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บทคดัย่อ 

 คาํเฉพาะทางการคา้หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัว่า INCOTERMS มบีทบาทสาํคญัต่อวงการ

การคา้ระหว่างประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากบรรดาพ่อคา้ต่างยอมรบั INCOTERMS โดยระบุ

เป็นเงือ่นไขเขา้ไป ในสญัญาเพื่อกําหนดสิทธหิน้าทีร่ะหว่างคู่สญัญาในการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ ทัง้น้ีเพื่อช่วยลดปญัหาความเขา้ใจคลาดเคลื่อน อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างของ

ประเพณทีางการคา้ในแต่ละประเทศ 

 การบงัคบัใชค้าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ

บรรดาพ่อคา้ต่างยอมรบัแล ะถอืปฏบิตัติามเงือ่นไข เพราะต่างฝา่ยต่างยอมรบัถงึหลกั การมอียู่

และเคารพการตดัสนิใจระหว่างกนั ซึง่ในหลายประเทศไดย้อมรบัคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS เป็นหลกัทีส่ามารถบงัคบัได ้แต่บางประเทศกย็อมรบัเป็นแต่เพยีงธรรมเนียม

ปฏบิตัทิางการคา้เท่านัน้ 

 ในประเทศไทยปจัจบุนัยงัไมย่อมรบัถงึสภาพบงัคบัทางกฎหมายของ INCOTERMS แต่

อยา่งใด เป็นแต่เพยีงหลกัของการเคารพการตดัสนิใจทีต่กลงกนัระหว่างคู่สญัญาตราบเท่าทีไ่ม่

ขดัต่อกฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน เมือ่เกดิปญัหากรณพีพิาท

ระหว่างคู่สญัญาในทางการคา้ระหว่างประเทศเกี่ ยวเน่ืองกบัคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS 

ขึน้สู่ศาลไทย และในการดาํเนินกระบวนพจิารณาคดขีองศาลไทยหากขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าตอ้ง

ใชก้ฎหมายไทยในการวนิิจฉยัตดัสนิขอ้พพิาทดงักล่าว กฎหมายไทยในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
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ทางการคา้ระหว่างประเทศยงัไมม่กีารบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะจงึตอ้ง นําประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยม์าปรบัใชก้บัสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศซึง่บางส่วนอาจสามารถปรบัใชไ้ด้

ในทางการคา้ เพราะไมม่คีวามแตกต่างมากนกั แต่บทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยบ์างส่วนกไ็มส่อดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศ ทาํใหก้ารตดัสนิข้ อ

พพิาทของศาลไทยบางครัง้เป็นไปในทางทีข่ดักบัหลกัการปฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบตามมาอยา่งมากมาย 

 ประเดน็ปญัหาทีส่าํคญัของขอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศอนัเกีย่วกบั 

INCOTERMS ประการแรก คอื กรณทีีคู่่สญัญามไิดต้กลงกนัโดยชดัแจง้ใหนํ้า INCOTERMS มา

บงัคบัใชก้บัสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศศาลไทยจะนํา INCOTERMS มาปรบัใชไ้ดห้รอืไม ่

หรอืประการทีส่องแมคู้่สญัญาจะระบุใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญาซือ้ขายระหว่าง

ประเทศ แต่ INCOTERMS มสีถานะอยา่งไรตามกฎหมายไทย 

 ทัง้สองกรณยีงัคงเป็นปญัหาทีป่จัจบุนัยงัไม่ มคีาํตอบทีแ่น่ชดั เพราะกฎหมายไทยไมม่ี

บทบญัญตัใินเรือ่งดงักล่าวไว ้ซึง่ในเรือ่งน้ีไดม้ผีูรู้ห้ลายท่านเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหา

แต่ยงัไมม่ขีอ้ยตุทิีแ่น่ชดั ผูศ้กึษาจงึไดท้าํการศกึษาในประเดน็ขา้งตน้และไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข

แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี 

 1.  ยกสถาน ะ INCOTERMS เป็นกฎหมายโดยการบญัญตัพิระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคาํ

เฉพาะทางการคา้ หรอืทีเ่รยีกว่า INCOTERMS ซึง่แนวทางน้ีเป็นแนวทางทีม่คีวามชดัเจนใน

เรือ่งการแกไ้ขสถานะทางกฎหมายใหส้ามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมายไทย แต่ขอ้ดอ้ยของแนว

ทางแกไ้ขน้ีเป็นกรณทีีบ่ทบญัญตัจิะไมค่รอบคลุ มเพราะ INCOTERMS กําหนดเพยีงเงือ่นไข 

สทิธหิน้าทีข่องผูซ้ือ้และผูข้ายเท่านัน้ 

 2.  แกไ้ขกฎหมายใหย้อมรบัสถานะของ INCOTERMS โดยการบญัญตัพิระราชบญัญตัิ

ทีว่่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้ โดยการนําอนุสญัญาสหประชาชาต ิว่าดว้ยการซือ้

ขายสนิคา้ระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายแมแ่บบ (Model Law) และผนวกคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS เขา้ไปในรา่งกฎหมายฉบบัดงักล่าว โดยไมจ่าํตอ้งระบุว่า INCOTERMS นัน้เป็น

ในรปูแบบใด แต่ในบทบญัญตัติอ้งมบีทวเิคราะหศ์พัท ์ INCOTERMS ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด

ของสภาหอการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่แนวทางน้ีจะสาม ารถแกไ้ขปญัหาการคา้ระหว่างประเทศ

ไดอ้ยา่งครบถว้นทุกประเดน็รวมทัง้ในเรือ่งสถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ทีส่ามารถ

บงัคบัได ้

 3.  ยกรา่งประมวลกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศขึน้มาโดยตรง โดยการรวบรวม

กฎหมายเกีย่วกบัการซือ้ขาย คาํเฉพาะทางการคา้ การชาํระราคา การขนส่งสนิคา้ร ะหว่าง

ประเทศมารวมไวใ้นฉบบัเดยีวกนั แนวทางน้ีสามารถแกไ้ขปญัหาไดใ้นระยะยาวอยา่งครบถว้น

ทุกประเดน็ แต่ขอ้ดอ้ยก ็คอื ระยะเวลาในการศกึษาและการดาํเนินการยกรา่ง อกีทัง้การบงัคบั
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ใชใ้ชเ้วลาทีน่านมาก ดงันัน้จงึไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าทีเ่ป็นปญัหาอยูใ่นปจัจบุนั แต่

ในอนาคตคาดว่าจะมกีารศกึษาและดาํเนินการปรบัปรงุกฎหมายตามแนวทางน้ีต่อไป  

  แนวทางทัง้หมดน้ีเป็นขอ้เสนอแนะในทางกฎหมายเพื่อดาํเนินการแกไ้ขต่อไปในอนาคต  

 

ABSTRACT 

 

 Commercial technical term or so called “INCOTERMS” plays very crucial role in 

international trade arena because all traders accept INCOTERMS. They always specify 

INCOTERMS in the agreements to determine the rights and duties between the parties 

in the international sales of goods in order to reduce problems of misunderstanding due 

to the differences of commercial traditions in each country.  

 With regard to the enforcement of commercial term or INCOTERMS in the 

Contracts for the International Sales of Goods (CISG), all traders agree and comply with 

the conditions since they accept the principles of existence and respect in mutual 

decisions. However, many countries accept the commercial technical term or 

INCOTERMS as the enforceable principle while some countries accept it as merely 

commercial customary practice.  

 Currently, Thailand has not yet accepted the legal sanction of INCOTERMS, but 

it has been recognized as only the principle of respect in decisions, which has been 

agreed between the parties as far as it is not contrary to the law, public order and 

people’s good morals. When there are disputed cases between parties in the 

international trade in connection with INCOTERMS and such cases are brought into 

Thai courts and in the trail procedures by Thai courts, if the facts appear that Thai laws 

shall be applied in the consideration and decision-rendering of such disputes, Thai laws 

in relation to the international trade have not been prescribed specifically. Consequently, 

the Civil and Commercial Code can be applied to the Contract for the International 

Sales of Goods (CISG). In this regard, some parts of the Civil and Commercial Code 

shall be applied because there are no any differences, but some are not consistent with 

the customary practices in the international trade. As a result of this, the decisions of 

the dispute by Thai courts sometimes tend to be contrary to the customary practices in 

the international trade. This can create a number of incoming impacts accordingly. 

 The main problematic issues of disputes in the international trade in connection 

with INCOTERMS are: firstly, in the case where the parties do not agree explicitly to 



 ซ 

apply INCOTERMS to the Contract for the International Sales of Goods (CISG), can 

Thai courts apply INCOTERMS? or secondly, although the parties agree to apply 

INCOTERMS to the Contract for the International Sales of Goods (CISG), what is the 

legal status of INCOTERMS according to Thai law? 

 Both cases are still pending problems in which there are presently no explicit 

answers because Thai laws with regard to such issues have not prescribed. In this 

regard, there have been a lot of gurus who have suggested the possible ways to 

redress such problems, but there is no explicit final resolution. The author, 

consequently, studies the aforesaid issues and suggests the possible resolution which 

can be divided into 3 (three) ways as follows: 

1. The status of INCOTERMS should be regarded as the law by prescribing the 

Act on the commercial technical term or so called “INCOTERMS”. This is the 

explicit guideline to amend the legal status to be enforceable according to 

Thai law. However, the weak point of this possible way is that the legal 

provisions shall not cover because INCOTERMS prescribes only conditions 

on rights and duties of sellers and buyers;  

2. The law should be amended to recognize the status of INCOTERMS by 

prescribing the Act on the International Sales of Goods. In this regard, the 

United Nation Convention on Contract for the International Sales of Goods 

(CISG) should be applied as model law and the technical commercial term 

or INCOTERMS should be annexed into the draft of the said law without 

specifying what forms of INCOTERMS are. However, the legal provisions 

should include the vocabulary analysis of INCOTERMS in accordance with 

the provisions of the International Chamber of Commerce. By this way, the 

problems of international trade can be completely redressed in all issues 

together with the legal status of INCOTERMS which can be enforceable;  

3. The Code of International Trade should be directly drafted by gathering the 

laws relating to the sales, commercial technical term, payment, international 

transportation into one volume. By this way, the problems should be 

completely resolved in long run in every issue. However, the weak point is 

that it is time consuming for the study and drafting as well as enforcement. 

Consequently, the impromptu problems which are pending at present can 
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not be resolved, but it is hope that there will be the study and the 

amendment of law according to this guideline in the future accordingly.   

 All of these possible ways are regarded as the legal suggestions to be amended 

accordingly in the future. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 การตดิต่อระหว่างประเทศปจัจบุนันัน้นบัว่ามคีวามสาํคญักบัหลายประเทศมากเน่ืองจาก

การทีป่ระเทศของตนนัน้จะมกีารพฒันาและสามารถแขง่ขนักบันานาอารยประเทศไดน้ัน้ตอ้งมี

ปฏสิมัพนัธก์บัประเทศอื่น ๆ ส่วนหน่ึงของการตดิต่อ ทีม่คีวามสาํคญัของแต่ละประเทศ นัน่คอื 

การคา้ระหว่างประเทศ ซึง่การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไดม้กีารปฏบิตัมิาตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปจัจบุนัอนัมกีารตดิต่อซือ้ขายกนัอยา่งเป็นระบบและการคา้ระหว่างประเทศไดม้วีวิฒันาการ

อยา่งรวดเรว็ ในการคา้ระหว่างประเทศนัน้เป็นความสมัพั นธท์ีเ่กดิขึน้ทุกระดบั กล่าวคอื ไมว่่า  

จะเป็นหน่วยงานของรฐั กลุ่มนกัธุรกจิหรอืทีเ่รยีกกนัว่ากลุ่มพ่อคา้ หรอืแมก้ระทัง่กลุ่มของ

ผูบ้รโิภคเอง  

การทีก่ารคา้ระหว่างประเทศมลีกัษณะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการตดิต่อกนัในลกัษณะขา้ม

ประเทศ หรอืมนิีตสิมัพนัธร์ะหว่าง ประเทศ ซึ่ งจะตอ้งปฏบิตักิารตามสญัญา คู่สญัญาจะตอ้ง

ดาํเนินการทีเ่กีย่วกบัการคา้ทัง้หมดข้ ามประเทศ ดงันัน้ ผลทีต่ามมา คอื เมือ่ปฏสิมัพนัธท์ีม่ ี  

หลายประเทศเขา้มาเกีย่วขอ้งกนัในทางปฏบิตั ิโดยคู่สญัญาอยูค่นละประเทศ ก่อใหเ้กดิการ   

กา้วล่วงเขา้สู่เขตอธปิไตยของหลายประเทศ แม้ การคา้ระหว่างประเทศจะเป็นเรือ่งของเอกชน

ตกลงกนัเองแต่เน่ืองจากการคา้นัน้ตอ้งตกอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองและควบคุมของแต่ละประเทศ 

แมค้วามศกัดิส์ทิธิใ์นเรือ่งการแสดงเจตนาของเอกชนในแต่ละประเทศใหค้วามคุม้ครองทุกเจตนา

ตราบเท่าทีไ่มข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยตามกฎหมาย แต่แน่นอนว่าเมือ่เอกชนจะดาํเนินธุรกรรม

ใด ๆ แลว้แมจ้ะเป็นเรือ่งของฝา่ยเอกชน  แต่รฐัของแต่ละประเทศทีเ่ กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่าง

ประเทศกต็อ้งเขา้มามบีทบาททีส่าํคญัในการควบคุมดแูลใหเ้อกชนปฏบิตักิารดาํเนินธุรกิ จของ

ตนเท่าทีไ่มข่ดัต่อกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ดงันัน้ จงึ เป็นสิ่งทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดเ้ลยว่านกัธุรกจิ

ระหว่างประเทศทัง้หลายจะตอ้งเผชญิกบักฎหมายของหลาย ๆ ประเทศทีเ่ขา้มาในลกัษณะเป็น

จดุเกาะเกีย่วกบัธุรกจิระหว่างประเทศนัน้ ๆ นัน่คอืจดุเริม่ตน้ของความยุง่ยากและปญัหาระหว่าง

การบงัคบัตามกฎหมายของแต่ละประเทศและการดาํเนินธุรกจิระ หว่างประเทศของบรรดาพ่อคา้

ทีต่อ้งการความสะดวกรวดเรว็ต่อการดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศของตน เพราะนัน่ หมายถงึ  

ผลประกอบการและความสญูเสยีทีม่มีลูค่ามหาศาล   

 การทีพ่่อคา้ระหว่างประเทศประสบกบัปญัหาเกีย่วกบักฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่  

เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศนัน้คอื ปญัหาความไมแ่น่นอนของกฎหมายทีจ่ะเขา้มา
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บงัคบัใชก้บั การคา้ ระหว่างประเทศหากเกดิปญัหาขอ้พพิาทของบรรดาพ่ อคา้ต่าง ๆ เพราะ

ขอ้จาํกดัทางดา้น ธรรมเนียม วฒันธรรม ภาษา และทีส่าํคญัระบบกฎหมายและบทบญัญตัิ

กฎหมายทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละประเทศอาจก่อใหเ้กดิผลรา้ยม ากกว่าผลดต่ีอวงการธุรกจิ

ระหว่างประเทศ ไมว่่าจะเป็นระยะเวลาในการดาํเนินคด ีค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินคด ีและ อาจ

ส่งผลกระทบต่อการชะลอตวัของระบบเศรษฐกจิ 

 ในอดตีการคา้ระหว่างประเทศเมือ่เกดิขอ้พพิาททางการคา้จะดาํเนินการตดัสนิโดย

พ่อคา้ และกฎเกณฑท์ีนํ่ามาใชต้ดัสนิคอื ธรรมเนียมปฏบิตัิหรอืประเพณีของพ่อคา้ (Customs of 

merchant) เมือ่มกีารนําประเพณดีงักล่าวมาบงัคบัใชต้ดิต่อกนันาน ประเพณดีงักล่าวก็กลายเป็น

กฎหมาย ทีเ่รยีกว่า กฎหมายพ่อคา้
1
 

 ต่อมา ได้เกดิการ ปฏวิตัอุิตสาหกรรม ขึน้ในประเทศองักฤษในช่วงปี ค .ศ.1750- 1850    

ทาํใหก้ารคา้ระหว่ างประเทศพฒันาไปมาก  แต่ไมส่ามารถสรา้งกฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบักบั การคา้

ระหว่างประเทศได้ ทนั จงึไดนํ้าประเพณปีฏบิตัขิองพ่อคา้มาเป็นหลกัเกณฑใ์นการตดัสนิกรณี

เมือ่เกดิขอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศขึน้ และไดนํ้าพ่อคา้เหล่านัน้มาดาํเนิ นการตดัสนิ  

ขอ้พพิาท จงึกลายเป็น กฎหมายของพ่อคา้ ต่อมา กฎหมายของพ่อคา้ ไดถู้กผนวกเขา้เป็นส่วน

หน่ึงของกฎหมายระบบคอมมอนลอว ์( Common Law)
2
 

 ปจัจบุนัหลายประเทศไดด้าํเนินการพฒันาความเชื่อมโยงดา้นการคา้ ทาํให้ การคา้

ระหว่างประเทศ มกีารขยายตวั มากขึน้ ดงัเช่น มกีารก่อ นิตสิมัพนัธท์างการคา้ระหว่างประเทศ 

การขนส่งสนิคา้จากประเทศหน่ึงไปยงัอกีประเทศหน่ึง การชาํระราคาสนิคา้ หรอืแมแ้ต่กฎหมาย

ทีนํ่ามาบงัคบัใชก้บัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้กบันิตสิมัพนัธร์ะหว่างประเทศในเรือ่งการคา้ 

 สิง่หน่ึงทีม่คีวามสาํคญัมา กสาํหรบัธุรกจิระหว่างประเทศ คอื ธรรมเนียมปฏบิตัใิน     

ทางการคา้ซึง่คนทั ่วไปส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นกฎหมายพ่อคา้  (Lex Merchant) อนัเป็นเรือ่งที่   

นกัธุรกจิไดร้ว่มกนัวางขอ้ปฏบิตัแิก่กนัในทางการคา้ระหว่ างประเทศและยดึถอืปฏบิตัมิา หลาย

เรือ่ง อาทเิช่น การรา่งตวัอยา่งของสญัญาทีเ่รยีกว่า ขอ้กําหนดทัว่ไป (general conditions) หรอื

ตวัอยา่งของสญัญาทีเ่รยีกว่า สญัญามาตรฐาน (standard form contract) มาเสนอใหส้มาชกิใน

กลุ่มเฉพาะใช ้เช่น สญัญามาตรฐานของสมาคมการคา้กลุ่มขา้วโพดแห่งกรงุลอนดอน  (London 

Corn Trade Corporation)
3
 หรอืที่ไดร้บัความนิยมจากวงการการคา้ระหว่างประเทศและยดึถอื

ปฏบิตัเิรือ่ยมา นัน่กค็อื “คาํเฉพาะทางการคา้” (Trade Terms)  

                                                 
1 ชวลติ อตัถศาสตร,์ “กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ.” ใน คู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายระหว่าง 

ประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา, 2545), หน้า 24. 
2 พนัธุท์พิย ์ กาญจนะจติรา สายสนุทร, คาํอธบิายกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ แผนกคดบีุคคล  

ภาคหน่ึง, พมิพค์รัง้ที2่, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพว์ญิ�ชูน, 2543), หน้า 178. 
3 พนัธุท์พิย ์ กาญจนะจติรา สายสนุทร, ทาํไมจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํใหก้ฎหมายการคา้ระหว่าง 

ประเทศเป็นเอกภาพ, (กรุงเทพมหานคร, 2538). 
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 คาํเฉพาะทางการคา้  (Trade Terms) ถูกบญัญตัขิึน้โดย หอการคา้นานาชาต ิ (ICC : 

International Chamber of Commerce) เรยีกว่า INCOTERMS (International Commercial 

Terms) ซึง่เกดิจากทางปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ สรา้งขึน้เพื่ อแกป้ญัหาความเขา้ใจ

ขอ้ตกลงทางดา้น การคา้ระหว่างประเทศของนกัธุรกจิ ทีแ่ตกต่างกนัของ บรรดาพ่อคา้ระหว่าง

ประเทศ INCOTERMS ไดถู้กบญัญตัขิึน้ครัง้แรกในปี ค .ศ. 1936 
4
 และไดพ้ฒันาคาํเฉพาะน้ี  

เพื่อใชท้างดา้นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  INCOTERMS ไดถู้กพฒันามาแลว้หลายต่ อ

หลายครัง้เพื่อใหท้นัต่อสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัปิระเพณทีาง

การคา้ระหว่างประเทศ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป มกีารพฒันาครัง้ล่าสุดคอื INCOTERMS 2000 มผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ค.ศ.2000 ปจัจบุนัการกําหนดขอ้ธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการคา้

เพื่อการปฏบิตักินัในกลุ่มสามารถดาํเนินกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้จงึเกดิธรรมเนียม

การคา้ระหว่างประเทศขึน้มา ผลของการกําหนดแนวปฏบิตัริะหว่างพ่อคา้ดว้ยกนัเองนัน้สามารถ

ทาํใหก้ารคา้ระหว่างประเทศดาํเนิน ไปโดยประสบกบัปญัหาใหน้้อยทีสุ่ด  เน่ืองจากกฎเกณฑไ์ด้

ถูกกําหนดโดย ผูท้ีอ่ยูใ่นทางดา้นการดาํเนินธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศยอ่มทราบดวี่าสิง่ไหน

สาํคญัและยดึถอืธรรมเนียมปฏบิตัแิบบน้ีอยา่งกวา้งขวางและไดร้บัการยอมรบั  เพราะธรรมเนียม

ปฏบิตัดิงักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการคา้ระหว่างประเทศอยา่งแทจ้รงิ สอดคลอ้งกบั

วชิาชพี  สอดคลอ้งกั บความตอ้งการของยคุสมยั สรา้งความเขา้ใจทางการคา้ระหว่างประเทศ     

ทีต่รงกนั และทีส่าํคญัทีสุ่ดเป็นเอกภาพ ซึง่เป็นทางออกทีห่อการคา้ระหว่างประเทศเสนอให้

เกดิขึน้ แต่ธรรมเนียมปฏบิตัขิองทางกลุ่มพ่อคา้นัน้ไมถ่อืว่าเป็นกฎหมายเน่ืองจากธรรมเนียม

ดงักล่าวใชเ้ฉพาะกลุ่มเ ท่านัน้ ไมม่ผีลต่อบุคคลทัว่ไปหรอืการคา้ภายในประเทศ รฐัส่วนใหญ่

มกัจะไมย่อมรบัความชอบดว้ยกฎหมายของธรรมเนียมปฏบิตัดิงักล่าว เพราะถอืว่ารฐัเท่านัน้    

ทีส่ามารถตรากฎหมายเพื่อบงัคบัใช ้ ทาํใหศ้าลไมส่ามารถนํา ธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการคา้

ระหว่างประเทศ มาใชใ้นการตดัสนิข้ อพพิาทได้ และปญั หาทีผู่ป้ระกอบการคา้ตอ้งเผชญิ คอื 

ความแตกต่างทางดา้นกฎหมายของแต่ละประเทศทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ 

และทีส่าํคญั การคา้ระหว่างประเทศตอ้งการความคุม้ครองจากกฎหมายทีเ่หมาะกบันิตสิมัพนัธ์

ของเอกชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะสญัญา
5
 

 การที ่ INCOTERMS ถูกบญัญตัขิึน้มาใชก้นัอยา่งแพรห่ลายและเป็นเวลานาน ไดร้บั  

การยอมรบัจากทัว่โลก แมจ้ะเป็นเพยีงขอ้ตกลงซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิทีคู่่สญัญาตกลงยอมรบัเอา 

INCOTERMS มาบงัคบัใชก้บัสญัญา เพื่อแกไ้ขปญัหาทางการคา้ระหว่างประเทศ หลายประเทศ

ไดย้อมรบัถงึความมสีถานะและมี สภาพบงัคบัตามกฎหมาย เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา สาํหรบั

ประเทศไทยไดม้กีารตดิต่อทางการคา้ระหว่างป ระเทศกบัหลายประเทศในโลก และมลูค่าการ

                                                 
4 INCOTERMS 2000, Paris, ICC Publication No. 560, p 7.  
5 คนึง ฤาชยั, กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพว์ญิ�ชูน, 2541), หน้า 38. 
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นําเขา้และส่งออกซึง่สนิคา้กม็มีลูค่ามากขึน้ทุกปี ทัง้ยงัดาํเนินการพฒันาในหลาย ๆ ดา้นที่

เกีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพเ ทยีบเท่าประเทศอื่น ๆทีม่อีํานาจต่อรอง

ทางการคา้สงู แต่สิง่หน่ึงทีป่ระเทศไทยประสบกบัปญัหาทีส่าํคญัในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้

ระหว่างประเทศ  คอื กฎหมายทีจ่ะนํามาปรบัใชใ้นกรณเีกดิขอ้พิ พาทในทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ เพราะระบบกฎหมายของไทย  ปจัจบุนัยงัไมม่กีฎหมายทีเ่กี่ ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่าง

ประเทศโดยตรง อนันํามาซึง่ปญัหาทีเ่กดิ ขึน้ กรณเีช่น คาํพพิากษาฎกีาที ่ 3046 /2537        

เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากกฎหมายของไทย ไมส่อดคลอ้งกบัประเพณทีางการคา้ ระหว่าง

ประเทศ ซึง่กรณี  พพิาททีเ่กีย่วกบัสญัญาซือ้ข ายระหว่างประเทศในสนิคา้ขา้ วน่ึงระหว่างโจทก์   

ผูซ้ือ้ซึง่เป็นบรษิทัในต่างประเทศและจาํเลยผูข้ายซึง่เป็นบรษิทัในประเทศไทย โดยไดต้ดิต่อ

สัง่ซือ้ขา้วน่ึงกนัโดยทางโทรพมิพ ์และกําหนดเงือ่นไข ราคาเป็นขอ้ตกลงการคา้ INCOTERMS 

แบบ FOB โจทกผ์ูซ้ือ้ไดเ้ปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติกบัธนาคารของตนในต่างประเท ศและธนาคาร

ดงักล่าวไดเ้ปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติผ่านมายงัธนาคารในประเทศไทย เพื่อชาํระราคาสนิคา้ใหแ้ก่

จาํเลย และโจทกไ์ดแ้จง้ใหจ้าํเลยทราบว่าจะนําเรอืมารบัสนิคา้ทีท่่า เรอืกรงุเทพ ระหว่างเวลา     

ทีก่ําหนดต่อมาจาํเลยมหีนงัสอืถงึโจทกป์ฏเิสธทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ตามสญัญา โจทกจ์ึ งมาฟ้องคดี

ต่อศาลไทย  ศาลพพิากษาว่า สญัญาซือ้ขายไดเ้กดิขึน้แลว้เมื่ อการเจรจายตุลิงตามโทรพมิพ ์

และจาํเลยไมส่ามารถจดัส่งขา้วน่ึงใหโ้จทกไ์ด ้แต่เมือ่ไมป่รากฏหลกัฐานของสญัญาซือ้ขาย  การ

ชาํระหน้ีบางส่วนหรอืการวางมดัจาํหรอืลงลายมอืชื่อของจาํเลยทีต่อ้งรบัผดิแลว้ โจทก์ จงึไม่

สามารถฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้ ทัง้น้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยม์าตรา 456 วรรค 2  

ทีร่ะบุไวว้่า “สญัญาจะขายหรอืจะซือ้ คาํมัน่ในการซือ้ขายทรพัยส์นิตามทีร่ะบุไวใ้นวรรคหน่ึง   

ถา้มไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งหน่ึงอยา่งใดลงลายมอืชื่อฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิเป็น สาํคญั หรอืได้

วางประจาํไว ้หรอืไดช้าํระหน้ีบางส่วนแลว้ จะฟ้องรอ้งใหบ้งัคบัคดหีาไดไ้ม่ " ซึง่ประเดน็ของการ

วนิิจฉยัของศาลน้ีไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์เป็นอยา่งมาก ปญัหาหน่ึงทีส่าํคญัเกดิขึน้จากการที่ ใน

อดตีไมม่กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศทีก่่ อนิตสิมัพนัธก์นัทางโทร-

พมิพอ์นัไมอ่าจมกีารลงลายมอืชื่อฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิไว ้แต่ต่อมานัน้ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ .ศ.2544 ขึน้เพื่อแกไ้ขปญัหาการลงลายมอืชื่อทาง

อเิลก็ทรอนิกสน์ัน้สามารถนํามาเป็นหลกัฐานการฟ้องรอ้งเพื่อบงัคบัคดไีด้  และอกีส่วนหน่ึงของ

การวนิิจฉยัของศาลในขอ้พพิาทดงักล่าวนัน้ ศาลไทยไดต้คีวามในเรือ่งดงักล่าวไมส่อดคลอ้ง   

กบัแนวปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ
6
 กรณกีฎหมายของไทยนัน้ยงัคงเป็นปญัหาในเรือ่ง

ของความสอดคลอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศอยูเ่น่ืองจากปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ี กฎหมาย

                                                 
6 กาํชยั  จงจกัรพนัธ,์ ขอ้สงัเกตคาํพพิากษาศาลฎกีาคดสีญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ, 47 ดุล 

พาห 55, 59 (พฤษภาคม – สงิหาคม 2543). 
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศโดยต รง รวมถงึการยอมรบัถงึสถานะทาง กฎหมาย       

ของบรรดาขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศของบรรดาพ่อคา้ระหว่างประเทศดว้ย 

 สถานะทางกฎหมายของไทยโดยเฉพาะทีม่ต่ีอ INCOTERMS อนัเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิ

ทางการคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมของ บรรดาพ่อคา้ในการคา้ระหว่างประเทศทีไ่ดก้ําหนดคาํเฉพาะ

ขึน้มาเพื่อใชใ้นการทาํสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศเพื่อกําหนดสทิธหิน้าทีร่ะหว่างกนันัน้ 

ตามกฎหมายไทยไมถ่อืว่าเป็นกฎหมายเพราะเป็นเพยีงธรรมเนียม ปฏบิตัใินทางการคา้ระหว่าง

ประเทศซึง่ไมม่สีภาพบงัคบั
7
  

 ปญัหาของข้ อพพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะขอ้พพิาท           

ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั INCOTERMS กรณทีีคู่่สญัญาระบุใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญา

ระหว่างประเทศกด็ ีและปญัหาว่า หากคู่ความไมไ่ดต้กลงกนัในเรือ่งใหนํ้า INCOTERMS มา

บงัคบัใชก้บัสญัญากด็ ีศาล จะตดัสนิคดน้ีีอยา่งไร จะใชก้ฎหมายและบทบญัญตัมิาตราใดใน    

การตดัสนิขอ้พพิาท ศาลจะดาํเนินการนํา INCOTERMS   มาบงัคบัใชไ้ดห้รอืไม ่และศาลจะ

ตคีวามกฎหมายไปในทศิทางใดและหากเกดิขอ้โตแ้ยง้ของบรรดาคู่สญัญาถงึเรือ่งการตี ความ  

จะมแีนวทางในการแกไ้ขปญัหาที่ ย ัง่ยนืของประเทศไทยอยา่งไรเพื่อใหเ้ป็นที่ ยอมรบัจากบรรดา

ประเทศคู่คา้ ซึง่เป็นปญัหาทีต่อ้งการคาํตอบอยา่งเรง่ด่วน เพราะนกั ธุรกจิระหว่างประเทศไม่

สามารถยอมรบักฎหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน นอกจากนัน้ ความไมส่อดคลอ้ง

ดงักล่าวยงัคงถูกมองว่าเป็นสิง่ทีไ่มเ่อือ้ต่อการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ  

 กฎหมายของไทยจงึ จาํเป็นอยา่งมากทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาเพื่อใหท้นัต่อภาวการณ์

แขง่ขนัและการคา้ระหว่างประเทศทีพ่ฒันาอยา่งรวดเรว็ อกีทัง้การทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศ    

ทีร่บัการลงทุนคงหลกีเลีย่งไมไ่ดต่้อขอ้กําหนดขอ้บงัคบัทีน่านาอารยประเทศทัว่โ ลกยอมรบัและ

ถอืปฏบิตัติาม  ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีป่ระเทศไทยควรทีจ่ะตอ้งพฒันาประเทศของเรา

ใหต่้างชาตสิามารถยอมรบัไดใ้นระดบัหน่ึงซึง่ไมว่่าจะเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ระหว่าง

ประเทศหรอืบทบญัญตัขิองกฎหม ายทีส่ามารถรองรบัการเจรญิเตบิโต  โดยเฉพาะทางดา้น

การคา้ระหว่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพสอดรบักบัการลงทุนของต่างชาตเิพื่อเป็นการพฒันา

ประเทศและไมถู่กมองว่าลา้หลงัจนประชาคมโลกและบรรดาพ่อคา้ต่างประเทศไมส่ามารถ

ยอมรบักฎหมายและแนวปฏบิตัขิองไทย ในทางการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบทัง้

ทางดา้นการลงทุนและเศรษฐกจิรวมถงึภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทย 

 

 

 

                                                 
7 จรญั  ภกัดธีนากุล , สถานะและสภาพบงัคบัของ INCOTERMS ในกฎหมายไทย , บทบณัฑติ :วารสารรพี, 

(2546), หน้า 50 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึธรรมเนียมปฏบิตัใินเรือ่งการคา้ระหว่างประเทศ 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสทิธหิน้าทีต่ามขอ้บงัคบัใน  INCOTERMS  ในทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

3. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึสถานะของ  INCOTERMS ตามกฎหมายไทย  และขอ้พพิาท            

อนัเกีย่วขอ้งกบั INCOTERMS ในศาลไทย 

4. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ขกรณขีอ้พพิาทตามกฎหมายไทยในประเดน็ของ 

INCOTERMS  

5. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ขกฎหมายของไทยในการใหเ้ป็นไปในทางสอดคลอ้งกบั

การคา้ระหว่างประเทศ 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

 การค้ าระหว่างประเทศปจัจบุนัมคีวามกา้วหน้าขึน้มากเพื่อใหท้นัต่อความเจรญิและ

พฒันาประเทศใหท้ดัเทยีมนานาประเทศ ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาทัง้ทางดา้นเทคโนโลยี

และองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัและสามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้สิง่หน่ึง  

ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงทีม่บีทบาทกบัการควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ ของประเทศ นัน่คอื กฎหมาย 

หากกฎหมายภายในเอือ้ต่อการตดิต่อคา้ขายและมบีทบาทสาํคญักบัการพฒันา  อกีทัง้หากไดร้บั

การยอมรบัจากต่างประเทศ ประเทศไทยจะสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดต่้อไปในอนาคตอยา่ง   

มมีาตรฐานและยอมรบัได ้

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

 ศกึษาสถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย โดยศกึษาเฉพาะ

กฎหมายไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  อกีทัง้ประเดน็ปญัหา ที่มขีอ้

พพิาทขึน้สู่ศาลไทยกรณ ีทีแ่มว้่าคู่สญัญา ในสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ จะระบุโดยชดัแจง้   

ใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้ั งคบัแก่สญัญาแต่เน่ืองจาก INCOTERMS เป็นเพยีงขอ้ตกลง        

ทีซ่ึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ  ดงันัน้คู่ความฝา่ยทีก่ล่าวอา้งตอ้งนําสบืในประเดน็การนํา INCOTERMS  

มาใชบ้งัคบัแก่สญัญาและปญัหาทีคู่่สญัญาไมร่ะบุโดยชดัแจง้ใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบั   

เป็นส่วนหน่ึงของสญัญา ศาลไทยจ ะตดัสนิขอ้พพิาทนัน้อยา่งไร รวมทัง้หาแนวทางการแกไ้ข

ปญัหาในประเดน็ดงักล่าว  และแนวทางในการพฒันากฎหมายของไทยใหม้คีวามสอดคลอ้ง     

กบัการคา้ระหว่างประเทศต่อไป  
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1.5 วิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาประเดน็ดงักล่าวใชว้ธิกีารศกึษาโดยการวจิยัเอกสารโดยศกึษาจากขอ้กําหนด

ต่าง ๆ ใน  INCOTERMS 2000 ของ ICC ตําราเอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้

ระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทย คาํพพิากษาศาลฎกีา  วารสารทาง

กฎหมาย บทความ และเวบ็ไซด ์(Website)  

 

1.6 นิยามศพัท ์

 

 INCOTERMS หมายถงึ INCOTERMS 2000 ตามขอ้กําหนดของ ICC (International 

Chamber of Commerce)  

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. เขา้ใจถงึธรรมเนียมปฏบิตัใินเรือ่งการคา้ระหว่างประเทศ 

2. เขา้ใจถงึสทิธหิน้าทีต่ามขอ้บงัคบัใน  INCOTERMS  ในทางการคา้ระหว่างประเทศ 

3. เขา้ใจถงึสถานะ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย และขอ้พพิาทอนัเกีย่วขอ้งกบั 

INCOTERMS ในศาลไทย 

4. เขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ขกรณขีอ้พพิาทตามกฎหมายไทยในประเดน็ของ INCOTERMS  

5. เขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ขกฎหมายของไทยในการใหเ้ป็นไปในทางสอดคลอ้งกบัการคา้

ระหว่างประเทศ 
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บทท่ี  2 

INCOTERMS 

 

 

2.1 บทบาทของ INCOTERMS ต่อสญัญาซ้ือขายระหว่างประเทศ 

 

ความเป็นมา 

  

 การคา้ระหว่างประเทศตามสั ญญาซือ้ขายระหว่างประเทศส่วนใหญ่กําหนดสทิธหิน้าที่

ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ตามคาํเฉพาะทางการคา้ (Trade Terms)เพื่อความคล่องตวัประหยดัเวลา

ในการเจรจาต่อรอง ในการรา่งสญัญาและบ่งบอกถงึการกําหนดสทิธหิน้าทีร่ะหว่างคู่สญัญา แต่

เน่ืองจากความแตกต่างจากประ เพณทีางการคา้ของแต่ละประเทศ ก่อให้เกดิปญัหาความเขา้ใจ

คลาดเคลื่อนอนัเป็นสาเหตุของขอ้พพิาท  ซึง่ทาํใหเ้กดิปญัหาเ รือ่งการฟ้องรอ้ง ต่อมา สภา

หอการคา้ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ไดจ้ดัทาํคู่มอืการแปลความ

คาํเฉพาะทางการคา้ระหว่างปร ะเทศ เพื่อแกไ้ขปญัหาการเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนใหม้คีวามเขา้ใจ  

ทีต่รงกนั และเป็นการกําหนดคาํเฉพาะขึน้เพื่อแสดงสทิธหิน้าทีคู่่สญัญา ขอ้ตกลงเกีย่วกบัวธิกีาร

ส่งมอบสนิคา้ทีซ่ือ้ขายกนัและเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึราคาสนิคา้ทีแ่ตกต่า งกนัในแต่ละคาํเฉพาะ      

ทีก่ําหนดไว้  โดยเผย แพร่ ขึน้ครัง้แรกในปี ค .ศ .1936
8
 โดยกฎเกณฑด์งักล่าว รูจ้กัในนาม 

INCOTERMS 1936 ต่อมาไดม้กีารปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมต่อการคา้ระหว่างประเทศและ

สอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏบิตัทิาง การคา้ทีม่กีารพฒันาอยูต่ลอดเวลาหลายครัง้ ตัง้แต่ ปี ค.ศ.

1953, 1967, 1980, 1990 และครัง้ล่าสุดทีม่กีารแกไ้ขเมือ่วนัที ่ 1 มกราคม ค .ศ.2000 ในรปูของ 

INCOTERMS 2000 ทีใ่ชต่้อเน่ืองมา จนถงึปจัจบุนั ซึง่บรรดาพ่อคา้ต่างประเทศมกัจะใชค้าํ

เฉพาะทางการคา้เน่ืองจากมคีวามหมายแน่นอนใชย้ดึเป็นหลกัในการตกลงซือ้ขายระหว่าง

ประเทศ นอกจากน้ี ยงัมุง่ลดปญัหาความไมแ่น่น อนอนัเกดิจากการไมร่ะบุรายละเอยีดเกีย่วกบั

ภาระหน้าทีข่องคู่สญัญา
9
 

 

 

 

 

  

                                                 
8 INCOTERMS 2000, ICC Publication No. 560, p 9.   
9 Ibid, p 13. 
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 ในการยกรา่ง INCOTERMS คณะกรรมการรา่งของหอการคา้ระหว่างประเทศ           

ไดพ้จิารณาสิง่สาํคญั
10

 คอื 

1. การกําหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและแน่นอนทีสุ่ด เพื่อชีห้น้าทีค่วามรบัผดิของคู่สญัญา

แต่ละฝา่ย 

2. พจิารณามาตรการในการปฏบิตัทิีใ่ชก้นัมากทีสุ่ดเพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบั 

3. มุง่ทีจ่ะกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิของฝา่ยผูข้ายใหน้้อยทีสุ่ด โดยจะเปิดโอกาสให้

คู่สญัญาตกลงกนัเองในสญัญา ถา้ประสงคจ์ะใหผู้ข้ายมหีน้าทีค่วามรบัผดิมากขึน้ 

 

2.2 INCOTERMS 2000 

  

 INCOTERMS (International Commercial Terms) เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกกฎเกณฑร์ะหว่าง

ประเทศสาํหรบัก ารตคีวามคาํเฉพาะทางการคา้ ซึง่ ววิฒันาการมาจากธรรมเนียมปฏบิตัิ        

ของบรรดาพ่อคา้ระหว่างประเทศ ทีเ่รยีกกนัว่า Merchant Law หรอื กฎหมายพ่อคา้ โดย        

มวีตัถุประสงคเ์พื่อวางกฎเกณฑแ์ละกําหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  เป็นทีย่อมรบักนัในระหว่าง

ประเทศสาํหรบัสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ เพื่อแกไ้ขและลดปญัหาการแปลความ

คลาด เคลื่อน
11

 กรณปีระเพณทีางการคา้ในแต่ละ ประเทศทีแ่ตกต่างกนั การอา้งองิ 

INCOTERMS ในสญัญาซือ้ขาย ไดก้ําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในเรือ่งภาระหน้ าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง      

ของคู่สญัญาและช่วยลดความเสีย่งของความซบัซอ้นในขอ้กฎหมาย  อกีทัง้ทางหอการคา้

ระหว่างประเทศไดด้าํเนินการปรบัปรงุ INCOTERMS ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อใหท้นัต่อการ

พฒันาทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ รวมทัง้การดาํเนินธุรกรรมทางธุรกจิ ซึง่ในการกําหนด

รปูแบบของ INCOTERMS 2000 ทางหอการคา้ระหว่างประเทศไดเ้สนอคาํนิยามและรปูแบบ

ทัง้หมด 13 เงือ่นไข
12

 โดยไดผ้่านการปรบัปรงุแกไ้ขและบงัคบัใชใ้นปจัจบุนั 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ชวลติ อตัถศาสตร,์ “กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ.” ใน คู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายระหว่าง 

ประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 2545), หน้า 36.  
11 สรุพล อ่อนอุระ, INCOTERMS 2000, วารสารนิตศิาสตร ์ปีที ่30 (กรุงเทพมหานคร: 2543). 
12 INCOTERMS 2000, ICC Publication No. 560.    



 10 

2.3 วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต  

 

 การดาํเนินการกําหนดเงือ่นไขของ INCOTERMS เพื่อเป็นการจดัใหม้กีฎเกณฑร์ะหว่าง

ประเทศสาํหรบัการตคีวามเงือ่นไขทางการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อหลกีเลีย่งความไมแ่น่นอน

ของการตคีวามเงือ่นไขทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  

 INCOTERMS เป็นการกําหนดเพยีงแต่ สทิธ ิหน้าที ่ของคู่สญัญาซือ้ขายในเรือ่งการส่ง

มอบสนิคา้ทีข่าย และเกีย่วขอ้งกบัภาระหน้าทีท่ ั ้ งหลายทีไ่ดร้ะบุไวใ้หคู้่สญัญาจะตอ้งปฏบิตัแิละ

เกีย่วขอ้งกบัการกระจายความเสีย่งภยัของคู่สญัญา
13

 โดยทีคู่่สญัญาไดร้บัการกําหนดเงือ่นไข

อยา่งเสมอภาคไมม่ฝีา่ยใดไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ อกีทัง้ภาระหน้าทีใ่นการผ่านพธิกีารศุลกากร 

เพื่อการส่งออกและการนําเขา้ของสนิคา้  การบรรจหุบีห่อสนิคา้  ภาระหน้าทีข่องผูซ้ือ้ในการ   

รบัมอบสนิคา้ รวมทัง้ภาระหน้าทีใ่นการพสิจูน์ว่าภาระหน้าทีข่องตนไดถู้กปฏบิตัคิรบถว้นแลว้ 

แต่ INCOTERMS มไิดม้จีดุประสงค์ ทีจ่ะนํามาใชแ้ทนเงือ่นไขของสญัญา เพื่อใหเ้ป็นสญัญา       

ทีส่มบรูณ์
14

 

 ขอบเขตของการใช ้ INCOTERMS นัน้เป็นทีท่ราบกนัว่า INCOTERMS เป็นเพยีง

ขอ้กําหนดทีคู่่สญัญาสามารถตกลงนํามาบงัคบัใชใ้นสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศเท่านัน้   

ดงันัน้การบงัคบัใช ้ INCOTERMS ในสญัญาจงึอยูใ่นการตดัสนิใจทีจ่ะบงัคบัใชก้บัสญัญาเท่าที่

คู่สญัญายนิยอม แต่หากคู่สญัญาตกลงทีจ่ะนําเงื่ อนไขทีก่ําหนดไวใ้น INCOTERMS แต่ละ

รปูแบบคู่สญัญาตอ้งดาํเนินการผกูพนัตามขอ้กําหนดเงือ่นไขนัน้ ๆ เวน้แต่คู่สญัญาไดก้ําหนด

เงือ่นไขทีอ่าจแตกต่างจากเงือ่นไขที ่ INCOTERMS กําหนดกส็ามารถทาํไดเ้ท่าทีไ่มข่ดัต่อ   

ความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรม อนัดขีองประชาชน ซึง่การตกลงนํา INCOTERMS มาใช้        

ในสญัญาดงักล่าวผกูพนัเฉพาะคู่สญัญาเท่านัน้
15

 ไมส่ามารถนําไปมผีลบงัคบักบับุคคลภายนอก

แต่อยา่งใดและคู่สญัญาตอ้งรบัผดิตามสญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดัตามหลกัเกณฑ์   

ของการตอบแทนในสญัญาแก่กนั  

 

 

 

 

 
                                                 
13 สรุพล อ่อนอุระ, INCOTERMS 2000, วารสารนิตศิาสตร ์ปีที ่30 (กรุงเทพมหานคร: 2543). 
14 สทุธพิล ทวชียัการ. ปญัหาการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ : ความจาํเป็นของประเทศไทยในการ 

พฒันากฎหมายซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 2545). 
15 จรญั  ภกัดธีนากุล , สถานะและสภาพบงัคบัของ INCOTERMS ในกฎหมายไทย , บทบณัฑติ :วารสารรพี, 

(2546)  
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2.4 ประเภทของ INCOTERMS  

  

 ภายใต ้การกําหนดของ INCOTERMS 2000 ปจัจบุนัน้ี มรีปูแบบของเงือ่นไขทีก่ําหนด

สทิธหิน้าทีข่องคาํเฉพาะดงักล่าว ทัง้หมด 13 รปูแบบ
16

 คอื 

 

รปูแบบ ความหมายของคาํเฉพาะ 

1. EXW Ex  Works  ( ระบุสถานที ่) 

2. FCA Free  Carrier  ( ระบุสถานที ่) 

3. FAS Free  Alongside  Ship  ( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) 

4. FOB Free  On  Board  ( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) 

5. CFR Cost  and  Freight  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

6. CIF Cost, Insurance  and  Freight  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

7. CPT Carriage  Paid  To  ( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) 

8. CIP Carriage  and  Insurance  Paid  To 

( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) 

9. DAF Delivered  At  Frontier  ( ระบุสถานที ่) 

10. DES Delivered  Ex  Ship  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

11. DEQ Delivered  Ex  Quay  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

12. DDU Delivered  Duty  Unpaid  ( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) 

13. DDP Delivered  Duty  Paid  ( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 สรุพล อ่อนอุระ, INCOTERMS 2000, วารสารนิตศิาสตร ์ปีที ่30 (กรุงเทพมหานคร: 2543). 
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โดยทัง้หมดน้ีสามารถแยกเป็นหมวดหมูไ่ดท้ัง้หมด 4 หมวด
17

