 86 (1)] 

          ในกรณทีีผู่ซ้ ือ้มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัมอบสนิคา้ แต่สนิคา้ไดถู้กส่งไปใหผู้ซ้ ือ้ยงัสถานทสี่งมอบ

ทีก่ําหนดไวแ้ลว้ ผูซ้ือ้มหีน้าทีต่อ้งเขา้ครอบครองสนิคา้แล ะดแูลรกัษาสนิคา้นัน้แทนผูข้ายโดยไม่

ตอ้งชาํระราคา ทัง้ยงัมสีทิธยิดึหน่วงสนิคา้ดงักล่าวรวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไวไ้ดจ้นกว่าจะ

ไดร้บัชดใชค้่าใชจ้า่ยตามสมควรจากผูข้าย เวน้แต่ผูข้ายหรอืตวัแทนของผูข้ายจะอยู ่ณ สถานที่

ทีส่นิคา้ถูกส่งไปนัน้ดว้ยแลว้ หรอืการเขา้ครอบ ครองและดแูลรกัษาสนิคา้แทนผูข้ายในกรณน้ีีจะ

ก่อใหเ้กดิภาระหรอืค่าใชจ้า่ยแก่ผูซ้ือ้มากเกนิสมควรแก่พฤตกิารณ์ [ทีม่า: ClSG Article 86 (2)] 

          มาตรา 37 ผูม้หีน้าทีด่แูลรกัษาสนิคา้ตามมาตรา 35 หรอืมาตรา 36 มสีทิธทิีจ่ะ 

          (1) ฝากสนิคา้นัน้ไวใ้นคลงัสนิคา้ของบุคคลภายนอก โดยใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงเป็น 

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย เวน้แต่ค่าใชจ้า่ยเพื่อการนัน้จะสงูเกนิสมควร [ทีม่า: ClSG Article 87] 

          (2) ขายสนิคา้นัน้โดยวธิทีีเ่หมาะสม ในกรณทีีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงในการรบัมอบ หรอืรบั

คนืสนิคา้ดงักล่าวล่าช้ าเกนิสมควร หรอืล่าชา้เกนิสมควรในการชาํระร าคาหรอืชดใชค้่าใชจ้า่ยที่

เกีย่วเน่ืองกบัการจดัการดแูลรกัษาสนิคา้ล่าชา้เกนิสมควร แต่จะตอ้งบอกกล่าวใหคู้่สญัญาอกี

ฝา่ยหน่ึงนัน้ไดท้ราบล่วงหน้าตามสมควรก่อนนําออกขาย [ทีม่า: ClSG Article 88 (1)] 

          ในกรณทีีส่นิคา้ทีด่แูลรกัษานัน้เป็นของทีเ่สื่อมสภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็ หรอืค่าใชจ้า่ยที ่

เกีย่วเน่ืองกบัการจดัการดแูลรกัษาสนิคา้จะสงูเกนิสมควร ผูม้หีน้าทีด่แูลรกัษาจะดอ้งกระทาํการ

ตามสมควรเพื่อจดัใหม้กีารขายสนิคา้โดยวธิทีีเ่หมาะสม โดยจะตอ้งบอกกล่าวใหคู้่สญัญาอกีฝา่ย

หน่ึงไดท้ราบล่วงหน้าเท่าทีพ่อจะกระทาํได ้[ทีม่า : CISG Article 88 (2)] 

          เมือ่ไดข้ายสนิคา้ไปตามความในวรรคหน่ึง (2) หรอืวรรคสองแลว้ผูม้หีน้าทีด่แูลรกัษามี

สทิธหิกัเงนิทีข่ายไดช้ดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัการดแูลรกัษาสนิคา้และค่าใชจ้า่ยใน

การขายสนิคา้นั ้ นเท่าทีต่นไดเ้สยีไป ส่วนทีเ่หลอืใหส้่งคนืแก่คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงหรอืผูอ้ื่นทีม่ ี

สทิธดิกีว่า [ทีม่า: ClSG Article 88 (3)] 



 

บทเฉพาะกาล 

 

          มาตรา 38 บทบญัญตัติามพระราชบญัญตัน้ีิมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ปญัญาทีท่าํขึน้ก่อนวนัที ่

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั 

          ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

          ................................................... 

          นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงงานการจดัทาํรายงานและรา่งกฎหมาย (RAPPORTEUR) 

คณะอนุกรรมการดาํเนินการจดัทาํขอ้เสนอ 

การแยกกฎหมายพาณซิยอ์อกจากกฎหมายแพ่ง 

 

หลกัการและเหตุผล 

                  ดว้ยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายมคีาํสัง่ที ่ 1/2547 

แต่งตัง้ใหน้ายจรญั ภกัดธีนากุล เลขาธกิารประธานศาลฎกีา เป็นผูร้บัผดิชอบศกึษา เสนอแนะ

แนวทางวธิกีาร รปูแบบ จดัทาํรายงาน เพื่อจดัใหม้ศีาลชาํนญัพเิศษ เฉพาะคดพีาณชิยก่์อนทีจ่ะ

ดาํเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยอาจใชว้ธิกีารจดัศาลพาณชิยเ์ป็นเอกเทศ

ต่างหากหรอืจดัระบบการพจิารณาพพิากษาคดพีาณชิยโ์ดยใหใ้ชร้ะบบศาลลม้ละลาย หรอืรวม

คดพีาณชิยเ์ขา้กบัศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ จดัใหม้ผีูพ้พิากษ าสมทบ

จากภาคเอกชนในสดัส่วน 2:1 เช่นเดยีวกบัศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศ 

โดยจดัประชุมระดมรบัฟงัความคดิเหน็และศกึษาขอ้มลูจากต่างประเทศ และเกบ็ขอ้มลู

ภาคสนาม เพื่อนําเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการ

พฒันาทางกฎหมาย 

                  ต่อมาคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายมคีาํสัง่ที ่

1/2548 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2548 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการและบุคคลเพื่อดาํเนินการตามอํานาจ

หน้าทีค่ณะกรรมการในการปรบัปรงุกฎหมายและพฒันากฎหมาย ในส่วนของคณะอนุกรรมการ

คณะที ่8 คณะอนุกรรมการดาํเนินกา รจดัทาํขอ้เสนอการแยกคดพีาณชิยอ์อกจากคดแีพ่ง โดยมี

อํานาจหน้าทีใ่นการศกึษา เสนอแนะแนวทาง วธิกีาร รปูแบบ และจดัทาํรายงานเพื่อจดัใหม้ศีาล

ชาํนญัพเิศษเฉพาะคดพีาณชิยก่์อนทีจ่ะดาํเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

รวมถงึจดัประชุมระดมความคดิเหน็แลว้ศกึษาขอ้มลูจากต่างป ระเทศ และเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

เพื่อนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมาย 

                  โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2548 คณะอนุกรรมการฯ ไดด้าํเนินการรวบรวม 

ศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ขอ้กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ 

พระ ราชบญัญตัลิม้ละลายพระราชบญัญตัศุิลกากร พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พระ

ราชบญัญดัจิดัตัง้ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ประมวลรษัฎากร 

และกฎหมายประกอบอื่น ๆ โดยทีผ่่านมาคณะอนุกรรมการฯไดด้าํเนินการจดัประชุมพจิารณา

กลัน่กรองวเิคราะห ์และสงัเคราะห์ ประเดน็ขอ้กฎหมายพาณชิย ์รวม 20 ครัง้และจดัสมัมนาทาง

วชิาการเพื่อระดมความคดิเหน็และประชาพจิารณ์ประเดน็ขอ้กฎหมายทัง้ในส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาค รวม 4 ครัง้ 

 

/ครัง้ที ่1.. 



                  ครัง้ที ่1 จดัสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง ความจาํเป็นในการแยกกฎหมายพาณชิย์

ออกจากกฎหมายแพ่ง และรปูแบบของกฎหมายทีเ่หมาะสม เมือ่วนัที ่ 31 มนีาคม 2548 ณ โรง

แรมเจาัพระยาปารค์ กรงุเทพฯ 

                  ครัง้ที ่ 2 จดัสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง แนวทางในการปรบัปรงุระบบกฎหมาย

พาณชิยแ์ละกระบวนการวธิพีจิารณาคดพีาณซิย ์และรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่ อวนัที ่ 30 

กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมกะตะธานีภเูกต็บชี รสีอรท์ จงัหวดัภเูกต็ 

                  ครัง้ที ่3 จดัสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง แนวทางในการปรบัปรงุระบบกฎหมาย 

พาณชิยแ์ละกระบวนการวธิพีจิารณาคดพีาณชิย ์และรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่ 28 

สงิหาคม 2548 ณ โรงแรมเชอราตนัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

                  ครัง้ที4่ จดัสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง แนวทางในการปรบัปรงุระบบกฎหมาย 

พาณชิยแ์ละกระบวนวธิพีจิารณาคดพีาณชิย ์และรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 

2548 ณ โรงแรมสุโขทยั กรงุเทพ จงัหวดักรงุเทพฯ 

                  ทัง้น้ีคณะอนุกรรมการฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการศกึษาแนวทางการปรบัปรงุ

ระบบกฎหมายพาณชิยแ์ละกระบวนวธิพีจิารณาคดพีาณชิย ์ด่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ

ว่าดว้ยการพฒันากฎหมายแลว้ โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2549 คณะอนุกรรมการฯไดก้ําหนด

โครงการในการพฒันากฎหมาย จานวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

 

1. รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์(ฉบบัที.่.) พ.ศ.... 