 ดงัน้ี  

 1. ขอ้ตกลงในกลุ่ม E เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายจะดาํเนินการส่งมอบสนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้ ณ สถานที่

ของผูข้ายเอง โดยค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้ออกจ ากสถานทีส่่งมอบสนิคา้

ตกเป็นภาระของผูซ้ือ้ทัง้หมด 

 2. ขอ้ตกลงในกลุ่ม F เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง (carrier) โดยการ

กําหนดของผูซ้ือ้ ณ สถานทีท่ีร่ะบุไว ้หรอืส่งมอบสนิคา้ลงเรอืของผู้ ขนส่ง หลงัจากจดุทีส่่งมอบน้ี 

ค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัในการขนส่งสนิคา้จะตกเป็นภาระของผูซ้ือ้ 

 3. ขอ้ตกลงในกลุ่ม C เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายจะส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีท่ีร่ะบุไว้

หรอืส่งมอบสนิคา้ลงเรอืของผูข้นส่ง แต่ผูข้ายรบัภาระค่าขนส่ งหลกั ไดแ้ก่ ค่าระวางขนส่งจนถงึ

ปลายทาง บางขอ้ตกลงผูข้ายตอ้งดาํเนินการทาํประกนัและ รบัภาระค่าประกนัภยัดว้ย แต่ผูข้าย

ไมต่อ้งรบัผดิในเรือ่งความเสีย่งภยัหรอืความเสยีหายของสนิคา้ หรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้หลงัจาก

ส่งมอบสนิคา้แลว้ 

 4. ขอ้ตกลงในกลุ่ม D เป็นกลุ่มทีผู่ข้ายรบัผดิชอบในการส่งมอบสนิคา้จนถงึสถานที่

ปลายทางทีร่ะบุไว ้ ผูข้ายตอ้งรบัภาระค่ าใชจ้า่ยต่างๆ และความเสีย่งภยัจากสถานทีข่อ งผูข้าย

จนถงึปลายทางทีไ่ดร้ะบุไว ้

 แต่อยา่งไรกต็าม ในการตกลงซือ้ขายสนิคา้โดยการระบุคาํเฉพาะทางการคา้ภายใต้

เงือ่นไขทีก่ําหนดของ INCOTERMS 2000 คู่สญัญาสามารถตกลงกนัใหแ้ตกต่างในเงือ่นไขบาง

เงือ่นไขกไ็ด ้และขอ้ตกลงแต่ละขอ้ ตกลงนัน้มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สามารถแยกพจิารณา        

คาํเฉพาะในแต่รปูแบบ ดงัน้ี 

 1. EXW   Ex  Works ( ระบุสถานที ่ )  หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้าย

ปฏบิตักิารชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้ โดยเมื่ อผูข้ายไดจ้ดัเตรยีมสนิคา้พรอ้มเพื่อใหผู้ซ้ ือ้มารบั

มอบได ้ณ ส ถานทีข่องผูข้าย หรอืสถานทีอ่ื่นใดทีร่ะบุ แต่ยงัไมไ่ดผ้่านพธิกีารศุลกากรเพื่อ

ส่งออกและยงัไมไ่ดนํ้าสนิคา้บรรทุกบนยานพาห นะทีผู่ซ้ ือ้นํามารบั  คาํเฉพาะน้ี แสดงหน้าที่   

ของผูข้ายทีน้่อยทีสุ่ด และผูซ้ือ้จะตอ้งรบัผดิชอบออกค่าใชจ้า่ยและรบัภาระเรือ่งความเสีย่งภยั   

ในตวัสนิคา้ นบัตัง้แต่การรบัมอบสนิคา้ ณ สถานทีข่องผูซ้ือ้  แต่สิง่หน่ึงทีต่อ้งระวงั นัน่ คอื การที่

ผูซ้ ือ้ตอ้งดาํเนินการผ่านพธิศุีลกากรเพื่อส่งสนิคา้ออกดว้ยตนเอง ซึง่ตอ้งดาํเนินการอยา่ง

รอบคอบ หรอือาจตกลงใหผู้ข้ายเป็นผูด้าํเนินการใหห้รอืผูอ้ื่นกระทาํการแทน หากว่าผูซ้ื้ อ      

ไมส่ามารถผ่านพธิี การศุลกากรเพื่อส่งสนิคา้ออกดว้ยตนเอง โดยผูซ้ือ้ตอ้งดาํเนินการรบัภาระ

ค่าใชจ้า่ยเองหรอือาจตกลงใหช้ดัเจนในสญัญาซือ้ขายว่าใหผู้ข้ายรบัภาระน้ีกไ็ด ้ การตกลง     

ซือ้ขายในคาํเฉพาะน้ีสามารถตกลงทีจ่ะใหม้กีารขนส่งสนิคา้จากประเทศผูข้ายมายงัผูซ้ื้ อ โดยวธิี

ใด ๆ กไ็ด ้เช่น ขนส่งทางอากาศ  ขนส่งทางบก หรอืขนส่งทางทะเล 

                                                 
17 เกยีรต ิสทิธอีมร, International Chamber of Commerce.  
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 2. FCA   Free  Carrier  ( ระบุสถานที ่ ) หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีผู่ข้ายตอ้งปฏบิตักิาร

ชาํระหน้ีในการส่งมอบสนิคา้ โดยถูกตอ้ง ครบถว้น เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้โดยผ่านพธิี การ

ศุลกากรเพื่อส่งออกสนิค้ าใหแ้ก่ผูข้นส่งซึง่ผูซ้ ือ้เป็ นผูร้ะบุสถานทีท่ีก่ําหนดไว ้ขอ้สงัเกต คอื   

หากการส่งมอบสนิคา้กระทาํ ณ สถานทีข่องผูข้าย ผูข้ายตอ้งมหีน้าทีนํ่าสนิคา้ขนบรรทุกบน

ยานพาหนะ หากการส่งมอบกระทาํ ณ สถานทีอ่ื่น ผูข้ายไมต่อ้งรบัผดิชอบในการขนถ่าย

สนิคา้ออกจากยานพาหนะ การตกลงซื้ อขายในคาํเฉพาะน้ีสามารถตกลงทีจ่ะขนส่งสนิคา้      

จากประเทศผูข้ายมายงัประเทศผูซ้ือ้ โดยวธิใีด ๆ กไ็ด ้รวมทัง้การขนส่งโดยใชย้านพาหนะใน

การขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป (Multimodel  Transport)  และหากผูซ้ือ้กําหนดใหบุ้คคลใด

เป็นผูร้บัมอบสนิคา้โดยผูข้ายส่งมอบสนิคา้ นัน้ใหอ้ยูใ่นความครอบครองดแูลแลว้ ใหถ้อืว่าผูข้าย

ไดป้ฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้น 

 3. FAS   Free  Alongside  Ship  ( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) หมายถงึ  ขอ้ตกลง       

ในสญัญาทีผู่ข้ายตกลงปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้น เมือ่ผูข้ายไดนํ้าสนิค้ าไป

เทยีบขา้งเรอื ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไวว้่าเป็นท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ โดยผูซ้ือ้มหีน้าทีช่าํระค่าใชจ้า่ยและ    

รบัโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้นบัจากเวลาทีผู่ข้ายนําสนิคา้เทยีบขา้งเรอื  โดยคาํเฉพาะทาง

การคา้น้ีผูข้ายมหีน้าทีนํ่าสนิคา้ผ่านพธิี การศุลกากรเพื่อส่งออกสนิคา้ และ คาํเฉพาะน้ีตกลงทีจ่ะ

ส่งสนิคา้โดยวธิกีารขนส่งสนิคา้ทางทะเลหรอืทางน้ําภายในประเทศเท่านัน้  

 4. FOB  Free  On  Board  ( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญา    

ซือ้ขายทีผู่ข้ายปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้น เมือ่สนิคา้ไดถู้กนําขา้มพน้กราบเรื อ 

ณ ท่าเรอืทีร่ะบุไวเ้ป็นท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ นัน่หมายความว่า ผูซ้ือ้มหีน้าทีช่าํระค่าใชจ้า่ยและ       

รบัความเสีย่งภยัในความสญูหายหรอืเสยีหายของสนิคา้นบัจากผูข้ายนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื

แลว้ คาํเฉพาะทางการคา้น้ี ผูข้ายมหีน้าทีนํ่าสนิคา้ผ่านพธิี การศุลกากรเพื่อส่ งออก และนํามาใช้

กบัการขนส่งสนิคา้เฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ทางทะเล หรอืทางน้ําภายในประเทศเท่านัน้ 

 5. CFR  Cost  and  Freight  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลงทีผู่ข้าย

ปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่ สนิคา้ไดถู้กนําขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรื อทีส่่ง

สนิคา้ ความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ ผูข้ายไดนํ้าสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีส่่งสนิคา้  

ผูข้ายจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยและค่าระวางทีจ่าํเป็นต่อการนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอืทีร่ะบุ แต่   

ความเสีย่งภยัต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสนิคา้ รวมทัง้ค่ าใชจ้า่ยเ พิม่เตมิอนัเน่ืองมาจาก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากเวลาส่งมอบสนิคา้จะถูกโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ คาํเฉพาะ         

ทางการคา้น้ีผูข้ายมหีน้าทีใ่นการดาํเนินการผ่านพธิี การศุลกากรส่งออกสนิคา้ และคาํเฉพาะ  

ทางการคา้น้ี สามารถใชก้บัวธิกีารขนส่งสนิคา้เฉพาะการขนส่งสนิคา้ท างทะเลและทางน้ํา

ภายในประเทศเท่านัน้ 
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 6. CIF Cost, Insurance  and  Freight  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลง

ในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายตอ้งปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่สนิคา้ไดถู้กนํา  

ขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีส่่งสนิคา้ ความเสีย่งภยัโ อนจากผูข้ายมายงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายได้

ดาํเนินการนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ณ ท่าเรอืทีส่่งสนิคา้แลว้ ผูข้ายจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ย

และค่าระวางทีจ่าํเป็นต่อการนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอืทีร่ะบุ แต่ความเสีย่งภยัต่อการสญูหายและ

เสยีหายของสนิคา้ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิอนั เน่ืองมาจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากเวลา    

ส่งมอบสนิคา้จะถูกโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ หน้าทีข่องผูข้ายอกีประการหน่ึงทีส่าํคญั คอื หน้าที่

ในการทาํสญัญาประกนัภยัและชาํระค่าประกนัภยัขัน้ตํ่าทางทะเลเป็นประกนัความเสีย่งภยั     

ต่อความสญูหายหรอืเสยีหายของผูซ้ือ้ระหว่ างการขนส่ง แต่หากผูซ้ือ้ประสงคท์ีจ่ะทาํสญัญา

ประกนัภยัทางทะเลทีคุ่ม้ภยัมากกว่า ผูซ้ือ้ตอ้งตกลงโดยชดัแจง้ต่อผูข้ายในสญัญา หรอื

ดาํเนินการทาํสญัญาประกนัภยัทางทะเลเพิม่เตมิดว้ยตนเอง คาํเฉพาะทางการคา้น้ีผูข้าย         

มหีน้าทีด่าํเนินพธิกีารศุลกากรเพื่อส่งออกสนิคา้  คาํเฉพาะทางการคา้น้ีใชก้บัวธิกีารขนส่งสนิคา้

ทางเรอื และทางน้ําภายในประเทศเท่านัน้  

 7. CPT Carriage  Paid  To  ( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลงซือ้ขาย       

ทีผู่ข้ายตกลงปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้นเมือ่ ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งทีผู่ข้าย

เป็นผูก้ําหนดแต่ผูข้ายตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยในการขนสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางทีก่ําหนดไว ้

ผูซ้ือ้รบัโอนความเสีย่งภยัและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ของสนิคา้หลงัจาก ผูข้ายไดม้กีารส่งมอบสนิคา้

ใหแ้ก่ผูข้นส่งแลว้ กรณหีากมผีูข้นส่งมากกว่าหน่ึงรายเพื่อทาํการขนส่งสนิคา้ไปยงัจดุหมาย

ปลายทางทีก่ําหนดไว ้ความเสีย่งภยัโอนมายงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้ใหก้บัผูข้นส่ง     

คนแรก คาํเฉพาะทางการคา้น้ี ผูข้ายมหีน้าทีด่าํเนินพธิกีารศุลกากรเพื่อส่งออกสนิคา้           

คาํเฉพาะทางการคา้น้ีสามารถใชไ้ดก้บัการขนส่งสนิคา้โดยวธิใีด ๆ กไ็ด ้รวมถงึการขน ส่งโดย 

ใชย้านพาหนะในการขนส่งตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป 

 8. CIP Carriage  and  Insurance  Paid  To  ( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) หมายถงึ 

ขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายทีผู่ข้ายตอ้งปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้นเมือ่ ผูข้ายส่ง

มอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่งทีผู่ข้ายเป็นผูก้ําห นดและผูข้ายตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการขน

สนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางทีก่ําหนดไว ้ความเสีย่งภยัและรบัภาระค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ต่าง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารส่งมอบใหผู้ข้นส่งแลว้ หากมผีูข้นส่งหลายราย ความเสีย่งภยัโอนจาก

ผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายส่ งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่งรายแรก อกีทัง้ผูข้ายตอ้งดาํเนินการทาํสญัญา

ประกนัภยัและชาํระค่าประกนัภยั ขัน้ตํ่าของผูซ้ือ้ทีม่ต่ีอสนิคา้ระหว่างการขนส่ง ผลคอื หากว่า    

ผูซ้ือ้ตอ้งการความคุม้ภยัทีม่ากกว่าผูข้ายทาํสญัญาประกนัไวต้อ้งดาํเนินการตกลงโดยชดัแจง้   

ในสญัญา หรอืดาํเนินการทาํสญัญาประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยตนเอง คาํเฉพาะทางการคา้น้ี ผูข้าย

มหีน้าทีเ่ป็นผูด้าํเนินการผ่านพธิศุีลกากรในการส่งออกสนิคา้และคาํเฉพาะทางการคา้น้ี       
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อาจนําไปใชก้บัการขนส่งสนิคา้โดยวธิใีด ๆ กไ็ด ้รวมทัง้การขนส่งโดยใชย้านพาหนะตัง้แต่สอง

รปูแบบขึน้ไป 

 9. DAF  Delivered  At  Frontier (ระบุสถานที่) หมายถงึ ขอ้ตกลงในสญัญาทีผู่ข้าย  

ตอ้งปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งและครบถว้นเมือ่ ผูข้ายจดัเตรยีมสนิคา้ใหพ้รอ้มเพื่อให้  

ผูซ้ือ้มารบัมอบไดบ้นยานพาหนะ โดยไมม่กีารขนถ่ายสนิคา้ลงจากยานพาหนะ ซึง่ไดผ้่าน      

พธิกีารศุลกากร ส่งออกสนิคา้แลว้ แต่ไมผ่่านพธิี การศุลกากรนําเขา้สนิคา้ ณ จดุและสถานที่

ชายแดนแต่อยูก่่อนถงึด่านศุลกากรของประเทศทีต่ดิกนั ซึง่ความเสีย่งภยัในสนิคา้โอนจากผูข้าย

ไปยงัผูซ้ือ้  คาํว่า Frontier อาจใชไ้ดก้บัชายแดนของประเทศใดกไ็ด ้รวมทัง้ชายแดนของ

ประเทศผูส้่งออกสนิค้ า ดงันัน้จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งกําหนดใหช้ดัเจนโดยตอ้งระบุจดุและ

สถานทีท่ีช่ายแดนดงักล่าว หากคู่สญัญาประสงคใ์หผู้ข้ายรบัผดิชอบขนถ่ายสนิคา้ออกจาก

ยานพาหนะทีข่นส่งสนิคา้มาถงึปลายทางและรบัความเสีย่งภยัตล อดจนค่าใชจ้า่ยในการขนถ่าย

สนิคา้จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนถงึหน้ าทีร่บัผดิชอบดงักล่าวในสญัญาซือ้ขาย คาํเฉพาะทางการคา้น้ี 

อาจใชไ้ดก้บัการขนส่งสนิคา้แบบใด ๆเมือ่มกีารส่งมอบสนิคา้ ณ พืน้ทีบ่นบกของชายแดน 

 10. DES  Delivered  Ex  Ship  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง )หมายถงึ ขอ้ตกลงใน

สญัญาซือ้ขายปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยครบถว้น เ มือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้เพื่อใหผู้ซ้ ือ้ได้

ดาํเนินการกบัสนิคา้ได ้โดยสนิคา้ยงัอยูบ่นเรอืและยงัไมผ่่านพธิี การศุลกากรเพื่อนําเขา้สนิคา้ ณ 

ท่าเรอืปลายทางทีร่ะบุไว ้ซึง่ความเสีย่งภยัในสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ และผูข้ายตอ้ง

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภั ยในการนําสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทางทีก่ําหนดไว ้  

ก่อนการขนถ่ายสนิคา้ลงจากเรอื คาํเฉพาะทางการคา้น้ีใชก้บัการขนส่งสนิคา้ในรปูแบบการ

ขนส่งทางทะเลหรอืทางน้ําภายในประเทศ หรอืการขนส่งโดยพาหนะตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป  

ซึง่สนิคา้ยงัอยูบ่นท่าเรอืปลายทาง 

 11. DEQ  Delivered  Ex  Quay  ( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลงใน

สญัญาทีผู่ข้ายตอ้งปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โดยถูกตอ้งครบถว้น เมือ่ผูข้ายไดส้่งมอบสนิคา้เพื่อ  

ใหผู้ซ้ ือ้ดาํเนินการกบัสนิคา้ได ้โดยสนิคา้ยงัไมผ่่านพธิี การศุลกากรเพื่ อนําเขา้ แต่ไดข้นถ่าย

สนิคา้ลงท่าเทยีบเรอื ณ ท่าเรอืปลายทาง ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบภาระค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่ง

ภยัในการขนส่งสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทางตามทีก่ําหนดไวแ้ละการขนถ่ายสนิคา้ลงจากเรอื    

มาไวท้ีท่่าเทยีบเรอื  ผูซ้ือ้มหีน้าทีใ่นการผ่านพธิี การศุลกากรเพื่อนําเขา้สนิคา้และตอ้งรบัภาระ

ค่าใชจ้า่ยเป็นค่ าผ่านพธิกีาร  ค่าอากร  ค่าภาษ ีและค่าธรรมเนียมอื่นใดในการผ่านพธิกีาร

ศุลกากรเพื่อนําเขา้  คาํเฉพาะทางการคา้น้ีใชก้บัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลหรอืทางน้ํา

ภายในประเทศ หรอืการขนส่งโดยพาหนะตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป 
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 12. DDU  Delivered  Duty  Unpaid  ( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลง

ในสญัญาทีผู่ข้ายตอ้งปฏบิตักิารส่งมอบสนิคา้โ ดยถูกตอ้งครบถว้น เมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่

ผูซ้ือ้โดยยงัไมผ่่านพธิศุีลกากรเพื่อนําเขา้ และยงัไมข่นถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะทีข่นส่ง

สนิคา้มาถงึปลายทาง ณ สถานทีป่ลายทาง ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบออก ค่าใชจ้า่ยและรบัความ  

เสีย่งภยัในการนําส่งสนิคา้ไปยงัท่าเรอืปลายทางแต่ ไมร่วมค่าอากร ( ค่าดาํเนินการผ่านพธิี การ

ศุลกากร ค่าพธิกีาร ค่าภาษศุีลกากร ค่ าภาษ ีและค่าธรรมเนียมอื่นใด ) ผูซ้ือ้ตอ้งรบัผดิชอบ

ภาระค่าอากร ตลอดจนค่าใชจ้า่ยและรบัความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการละเลยไมด่าํเนินการ

ผ่านพธิี การ ศุลกากรเพื่อนําเขา้สนิคา้ใหท้นัเวลา คาํเฉพาะทางการคา้น้ีสามารถนําไปใชก้บั    

การขนส่งสนิคา้โดยวธิกีารใดกไ็ด ้ 

 13. DDP  Delivered  Duty  Paid  ( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) หมายถงึ ขอ้ตกลง    

ในสญัญาทีผู่ข้ายตกลงปฏบิตักิารส่งมอบสิ นคา้โดยครบถว้น เมือ่ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้

โดยผ่านพธิกีารศุลกากรเพื่อนําเขา้แลว้ แต่ยงัไมข่นถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะทีข่นส่งสนิคา้

มาถงึปลายทาง ณ สถานทีป่ลายทาง  ผูข้ายตอ้งรบัภาระในค่าใชจ้า่ยและความเสีย่งภยัใน     

การดาํเนินการนําสนิคา้ไปยงัสถานทีป่ลาย ทาง รวมทัง้ ค่าอากร เพื่อการนําเขา้ประเทศ

ปลายทาง แต่ผูข้ายตอ้งรอบคอบในการขอใบอนุญาตนําเขา้ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

ในการนําเขา้สนิคา้ตอ้งคาํนึงถงึ ภาษมีลูค่าเพิม่ คู่สญัญาตอ้งระบุในสญัญาโดยชดัแจง้        

หากประสงคใ์หผู้ข้ายรบัภาระดงักล่าว คาํเฉพาะทางการคา้ น้ี สามารถนําไปใชก้บัการขนส่ง

สนิคา้โดยวธิกีารใดกไ็ด ้ 
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 จากการศกึษาเงือ่นไขของคาํเฉพาะทางการคา้ในแต่ละคาํแลว้ ผูศ้กึษาไดแ้ยก           

ทาํความเขา้ใจในเงือ่นไขต่าง ๆ ดงัน้ี  

สรปุหน้าทีข่องผูข้ายและผูซ้ือ้ ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดใน INCOTERMS 2000
18

 

 

หน้าทีข่องผูข้าย หน้าทีข่องผูซ้ือ้ 

1. จดัเตรยีมสนิคา้และใบกํากบัสนิคา้ให้

ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

2. ใบอนุญาตสนิคา้ 

3. สญัญารบัขนสนิคา้และประกนัภยั

สนิคา้ 

4. การส่งมอบสนิคา้ 

5. การโอนความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ 

6. การแบ่งภาระของค่าใชจ้า่ย 

7. การส่งคาํบอกกล่าวแก่ผูซ้ือ้ 

8. การส่งมอบเอกสารในการขนส่ง 

9. การตรวจสอบ การบรรจหุบีห่อและ

การทาํเครือ่งหมายบนหบีห่อ 

10. หน้าทีอ่ื่น ๆ 

1. การชาํระราคา 

2. ใบอนุญาตสนิคา้ 

3. สญัญารบัขนสนิคา้ 

4. การรบัมอบสนิคา้ 

5. การโอนความเสีย่งภยัในตวัสนิคา้ 

6. การแบ่งภาระของค่าใชจ้า่ย 

7. การส่งคาํบอกกล่าวถงึผูข้าย 

8. การส่งมอบเอกสารในการขนส่ง 

9. การตรวจสอบสนิคา้ 

10. หน้าทีอ่ื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงการโอนความเสีย่งภยัในสนิคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้และภาระในสญัญารบัขน
19

 

                                                 
18 สรุพล อ่อนอุระ, INCOTERMS 2000, วารสารนิตศิาสตร ์ปีที ่30 (กรุงเทพมหานคร: 2543).  
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รปูแบบ ช่วงเวลาทีโ่อนความเสีย่งภยั สญัญารบัขน 

EXW ผูข้ายเตรยีมสนิคา้พรอ้ม ณ สถานทีผู่ข้าย ผูซ้ือ้ 

FCA ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่งทีผู่้ซือ้ระบุ ผูซ้ือ้ 

FAS ผูข้ายนําสนิคา้เทยีบขา้งเรอื ผูซ้ือ้ 

FOB ผูข้ายนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ผูซ้ือ้ 

CFR ผูข้ายนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ผูข้าย 

CIF ผูข้ายนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ผูข้าย 

CPT ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่งทีผู่ข้ายระบุ ผูข้าย 

CIP ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ใหผู้ข้นส่งทีผู่ข้ายระบุ ผูข้าย 

DAF ผูข้ายส่งสนิคา้มาถงึเขตพรมแดนประเทศผูซ้ือ้ ผูข้าย 

DES ผูข้ายส่งมอบสนิคา้ ณ ท่าเรอืปลายทาง โดยสนิคา้บรรทุกอยู่

บนเรอื 

ผูข้าย 

DEQ ผูข้ายส่งมอบสนิคา้โดยขนถ่ายลงท่าเทยีบเรอืปลายทาง ผูข้าย 

DDU ผูข้ายส่งมอบสนิคา้โดยยงัไมข่นถ่ายสนิคา้ออกจากยานพาหนะ ผูข้าย 

DDP ผูข้ายส่งมอบสนิคา้โดยผ่านพธิศุีลกากรนําเขา้แต่ยงัไมข่นถ่าย

สนิคา้จากยานพาหนะ 

ผูข้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุรปูแบบการขนส่งของแต่ละคาํเฉพาะทีก่ําหนดไวใ้น INCOTERMS 2000 

                                                                                                                                            
19 INCOTERMS 2000. Chart of Responsibility. 
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รปูแบบ ความหมายของคาํเฉพาะ รปูแบบการขนส่ง 

1. EXW Ex  Works 

( ระบุสถานที ่) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

2. FCA Free  Carrier 

( ระบุสถานที ่) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

3. FAS Free  Alongside  Ship 

( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

4. FOB Free  On  Board 

( ระบุชื่อท่าเรอืทีส่่งของ ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

5. CFR Cost  and  Freight 

( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

6. CIF Cost, Insurance  and  Freight 

( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

7. CPT Carriage  Paid  To 

( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

8. CIP Carriage  and  Insurance  Paid  

To   ( ระบุสถานทีป่ลายทาง ) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

9. DAF Delivered  At  Frontier 

( ระบุสถานที ่) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

10. DES Delivered  Ex  Ship 

( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

11. DEQ Delivered  Ex  Quay 

( ระบุชื่อท่าเรอืปลายทาง ) 

เฉพาะการขนส่งทางทะเล 

12. DDU Delivered  Duty  Unpaid 

( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 

13. DDP Delivered  Duty  Paid 

( ระบุชื่อสถานทีป่ลายทาง ) 

ไมจ่าํกดัรปูแบบ 
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2.5 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย 

 

 พจิารณาลกัษณะนิตกิรรม หน้ี  สญัญาและการซือ้ขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยข์องไทยเปรยีบเทยีบเงือ่นไข INCOTERMS 

  

 การศกึษาทีผู่ศ้กึษาจะชีใ้หเ้หน็ถงึการบงัคบัใชก้ฎหมายภายในของประเทศไทย          

ทีเ่กีย่วกบั นิตกิรรม หน้ี  สญัญาและการซือ้ขายตามกฎหมายไทย ในประเดน็เรือ่งการเกดิ    

ของสญัญา  แบบของสญัญา  หลกัฐานการฟ้องรอ้ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิ ของผูข้ายและผูซ้ือ้  

ผลแห่งสญัญา ทีจ่ะสามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบัเงือ่นไขที ่INCOTERMS 2000 ไดก้ําหนดไว ้

 

 2.5.1 แบบของสญัญา  

 การซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยช์นิดพเิศษจะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและ     

จดทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าที ่มฉิะนัน้เป็นโมฆะ ตามมาตรา 456 วรรคหน่ึง 

 ในเรือ่งของการซือ้ขายสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตกลงกนัเป็นราคาสองหมืน่บาท  หรอืกว่านัน้

ขึน้ไป ถา้มไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอือยา่งหน่ึงอยา่งใด ลงลายมอืชื่อฝา่ยทีต่อ้งรบัผดิเป็นสาํคญั

หรอืไดว้างประจาํไว ้หรอืไดช้าํ ระหน้ีบางส่วนแลว้ ท่านว่าจะฟ้อง รอ้งบงัคบัคดี หาไดไ้ม ่ตาม

มาตรา 456 วรรคสอง และสาม   

 การส่งมอบทรพัยส์นิซึง่ซือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้และตอ้งรบัผดิเมือ่สนิคา้นัน้ชาํรดุบกพรอ่ง

เท่านัน้ แต่ไมม่บีทบญัญตักิําหนดหน้าทีข่องผูข้ายทีจ่ะตอ้งดาํเนินการบรรจหุบีห่อในลกัษณะ    

ทีส่อดคลอ้งกบักบัวธิปีฏบิตัสิาํหรบัสนิคา้นัน้ ๆ  

 

 2.5.2 เร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภยั 

 กรรมสทิธิ ์ หมายถงึ  สทิธใิชส้อย จาํหน่าย และไดซ้ึง่ดอกผลแห่งทรพัยส์นินัน้ รวมถงึ

สทิธติดิตามและเอาคนืซึง่ทรพัยส์นิจากบุคคลผูไ้มม่สีทิธจิะยดึถอืไว ้และสทิธขิดัขวางมใิหผู้อ้ ื่น

สอดเขา้เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นินัน้โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ตามมาตรา 1336  

 กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีข่ายนัน้ ยอ่มโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํ

สญัญาซือ้ขายกนั ตามมาตรา 458 อนัเป็นกรณกีารซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาด โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึ

เรือ่งการส่งมอบสนิคา้หรอืการชาํระราคา เวน้แต่ 

 สญัญาซือ้ขายมี เงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาบงัคบัไว ้กรรมสทิธิจ์ะยงัไมโ่อนจนกว่าจะไดม้ี  

การปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืถงึกําหนดตามเงือ่นเวลาทีบ่งัคบันัน้ ตามมาตรา 459  

 สญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิซึง่ยงัมไิดก้ําหนดลงไวแ้น่นอน กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนจากผูข้าย  

ไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะไดห้มาย หรอืนบั  ชัง่ ตวง วดั หรอืคดัเลอืก หรอืทาํโดยวธิอีื่นเพื่อใหบ่้งตวั
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ทรพัยส์นินัน้ออกเป็นแน่นอนแลว้ อนัมผีลทาํให ้ทรพัยส์นินัน้ กลายเป็น ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ ตาม

มาตรา 460  

 ความเสีย่งภยั คอื บาปเคราะห ์หรอืภยัพบิตั ิอนัอาจเกดิขึน้จากการทีส่นิคา้นัน้สญูหาย

หรอืเสยีหาย 

 เรือ่งการผ่านแห่งภยัพบิตั ิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทย ยงัไมแ่ยกหลกัใน

เรือ่งดงักล่าวออกจากเรือ่งของการโอนกรรมสทิธิ ์โดยถอืว่า ถา้กรรมสทิธิต์กอยูก่บัฝา่ยใด หาก

เกดิความเสยีหายขึน้อนัจะโทษอกีฝา่ยหน่ึงไมไ่ด ้ฝา่ยครอบครองกรรมสทิธิต์อ้งรบัเคราะหน์ัน้ 

ซึง่ในมาตรา  370 วรรคแรก กําหนดเรือ่งกรรมสทิธิใ์นกรณกีารซือ้ขายเสรจ็เดด็ขาดมผีลทาํให้

กรรมสทิธิใ์นทรพัยโ์อนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้แลว้ หากต่อมาทรพัยน์ัน้สญูหายหรอืเสยีหาย โดย

มใิช่ความผดิของผูข้าย ผูซ้ือ้ยอ่มตอ้งรบัผลแห่งภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ นัน่คอื ความเสีย่งภยัในตวั

ทรพัย์นัน้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ เมือ่ทรพัยน์ัน้เป็นทรพัยเ์ฉพาะสิง่ แต่การทีท่รพัยน์ัน้เป็น

ทรพัยเ์ฉพาะสิง่ไมท่าํใหก้รรมสทิธิโ์อนเสมอไป เช่น กรณทีีเ่ป็นสญัญาซือ้ขายทีม่เีง ือ่นไขหรอื

เงือ่นเวลา 

 กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งภยัไมจ่าํเป็นตอ้งโอนตกตดิไปพรอ้มกนัเสมอ และนอกจ ากน้ี

คู่สญัญาอาจตกลงใหค้วามเสีย่งภยัโอนไปก่อนหรอืหลงัการโอนกรรมสทิธิก์ไ็ด ้แต่คู่สญัญา      

ไมอ่าจตกลงกนัใหค้วามเสีย่งภยัโอนไปก่อนเวลาทีท่รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายจะถูกกําหนดใหเ้ป็นทรพัย์

เฉพาะสิง่ตามกฎหมายได ้

 

 2.5.3 หน้าท่ีของผูข้าย 

 ในสญัญาซือ้ขายผูข้ายมหีน้าที ่ โอนกรรมสทิธิ ์ตามมาตรา 453 และส่งมอบตามมาตรา 

461 ในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ โดยจะทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ดใ้หม้ผีลใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นเงือ้มมอืของผู้

ซือ้ อนัมผีลใหท้รพัยอ์ยูใ่นความควบคุมและครอบครอง หรอืสทิธจิาํหน่ายจา่ยโอนของผูซ้ือ้ ตาม

มาตรา 462 และในกรณทีี่  หากสญัญากําหนดใหผู้ข้ายส่งมอบทรพัยส์นินัน้ใหก้บัผูข้นส่งอนั   

เป็นการส่งมอบสาํเรจ็ ตามมาตรา 463 หากสญัญาซือ้ขายมไิดแ้สดงไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงว่า     

จะพงึชาํระหน้ี ณ สถานทีใ่ด หากจะตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิเฉพาะสิง่ ผูข้ายตอ้งส่งมอบ ณ สถานที่

ซึง่ทรพัยน์ัน้ตัง้อยูใ่นเวลาทีเ่กดิ สญัญา ตามมาตรา 324  อกีทัง้ผูข้ายตอ้งดาํเนินการส่งมอบ

ทรพัยส์นินัน้ตรงตามทีต่กลงซือ้ขาย หรอืสมประโยชน์อนัมุง่จะใชเ้ป็นปกต ิเช่น ในกรณสีญัญา

ซือ้ขายตามตวัอยา่ง และตามคาํพรรณนา ผูข้ายตอ้งมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้ใหต้รงตวัอยา่งหรอื

ตรงตามพรรณนา 

 

 2.5.4 หน้าท่ีของผูซ้ื้อ 

 ผูซ้ือ้จาํตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิทีไ่ดซ้ือ้และใชร้าคาตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายเมือ่ผูข้าย

ส่งมอบทรพัยส์นิโดยชอบแลว้ ตามมาตรา  486 เวน้แต่ ผูซ้ือ้มสีทิธบิ อกปดัไมร่บัมอบไดต้าม
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มาตรา 465 และมาตรา  466 เพราะหากผูซ้ือ้ไมร่บัมอบทรพัยส์นิ โดยปราศจากมลูอนัจะอา้ง

กฎหมายได้ ผูซ้ือ้ยอ่มตกเป็นผูผ้ดินดั ตามมาตรา 270 สิง่สาํคญัอกีประการหน่ึง คอื  หากมกีาร

ตกลงในการใชร้าคาตามมาตรา 453 ทีผู่ซ้ ือ้จะใชร้าคาทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูข้ายเมือ่ใดและวธิกีาร

ใด ผูซ้ือ้ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงนัน้  

 จากการศกึษาภาพรวมทัง้หมดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิ ยข์องไทยทีไ่ด้

กําหนดเรือ่งต่าง ๆ อนัเกีย่วกบั สญัญาซือ้ขาย ซึง่จดุประสงคห์ลกัของการบญัญตักิฎหมายเพื่อ

การซือ้ขายภายในประเทศเท่านัน้
20

 ดงันัน้ธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้

ในปจัจบุนั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยทีบ่ญัญตัมิาเป็นเวลานานในบ างกรณจีงึ

ไมส่อดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ และบางกรณปีระมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยไ์มม่บีญัญตักิําหนดสทิธหิน้าทีคู่่สญัญาเอาไว ้และเมือ่ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบ

ประเดน็การกําหนดสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาตามที่  INCOTERMS 2000 กําหนดพบว่าบาง

กรณไีม่ ครอบ คลุมและบางกรณบีญัญตัสิทิธหิน้าทีข่องคู่สญัญาในเรือ่งทีเ่หมอืนกบัประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยแ์ต่กําหนดหน้าทีแ่ตกต่างกนั  

 แม ้ INCOTERMS 2000 จะไดก้ําหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูข้ายและผูซ้ือ้ในสญัญาซือ้

ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโดยละเอยีดแลว้กต็าม แต่เงือ่นไขทัง้หมดยงัไ มค่รอบคลุมเรือ่งที่

เกีย่วกบัสญัญาทัง้หมด เช่น เรื่ องการเกดิของสญัญา การเลกิสญัญา ผลการเลกิของสญัญา 

ความรบัผดิกรณผีูข้ายหรอืผูซ้ือ้ผดิสญัญา หรอื กรณีคู่สญัญากรณฝีา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมป่ฏบิตัติาม

สญัญา  หลกัการโอนกรรมสทิธิ ์และขอ้ยกเวน้หน้าทีต่ามสญัญากรณเีกดิเหตุสุด วสิยั ซึง่กรณี

ดงักล่าวทีผ่่านมานัน้ INCOTERMS 2000 มไิดม้บีทบญัญตัคิรอบคลุมถงึ ทาํใหก้รณดีงักล่าวจงึ

ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายภายในหรอืกฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ 
21

 

 การส่งมอบสนิคา้มไิดม้บีทบญัญตัใินเรือ่งหน้าทีข่องผูข้ายในการส่งมอบเ อกสารต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้  

 

 

 

 

 

                                                 
20 สทุธพิล ทวชียัการ, บทวเิคราะหเ์รื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง INCOTERMS และกฎหมายซือ้ขาย 

ระหว่างประเทศ, คู่มอืการศกึษาวชิากฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ.  
21 สทุธพิล  ทวชียัการ, ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัปญัหาเรื่องสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ, วารสารรพ ี 

(2539). 
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ตารางการเปรยีบเทยีบการกําหนดสทิธหิน้าทีข่องคู่สญัญาระหว่าง  INCOTERMS 2000 และ

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณชิย ์

 

เปรยีบเทยีบ มบีญัญตัไิว ้ ไมม่บีญัญตัไิว ้

INCOTERMS 2000 1. การส่งมอบสนิคา้ 

2. การส่งมอบเอกสารต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ 

3. การบรรจหุบีห่อ 

4. ค่าใชจ้า่ยในการขนส่ง 

5. ความเสีย่งภยัในความสญู

หายหรอืเสยีหายของ

สนิคา้ 

6. การประกนัภยั 

1. การเกดิของสญัญา 

2. การเลกิสญัญา 

3. ผลของการเลกิของสญัญา 

4. ความรบัผดิกรณผีูข้าย

หรอืผูซ้ือ้ผดิสญัญา 

5. สทิธขิองคู่สญัญากรณฝีา่ย

หน่ึงไมป่ฏบิตัติามสญัญา 

6. ขอ้ยกเวน้หน้าทีต่าม

สญัญากรณเีกดิเหตุ

สุดวสิยั 

ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยไ์ทย 

1. การเกดิของสญัญา 

2. การเลกิสญัญา 

3. ผลของการเลกิของสญัญา 

4. การส่งมอบ 

5. ความรบัผดิกรณผีูซ้ือ้หรอื

ผูข้ายผดิสญัญา 

6. ความรบัผดิเมือ่สนิคา้

ชาํรดุบกพรอ่ง 

7. การโอนกรรมสทิธิ ์

1. การบรรจหุบีห่อ 

2. ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้   ผูข้าย 

เกีย่วกบัความไมถู่กตอ้ง

ของสนิคา้ภายใน

กําหนดเวลา 

3. การผ่านแห่งความเสีย่ง

ภยั 

 

 จากการวเิคราะหก์ฎหมายแพ่งและพาณชิยท์ีบ่ญัญตักิําหนดสทิธหิน้าทีร่ะหว่างคู่สญัญา

แลว้ทาํใหรู้ถ้งึปญัหาความไมส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ อนัทาํใหศ้าล  

มขีอ้จาํกดัในการตคีวามและปรบัใชก้ฎหมายกบัแนวปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

2.6 วิเคราะหร่์างพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายสินค้าทางพาณิชย ์
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 ในปี พ .ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายมคีาํสัง่      

ที ่1/2547 แต่งตัง้ให ้ นายจรญั  ภกัดธีนากุล เลขาธกิารประธานศาลฎกีา เ ป็นผูร้บัผดิชอบ

ศกึษา เสนอแนะแนวทาง วธิกีาร รปูแบบ จดัทาํรายงาน เพื่อจดัใหม้ศีาลชาํนญัพเิศษเฉพาะคดี

พาณชิยก่์อนทีจ่ะดาํเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ในการน้ี ไดม้กีารดาํเนินการ

รา่งพระราชบญัญตัขิึน้มาหลายพระ ราชบญัญตั ิแต่ มรีา่งพระราชบญัญตัทิีส่าํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การคา้ระหว่างประเทศ นัน่ คอื รา่งพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ พ .ศ. ....

โดยหลกัการเพื่อตอ้งการใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้เป็นการ

เฉพาะ แยกต่างหากจากสญัญาซือ้ขายภายในประเทศตามประมว ลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

เน่ืองจาก ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศไว้

โดยเฉพาะ ในทางปฏบิตัศิาลตอ้งนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ลกัษณะซือ้ขายมาใช้

บงัคบั ทาํใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้งหลายประการ สมควรจดัใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศขึน้เป็นการเฉพาะ  

 ทัง้น้ีผูศ้กึษาจงึเหน็ควร ศกึษาเปรยีบเทยีบในเน้ือหาทีท่างคณะกรรมการนโยบาย

แห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายไดร้า่งพระราชบญัญตัน้ีิขึน้เพื่อแกป้ญัหาเกีย่วเน่ืองกบัการ

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ กบัเงือ่นไขและขอ้กําหนดใน INCOTERMS เพื่อเป็นการพจิารณา

หากว่ารา่งพระราชบั ญญตัดิงักล่าว ไดผ้่านการเหน็ชอบและถูกประกาศใหเ้ป็นกฎหมายทีใ่ช้

บงัคบัในอนาคต จะมผีลอยา่งไร ทัง้น้ีจะศกึษ าเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั การยอมรบัสถานะ

ทางกฎหมายของ INCOTERMS เท่านัน้  

 พจิารณารา่งพระราชบญั ญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  ซึง่แนวทางใ นการ   

ยกรา่งพระราชบญัญตัน้ีิขึน้เพราะว่า จาํเป็นตอ้งมกีฎหมายเรือ่งน้ีโดยเฉพาะ เน่ืองจากกฎหมาย

ว่าดว้ยซือ้ขายทีใ่ชอ้ยูอ่อกแบบไวส้าํหรบัการซือ้ขายภายในประเทศเท่านัน้ เน้ือหาไมส่อดคลอ้ง

กบัหลกักฎหมายและประเพณทีางการคา้ระหว่างประเทศทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจบุนัโดยกฎหมาย    

ซือ้ขายสนิคา้ทาง พาณชิยใ์นประเทศทีจ่ะแยกออกมาน้ี ควรใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเดยีวกบัสญัญา   

ซือ้ขายระหว่างประเทศ เพื่อใหพ้่อคา้ไทยคุน้เคยกบัมาตรฐานสากล และทาํการคา้กนัใน ระดบั

มาตรฐานสากล เมือ่จะขยายกจิการไปทาํการคา้กบัต่างประเทศจะไมส่บัสนเกีย่วกบัหลกั

กฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัและใ นระหว่างทีไ่ทยยงัมไิดเ้ขา้เป็นภาคใีน CISG (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ควรรบีตรากฎหมายเรือ่งน้ี

โดยเฉพาะ โดยใชห้ลกัการใน CISG เป็นแนวทางและใหก้ารรบัรอง INCOTERMS อยา่งชดัแจง้ 

ในการยกรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ มกีารนําเอาบทบญัญตัขิอง CISG มาประกอบการรา่ง

ดว้ย อกีทัง้นําเรือ่ง INCOTERMS บญัญตัไิว ้ดงัน้ี 
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 มาตรา 3 ว่า “อนิโคเทอมส์ ” (INCOTERMS) หมายความว่า คาํยอ่ทีก่ําหนดขึน้โดย

หอการคา้นานาชาต ิเพื่อใหคู้่สญัญาซือ้ขายสนิคา้ใชแ้สดงถงึสทิธแิละหน้าทีบ่างประการระหว่าง

คู่สญัญาว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีห่อการคา้นานาชาตจิดัทาํไว ้

 

 จากบทบญัญตัน้ีิเป็นเรือ่งการยอมรบั INCOTERMS ถงึสภาพทางกฎหมายแลว้ว่า 

บรรดาสทิธแิละหน้าทีท่ีก่ําหนดไวใ้น INCOTERMS รปูแบบต่าง ๆ นัน้มผีลในทางกฎหมาย

สามารถบงัคบัตามทีเ่ง ือ่นไขกําหนดไว ้กรณเีช่นน้ีถอืไดว้่า ก ารยกรา่งพระราชบญัญตัน้ีิยอมรบั

สถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ในทางทีส่ามารถใชบ้งัคบักบัสญัญาและสามารถนํามา

พจิารณาคดขีองศาลหากเกดิขอ้พพิาทในประเดน็ของ INCOTERMS ขึน้ 

 จากการศกึษาผูศ้กึษาขอ ตัง้ขอ้สงัเกตในการบญัญตั ิ INCOTERMS ในรา่ง

พระราชบญัญตัน้ีิว่า หากเกดิกรณพีิพาทขึน้แล้ วศาลไดด้าํเนินการพจิารณาคดี  INCOTERMS 

ในขณะทีศ่าลพจิารณาคดอีาจมกีารปรบัปรงุแกไ้ข INCOTERMS เป็นฉบบัทีเ่ป็นปจัจบุนัในขณะ

ตดัสนิคด ีแต่เน่ืองจากการทาํสญัญาของคู่สญัญาอาจเป็น INCOTERMS ในรปูแบบทีย่งัไมไ่ด้

ปรบัปรงุ ซึง่ในขณะทีคู่่สญัญานัน้ตกลงทาํสญัญา INCOTERMS ในรปูแบบเดมิมผีลในขณะทาํ

สญัญา ผูศ้กึษาจงึตัง้ขอ้สงัเกตว่ากรณ ี INCOTERMS ทีบ่ญัญตัไิวใ้นรา่งพระราชบญัญตันิัน้ใน

การตคีวามควรเป็น INCOTERMS ในรปูแบบทีข่ณะทีคู่่สญัญาตกลงทาํสญัญากนัมใิช่ 

INCOTERMS ในรปูแบบทีบ่งัคบัใชใ้นขณะเกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาล เพราะขณะ ทีคู่่สญัญาตกลง

ทาํสญัญากนันัน้คู่สญัญาเขา้ใจในขอ้กําหนดและสทิธหิน้าทีท่ีก่ําหนดใน INCOTERMS ณ เวลา

ดงักล่าว หากเกดิขอ้พพิาทขึน้และไดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข INCOTERMS ขึน้มาใหมก่ไ็มเ่ป็น

เหตุเป็นผลในการทีศ่าลจะใช ้ INCOTERMS ในรปูแบบปรบัปรงุใหมซ่ึง่อาจแตกต่างจาก

ขอ้กําหนดในขณะทีคู่่สญัญาตกลงทาํสญัญากอ็าจเป็นได ้

 

 มาตรา 8 สทิธหิน้าทีแ่ละนิตสิมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกนัใน

สญัญา เรือ่งใดทีคู่่สญัญาไมไ่ดต้กลงกนัไวก้ใ็หบ้งัคบัตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัน้ีิ หากไม่

มบีทบญัญตัเิช่นว่านัน้ ใหบ้งัคบัตามประเพณทีางการคา้ และหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมาย ตามลาํดบั 

และหากประเพณทีางการคา้และหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมายกไ็มม่ดีว้ยไซร ้ท่านใหบ้งัคบัตาม

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแก่สญัญาซือ้ขายทัว่ไป (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ , พระราชบญัญตัิ

ว่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม, พระราชบญัญตัธิุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส)์ 

            ใหใ้ชค้วามในวรรคหน่ึงบงัคบัแก่สญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศตามมาตรา 4 (2) 

เพยีงเท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบัความตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ี 
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 กรณขีองบทบญัญตัมิาตราน้ีเป็นเสมอืนบทบญัญตัใินเรือ่งการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายที่

สามารถหาทางออกไดห้ากเกดิกรณพีพิาทขึน้ 

 

 มาตรา 9 สญัญาทีอ่ยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ ยอ่มมผีลบงัคบักนัได ้  แมจ้ะมไิด้

ทาํเป็นหนงัสอืหรอืมหีลกัฐานเป็นหนงัสอื (ทีม่า:CISG Article 11) 
22

  

                การตกลงแก้ ไขเปลีย่นแปลงสทิธหิน้าทีข่องคู่สญัญาใหผ้ดิแผกแตกต่างไปจากที่

กฎหมายบงัคบัไวห้รอืแตกต่างไปจากประเพณทีางการคา้ หรอืแนวทางทีคู่่สญัญาเคยปฏบิตัต่ิอ

กนัมา หากมไิดม้หีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อคู่สญัญาฝา่ยทีจ่ะตอ้งเสยีประโยชน์จากการ

ตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าหาไดม้ขีอ้ตกลงดงักล่าวไม ่ 

 ในกรณทีีส่ญัญาเดมิมหีลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูท้ีจ่ะตอ้งรบัผดิเป็นสาํคญั และ

มขีอ้ตกลงไวด้ว้ยว่าการตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิสญัญานัน้จะตอ้งมหีลกัฐานเป็น

หนงัสอืลงลายมอืชื่อฝา่ยทีจ่ะตอ้งเสยีประโยชน์จากกา รตกลงดงักล่าว การตกลงแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิขอ้ตกลงเดมิจะตอ้งมหีลกัฐานตามทีก่ําหนดไวจ้งึจะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสู้

หรอืฟ้องรอ้งบงัคบัคดไีด ้แต่ถา้คู่สญัญาฝา่ยใดไดก้ระทาํการใดอนัแสดงใหเ้หน็ไดว้่าไมต่ดิใจทีจ่ะ

ให้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิสญัญาเดมิจะตอ้งมหีลั กฐานดงักล่าวและคู่กรณอีกีฝา่ย

หน่ึงไดย้อมรบัตามนัน้ดว้ยแลว้เพยีงใด การแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิสญัญาในกรณนีัน้จะ

ไมม่หีลกัฐานตามทีก่ําหนดไวเ้ดมิกไ็ดเ้พยีงเท่าทีไ่ดย้อมรบักนันัน้ (ทีม่า:CISG Article 29 (2))
23

 

 

 มาตรา 10 สญัญาทีม่ขีอ้ตกลงว่าเป็นการซือ้ขายตามอนิ โคเทอมสล์กัษณะใดลกัษณะ

หน่ึง ใหถ้อืว่าหลกัเกณฑท์ีห่อการคา้นานาชาต ิกําหนดใหใ้ชก้บัการซือ้ขายลกัษณะนัน้ในขณะ

ทาํสญัญาเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงในสญัญานัน้ เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัโดยชดัแจง้เป็น

อยา่งอื่น (ทีม่า: ตาม ICC (International Commercial Chamber) กําหนด)  

 

                                                 
22 Article 11 A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to 

any other requirement as to form. It may be proved by any means, including witnesses. 
23 Article 29 (2) A contract in writing which contains a provision requiring any modification or 

termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or terminated by 

agreement. 