                  หลกัการ ปรบัปรงุประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์เพื่อพฒันากฎหมาย

พาณชิยด์า้นสารบญัญตั ิใหม้หีลกัพืน้ฐานทางกฎหมายพาณชิยส์อดคลอ้งกบัทีไ่ดเ้สนอไปในรา่ง 

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลทรพ้ยส์นิทางปญัญาและพาณชิย ์พ .ศ..... รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิ

บทบญัญตัทิางกจิการคา้พาณชิยใ์นบรรพ 1 - 3 ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และทางปฏบิติิ

ของผูป้ระกอบกจิการคา้พาณชิยข์องไทยในปจัจบุนั 

                  เหตุผล กฎหมายพาณชิยด์า้นสารบญัญตัขิองไทยไดบ้ญัญตัริวมไวใ้นประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าตัง้แต่พ .ศ. 2468 โดยมไิดม้หีลกัพืน้ฐานทางกฎหมายพาณชิยแ์ยก

ไวใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง ทาํใหม้กีารนําหลกักฎหมายแพ่งมาใชก้บันิติ

สมัพนัธท์างพาณชิยอ์ยา่งไมเ่หมาะสมในหลายกรณ ีทัง้ในส่ว นของกฎหมายพาณชิยเ์ฉพาะเรือ่ง

ทีบ่ญัญตัไิวใ้นบรรพ 3 กไ็มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและทางปฏบิตัขิองไทยในปจัจบุนัอยู่

หลายประการ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งแก่ผูป้ระกอบกจิการคา้พาณชิยข์องไทยอยา่งยิง่ 

สมควรดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุเป็นการด่วน 

 

/2.รา่งพระราช.. 

 



2. รา่งพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ..... 

                  หลกัการ ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้เป็นการเฉพาะ

แยกต่างหากจากสญัญาซือ้ขายภายในประเทศดามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

                  เหตุผล ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง 

ประเทศไวโ้ดยเฉพาะ ในทางปฏบิตัศิาลตอ้งนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณซิย ์ลกัษณะซือ้

ขายมาใชบ้งัคบั ทาํใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้งหลายประการ สมควรจดัใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศขึน้เป็นการเฉพาะ 

 

3. รา่งพระราชบญัญตัเิลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที และแสตนดบ์ายเครดติ พ.ศ..... 

                  หลกัการ ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยสญัญาเลดเตอรอ์อฟเครดดิ สญัญาทรสัตร์ซีที และ 

สญัญาแสตนดบ์ายเครดติ เป็นการเฉพาะ 

                  เหตุผล ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยการทาํสญัญาเลดเตอรอ์อฟ 

เครดติ ทรสัตร์ซีทีและแสตนดบ์ายเครดดิเป็นการเฉพาะ ในทางปฏบิตัจิงึตอ้งนําหลกักฎหมาย

แพ่งว่าดว้ยนิตกิรรมสญัญาทัว่ไปมาใชบ้งัคบั ทาํใหเ้กดิผลทีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและ

ไมช่ดัเจนเพยีงพอก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทในการประกอบกจิการคา้พาณชิยโ์ดยไมจ่าํเป็น สมควรจดั

ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการน้ีขึน้เป็นการเฉพาะ 

 

4. รา่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิแฟกเตอรร์งิ พ.ศ..... 

                  หลกัการ ใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิแฟกเตอรร์งิเป็นการเฉพาะ 

                  เหตุผล โดยทีก่ารประกอบธุรกจิแฟกเตอรร์งิจะช่วยแกข้อ้ขดัขอ้งในก ารบรหิาร 

การเรยีกเกบ็หน้ี และแกป้ญัหาหน้ีเสยี หรอืการขาดสภาพคล่องใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้ได ้แต่

ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิแฟกเตอรร์งิเป็นการเฉพาะ 

สมควรจดัใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการน้ีขึน้เป็นการเฉพาะ 

 

5. รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยอนุพนัธท์างการเงนิ พ.ศ..... 