However, a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the extent that 

the other party has relied on that conduct.  
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 ตามมาตราน้ีเป็นบทบญัญตัถิงึการยอมรบัความมสีถานะทางกฎหมายของ 

INCOTERMS ทีส่ามารถนําเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้น INCOTERMS สามารถนํามาปรบักบั       

ขอ้พพิาทหากมขีึน้ไดใ้นศาลทีพ่จิารณาคด ี

 

เรือ่งภาระความเสีย่งต่อการสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้ 

  

 มาตรา 31 ภาระความ เสีย่งต่อการสญูหาย หรอืเสยีหาย ของสนิคา้จะตกแก่ผูซ้ือ้หรอื

ผูข้าย และจะผ่านไปตกแก่อกีฝา่ยหน่ึงเมือ่ใด ยอ่มเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา หากสญัญา

มไิดก้ําหนดเรือ่งน้ีไว ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 แลว้แต่กรณ ี

 

 มาตรา 32 ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายที่ จะตอ้งมกีารขนส่งสนิคา้โดยผูข้นส่ง และผูข้าย

มไิดม้หีน้าทีส่่งมอบสนิคา้ ณ สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ภาระความเสีย่งยอ่มตกแก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูข้ายได้

ส่งมอบสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูข้นส่งคนแรก  แต่หากผูข้ายมหีน้าทีต่อ้งส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ 

สถานทีใ่ดโดยเฉพาะ ภาระความเสีย่ งยงัไมผ่่านไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าผูข้ายจะไดก้ระทาํทุกประการ

เพื่อส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูข้นส่ง ณ สถานทีน่ัน้แลว้ ความขา้งตน้ยอ่มมผีลบงัคบัแมว้่าผูข้ายจะ

ยงัคงยดึถอืเอกสารทีค่วบคุมการจาํหน่ายจา่ยโอนสนิคา้ไวก้ต็าม (ทีม่า: CISG Article 67 (1))
24

  

 ไมว่่ากรณจีะเป็นเช่นไร หากยงัมไิดม้กีารบ่งระบุตวัสนิคา้ที่ ขนส่งใหช้ดัแจง้โดยการทาํ

เครือ่งหมายไวท้ีต่วัสนิคา้ หรอืระบุไวใ้นเอกสารกํากบัการขนส่งหรอืโดยการแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ไดท้ราบ 

หรอืโดยวธิกีารอื่น ภาระความเสีย่งยงัไมผ่่านไปตกแก่ผูซ้ือ้ (ทีม่า: CISG Article 67(2))
25

  

 มาตรา 33 ในกรณทีี่ เป็นการซือ้ขายสนิคา้ทีอ่ยูใ่นระหว่างขนส่ง ภาระความเสีย่งยอ่ม

ผ่านไปตกแก่ผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะเมือ่ไดท้าํสญัญา แต่ถา้ผูข้นส่งไดอ้อกเอกสารกํากบัการขนส่งให ้

และมพีฤตกิารณ์แสดงว่าคู่สญัญาประสงคจ์ะใหภ้าระความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ตัง้แต่เวลาทีไ่ดม้กีาร

ส่งมอบสนิคา้นัน้แก่ผูข้นส่ง กใ็หเ้ป็นไปตามความประสงคข์องคู่สญัญา เวน้แต่ผูข้ายไดรู้ห้รอืควร

                                                 
24 Article 67 (1) 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. 

 
25 Article 67 (2) 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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จะไดรู้ถ้งึความสญูหาย เสยีหาย หรอืทาํลายของสนิคา้นัน้อยูแ่ลว้ในขณะทาํสญัญา และไมไ่ด้

แจง้แก่ผูซ้ือ้ (ทีม่า: CISG Article 68)
26

 

 มาตรา 34 ในกรณอีื่นนอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 32 และมาตรา 33 ภาระความเสีย่ง

ยอ่มตกเป็นพบัแก่ผูซ้ือ้เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัมอบสนิคา้ หากผูซ้ือ้เป็นฝา่ยผดิทีไ่มร่บัมอบสนิคา้       

ตามกําหนด กใ็หภ้าระความเสีย่งตกแก่ผูซ้ือ้ทนัททีีผู่ข้ายไดก้ระทาํการอนัตนจะพงึตอ้งทาํเพื่อส่ง

มอบสนิคา้นัน้ทุกประการแลว้ (When the goods are placed at the buyer’s disposal)  แต่ถา้

ผูซ้ือ้จะตอ้งรบัมอบสนิคา้ ณ สถานทีท่ีม่ใิช่สถานประกอบการของผูข้าย ภาระความเสีย่งยงั     

ไมผ่่านไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะถงึกําหนดส่งมอบและผูซ้ือ้ไดรู้ถ้งึการทีผู่ข้ายไดก้ระทาํเพื่อส่งมอบ

สนิคา้ใหแ้ก่ตน ณ สถานทีน่ัน้แลว้ 

(ทีม่า: CISG Article 69 (1) (2))
27

 

 บทบญัญตัทิัง้หมดในเรือ่งความเสีย่งภยันัน้ เป็นการบญัญตัขิึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ประเพณทีางการคา้ระหว่างประเทศทีใ่หค้วามสาํคญักบัเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั ขณะที่

กฎหมายของไทยมไิดม้บีทบญัญตัใินเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัไว ้

 

 นอกจากน้ี ยงัมบีทบญั ญตัทิีน่่าสนใจคอื มาตรา 6/2 คู่สญัญาอาจตกลงกนัไมนํ่า

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิไปใชบ้งัคบัทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืตกลงกนัใหผ้ดิแผก

แตกต่างไปจากบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัน้ีิ 

  

                                                 
26 Article 68 The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the 

conclusion of the contract. 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. 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. 
27 Article 69 (1) In cases not within articles 67 and 68, 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. 

(2) 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. 

(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. 
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 ตามมาตร าน้ีเป็นเรือ่งการยอมรบัของกฎหมายในความศกัดิส์ทิธิข์องการแสดงเจตนา

ระหว่างเอกชนดว้ยกนั ในเรือ่งทีไ่มข่ดักบัความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

  

 ดงันัน้จากการศกึษาสามารถพจิารณาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั INCOTERMS ว่ารา่ง

พระราชบญัญตัน้ีินัน้เป็นการ บญัญตัขิึน้โดยการนําบทบญัญตัขิอง อนุสญัญาว่าดว้ยการซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศมาเป็นแ มแ่บบในการรา่ง เพื่อใหม้มีาตรฐานเดยีวกบัขอ้บงัคบัของ

ประชาคมโลกและสอดคลอ้งกบัทางปฏบิตัขิองการคา้ระหว่างประเทศ  เน่ืองจากประเทศไทยยงั

มไิดเ้ป็นภาคขีองอนุสญัญาดงักล่าว และไดนํ้า INCOTERMS ของสภาหอการคา้ระหว่าง

ประเทศมาบญัญตัไิวเ้พื่อ ยอมรบัสถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS และเงือ่นไขต่าง ๆ   

ทีก่ําหนดไวน้ัน้สามารถนํามาบงัคบักบัสญัญา หรอืหากกรณเีกดิขอ้พพิาทขึน้สามารถแกไ้ข

ปญัหาการไมม่สีถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ไดอ้ยา่ง ด ีและประเดน็ทีน่่าสนใจ  คอื 

รา่งพระราชบญัญตัน้ีินัน้ไดท้าํการศกึษาและยกรา่งมานานแลว้แต่ยงัไมผ่่านสภานิติ บญัญตัเิพื่อ

ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายทาํใหป้จัจบุนัน้ีประเทศไทยกย็งัคงเผชญิอยูก่บัระบบกฎหมายและ     

ตวับททีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศและไมส่ามารถทีจ่ะแกไ้ข    

ขอ้พพิาทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยู ่

  

2.7  วิเคราะหบ์ทบญัญติัเก่ียวกบัธรรมเนียมปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน ๆของไทย 

  

 ในการพจิารณาความมสีถานะทางกฎหมายของ  INCOTERMS ตามกฎหมายไทย     

ในกฎหมายต่าง ๆของไทยมไิดม้บีทบญัญตัทิีช่ดัเจนในเรือ่งการยอมรบัสถานะ แต่จะมเีพยีง

บทบญัญตัใินเรือ่งของการยอมรบัถงึธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ ซึง่ในการศกึษาเหน็ว่าการ

ตคีวามของศาลไทยและนกักฎหมายไทยไมไ่ดย้อมรบัว่า INCOTERMS นัน้เป็นธรรมเนียม

ปฏบิตัทิางการคา้แต่อยา่งใด แต่ในกฎหมายไทยไดม้บีทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัธรรมเนียมปฏบิตั ิ

ดงัน้ี 

 

 2.7.1 พระราชบญัญติัอนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545   

 มาตรา 34 วรรค 4 บญัญตัวิ่า “การวนิิจฉยัชีข้าดขอ งคณะอนุญาโตตุลาการตอ้งเป็นไป

ตามขอ้สญัญา และหากเป็นขอ้พพิาททางการคา้ใหค้าํนึงถงึธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ทีใ่ชก้บั

ธุรกรรมนัน้ดว้ย”  

 จากบทบญัญตัน้ีิชีใ้หเ้หน็ว่า พระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการไดย้อมรบัธรรมเนียม

ปฏบิตัทิางการคา้ หากขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งทา งการคา้ แต่ในการตคีวามนัน้จะสามารถ

ตคีวามถงึ  INCOTERMS เป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ ได้หรอืไม ่เพราะในบทบญัญตัมิไิด้

กล่าวถงึใหห้มายรวมถงึ INCOTERMS ดว้ยซึง่กย็งัคงเป็นประเดน็ในการศกึษาไดต่้อไป 
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 2.7.2 พระราชบญัญติัว่าด้วยข้อสญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  

 มาตรา 10 บญัญตัวิ่า “ในการวนิิจฉยัว่าขอ้สญัญาจะมผีลบงัคบัเพยีงใดจงึจะเป็นธรรม

และพอสมควรแก่กรณใีหพ้เิคราะหถ์งึพฤตกิารณ์ทัง้ปวง รวมทัง้ 

(1) ความสุจรติ อํานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกจิ ความรูค้วามเขา้ใจ ความสนัทดัจดัเจน 

ความคาดหมาย แนวทางทีเ่คยปฏบิตั ิทางเลอืกอยา่งอื่น  และทางไดเ้สยีทุกอยา่งของ

คู่สญัญาตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

(2) ปกตปิระเพณขีองสญัญาชนิดนัน้ 

(3) เวลาและสถานทีใ่นการทาํสญัญาหรอืในการปฏบิตัติามสญัญา 

(4) การรบัภาระทีห่นกักว่ามากของคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่สญัญาอกีฝา่ย

หน่ึง” 

 ตามบทบญัญตัดิงักล่าว ขอ้สญัญาทีต่อ้งตคี วามนัน้ การบญัญตัใินเรือ่งของ “แนวทางที่

เคยปฏบิตัิ” กบั “ปกตปิระเพณขีองสญัญา ” จะสามารถหมายรวมถงึ INCOTERMS หรอืไม ่ซึง่

บทบญัญตัดิงักล่าวมไิดก้ล่าวโดยชดัแจง้แต่อยา่งใดดงันัน้จงึเป็นปญัหาการตคีวามเช่นกนั 

 

 2.7.3 ร่างพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาแล ะพาณิชยแ์ละวิธี

พิจารณาคดีทรพัยสิ์นทางปัญญาและพาณิชย ์พ.ศ. ... 

 มาตรา 6 บญัญตัวิ่า “ในการตคีวามบทบญัญตัแิห่กฎหมาย การอุดช่องว่างแห่ง

กฎหมายและการตคีวามนิตกิรรมสญัญาทางพาณชิยแ์ละการคา้ระหว่างประเทศ ใหค้าํนึงถงึ

ปจัจยัดงัต่อไปน้ีเป็นหลกัในการพจิารณาพพิากษาของศาลดว้ย 

(1) มาตรฐานและความเจรญิกา้วหน้าในทางการคา้และพาณชิย ์

(2) ประเพณทีางการคา้และแนวทางปฏบิตัทิางการคา้ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) วธิปีฏบิตัใินครัง้ก่อน ๆ ระหว่างคู่กรณ ีทัง้ในการทาํธุรกรรม และในการชาํระหน้ี และ 

(4) มาตรฐานในทางปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการคา้และพาณชิยท์ีสุ่จรติ” 

การวเิคราะหร์า่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวเพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึการแกไ้ขปญัหาในกรณขีอง  

การอุดช่องว่างทางกฎหมายทีศ่าลสามารถตคีวามตามบญัญตัใินเรือ่งของประเพณี    

ทางการคา้และแนวทางการคา้ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งไดก้รณรีา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีจะ  

มผีลใชบ้งัคบัเฉพาะคดทีีข่ ึน้สู่ศ าลเท่านัน้ จงึไมส่ามารถนําไปบงัคบัใชก้บัการแปลความ

สญัญาในคดทีัว่ ๆ ไป 
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 2.7.4 ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ (ฉบบั

ท่ี...) พ.ศ. ... 

 มาตรา 3 ใหเ้พิม่ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 14/1 ถงึมาตรา 14/7 ของประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย ์

 มาตรา 14/1 บญัญตัวิ่า “ในการตคีวามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่ง

กฎหมาย และการตคีวามนิตกิรรมสญัญา ทีเ่กีย่วกบักจิการคา้พาณชิยจ์ะตอ้งคาํนึงถงึมาตรฐาน

และความเจรญิกา้วหน้าในทางการคา้พาณชิย ์จารตีประเพณทีางพาณชิยแ์ละวธิปีฏบิตัทิาง  

การคา้ระหว่างคู่กรณ ีประกอบดว้ย 

(1) มาตรฐานและความเจรญิกา้วหน้าในทางการคา้และพาณชิย ์

(2) ประเพณทีางการคา้และแนวทางปฏบิตัทิางการคา้ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) วธิปีฏบิตัใินครัง้ก่อน ๆ ระหว่างคู่กรณ ีทัง้ในการทาํธุรกรรม และในการชาํระหน้ี และ 

(4) มาตรฐานในทางปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการคา้และพาณชิยท์ีสุ่จรติ” 

 ซึง่ต ามบทบญัญตัน้ีิเป็นกรณเีดยีวกบัมาตรา 6 ของรา่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล

ทรพัยส์นิทางปญัญาและพาณชิยแ์ละวธิพีจิารณาคดทีรพัยส์นิทางปญัญาและพาณชิย์  พ.ศ. ... 

ต่างกนัเพยีงมาตรา 6 ของรา่งพระราชบญัญตัิ จดัตัง้ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและพาณชิยแ์ละ  

วธิพีจิารณาคดทีรพัยส์นิทาง ปญัญาและพาณชิย์  พ.ศ. ... เป็นกฎหมายวธิสีบญัญตั ิในขณะที่

บทบญัญตัน้ีิเป็นกฎหมายสารบญัญตัิ ซึง่ตามความเหน็ของผูศ้กึษาควร เพิม่เตมิบท บญัญตั ิ

INCOTERMS รวมเขา้ไวใ้นตวับทดว้ยเพื่อเป็นป้องกนัการตคีวามว่าธรรมเนียมปฏบิตัแิละ

ประเพณทีางการคา้นัน้รวมถงึ INCOTERMS หรอืไม ่

 

 ในการนําบทบญัญตัใินเรือ่งพืน้ฐานทางพาณชิยม์าบญัญตัไิวใ้นกฎหมายจดัตัง้ศาลและ

วธิพีจิารณาโดยใหศ้าลนําประเพณทีางการคา้พาณชิย ์ (Commercial Custom Usage) และ  

แนวปฏบิตัใินวงการคา้หรอืระหว่างคู่กรณดีว้ยกนัเอง (Trade Practice) มาบงัคบัใชค้วบคู่กบั

กฎหมายพืน้ฐานได้  ถงึแมว้่าประเพณแีละทางปฏบิตันิัน้มใิช่จารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ และใน

กรณนีัน้จะมกีฎหมายลายลกัษณ์อกัษรบญัญตัอิยูแ่ลว้กต็าม ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความยดืหยุน่ใน  

การใชก้ฎหมายพาณชิย ์ซึง่ผูศ้กึษาเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาทัง้ระบบในการบงัคบั

ใชแ้ละกรณเีกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาล 
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2.8 แนวคาํพิพากษาศาลฎีกาของไทย 

  

 ฎกีาที ่9021/2543 เรือ่ง กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ กรณกีารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ      

ทีคู่่สญัญาตกลงใชเ้งือ่นไขทีก่ําหนด INCOTERMS 2000ในการซือ้ขาย 

 คดน้ีีโจทกฟ้์องจาํเลยทัง้สองในฐานะผูข้นส่งสนิคา้ของโ จทกใ์หช้ดใชค้่าสนิคา้ทีเ่สยีหาย

จากการขนส่งของจาํเลยทัง้สอง กรณสี่งสนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้ในต่างประเทศทีใ่นสญัญาระบุรปูแบบ   

การซือ้ขายตามกําหนดภายใต ้ C&F ของ INCOTERMS จาํเลยใหก้ารว่า โจทกไ์มม่อีํานาจฟ้อง 

เน่ืองจากกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ตามฟ้องตกเป็นของผูซ้ือ้ซึง่อยูใ่นต่า งประเทศและขอ้ต่อสูแ้ละ       

ขอ้กฎหมายต่าง ๆ อกีหลายประเดน็ ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

พพิากษาใหจ้าํเลยทัง้สองชดใชค้่าเสยีหายใหโ้จทก ์ต่อมาทัง้โจทกแ์ละจาํเลยทัง้สอง อุทธรณ์ต่อ

ศาลฎกีา ในอุทธรณ์ของจาํเลยที ่1 อา้งว่า การซือ้ขายตามฟ้องเป็นการซื้ อขายทีร่ะบุราคาสนิคา้

รวมทัง้ค่าระวาง หรอื C&F ตามเงือ่นไขของ INCOTERMS กรณน้ีี กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ไดถู้กโอน

จากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ไดม้กีารนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอืบรรทุกสนิคา้แลว้ 

 กรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้ทีซ่ือ้ขายกนันัน้เป็นเรือ่งทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนัไวแ้ ยกต่างหากจาก

การโอนความเสีย่งภยัตามทีเ่ง ือ่นไข INCOTERMS กําหนด แต่หากว่าคู่สญัญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศมไิดต้กลงกนัโดยชดัแจง้ในเรือ่งการโอนกรรมสทิธิใ์นตวัสนิคา้จะสามารถบงัคบั

และกําหนดไดโ้ดย กฎหมายทีคู่่สญัญาตกลงใหนํ้ามาใชบ้งัคบักบัสญัญาซือ้ขาย หากกฎหมาย   

ที่ใชบ้งัคบักบัสญัญา คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทย กรณดีงักล่าวนัน้ 

กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ยอ่มโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ไดท้าํสญัญาซือ้ขายตามกฎหมายแลว้ ตาม

มาตรา 458 แต่หากมเีงือ่นไข หรอืเงือ่นเวลาบงัคบัอยู ่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลานัน้

แลว้ ตามมาตรา 459   

 ดงันัน้ การทีป่ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยกําหนดในเรือ่งโอนกรรมสทิธิไ์ว้

เมือ่คู่สญัญามไิดต้กลงกนัโดยชดัแจง้ ตอ้งบงัคบัตามกฎหมายดงักล่าว ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื 

ตามขอ้เทจ็จรงิกรณพีพิาทนัน้ การอา้งถงึเรือ่ง การโอนความเสีย่งภยัตามที ่ INCOTERMS 

กําหนดในรปูแบบการซือ้ขายในเทอม C&F กรณดีงักล่าวกําหนดว่า การโอนความเสีย่งภยัในตวั

สนิคา้จะโอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ มกีารนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอืทีท่่าเรอืบรรทุกสนิคา้แลว้ 

ไมม่กีําหนดเกีย่วกบัเรือ่งกรรมสทิธิไ์ว ้และการกล่าวอา้งของจาํเลยที่ 1 ทีอุ่ทธรณ์ว่ากรรมสทิธิใ์น

ตวัสนิคา้โอนจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้เมือ่ไดม้กีารนําสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอืทีท่่าเรอืบรรทุกสนิคา้ จงึ

ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการของ INCOTERMS แต่อยา่งใด  

 หากไดศ้กึษาวเิคราะหฎ์กีาน้ีโดยละเอยีดแลว้ เหน็ไดว้่าศาล ฎกีามไิดว้นิิจฉยัประเดน็ที่

จาํเลยที ่1 อุทธรณ์มาแต่อยา่งใด ดงันัน้ ในปจัจบุนัจงึยงัไมม่แีนวคาํพพิากษาศาลฎกีาวางหลกั

ไวใ้นเรือ่งระหว่างกรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งภยัในกรณทีีม่กีารซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโดย



 33 

การระบุใหใ้ช ้ INCOTERMS มาบงัคบักบัสญัญา เพราะว่า INCOTERMS ไดว้างหลกัเกณฑ์

เฉพาะแต่ เรือ่งความเสีย่งภยัเท่านัน้ มไิดว้างหลกัในเรือ่งกรรมสทิธิใ์นสนิคา้แต่อยา่งใด 

 

2.9 กรณีศึกษาของต่างประเทศ  

 

 เพื่อประโยชน์ในการพจิารณา ผูศ้กึษา ไดศ้กึษาการนํา  INCOTERMS มาใชบ้งัคบั ใน

ศาลสหรฐัอเมรกิา มาศกึษาเปรยีบเทยีบ ดงัน้ี  

 กรณทีี ่1. United States 26 March 2002 Federal District Court [New York] (St. 

Paul Guardian Insurance Company et al. v. Neuromed Medical Systems & Support et 

al.)  In a contract governed by the CISG,the use of the term 'CIF' without specific 

reference to the INCOTERMS [was held to be] sufficient to validly incorporate the term 

'CIF' as defined by the INCOTERMS into the contract. The parties concede that 

pursuant to German law, the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods ("CISG") governs this transaction because (1) both the U.S. and Germany are 

Contracting States to that Convention, and (2) neither party chose, by express provision 

in the contract, to opt out of the application of the CISG.
28

 

 โจทกเ์ป็นบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา สัง่ซือ้สนิคา้เครือ่งตรวจเชค็ โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัผูข้าย

เป็นบรษิทัในเยอรมนั ตกลงกนัซือ้ขายภายใตเ้งือ่นไขในเทอม CIF (New York) โดยมเีงือ่นไข

ระบุว่ากรรมสทิธิใ์นสนิคา้ยงัไมโ่อนไปยงัผูซ้ือ้จนกว่าจะมกีารชาํ ระราคา ต่อม าสนิคา้เสยีหาย 

โจทก์ อา้งว่ากรรมสทิธิย์งัไมเ่ป็นของตน ความเสยีหายตนจงึไมต่อ้งรบัผดิชอบ และอา้งว่า

กฎหมายทีจ่ะนํามาบงัคบัใชต้อ้งใชก้ฎหมายเยอรมนั 

 ศาลสหรฐั(นิวยอรก์)ตดัสนิว่ากรณเีรือ่งกฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบันัน้ ประเทศเยอรมนัไดเ้ขา้

เป็นภาคสีมาชกิในอนุสญัญาสหประชาช าตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ และ

ประเทศสหรฐักเ็ป็นสมาชกิยอมรบัอนุสญัญาดงักล่าวดว้ย จงึสามารถใชก้ฎหมายของ

สหรฐัอเมรกิาตดัสนิได ้

 ส่วนกรณขีองเรือ่งกรรมสทิธิก์ ับเรือ่งการโอนความเสีย่งภยัเป็นกรณแีตกต่างกนั ซึง่ เมือ่

ผูข้ายไดส้่งสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอืแล้ วความเสีย่งภยัโอนสู่ผูซ้ ือ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น

INCOTERMS เมือ่เกดิความเสยีหาย ผูซ้ือ้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ผูซ้ือ้

ตอ้งชาํระเงนิใหจ้าํเลยผูข้าย แมว้่าในสญัญาจะไมร่ะบุว่าเทอม CIF เป็นเงือ่นไข ของ  

INCOTERMS กต็ามกเ็ป็นการเพยีงพอแลว้ทีจ่ะนํา INCOTERMS มาใชบ้งัคบัไดใ้นสญัญา 

                                                 
28 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980406u1.html  

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980406u1.html
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 กรณดีงักล่าวเหน็ไดว้่าศาลเยอรมนัยอมรบัอนุสญัญาเป็นกฎหมายสามารถนํามาตดัสนิ

ขอ้พพิาทได ้ดงันัน้ศาลสหรฐัอเมรกิาสามารถนําอนุสญัญาน้ีมาตดัสนิได ้

 

 กรณทีี ่2. Court : U.S. District Court, Southern District, Texas, Houston Division , 

Parties : China North Chemical Industries Corporation v. Beston Chemical Corporation
29

  

 จาํเลยสัง่ซือ้วตัถุระเบดิจากโจทกใ์นเทอม CIF และบงัคบัสญัญาน้ีภายใตอ้นุสญัญาการ

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศและโจทกจ์า้งคนภายนอกใหเ้ป็นผูข้นส่ง ระหว่างทีท่าํการตกลง

สัง่ซื้อกนัจาํเลยกไ็ดม้กีารตดิต่อกนัทางเทเลก็และอเีมลใ์หด้แูลและใหใ้ชว้ธิกีารจดัระเบดิตามที่

จาํเลยตดิต่อมา โจทกไ์ดท้าํการจา้งผูข้นส่งและผูข้นส่งไดท้าํการจา้งเรอือกีทอดหน่ึงในการจดัส่ง

สนิคา้ เมือ่โจทกไ์ดท้าํการส่งสนิคา้ใหผู้ข้นส่งแลว้ เน่ืองจากเรอืมขีนาดทีเ่ลก็เมือ่ถู กคลื่นซดัทาํให้

สนิคา้เสยีหาย จาํเลยไมย่อมจา่ยเงนิค่าสนิคา้ อา้งว่าโจทกไ์มท่าํตามหน้าทีต่นเอง  มกีารตดิต่อ

ผ่านทางเทเลก็และอเีมล ์โจทกต่์อสูว้่า เมือ่มกีารตกลงตามเทอม CIF ความรบัผดิความเสีย่งภยั

โอนเมือ่ส่งสนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ศาลสหรฐั (รฐัเทก็ซสั )ตดัสนิว่าจาํเลย ตอ้งจา่ย เงนิค่าสนิคา้   

แก่โจทกเ์พราะความเสีย่งภยัตามทีต่กลงใชใ้นสญัญาเทอม CIF โอนจากผูข้ายสู่ผูซ้ ือ้เมือ่ผูข้าย

นําสนิคา้นัน้ส่งใหผู้ข้นส่งเมือ่สนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื ส่วนกรณขีองการตดิต่อกนัเป็นการตดิต่อ

เพื่อป้องกนัความเสยีหาย ไมใ่ช่ขอ้ผกูพนัแต่อยา่งใดเท่านั ้ น และผูข้ายถงึแมว้่าจะยอมรบัการ

ตดิต่อทางเทเลก็และอเีมลก์ไ็มม่หีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเป็นไปตามทีผู่ซ้ ือ้ตอ้งการและไมส่ามารถเปลีย่น

เงือ่นไขใน INCOTERMS และไมม่หีน้าทีเ่ป็นผูป้ระกนัภยัเรอืแต่อยา่งใด ดงันัน้เมือ่ผูข้าย       

ทาํหน้าทีข่องตนหมดแลว้ กถ็อืว่าหลุดพน้ไมเ่ป็นกรณผีดิสญัญาแต่อยา่งใด 

 

 กรณทีี ่3. Court : US Court of Appeals for the Fifth Circuit , Parties : BP Oil 

International and BP Exploration&Oil Inc v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador 

(PetroEcuador et al.)
30

 

 จาํเลยไดส้ัง่ซือ้น้ํามนัจากโจทก ์โดยตกลงกนัใน เทอม CFR โดยตกลงกนัว่าจะตอ้ง

พสิจูน์ค่าความบรสิุทธิข์องน้ํามนัตรงจดุทีส่่งคอืทีบ่รษิทัโจทกแ์ละตอ้งทดสอบอกีครัง้หลงัจากที่

มาถงึจดุสุดทา้ยของจาํเลย ความปรากฏว่าจากการทดสอบครัง้แรกพบว่ามคี่าความบรสิุทธิข์อง

น้ํามนัตามทีไ่ดต้กลงกนัแต่เมือ่ไดส้่งน้ํามนัมาถงึปลายทางได้ ทาํการทดสอบอกีครัง้หน่ึงพบว่า

น้ํามนันัน้ปนเป้ือน จาํเลยจงึไมย่อมจา่ยค่าสนิคา้ โจทกฟ้์องเรยีกค่าสนิคา้ จาํเลยอา้งว่าตาม

กฎหมายของเอกวาดอรต์อ้งทาํการทดสอบค่าความบรสิุทธิท์ีป่ลายทาง คอื ณ ทีท่าํการของ

                                                 
29 www.cisg.law.pace.edu/cases/060207u1.html - 35k   
30  www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=924&step=FullText - 19k –  
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จาํเลยเมือ่ทดสอบแลว้พบว่าปนเป้ือนสญัญากไ็มส่ามารถบรรลุความประสงคไ์ ดเ้พราะไมเ่ป็นไป

ตามขอ้ตกลง  

 ศาลสหรฐัตดัสนิว่า จาํเลยไมต่อ้งจา่ยค่าสนิคา้ตามกฎหมายประเทศเอกวาดอร ์ต่อมา

โจทกอุ์ทธรณ์ เรือ่งกฎหมายทีจ่ะนํามาใชต้ดัสนิคอื ตอ้งใช้อนุสญัญาว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ ไมใ่ช่ นํากฎหมายของเอกวาดอร์ มาใชบ้งัคบั เพราะอนุสญัญาดงัก ล่าวกเ็ป็น

กฎหมายของเอกวาดอรท์นัททีีก่ารซือ้ขายในลกัษณะขา้มชาตอินุสญัญาจะมผีลใชท้นัทเีพราะได้

ลงนามเป็นภาคแีลว้ และศาล อุทธรณ์ตดัสนิว่าการทีไ่ดท้ดสอบว่าน้ํามนัไมป่นเป้ือนแลว้ทาํให้

สามารถตกลงกนัแลว้ว่าสนิคา้นัน้เป็นสนิคา้ทีคู่่สญัญายอมรบั และเมือ่ในสญัญาตกลงกนัภ ายใต้

เงือ่นไขของ CFR ในกรณคีวามเสีย่งภยัโอนจากผูข้ายไปยงั ผูซ้ือ้แลว้เมือ่สนิคา้ขา้มพน้กราบเรอื 

ดงันัน้การทีไ่ดท้ดสอบว่าเป็นสนิคา้ตามทีต่กลงกนั ความเสีย่งภยัโอนไปยงัผูซ้ือ้แลว้ ไมจ่าํตอ้ง

ทดสอบน้ํามนัทีเ่อกวาดอรอ์กีและผูข้ายไมม่หีน้าทีใ่นการป้องกนัการปนเป้ือนข องสนิคา้หลงัจาก

ทีม่กีารทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้  

 

2.10 สถานะของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย 

  

 ในการศกึษาวเิคราะหถ์งึตวัเน้ือหาทัง้หมดทีเ่กีย่วเน่ืองกบั INCOTERMS ทาํใหเ้ขา้ใจว่า 

จดุมุง่หมายของ INCOTERMS คอื การแกไ้ขปญัหาความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของบรรดาพ่อคา้   

ทีท่าํการค้าระหว่างประเทศใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั โดยการกําหนดตวัอกัษรและกําหนดสทิธิ

และหน้าทีท่ ัง้ของผูซ้ือ้และผูข้ายว่าตนนัน้มหีน้าทีอ่ยา่งไรบา้งในการปฏบิตัติามสญัญาซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศ ซึง่ INCOTERMS ไดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจน แต่ทัง้น้ีผูซ้ ือ้และผูข้ายยงั

สามารถกํา หนดสทิธหิน้าทีข่องตนใหแ้ตกต่างจากขอ้กําหนดของ INCOTERMS ในคาํเฉพาะ

ต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั จนถงึปจัจบุนั INCOTERMS ไดม้กีารพฒันาและใชก้นัอยา่งแพรห่ลายมา

ยาวนานหลายต่อหลายทศวรรษ ทาํใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่า INCOTERMS มบีทบาทสาํคญัสาํหรบั

การคา้ระหว่างประเทศ อนัถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ 

 จากการศกึษาสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า เมือ่การบงัคบัใช ้ INCOTERMS อยา่งแพรห่ลาย

และไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศมากมายใหส้ามารถนํามาใชบ้งัคบักบัสญัญาไดน้ัน้ และ  

ทีส่าํคญัการบงัคบัใช ้ INCOTERMS มาอยา่งยาวนานและไดม้วีวิฒันาการมาจนถงึ  

INCOTERMS 2000 อนัเป็นการแกไ้ขใหม้คีวามสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของบรรดา

พ่อคา้ระหว่างประเทศมากทีสุ่ด ทาํใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า INCOTERMS นัน้มบีทบาทอยา่ง

มากกบัการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่ในบางประเทศไดย้อมรบัเอา INCOTERMS สามารถใชบ้งัคบั

ไดเ้ป็นกฎหมายภายในแ ละในบางประเทศไดย้อมรบัว่า INCOTERMS เป็นประเพณปีฏบิตัิ    

ทางการคา้ระหว่างประเทศ  
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 การวเิคราะหก์ารมสีภาพบงัคบัของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย เมือ่พจิ ารณา

เปรยีบเทยีบถงึ สทิธหิน้าที่  สภาพของตวั INCOTERMS แลว้ เหน็ไดช้ดัเจนว่า สถานะทาง

กฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทยนัน้ เป็นแต่เพยีง ความตกลงทีร่ะบุในสญัญาและ

สามารถใชบ้งัคบักบัสญัญาดงักล่าวได ้นัน่คอื การตกลงกนัระหว่างคู่สญัญาดงักล่าวนัน้ยอ่มมผีล

ผกูพนัระหว่างคู่สญัญาดว้ยกนัเองเท่านัน้
31

 และคู่สญัญาจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีผ่กูพนันัน้

อยา่งเครง่ครดั คู่สญัญาฝา่ยใดจะอา้งว่ าตนไมรู่ถ้งึเรือ่งขอ้บงัคบันัน้ๆ ไม่ได ้ เมือ่ได้พจิารณา

อยา่งรอบคอบแลว้เหน็ว่า INCOTERMS เป็นเรือ่งของ ธรรมเนียมปฏบิตั ิซึง่มใิช่กฎหมาย

ภายใน หรอืกฎหมายระหว่างประเทศ  เพราะ แมว้่า การเกดิขึน้ของ INCOTERMS จะเป็นเรือ่ง

ทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งการคา้ระหว่างประเท ศและไดม้กีารตกลงกนักําหนด รปูแบบโดยสภาหอการคา้

ระหว่างประเทศ แต่เน่ืองจากสภ าหอการคา้ระหว่างประเทศเป็นเพยีงองคก์รเอกชน ทีม่ลีกัษณะ 

ระหว่างประเทศโดยมสีมาชกิเขา้รว่มเป็นสภาเท่านัน้ อกีทัง้ไมเ่ป็นจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ 

และไมใ่ช่จารตีประเพณรีะหว่างประเทศดว้ย ดงันัน้ สถานะทางกฎหมายไทยของ INCOTERMS 

จงึไมม่สีภาพบงัคบั ไมม่คีวามเป็นกฎหมายในตวัเอง ซึง่ในทางปฏบิตั ิ INCOTERMS เป็นเพยีง

รปูแบบขอ้ตกลงของผูซ้ือ้ผูข้ายในเรือ่งเฉพาะการส่งมอบสนิคา้ และการรั บมอบสนิคา้ระหว่าง

ประเทศเท่านัน้ และทีส่าํคญั INCOTERMS หาไดก้ําหนดสทิธหิน้าทีโ่ดยทั ้ งหมดของสญัญา     

ซือ้ขายอยา่งค รอบคลุมไม ่ เป็นแต่เพยีงส่วนหน่ึงทีม่กัมปีญัหาในทางปฏบิตัแิละแกไ้ขใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนัเท่านัน้  

 เมือ่คู่สญัญาตกลงกนัในเรือ่งของการบงัคบั INCOTERMS ในสญัญ าซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศแลว้ ความมผีลของ INCOTERMS ยอ่มตอ้งเกดิจากการทีคู่่ สญัญายอมรบัและ

กําหนดใหส้ญัญาใชบ้งัคบัตาม INCOTERMS เป็นแต่เพยีงเจตนาทีต่รงกนัของคู่สญัญา มใิช่เป็น

โดยผลของ INCOTERMS ในฐานะทีเ่ป็นกฎหมายทีส่ามารถบงัคบัคู่สญัญาโดยอตัโนมตัไิม ่

ดงันัน้ เมือ่เกดิขอ้พพิาทขึน้ กฎหมายของประเทศทีไ่มม่กีําหนดสถานะของ INCOTERMSใหม้ี

สถา นะเป็นกฎหมาย จงึไมส่ามารถนํา INCOTERMS มาบงัคบักบัขอ้พพิาทนัน้ โดยไมม่ี

กฎหมายบญัญตัอิํานาจ ไว ้ ดงัเช่น กฎหมายของประเทศไทย ไมม่กีารบญัญตัริองรบัความมี

สถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ไว ้เพยีงแต่ยอมรบัไวเ้ป็นแต่เพยีงขอ้ตกลงของคู่สญัญา

ทีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้ขา้งตน้เท่านั ้ น เมือ่เกดิประเดน็ปญัหาพพิาททีเ่กีย่วเน่ืองกบั สญัญาซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเรือ่ง INCOTERMS จงึมขีอ้พจิารณาว่าศาลไทยจะ

พจิารณาขอ้พพิาทนัน้อยา่งไร เน่ืองจากประเทศไทยปจัจบุนัยงัไมม่บีทบญัญตัยิอมรบัสถานะ 

INCOTERMS ใหส้ามารถมสีภาพบงัคบัเป็ นกฎหมายและไมม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบักฎหมาย

การคา้ระหว่างประเทศโดยตรง และนัน่คอืประเดน็ปญัหาทีผู่ศ้กึษาตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็ว่า   

                                                 
31 จรญั  ภกัดธีนากุล , สถานะและสภาพบงัคบัของ INCOTERMS ในกฎหมายไทย , บทบณัฑติ :วารสารรพี, 

(2546), หน้า 50.   
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ปญัหาของความมสีถานะตามกฎหมายไทยของ INCOTERMS ก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัิ

เมือ่เกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาลไทย 

 

2.11 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

  

 กรณจีากการศกึษากฎหมายของป ระเทศต่างๆ ในการยอมรบัสถานะของ 

INCOTERMS ซึง่ในบางประเทศไดย้อมรบัเอา INCOTERMS สามารถบงัคบัใชเ้ป็นกฎเกณฑท์ี่

สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย แต่บางประเทศยอมรบั INCOTERMS เป็นแต่เพยีงธรรมเนียม

ปฏบิตัทิางการคา้เท่านัน้
32

 

 อนุสญัญาส หประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ (Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (Vienna,1980)หรอืเรยีกว่า CISG) เกดิขึน้

จากการเขา้รว่มกนัหาทางออก เน่ืองจากกฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายของแต่ละประเทศมคีวาม

แตกต่างกนัทาํใหเ้กดิความไมแ่น่นอนทางกฎหมาย อนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการคา้ระหว่าง

ประเทศ
33

 เพื่อเป็นการบญัญตักิฎหมายเป็นเอกภาพทัว่โลกจงึไดย้กรา่งอนุสญัญาน้ีขึน้และไดร้บั

การยอมรบัจากนานาประเทศทัว่โลก อนัเป็นการแกไ้ขปญัหาอุปสรรคของกฎหมายทีจ่ะใชก้บั  

นิตกิรรมทีม่คีวามเป็นระหว่างประเทศ ซึง่ในอ นุสญัญากรงุเวยีนนาไดใ้หค้วามเป็นอสิระต่อการ

ทาํสญัญาระหว่างคู่สญัญา โดยการทีส่ามารถจะไมใ่ชบ้ทบญัญตัทิัง้หมดหรอืบางส่วนแก่สญัญา  

กไ็ดห้รอืทาํการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดตามทีคู่่สญัญาตกลงใจกนักไ็ด ้ซึง่บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง

กบั INCOTERMS กค็อืบทบญัญตัใินเรือ่งของหน้า ทีข่องผูข้ายทีต่อ้งดาํเนินการส่งมอบสนิคา้

และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้รวมทัง้โอนความเสีย่งภยัในสนิคา้ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาและ

อนุสญัญาน้ี ทัง้น้ีเน่ืองจากทางปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศคู่สญัญามกัตกลงกนัใหนํ้า 

INCOTERMS ซึง่เป็นขอ้สญัญามาตรฐาน มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของสญัญาในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้าที่

และขอบเขตการรบัผดิชอบในการส่งมอบสนิคา้ของผูข้าย ขอ้ตกลงในแบบต่าง ๆ INCOTERMS 

กจ็ะกําหนดหน้าทีใ่นการดาํเนินการกบัสนิคา้ไวแ้ตกต่างกนัในแต่ละรปูแบบ ดงันัน้หน้าทีข่อง

ผูข้ายทีต่อ้งพจิารณาบทบญัญตัใินอนุสญัญาน้ีแลว้ยงัตอ้งพจิาร ณาขอ้ตกลงใน INCOTERMS 

ซึง่เป็นขอ้กําหนดในสญัญาดว้ย  

 ในเรือ่งของการตคีวามสญัญาและธรรมเนียมปฏบิตั ิอนุสญัญากรงุเวยีนนาไดก้ําหนด

วธิกีารตคีวามถอ้ยคาํและการกระทาํของคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไวว้่าตอ้งตคีวามตามบรบิทใน

สญัญาหรอืการปฏบิตัติามสญัญา นอกจากน้ีอาจตคีวามไดจ้ากธรรมเนียมปฏบิตัทิีคู่่สญัญาตกลง

                                                 
32 Schmitt Hoff’s Export Trade, (Ninth Edition 1990), page 7. 
33 สทุธพิล  ทวชียัการ, ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัปญัหาเรื่องสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ, วารสารรพ ี 

(2539). 
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กนัไว ้ทางปฏบิตัทิีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยไดป้ฏบิตัต่ิอกนัมาและธรรมเนียมปฏบิตัทิีคู่่สญัญาควรรู้

หรอืควรจะรู ้รวมทัง้ธรรมเนียมปฏบิตัทิีม่กีารยอมรบัอยา่งแพรห่ลาย และมกีารปฏบิตักินั

ระหว่างคู่สญัญาในส่วนทีเ่กีย่วกบัการคา้เฉพาะทาง 

 การบญัญตัเิช่นน้ีทาํใหก้ารตคีวามตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปในทางทีย่อมรบั 

INCOTERMS ในการมผีล ใชบ้งัคบั ในสญัญาโดยปรยิายเพราะเน่ืองจากการทีก่ารคา้ระหว่าง

ประเทศทีส่่วนใหญ่ใหก้ารยอมรบัและปฏบิตัติามขอ้กําหนดสทิธแิละหน้าทีข่อง  INCOTERMS 

ทาํใหใ้นต่างประเทศ มแีนวโน้มที่จะยอมรบัในความเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้เฉพาะทาง

และไมม่ปีญัหาของการตคีวามและการบงัคบัใชเ้ลย  

 

2.12 ศึกษากฎหมายการซ้ือขายสินค้าของประเทศองักฤษ Sales of Goods Act 1979.  