                  หลกัการใหม้กีฎหมายว่าดว้ยอนุพนัธท์างการเงนิเป็นการเฉพาะ 

                  เหตุผล โดยทีธุ่รกรรมเกีย่วกบัอนุพนัธท์างการเงนิเป็นธรกรรมทีช่่วยให้

ผูป้ระกอบการคา้มโีอกาสใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ แต่กเ็ป็ นธุรกรรม

ทีม่คีวามเสีย่งสงูและปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยอนุพนัธท์างการเงนิเป็นการ

เฉพาะ ในทางปฎบิตัจิงึ 

 

/ตอ้งนําหลกั... 

 



ตอ้งนําหลกักฎหมายแพ่งว่าดว้ยนิตกิรรมสญัญาทัว่ไปมาใชบ้งัคบั ซึง่ยงัไมส่อดคลอ้งกบั 

มาตรฐานสากลและไมช่ดัเจนเพยีงพอ สมควรจดัใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการน้ีขึน้เป็นการเฉพาะ 

                  โครงงานการจดัทาํรายงานและรา่งกฎหมายแยกกฎหมายพาณชิยอ์อกจาก

กฎหมายแพ่ง เป็นงานทีจ่ะดาํเนินการศกึษาปญัหาและแนวทางแกไ้ขตลอดจนวธิดีาํเนินการ

เพื่อทีจ่ะใหม้กีฎหมายพาณชิยท์ีท่นัสมยัแยกออกมาจากกฎหมายแพ่ง เพื่อใหส้าม ารถทีจ่ะดอบ

สนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิในปจัจบุนัได ้และจรงิใจในการทีจ่ะใหต่้างชาตเิขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทยโดยอาศยับทบญัญตัขิองกฎหมายทีแ่กไ้ขปรบัปรงุใหมเ่ป็นเครือ่งมอืในการทีจ่ะ

พฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยใหพ้ฒันายิง่ขึน้พ่อไป และเพื่อใหม้กีารพฒันา

กระบวนการพิ จารณาพพิากษาคดพีาณชิยใ์หก้า้วทนัการเปลีย่นแปลงในทางธุรกจิการคา้ 

สามารถทีจ่ะอํานวยความยตุธิรรมทางพาณชิยร์ะหว่างผูป้ระกอบธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ

การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิมนัจะสรา้งความเชื่อมัน่และการพฒันาธุรกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

วตัถุประสงค ์

                  1. เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรงุประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

พระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างปรั ้เทศ พระราชบญัญตัเิลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัดร์ี

ซที และแสตนดบ์ายเครดติ พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิแฟกเตอรร์งิ พระราชบ�ัญูตัวิ่า

ดว้ยอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อปรั บปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการแยกกฎหมายพาณชิยอ์อกจาก

กฎหมายแพ่ง ในขอบเขตการใชก้ฎหมายบางฉบบั 

                  2. เพื่อจดัทาํรายงานการศกึษา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ย

การพฒันากฎหมายในขณะน้ีว่าสมควรปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งในการปรบัปรงุ

กฎหมายในการแยกกฎหมายพาณชิยอ์อกจากกฎหมายแพ่ง กรณทีีจ่าํเป็นตอ้งแกไ้ขเบือ้งตน้ 

หรอืจดัใหม้กีฎหมายขึน้ใหมต่ามรายงาน ใหจ้ดัทาํรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เสนอมา

พรอ้มรายงานดว้ย 

 

เป้าหมาย 

                  1. ศกึษา แนวทาง วธิกีาร รปูแบบ ใหม้ศีาลชาํนญัพเิศษเฉพาะคดพีาณิ ชย ์รวม

ถงึศกืษา แนวทาง วธิกีาร รปูแบบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดพีาณชิย ์เพื่อรองรบัรา่ง

พระราชบญัญตัิ จดัตัง้ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและพาณชิย ์และวธิพีจิารณาคดทีรพัยส์นิทาง

ปญัญาและพาณชิยใ์นระยะเวลาต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

                  2. ในการแยกกฎหมายพาณิ ชยอ์อกจากกฎหมายแพ่งมกีารแยกกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งพาณชิย ์

พ.ศ.....รา่งพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ..... 

/รา่งพระราช... 



รา่งพระราชบญัญตัเิลตเดอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที และแสตนด์บายเครดดิ พ.ศ..... รา่ง

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิเเฟกเตอรร์งิ พ.ศ..... รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยอนุพนัธท์าง

การเงนิ พ.ศ... 