  

 ในประเทศองักฤษไมไ่ดย้อมรบัถงึความมสีถานะบงัคบัไดห้รอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิ  

ทางการค้ าแต่อยา่งใด แต่หากว่าเกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาลโดยทีคู่่สญัญาไมไ่ดร้ะบุโดยชดัแจง้      

ในการอา้งใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบักบัสญัญาดงักล่าว ศาลองักฤษกจ็ะดาํเนินการวนิิจฉยั

ตดัสนิคดโีดยการนําคาํเฉพาะทางการคา้รปูแบบอื่นมาบงัคบัใชแ้ละตดัสนิคด ีโดยตคีวามเป็น  

ขอ้สญัญาโดยป รยิาย (implied term) แมว้่าคาํเฉพาะดงักล่าวนัน้อาจจะมขีอ้กําหนดแตกต่าง  

จาก INCOTERMS กไ็ด ้

 ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึง คอื ประเทศองักฤษไมไ่ดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นภาคสีมาชกิ      

ในอนุสญั ญากรงุเวยีนนา เน่ืองจากองักฤษเหน็ ว่ากฎหมายการซือ้ขายสนิคา้ของตนเองนัน้

เหมาะสมและ ครอบคลุมอยูแ่ลว้
34

 แต่ในปจัจบุนัประเทศองักฤษไดเ้ปลีย่นท่าทใีนการวเิคราะห์  

ถงึตวับทบญัญตัขิองอนุสญัญากรงุเวยีนนาโดยการศกึษาวจิยัเพราะอาจจะเป็นไปไดใ้นอนาคต  

ทีป่ระเทศองักฤษจะเขา้รว่มลงนามเป็นภาคเีพราะในประเทศองักฤษไดม้หีน่วยงานและผูม้ ี

บทบาทหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง กบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศหลายฝา่ยแสดงความคดิเหน็  

ในเชงิสนบัสนุนใหป้ระเทศองักฤษเขา้รว่มเป็นภาคขีองอนุสญัญากรงุเวยีนนาและใหม้กีาร     

ออกกฎหมายเพื่ออนุวตักิารอนุสญัญาดงักล่าว โดยอา้งว่าการเขา้รว่มเป็นภาคใีนอนุสญัญากรงุ

เวยีนนาของประเทศองักฤษ จะทาํใหน้กัธุ รกจิและพ่อคา้ชาวองักฤษสามารถใชป้ระโยชน์จาก

กฎหมายทีม่คีวามเป็นกลางและเป็นมาตรฐานเดยีวกนักบันานาประเทศ ซึง่อนุสญัญาดงักล่าว

เหมาะสมกบัสาํหรบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ เน่ืองจากการรา่งนัน้เพื่อนํามาบงัคบัใชก้บั

                                                 
34 พงษ์ศกัดิ ์ยอดมณี , การศกึษาวจิยักฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศของประเทศองักฤษ , 

ตามโครงการศกึษาวจิยั เรื่อง กฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ  (สาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา: กรกฎาคม, 2547). 
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การซือ้ขายสนิคา้ระหว่า งประเทศโดยเฉพาะ เพราะอนุสั ญญากรงุเวยีนนาไดร้บัการยอมรบัและ

หลายประเทศทีเ่ป็นคู่คา้กบัประเทศองักฤษไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคแีลว้ทาํใหอ้งักฤษถูกมองว่าเป็น

ประเทศทีโ่ดดเดีย่วทางการคา้ระหว่างประเทศและหากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ประเทศองักฤษอาจ

ตอ้งดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุสญัญากรงุเวยีนนา นัน่เพราะห ลายประเทศมไิดต้ัง้ขอ้สงวนใน

การใชอ้นุสญัญากรงุเวยีนอนัเป็นผลใหข้อ้พพิาทต่าง ๆ ตกอยูภ่ายใตอ้นุสญัญากรงุเวยีนนา 

 

2.13 ศึกษากฎหมายซ้ือขายสินค้าของประเทศออสเตรเลีย 

  

 จากการศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการทาํธุรกรรมการซือ้ขายสนิคา้ในประเทศ

ออสเตรเลยี ประกอบดว้ยกฎหมาย 3 ส่วน
35

 ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. กฎหมายซือ้ขายสนิคา้ (Principal Legislation) ไดถู้กนํามาบญัญตัไิวใ้นกฎหมายของ  

รฐัต่าง ๆของประเทศออสเตรเลยีและเทอรร์ทิอรี ่ (Australian States and the Principal 

Territories) ซึง่กฎหมายดงักล่าว ไดบ้ญัญตัไิวใ้นลกัษณะกฎหมายทีม่รีปูแบบเดยีวกั น 

(Uniform Legislation) โดยรบัเอาแบบอยา่งมาจากกฎหมายซือ้ขายของประเทศองักฤษ 

แมว้่าต่อมาไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวบา้งในบางรฐั แต่ลกัษณะสาํคญัของ

กฎหมายกย็งัคงรปูแบบเดยีวกนัอยู ่กฎหมายซือ้ขายน้ีใชบ้งัคบักบัสญัญาซือ้ขายสนิคา้

ทัง้ในเชงิพาณชิยแ์ละการซือ้ขา ยสนิค้าเพื่อบรโิภค อยา่งไรกต็าม การบงัคบัใชก้ฎหมาย

ดงักล่าวกถ็ูกจาํกดัลงโดยเหตุผลบางประการ  เช่น ขอ้จาํกดัการบงัคบัใชโ้ดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อกํากบัดแูลการประกอบธุรกจิในประเทศออสเตรเลยี เช่น กฎหมายการ

แขง่ขนัทางการคา้ ค .ศ. 1974 (Trade Practices Act 1974) หรอืขอ้จาํกดัที่ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองประชาชนในการบรโิภคสนิคา้ เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 

เป็นตน้ 

2. กฎหมายอื่น ๆทีค่วบคุมหรอืมผีลกระทบต่อธุรกรรมการซือ้ขายสนิคา้ 

3. หลกักฎหมายสญัญาและกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยข์องคอมมอนลอว ์ (The Common 

Law of Contract and Personal Property) 

 

 สาํหรบัธุรกรรมการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ กฎหมายทีนํ่ามาบงัคบัใชแ้ทนที่

กฎหมายซือ้ขายสนิคา้ซึง่กฎหมายภายใน คอื อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contract for the International Sale of 

Goods 1980 : CISG หรอื อนุสญัญากรงุเวยีนนา ) ซึง่ประเทศออสเตรเลยีไดเ้ขา้รว่มลงนาม  

                                                 
35 จนัทมิา จฒันางกรู , วจิยักฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศของออสเตรเลยี ,(สาํนกังาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา: มกราคม, 2548). 
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เป็นสมาชกิ และไดก้ําหนดรปูแบบของสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ มาบญัญตัเิป็น

กฎหมายบงัคบัใชใ้นรฐัต่ างๆ ทัง้ 7 รฐัและเทอรร์ทิอรี ่ซึง่เรยีกว่า Sale of Goods (Vienna 

Convention) Act 1986 โดยมุ่งหมายใหส้อดคลอ้งกนักบักฎหมายซือ้ขายภายในของประเทศ  

ซึง่บทบญัญตัต่ิาง ๆในกฎหมายไดก้ําหนดเป็นรปูแบบเดยีวกนั เช่น (QLD) Sale of Goods 

(Vienna Convention) Act 1986  ของรฐัควนีแลนด ์

 บทบญัญตัทิีส่าํคญั จากเหตุผลทีว่่า ทนัททีีม่ขีอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าการซือ้ขายสนิคา้    

เป็นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศแลว้ อนุสญัญากรงุเวยีนนาจะมผีลบงัคบัทนัท ีอยา่งไร     

กต็าม การแสดงเจตนาตามขอ้ 6 ของอนุสญัญาไมไ่ดม้ผีลบงัคบัโดยอตัโนมตัิ  หรอืขอ้ตกลง      

ทีคู่่สญัญาตกลงกนัอาจจะไมถู่กนํามาใชบ้งัคบักไ็ด ้หากศาลของประเทศออสเตรเลยีเหน็ว่า

เหตุผลทีต่กลงกนัของคู่สญัญาเป็นเรือ่งทีข่ดัต่อหลกัความสงบเรยีบรอ้ย ดงันัน้ การตกลงยกเวน้

ขอ้บญัญตัใินอนุสญัญาบางส่วนหรอืเปลีย่นแปลงผลของบทบญัญตัใิด ๆ ตามขอ้ 6 ไดก้ําหนดให้

คู่สญัญาสามารถทาํได ้นอกจากน้ีความตกลงของคู่สญัญายงัไดถู้กจาํกดัโดยขอ้ 7 ทีว่่า การ

ตคีวามอนุสญัญาตอ้งคาํนึงถงึหลกัความสุจรติในการปฏบิตัต่ิอกนัในทางการคา้ระหว่างประเทศ

ดว้ย
36

 

 จากการศกึษากฎหมายซือ้ขายของประเทศออสเตรเลยีกําหนดว่า ผูข้ายมหีน้าทีส่่งมอบ

สนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้และผูซ้ือ้มหีน้าทีร่บัมอบสนิคา้และชาํระค่าสนิคา้ อนัเป็นหน้ีทีคู่่สญัญาตอ้งปฏบิตัิ

ต่อกนั (Concurrent Conditions) หน้าทีใ่นการปฏบิตักิารชาํระหน้ีของคู่สญัญาตกอยูภ่ายใตห้ลกั

ความรบัผดิโดยเดด็ขาด โดยไมค่าํนึงว่าผูซ้ือ้หรอืผูข้ายจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตักิาร

ชาํระหน้ีของฝา่ยตนหรอืไม ่ซึง่หลกัน้ีเป็นหลกัในอนุสญัญากรงุเวยีนนาในเรือ่งความรบัผดิของ

ผูข้ายในการส่งมอบสนิคา้ไมต่รงตามสญัญา และหากเกดิสญัญาขึน้แลว้คู่สญัญาอาจตกลงกนัให้

ใช ้INCOTERMS ในการกําหนดสทิธหิน้าทีค่วามรบัผดิของคู่สญัญากไ็ด ้ในกฎหมายของรฐัควนี

แลนด ์

 

2.14 ศึกษากฎหมายซ้ือขายสินค้าของประเทศสหรฐัอเมริกา 

   

จากการศกึษาทาํใหส้ามารถสรปุไดว้่าใ นประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ประกอบดว้ยมลรฐั

ทัง้หมด 50 มลรฐั ไดย้อมรบัเอาอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศซึง่สหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคมีาอนุวตักิารกฎหมายของแต่ละมลรฐั อกีทัง้ใน   

กรณหีากเกดิขอ้พพิาทขึน้  ศาลกจ็ะดาํเนินการตดัสนิโดยการนําอ นุสญัญาดงักล่าวมาพจิารณา

ประกอบการวนิิจฉยัคด ีและเป็นทีน่่าสงัเกตในตวัอยา่งกรณศีกึษาในเรือ่งที ่ 1 ซึง่เป็นปญัหา

                                                 
36 http://www.mucdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/zeller63nf.html,p.5 

 



 41 

เดยีวกนักบัการศกึษาของผูศ้กึษาในการโตแ้ยง้ว่าหากเป็นการเพยีงแต่ระบุถงึเทอมทีจ่ะนํามา

บงัคบัเป็นเงือ่นไขในสญัญาโดยมไิดร้ะบุว่าเทอมดงักล่าวเป็นเทอมที่ มาจาก INCOTERMS แต่

ศาลไดว้เิคราะหแ์ละใหเ้หตุผลว่า กรณแีมจ้ะไมร่ะบุถงึเทอมว่าเป็นของ INCOTERMS กต็ามแต่

เน่ืองจาก INCOTERMS เป็นแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบัในทางการคา้ทีเ่ป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปอยู่

แลว้ และการทีก่ล่าวถงึธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ตามอนุสญัญาขอ้ที ่ 9 นัน้บ่อเกดิกม็าจาก

การกําหนดเงือ่นใน INCOTERMS นัน่เอง ซึง่เมือ่ยอมรบัเอาอนุสญัญาเป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใช้

กบัสญัญา ดงันัน้การระบุเทอม CIF ในสญัญากเ็ป็นการยอมรบัเอา INCOTERMS ดว้ย ดงันัน้

การตกลงในเทอมดงักล่าวแมท้ีม่ไิดร้ะบุถงึ INCOTERMS กเ็ป็นการเพยีงพอแลว้ว่า เทอมนัน้    

มคีวามหมายมาจาก INCOTERMS  

 ในการศกึษากรณกีฎหมายภายในของสหรฐัอเมรกิาซึง่ไดอ้นุวตักิารตามอนุสญัญา

สหประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ ผูศ้กึษาไดว้เิคราะห์ กฎหมายซือ้ขาย    

ในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย
37

 ซึง่มมีาตราหน่ึงทีเ่กีย่วกบัการใหค้าํนิยามในเ ทอมทางการคา้อยูใ่น

มาตรา 2319 และ 2320 มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัเทอมในทางการซือ้ขายสนิคา้ทีก่ําหนดเงือ่นไข

เรือ่งการขนส่งสนิคา้และเรือ่งการโอนความเสีย่งภยั ซึง่มคีาํเฉพาะทีต่รงกบั INCOTERMS แต่ก็

มไิดร้ะบุถงึคาํเฉพาะดงักล่าวมาจากการกําหนดเงือ่นไขต่าง ๆ โดย INCOTERMS แต่หลงัจาก  

ทีไ่ดพ้จิารณากรณศีกึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิาในศาลอุทธรณ์ไดใ้หเ้หตุผลถงึกรณขีองเรือ่ง

เทอมเฉพาะทางการคา้ว่า แมว้่า INCOTERMS จะไมไ่ดใ้ชท้ัว่โลก แต่กรณเีป็นเรือ่งทีรู่้

โดยทัว่ไปว่ากล่าวถงึเทอมในทางการคา้ระหว่างประเทศและ INCOTERMS ไดห้มายรวมอยูใ่น

อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ มาตรา 9(2) ดว้ยซึง่เป็นธรรม

เนียมปฏบิตัริะหว่างประเทศ ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าแมจ้ะมไิดร้ะบุว่าเทอมดงักล่าวมาจาก 

INCOTERMS แต่ศาลกย็อมรบัถงึความสมัพนัธร์ะหว่างคาํเฉพาะดงักล่าวกบั INCOTERMS ซึง่

สามารถนําเงือ่น ไขใน INCOTERMS มาบงัคบัใชไ้ดแ้ละเทอมดงักล่าว  คอื เทอมทีม่าจาก 

INCOTERMS นัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 California’s Sale of Goods Act.  
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บทท่ี 3 

ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นกบั INCOTERMS 

 

 

3.1 ประเดน็ปัญหาท่ีต้องการศึกษา 

  

 ความพยายามของหอการคา้นานาชาตทิีป่ระชาคมโลกเลง็เหน็ปญัหาและมุง่หาแนวทาง

ในการแกไ้ขและหาทาง ออกจนไดร้บัการยอมรั บยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ในประเทศไทยเพราะ

สถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทยนัน้ไมม่สีถานะเป็นกฎหมาย        

ไมม่สีภาพบงัคบั เป็นแต่เพยีงขอ้ตกลงเท่านัน้ซึง่เมือ่วเิคราะห ์หากเกดิขอ้พพิาททางการคา้

ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั INCOTERMS มาสู่ศาลไทย กฎหมายของไทยทีใ่กลเ้คยีงกบั

การคา้ระหว่างประเทศมากทีสุ่ด นัน่คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยว์่าดว้ยเรือ่งของ 

สญัญา การซือ้ขาย การชาํระราคา และเรือ่งการขนส่ง  

 กรณพีพิาทเกดิขึน้ในทางการคา้ระหว่างประเทศสู่ศาลไทยแลว้จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ว่า   

ตอ้งวเิคราะหส์ถานะทางกฎหมายหากว่าขอ้พพิาทนัน้เกีย่วเน่ืองกบัคาํเฉพาะ INCOTERMS  

 ปญัหาทีต่ามมานัน่คอื กรณหีากคู่สญัญามไิดต้กลงกนัโดยชดัแจง้ใหนํ้า INCOTERMS 

มาบงัคบัใชก้บัสญัญา หรอืกรณทีีส่อง แมว้่าคู่สญัญาจะตกลงกนัว่าใหนํ้าคาํเฉพาะ 

INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญาระหว่างประเ ทศ แต่เน่ืองดว้ย INCOTERMS เป็นเพยีง

ขอ้ตกลงซึง่เรยีกว่าขอ้เทจ็จรงิตามกฎหมาย ศาลจะตคีวามและตดัสนิขอ้พพิาทน้ีอยา่งไร       

ผลทีต่ามมานัน้เป็นอยา่งไร 

 ขอ้พพิาททีสู่่ศาลนัน้เป็นเรือ่งสญัญาระหว่างประเทศและคู่สญัญายงัไดม้กีารอา้งถงึคาํ

เฉพาะ INCOTERMS   ซึง่ผูศ้กึษาจะดาํเนินการศกึษาและวเิคราะหป์ระเดน็ขอ้พพิาท  2  กรณ ี  

คอื 

    

1. หากคู่ความมไิดต้กลงกนัโดยชดัแจง้ในเรือ่งใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบัใชก้บัสญัญา   

  

2. แมคู้่สญัญาจะระบุใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญาระหว่างประเทศ แต่  

INCOTERMS เป็นเพยีงขอ้ตกลงซึง่เรยีกว่าขอ้เทจ็จรงิ   

  

 แต่เน่ืองจากระบบการตดัสนิคดขีองไทยและระบบกฎหมายภายใน เมือ่ขอ้พพิาทขึน้     

สู่ศาลไทยแลว้ เป็นเรือ่งเอกชนกบัเอกชน มนิีตสิมัพนัธต่์างประเทศ เป็นเรือ่งของสญัญา       

นิตสิมัพนัธด์งักล่าวจงึไมต่กอยูก่บักฎหมายภายในโดยปรยิายของประเทศไทย ดงันัน้      
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ก่อนทีศ่าลจะตดัสนิคดศีาลไทยจะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนการพจิารณาคดหีากฎหมายที่     

จะนํามาใชก้บัขอ้พพิาท เน่ืองจากเป็นเรือ่งระหว่างประเทศ เกดิการขดักนัแห่งกฎหมาย       

การพจิารณาคดตีอ้งตกอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญตักิารขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ของไทย 

ขอ้กฎหมายทีต่อ้งพจิารณา  

 มาตรา 8 บญัญตัวิ่า “ในกรณทีีต่อ้งใชก้ฎหมายต่างประเทศบงัคบั ถา้มไิดพ้สิจูน์

กฎหมายนัน้ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ศาล ใหใ้ชก้ฎหมายภายในแก่ประเทศสยาม”   

 ในเรือ่งของการพสิจูน์กฎหมายต่างประเทศ ศาลไทยมองว่ากฎหมายต่างประเทศ     

เป็นเรือ่งขอ้เทจ็จรงิตอ้งดาํเนิน การพสิจูน์ต่อศาลถงึความมอียูข่องกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

กฎหมายนัน้ เช่นเดยีวกบัขอ้เทจ็จรงิทัว่ ๆ ไป  และกําหนดเรือ่งของสญัญาทีม่ลีกัษณะระหว่าง

ประเทศไวใ้นมาตรา 13 วรรคแรกว่า “ปญัหาว่าจะพงึใชก้ฎหมายใดบงัคบัสาํหรบัสิง่ซึง่เป็น

สาระสาํคญัหรอืผลแห่งสญัญานัน้ใหว้นิิจฉั ยตามเจตนาของคู่กรณ ีในกรณทีีไ่มอ่าจหยัง่ทราบ

เจตนาชดัแจง้หรอืโดยปรยิายได ้ถา้คู่สญัญามสีญัชาตอินัเดยีวกนั กฎหมาย ทีจ่ะใชบ้งัคบั ไดแ้ก่

กฎหมายสญัชาตอินัรว่มกนัแห่งคู่สญัญา ถา้คู่สญัญาไมม่สีญัชาตอินัเดยีวกนั กใ็หใ้ชก้ฎหมาย

แห่งถิน่ทีส่ญัญาไดท้าํขึน้” 

 

3.2 หากข้อพิพาทสู่ศาลไทยและทางดาํเนินการของศาลไทย 

  

 จากปญัหาทีผู่ศ้กึษาตัง้ประเดน็ขึน้มานัน้สามารถวเิคราะหป์ญัหาต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 กรณทีี ่1 หากคู่ความมไิดต้กลงกนั โดยชดัแจง้ ในเรือ่งใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบัใช้

กบัสญัญาหากปญัหาดงักล่าวเขา้สู่ กระบวนพจิารณาของศาลไทยแลว้นั ้ น การทีคู่่สญัญามไิดต้ก

ลงกนัโดยชดัแจง้ใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบัใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของสญัญา  

  

 ในส่วนของ กฎหมายทีจ่ะนํามาใชก้บัขอ้พพิาทดงักล่าวเมือ่พจิารณาบทบญัญตัวิ่าดว้ย

การขดักนัแห่งกฎหมายแลว้ หากพจิารณาหากฎหมายทีจ่ะตอ้งนํามาปรบักบัขอ้พพิาทในคดี  คอื 

กฎหมายไทยใ นการจะตอ้งวเิคราะหถ์งึสถานะทางกฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมาย

ไทยนัน้ ตอ้งพจิารณาถงึสภาพของตวั INCOTERMS เองโดยทีพ่จิารณาถงึกฎหมายไทยที่

เกีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายระหว่างประเทศนัน่คอื ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์การที่

กฎหมายของไทยนัน้ไมม่บีทเฉพาะทีส่ามารถนํามาใชก้ั บกรณพีพิาทกนัในทางการคา้ระหว่าง

ประเทศโดยตรงแลว้นัน้ สิง่ทีจ่ะสามารถหาทางออกไดน้ัน้ตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยม์แีนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

 หากว่าศาลใชว้ธิกีารอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามมาตรา 4 วรรค 2 บญัญตัวิ่า “เมือ่ไมม่ี

บทกฎหมายทีจ่ะยกมาปรบัคดไีด ้ให้ วนิิจฉยัคดนีัน้ตามจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ ถา้ไมม่จีารตี
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ประเพณเีช่นว่านัน้ ใหว้นิิจฉยัคดอีาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่และถา้บทกฎหมาย

เช่นนัน้กไ็มม่ดีว้ย ใหว้นิิจฉยัตามหลกักฎหมายทัว่ไป”   

 ในการวเิคราะหต์วับทกฎหมายของมาตรา 4 แลว้สามารถวนิิจฉยัไดด้ั งน้ีคอื กรณหีาก

ไมม่กีฎหมายทีจ่ะยกเขา้ปรบักบัขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ ศาลจาํเป็นตอ้งพจิารณาคดตีามจารตี

ประเพณแีห่งทอ้งถิน่ ซึง่ INCOTERMS นัน้แมจ้ะเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีส่บืทอดกนัมาจน

กลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองบรรดาพ่อคา้ระหว่างประเทศแลว้กต็ามแต่เน่ืองจาก 

INCOTERMS นัน้หาไดเ้ป็นธรรมเนียมปฏบิตัแิห่งทอ้งถิน่ไม่
38

  เพราะการปฏบิตัติาม  

INCOTERMS ในประเทศไทยนกัธุรกจิไทยส่วนหน่ึงยงัไมเ่ขา้ใจในเรือ่ง INCOTERMS มากนกั 

อกีทัง้ไมป่รากฏว่านกัธุรกจิของไทยส่วนใหญ่จะถอืปฏบิตัติามจนกลายเป็นจารตีประเพณแีห่ง

ทอ้งถิน่  ดงันัน้ INCOTERMS ไมอ่าจทีจ่ะเป็นจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ไดแ้ละจารตีประเพณี

ของไทยทีถ่อืปฏบิตักินันัน้กไ็มเ่หมอืนกบักฎเกณฑข์อง  INCOTERMS  เพราะจารตีประเพณี

ของไทยไมอ่าจจะเหมอืนกบัของจารตีประเพณขีองต่างประเทศ ดงันัน้  เมือ่วเิคราะหต์าม

บทบญัญตัแิลว้ INCOTERMS  ไมถ่อืว่าเป็นจา รตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ไดแ้ละยงัไมอ่าจเป็น

จารตีประเพณรีะหว่างประเทศดว้ย 

 “หากไมม่จีารตีประเพณเีช่นว่านัน้ ใหว้นิิจฉยัคดอีาศยับทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ ” 

เมือ่วเิคราะหแ์ลว้ กฎหมายที่ ใกลเ้คยีงอยา่งยิง่ของไทยปจัจบุนัยงัไมม่บีทบญัญตักิฎหมายทาง

การคา้ระหว่างปร ะเทศ  ในทา้ยทีสุ่ดตอ้งพจิารณาประเดน็ของ “หลกักฎหมายทัว่ไป ” ซึง่ตาม   

การวเิคราะห ์ INCOTERMS เหน็ว่าการที ่ INCOTERMS เกดิขึน้มานัน้มใิช่เป็นหลกักฎหมาย

ภายในของประเทศใดประเทศหน่ึงอกีทัง้กม็ใิช่เป็นหลกักฎหมายระหว่างประเทศด้ วย หลกัการ

อุดช่องว่างของกฎหมายจงึ ไมส่ามารถนําหลกักฎหมายทัว่ไปมาใชว้นิิจฉยัตดัสนิขอ้พพิาทได ้

เพราะหากนําหลกัการอุดช่องว่างของกฎหมายโดยใชม้าตรา 4 วรรค 2  มาวเิคราะหแ์ละตดัสนิ

ขอ้พพิาทนัน้อาจจะสรา้งความเสยีหา ยต่อการคา้ระหว่างประเทศ  เพราะ จารตีประเพณแีห่ง

ทอ้งถิน่ของไทย ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัธรรมเนียมปฏบิตัิ ทางการคา้ระหว่างประเทศ  หรอื จะ

ตคีวามตามหลกั กฎหมายทัว่ไปก ็ไมส่ามารถคาดการณ์ไดว้่าจะใชห้ลกักฎหมายทัว่ไปอนัใด    

มาบงัคบัและวนิิจฉยัในประเดน็พพิาทได ้นอกจากจะก่อใหเ้กดิความไม่ แน่นอน เสยีเวลาอนั   

เป็นหลกัการสาํคญัในทางวชิาชพีและความตอ้งการของการคา้ระหว่ างประเทศ  ความประสงค์     

ของคู่สญัญาพรอ้มทัง้ปญัหาความไมเ่ป็นธรรมและสรา้งความกระทบกระเทอืนแก่วงการการคา้

ระหว่างประเทศแลว้ยงัส่งผลต่อทศันคติ ของประชาคมโลกทีไ่มอ่าจยอมรบัในการตดัสนิปญัหา

ของศาลไทยและกฎหมายของไทย  ดงันัน้ ศาลไทยไมส่ามารถนําหลกัการอุดช่องว่างของ

กฎหมายดงัที่ วเิคราะห์ มาใชต้คีวามและตดัสนิขอ้พพิาทได ้เพราะหากตคีวามเช่นนัน้ยงัแต่      