 

วธิกีารดาํเนินการ 

                  1. ตัง้คณะกรรมการศกึษาขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ รวบรวมเอกสาร ความเหน็ของส่วน 

ราชการ รฐัวสิาหกจิ เจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อจดัทาํรายงานเบือ้งดน้ หลกัการและเหตผล รปูแบบ 

วธิกีาร ในการแยกกฎหมายพาณชิย็อ์อกจากกฎหมายแพ่ง รา่งพระราซบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ  

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณชิย ์พ.ศ..... รา่งพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 

พ.ศ.....รา่งพระราชบญัญตัเิลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที และแสตนดบ์ายเครดติ พ.ศ..... รา่ง

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิแฟกเดอรร์งิ พ.ศ..... รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยอนุพนัธท์าง

การเงนิ พ.ศ.....จดัทาํรายงานเบือ้งตน้เพื่อนําเสนอเรือ่ง 

                  2. จดัรบัฟงัความคดิเหน็ (PUBLIC HEARING) จาํนวน 5 ครัง้ เพื่อนําความ 

คดิเหน็มาสรปุขอ้ปรบัปรงุรายงานฉบบัเสนอ  

                  3. เกบ็ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบแนวทาง ที่

จดัทาํและนํามาพสิจูน์กรอบทศิทางแนวปฏบิตัทิีร่ายงานนําเสนอ  

                  4. ใหศ้าลแยกส่วนผูพ้พิากษาใหพ้จิารณาพพิากษากฎหมายในส่วนพาณชิยใ์นแต่

ละศาลเป็นการนํารอ่ง และพฒันาแผนกคดพีาณชิยใ์นศาลฎกีาใหพ้รอ้มทีจ่ะทาํหน้าทีพ่จิารณา

คดพีาณซิยต์ามรปูแบบใหมต่่อไป 

                  5. จดัประชุมคณะอนุกรรมการ 

                  6. จา้งทีป่รกึษาดาํเนินการศกึษาวเิคราะหว์จิยั 

                  7. จา้งเจา้หน้าทีผู่ช่้วยปฏบิตังิาน 

                  8. จา้งเหมาบรกิารงานเช่าครภุณัฑส์าํนกังานทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิาน  

                  9. ยกรา่งกฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันา

กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

/ขัน้ตอนดาํเนินการ.... 

 



ขัน้ตอน ดาํเนินการ 

                  ขัน้ตอนที ่1 จดัประชุมฝา่ยเลขานุการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดปฏทินิ  

ดาํเนินการ 

                  ขัน้ตอนที ่2 จดัทาํรายละเอยีดโครงการและเสนอขอจดัสรรงบประมาณโครงงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 พรอ้มประมาณการค่าใชจ้า่ย 

                  ขัน้ตอนที ่3 เสนอแนวคดิเพื่อขออนุมตังิบประมาณ 

                  ขัน้ตอนที ่4 จดัประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะทาํงานชุดต่าง ๆ เดอืนละ 4 

ครัง้ 

                  ขัน้ตอนที ่5 ขออนุมตัจิดัจา้งทีป่รกึษาดาํเนินการศกึษาวเิคราะหว์จิยั 

                  ขัน้ตอนที ่6 ขออนุมตัจิดัจา้งเจา้หน้าทีผู่ช่้วยปฏบิตังิานเพื่อทาํหน้าทีใ่นการ

บรหิารจดัการโครงการและปฏบิตังิานตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย  

                  ขัน้ตอนที ่7 ขออนุมตัจิดัจา้งเหมาบรกิารงานเช่าครภุณัฑส์าํนกังานทีจ่าํเป็นด่อ

การปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งคอมพวิเตอรต์ัง้โด๊ะ เครือ่งพมิพเ์ลเซอรแ์ละ

เครือ่งโทรสาร 

                  ขัน้ตอนที ่8 จดัประชุมสมัมนารบัฟงัความคดิเหน็ (PUBLIC HEARING) 

                  ขัน้ตอนที ่9 จดัประชุมฝา่ยเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการฯ เดอืนละ 1 ครัง้ 

                  ขัน้ตอนที1่0 ยกรา่งกฎหมาย 

                  ขัน้ตอนที1่1 จดัดาํเนินการศาลพาณชิย ์เพื่อใชข้อ้มลูเป็นศาลนํารอ่ง 

                  ขัน้ตอนที1่2 ปรบัปรงุยกรา่งกฎหมาย และนําเสนอขอความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒิ 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

                  ขัน้ตอนที ่13 ประชุมเสนอรา่งกฎหมายต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ย

การพฒันา 
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