จะเกดิผลรา้ยมากกว่าผลด ี

                                                 
38 จรญั  ภกัดธีนากุล, “สถานะและสภาพบงัคบัของ INCOTERMS ในกฎหมายไทย,” วารสารรพ ี(2546): 52 
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 แนวทางการวเิคราะหส์ถานะของ INCOTERMS แนวทางต่อมา ตามบทบญัญตัปิระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยเ์พื่อการหาทางออกของการตคีวามนัน้ แน่นอนว่าสถานะทาง

กฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทยนัน้มไิดอ้ยูใ่นสถานะบงัคบัเป็นกฎหมายแต่ทาง

วเิคราะห ์ INCOTERMS เป็นแต่เพยีงขอ้เทจ็จรงิทีคู่่สญัญาตกลงกั นเพื่อบงัคบัแก่สญัญาเท่านัน้ 

ในทางพจิารณาคดขีองศาลไทยนัน้การจะนํา INCOTERMS มาใชบ้งัคบัในการพจิารณาคดคีวร

ตอ้งมกีฎหมายมารองรบัความมสีถานะทีส่า มารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพจิารณาคดโีดยการที่

จะนํามาใชใ้นทางคดไีด ้ เมือ่วเิคราะหแ์ลว้ว่า INCOTERMS มใิช่กฎหมายภายในประเทศใด

ประเทศหน่ึงและมใิช่หลกักฎหมายระหว่างประเทศ การทีศ่าลไทยจะนําเรือ่งกรณกีารอุดช่องว่าง

ของกฎหมายทีไ่ดว้เิคราะหม์าแลว้นัน้ มาวนิิจฉยัขอ้พพิ าทกไ็ม่อาจเป็นผลดต่ีอทางคดแีละไม่

สามารถนํามาใช้ แกป้ญัหาได้ เลย  เน่ืองจาก INCOTERMS มไิดเ้ป็นจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่

ของไทยและจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ ของไทยกไ็มเ่ป็นแนวปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ  

ทัง้มไิดเ้ป็นหลกักฎหมายทัว่ไป ดงันัน้การนํากฎหมายมาตรา 4 วรรค 2  มาใชเ้พื่อเป็นอํานาจ

ของศาลทีจ่ะสามารถนํา INCOTERMS มาบงัคบัและสามารถนํามาวนิิจฉยัไดใ้นทางคดไีมอ่าจ

เป็นทางทีส่ามารถทาํได ้เน่ืองดว้ยความเสยีหายทีไ่ดว้เิคราะหม์าสรา้งผลรา้ยมากกว่าผลดี      

ต่อวงการการค้ าระหว่างประเทศและการพจิารณาของ ศาลไทย เมือ่ไดว้เิคราะหแ์ล้ วว่า 

INCOTERMS ก็เป็นเพยีงขอ้ตกลงทีเ่อกชนสามารถตกลงกนัไดต้ราบเท่าทีไ่มข่ดัต่อความสงบ

เรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 150 

ซึง่เป็นบทบญัญตัทิีร่องรบัการแสดงเจตนาระหว่างฝา่ยเอกชนทีส่ามารถตกลงกนัเท่าทีไ่มข่ดั   

ต่อกฎหมาย ห รอืทีเ่รยีกว่า “ความศกัดิส์ทิธิแ์ห่งการแสดงเจตนา ” เป็นอํานาจทีศ่าลใชใ้นการ

ตคีวามใหส้ามารถนํา INCOTERMS มาบงัคบัตามสญัญา  

 แนวทางในการตดัสนิขอ้พพิาทน่าจะเป็นการนํา บทบญัญตัมิาตรา 368 ซึง่บญัญตัไิวว้่า 

“สญัญานัน้ ท่านใหต้คีวามไปตามความประสงคใ์นทางสุจรติโดยพเิครา ะหถ์งึปกตปิระเพณดีว้ย ” 

มาบงัคบัใช ้กรณตีามบทบญัญตัดิงักล่าว สามารถไดห้ลกัทีว่่า  การทีคู่่สญัญามเีจตนาทีจ่ะใช้

บงัคบัหรอืกฎหมายใดแก่สญัญาของตนนัน้ คู่สญัญาสามารถตกลงกนัไดเ้ท่าทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย  

หากว่าสญัญาระหว่างประเทศทีก่่อขึน้นัน้คู่สญัญามคีวามตกลงใหใ้ช ้ INCOTERMS มาบงัคบัแก่

สญัญากส็ามารถตกลงได ้หรอืใช้ บทบงัคบัอยา่งอื่นดว้ยกส็ามารถทาํได้  หรอืแมแ้ต่การกําหนด

ขอ้บงัคบัใหใ้ชท้ัง้ INCOTERMS และขอ้บงัคบัอื่น ๆ ดว้ยกส็ามารถกระทาํได ้หรอืแมแ้ต่การที่  

จะกําหนดบทบงัคบัใหแ้ตกต่างจากที ่ INCOTERMS กําหนดไวก้ย็งัสามารถกระทาํไ ด ้         

ซึง่การตคีวามไปในลกัษณะน้ี นัน้สามารถวนิิจฉยัไดว้่า ศาลจะสามารถตดัสนิคดไีดโ้ดยการ      

นํา INCOTERMS มาบงัคบัใชก้บัสญัญาระห ว่างประเทศทีเ่ขา้สู่กระบวนการทางศาลไทยนัน้

สามารถมอีํานาจในการหยบิยก INCOTERMS มาบงัคบัใชแ้ละวนิิจฉยัคดไีด ้แต่เน่ืองจาก     

การตคีวามนัน้ตามตวับททีบ่ญัญตัไิว้  ศาลจะตอ้งตคีวามไปตามความประสงคข์องคู่สญัญาโดย

วเิคราะหป์กตปิระเพณี นัน้ หากความเป็นเช่นน้ีแลว้การตคีวามของศาลทีจ่ะวนิิจฉยัขอ้พพิาท
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ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั INCOTERMS น้ีไดต้อ้งตคีวามใหเ้ป็นอนัสามารถทีส่อดคลอ้ง

กบัสญัญาระหว่างประเทศ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีบ่รรดาพ่อคา้ ต่างประเทศใหก้ารยอมรบั 

ความไมแ่น่นอนของการตคีวามตามปกตปิระเพณทีางการคา้ของศาลไทยนัน้จะไปในลกัษณะใด

กย็งัคงยากแก่การคาดเดา และการตคีวามดงักล่าวนัน้อาจจะตอ้งตคีวามมากมายถงึเรือ่งปกติ

ประเพณนีัน้ใจความอยูท่ีใ่ด และแนวทางการปฏบิตัขิองประเพณต่ีางถิน่กต่็างกนั ซึง่เหน็แลว้ว่า

แมก้ารยอมรบัเจตนาของคู่สญัญาระหว่างประเทศตาม มาตรา 368 ดงักล่าวจะสามารถแกไ้ขใน

จดุทีเ่รยีกว่าสามารถหาตวับทกฎหมายทีใ่หอ้ํานาจในการนํา INCOTERMS มาพจิารณาคดขีอง

ศาลและสามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นการวนิิจฉั ยขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ไดแ้ลว้ว่าตอ้งเป็นไปตามความ

ประสงคข์องคู่สญัญา  แต่การตคีวามในเรือ่งของ ปกตปิระเพณ ีดงักล่าวยงัไมเ่ป็นทีแ่น่นอนได้

ว่าการตคีวามนัน้บรรทดัฐานของการตคีวามของศาลเป็นเช่นไร ซึง่ไมต่่างกบัการอุดช่องว่างทาง

กฎหมายแต่ผลรา้ยอาจจะน้อยกว่าการนําหลกัก ารอุดช่องว่างทางกฎหมายมาแกไ้ขปญัหา

ดงักล่าว  แมก้ารตคีวามดงักล่าวจะยอมรบัการแสดงเจตนาตามความประสงคข์องคู่สญัญาแต่

ความไมแ่น่นอนในการตคีวามของศาลนัน้จะตรงกบัจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของคู่สญัญาหรอืไม่    

นัน่คอืปญัหาทีต่ามมา ซึง่กอ็าจจะแกไ้ขปญัหาไดไ้มห่มดสิน้ 

 ทางการวเิคราะหท์ีไ่ดนํ้าเสนอเหตุผลมาดงักล่าวขา้งตน้แลว้นัน้ เหน็ไดว้่าตามกฎหมาย

ไทยนัน้ INCOTERMS ไมม่สีถานะเป็นกฎหมายเลยทัง้กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง

ประเทศและ ทัง้ยงัไมเ่ป็นจารตีประเพณแีห่งทอ้งถิน่ และจารตีประเพณรีะหว่างประเทศดว้ยแลว้  

การทีศ่าลจะนํา INCOTERMS มาเป็นส่วนหน่ึงในการวนิิจฉยัคด ี จาํตอ้งมอีํานาจตามกฎหมาย

ทีส่ามารถนํา INCOTERMS  มาบงัคบัใชไ้ด ้ และแมแ้ต่กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจแก่ศาลในการ

วนิิจฉยัขอ้พพิาทสญัญาระหว่างประเทศยงัคงมปีญัหาต่อไปว่าการนําบทบญัญตัดิงักล่าวเพื่อ

หาทางออกและการตคีวามนัน้เป็นผลดต่ีอขอ้พพิาทแล ะคู่สญัญาห รอืไมเ่ป็นปญัหาทีส่าํคญัยิง่

กว่า เพราะประเดน็ทีส่าํคญัตามมาสาํหรบัปญัหาน้ีกค็อื การตคีวามใหเ้หน็ถงึความมสีถานะ

ในทางกฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS  

 ซึง่แน่นอนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยไ์ดบ้ญัญตัมิาเป็นเวลานานและบญัญตัิ

มาเพื่อรองรบัความสมัพนัธ์ ภายในประเทศเท่านัน้  จงึไมอ่าจเป็นบทบญัญตัทิีส่อดคลอ้งกบั

การคา้ระหว่างประเทศทีม่ ี การพฒันา อยา่งรวดเรว็จงึเป็นปญัหาในการตคีวาม  แต่เน่ืองจาก

ประเทศไทยยงัไมเ่ขา้รว่มเป็นภาคกีบัอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้

ระหว่างประเทศ และไมม่บีทบญัญตัทิีเ่กีย่ว กบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศโดยตรงจงึ

จาํเป็นตอ้งใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยใ์นการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าของศาลใน

ปจัจบุนั ซึง่ปญัหาต่าง ๆ จงึไมจ่บสิน้ และไมม่ทีางออกใด นอกจากทางน้ีเท่านัน้ 
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 กรณทีี ่2 แมคู้่สญัญาจะระบุใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญาระ หว่างประเทศ 

แต่ INCOTERMS เป็นเพยีงขอ้ตกลงซึง่เรยีกว่าขอ้เทจ็จรงิ  

  

 กรณปีญัหาที ่2 น้ี เป็นปญัหาทีแ่มว้่าคู่ความจะตกลงกนัใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบั

กบัสญัญาระหว่างประเทศแลว้ทางปฏบิตัขิองศาลในการวนิิจฉยัตดัสนิขอ้พพิาทดงักล่าวขา้งตน้ 

จากทีไ่ดศ้กึษามาว่ากฎหมาย ยอมรบัความศกัดิส์ทิธิข์องการแสดงเจตนาของเอกชนเท่าทีไ่มข่ดั

ต่อความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนกต็าม เมือ่พจิารณาโดยผวิเผนิแลว้เหน็ว่า

การตกลงดงักล่าวน้ีไมน่่าจะมปีญัหาในจดุใด เน่ืองเพราะเมือ่เอกชนแสดงเจตนาโดยชดัแจง้ถงึ

การนํา INCOTERMS มาบงัคบักบัสญัญ าระหว่างประเทศแลว้กไ็มค่วรจะมปีญัหา ศาลควรจะ

พจิารณาตดัสนิขอ้พพิาทนัน้ไดอ้ยา่งไมป่ระสบปญัหาใด ๆ เพราะกฎหมายยอมรบัแมว้่าการตก

ลงในสญัญานัน้จะเป็นการตกลงไปในทางทีแ่ตกต่างจากทีก่ฎหมายกําหนดกต็ามแต่เมือ่เป็นเรือ่ง

ของการทาํนิตสิมัพนัธร์ะหว่างเอกชนและไมข่ดัต่อหลกัความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีอง

ประชาชนแลว้ เอกชนดงักล่าวกส็ามารถทาํได ้  

 เมือ่ไดว้เิคราะหบ์ทบญัญตักิฎหมายว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย  พ .ศ .2481     

มาตรา 13 และพจิารณาขอ้พพิาทแลว้ เหน็ไดช้ดัเจนว่า คู่สญัญาตกลงกนัไวแ้ลว้ว่าจะนํา 

INCOTERMS มาบงัคบักบัสญัญา ดงันั ้ นจงึเขา้เงือ่นไขทีว่่า “เจตนาของคู่กรณี ” ทีว่่า           

การพจิารณาขอ้พพิาทของศาลตอ้งนํา INCOTERMS มาเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสนิขอ้พพิาท 

ปญัหาทีผู่ศ้กึษาตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็นัน่กค็อื การวเิคราะหต์ามกรณทีีคู่่สญัญาตกลงไวแ้ลว้ใหนํ้า 

INCOTERMS มาบงัคบัได ้แต่เน่ื องจากทีไ่ดก้ล่าวไวต้อนตน้ว่า INCOTERMS นัน้เป็นเพยีง

ขอ้ตกลง  ซึง่ในทางกฎหมายเรยีกขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีว่า “ขอ้เทจ็จรงิ” การพจิารณาคดใีนระบบ

ศาลไทยนัน้  เมือ่คู่ความฝา่ยใดกล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิใด คู่ความฝา่ยทีก่ล่าวอา้งตอ้งนําสบืในชัน้

ของการพจิารณาคด ีดงันัน้ปญัห าทีส่าํคญัของการมสีถานะเพยีงแค่ขอ้เทจ็จรงิคู่ความจะตอ้งนํา

สบืใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ศาล  ตามมาตรา 8 เพราะการพจิารณาคดขีองศาลไทยไมย่อมรบัฟงั

ขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งอยา่งเลื่อนลอยและในทางนําสบืการทีจ่ะใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่ศาลนัน้        

เป็นภาระทีห่นกั เพราะหากศาลไมเ่ชื่อตา มทีก่ล่าวอา้งเพราะการพจิารณาคดแีพ่งนัน้คู่พพิาท

ตอ้งสูก้นัทีน้ํ่าหนกัพยาน หากว่าน้ําหนกัของพยานฝา่ยใดมน้ํีาหนกัมากกว่า น่าเชื่อถอืมากกว่า 

ฝา่ยดงักล่าวกจ็ะเป็นฝา่ยทีช่นะคด ี การทีคู่่ความฝา่ยทีก่ล่าวอา้งถงึขอ้พพิาททีใ่นสญัญาระบุให้

นํา INCOTERMS มาบงัคบักบัสญัญาแลว้ การนําสบืนัน้หากไมส่ามารถนําสบืจนเป็นทีพ่อใจแก่

ศาลแลว้ ศาลกไ็มย่อมรบัเอา INCOTERMS ทีแ่มจ้ะระบุไวใ้นสั ญญาแลว้กต็ามมาบงัคบัและ

ตดัสนิ ประเดน็ทีต่ามมาศาลกจ็ะยก เรือ่งการกล่าวอา้งขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบั INCOTERMS ผล   

ทีต่ามมากค็อื ศาลจะทาํการตดัสนิขอ้พพิาทนัน้ดว้ยกฎหมายทีศ่าลเหน็ว่าเหมาะสมแก่คดเีพราะ

ศาลไมย่อมรบัฟงัขอ้อา้งทีคู่่ความนําสบืในประเดน็ขอ้เทจ็จรงิทีอ่า้งว่าไดต้กลงในสญัญาระหว่าง

ประเทศดงักล่าวใหใ้ช ้ INCOTERMS มาบงัคบัแก่ สญัญา เมือ่เป็นเช่นน้ี ผลแห่งคาํพพิากษา
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อาจจะไมเ่ป็นผลดแีก่คู่ความฝา่ยดงักล่าว สรา้งควา มเสยีหายและเสยีเวลามากเพราะอาจจะไม่

เป็นไปในทางปฏบิตักิารคา้ระหว่างประเทศทีท่ ัว่โลกต่างยอมรบักนั  

 ปญัหาดงักล่าวทัง้ 2 ประเดน็ทีผู่ศ้กึษาชีใ้หเ้หน็ว่าปญัหาของความไมม่สีถานะเป็น

กฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทยสรา้งความไมม่เีสถยีรภาพทางกฎหมาย  บงัเกดิ

ผลในทางเสี ยหายต่อการคา้ระหว่างประเทศมาก  เพราะปญัหาดงักล่าวนัน้ประชาคมโลกได้  

หาทางแกไ้ขปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้ แต่ในประเทศไทย ไมส่ามารถทีจ่ะรบัเอา

ววิฒันา การทีท่ ัว่โลกเหน็ชอบและยดึเป็นแนวปฏบิตั ิซึง่ตามความเหน็ของผูศ้กึษาเหน็ว่า      

การที ่ INCOTERMS ไดถู้กบญัญั ตมิาอยา่งยาวนาน และทัว่โลกใหก้ารยอมรบัเอาเป็นแนว

ปฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศมาหลายทศวรรษแลว้  INCOTERMS จงึไมค่วรทีจ่ะเป็น

เพยีงขอ้ตกลงทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ เพราะการยดึถอืปฏบิตัอิยา่งแพรห่ลายทัว่โลกยอ่มเป็น         

การ ชีใ้หเ้หน็ แลว้ว่า INCOTERMS ถอืเป็นกฎเกณ ฑ์ทีท่ ัว่โลกยอมรบัและปฏบิตัติาม      

ประเทศไทยกค็วรทีจ่ะยอมรบัความมสีถานะความเป็นกฎหมายของ INCOTERMS ดว้ย แต่

เน่ืองจากระบบกฎหมายของประเทศไทยเรานัน้เป็นระบบทีต่อ้งออกกฎหมายเป็นลายลกัษณ์

อกัษรโดยรฐัสภา  การทีจ่ะยอมรบัความมสีถานะเป็นกฎหมายของ INCOTERMS นัน้ตอ้ ง

บญัญตัเิป็นตวับทกฎหมายจะยอมรบัเอาการใชอ้ยา่งแพรห่ลายและยอมรบัโดยทัว่ไปของทัว่โลก

มาเป็นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัไมไ่ด ้
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บทท่ี 4 

แนวทางแก้ไขปัญหาประเดน็ข้อพิพาท 

 

 

 จากการศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั INCOTERMS ทัง้หมดและวเิคราะหป์ญัหาที่    

เป็นประเ ดน็ในการศกึษาแลว้เหน็ว่า แนวทางทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัประเทศไทยในเรือ่งของ 

INCOTERMS จงึเป็นเรือ่งของการพฒันากฎหมายภายในใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัธรรมเนียม

ปฏบิตัขิองประชาคมโลกในเรือ่งของการคา้ระหว่างประเทศ ไมเ่พยีงแต่ปญัหาต่าง ๆ จะไดร้บั

การแกไ้ขอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้ แต่ประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกกจ็ะ ไดร้บัการ

ยอมรบัไมว่่าจะเป็นเรือ่งของระบบกฎหมาย ตวับทบญัญตัขิองกฎหมาย และทางปฏบิตัทิี่

ประชาคมโลกสามารถยอมรบัไดแ้ละสามารถจะช่วยในเรือ่งของเศรษฐกจิของไทยไดต่้อไปใน

อนาคต จากประเดน็ปญัหาทีผู่ศ้กึษาชีใ้หเ้หน็ กรณเีกดิขอ้พพิาทที่ เกีย่วกบั INCOTERMS ซึง่

จาํเป็นตอ้งหาแนวทางแกไ้ขต่อไปม ีดงัน้ี  

 

1. แมคู้่สญัญาจะระบุใหนํ้า INCOTERMS มาใชบ้งัคบักบัสญัญาระหว่างประเทศ แต่  

INCOTERMS เป็นเพยีงขอ้ตกลงซึง่เรยีกว่าขอ้เทจ็จรงิ ดงันัน้คู่ความฝา่ยทีก่ล่าวอา้ง

จะตอ้งนําสบืขอ้เทจ็จรงิ กรณดีงักล่าวสรา้งความยุง่ยากและหากนําสบืแลว้ศาลไมเ่ชื่อใน

การกล่าวอา้งแลว้ ศาลก็จะไมร่บัฟงั ขอ้เทจ็จรงินัน้  ก่อใหเ้กดิผลเสยีในทางการคา้และ

ความเชื่อมัน่ต่อการคา้ระหว่างประเทศ 

2. หากคู่ความไมไ่ดต้กลงกนัในเรือ่งใหนํ้า INCOTERMS มาบงัคบัใชก้บัสญัญาแลว้ ศาล

จะตดัสนิคดน้ีีอยา่งไร จะใชก้ฎหมายใดในการตดัสนิคด ี

 

 ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย  มาจากขอ้จาํกดัในเรือ่งกฎหมายที่ เป็นอุปสรรค

ต่อการคา้ระหว่างประเทศและการขยายตวั จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการปรบัปรงุ

กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปจัจบุนัจากประเดน็ปญัหาทีไ่ดศ้กึษาและ วเิคราะห์

มาแลว้ขัน้ตน้ ผูศ้กึษาขอ เสนอแนวทางเพื่อหาทางออกของปญัหาทีเ่ป็นประเดน็การศกึษาใน

เรือ่งของความไมม่สีถานะบงัคบัทางกฎหมายของ INCOTERMS ตามกฎหมายไทย ออกเป็น 3 

แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 แนวทางแก้ไข แนวทางท่ี 1 

 

 แนวทางที ่1 ยกสถานะ INCOTERMS เป็นกฎหมายโดยการตราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

คาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS 

 แนวทางน้ีเป็นการดาํเนินการยกรา่งพระราชบญัญตัโิดยการกําหนดเป็นบทบญัญตัิ

เฉพาะของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ใหม้สีถานะเป็นกฎหมายดว้ยการกําหนดเน้ือหา

ภายในบทบญัญตัดิงักล่าวเป็นการกําหนดเงือ่นไข สทิธหิน้าทีข่องผูซ้ือ้ และผูข้ายในการซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตาม INCOTERMS ทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศกําหนด    

ผูศ้กึษาอยากตัง้ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึง คอื กรณกีารกําหนดใหเ้งือ่นไข สทิธหิน้าทีร่ะหว่าง    

ผูซ้ือ้และผูข้ายนัน้ไมค่วรกําหนดรปูแบบของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ว่าเป็นใน

รปูแบบใด ควรดาํเนินการใหค้าํนิยามในรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวน้ีเป็นคาํกลาง ๆ นัน่กเ็ป็น

เพราะว่า คาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ไดม้กีารเปลีย่นแปลงโดยสภาหอการคา้ระหว่าง

ประเทศเป็นประจาํ เหตุผลกเ็พื่อเป็นการปรบัปรงุใหค้าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ไดม้ี

ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีร่ะบบการคา้ระหว่างประเทศไดม้กีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอยู่     

ทุกวนั และทีส่าํคญัเพื่อใหก้ารคา้ระหว่างประเทศไดด้าํเนินการต่อไปอยา่งไรซ้ึง่ปญัหา อนัความ

สอดคลอ้งของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ดงักล่าวกบัทางการคา้ระหว่างประเทศตอ้ง

ดาํเนินการใหค้วบคู่ กนัเกีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้จงึตอ้งดาํเนินการปรบัปรงุคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS อยูเ่ป็นประจาํ เพื่อป้องกนัแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีผู่ศ้กึษาเสนอในแนวทางน้ี

จะสามารถใชเ้ป็นกฎหมายไดอ้ยูต่่อไปจงึควรกําหนดคาํนิยามคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS โดยไมร่ะบุรปูแบบไว ้เพราะหากไ ดก้ําหนดรปูแบบของคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS เช่น INCOTERMS 2000 ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศ

กําหนด กรณอียา่งน้ีหากต่อมาเกดิการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศได้

กําหนดเงือ่นไขขึน้มาใหมเ่ช่นน้ียงัจะส่งผลต่อพระราชบญัญตัทิีด่าํเนิ นการยกรา่งขึน้มาจะไม่

สามารถใหเ้ป็นกฎหมายอกีต่อไป เพราะ INCOTERMS 2000 ไดย้กเลกิการใชไ้ปแลว้ทาํให้

กฎหมายของไทยลา้หลงัและกไ็มไ่ดร้บัการยอมรบัในความเป็นกฎหมายอกีต่อไป ดงันัน้เพื่อ  

เป็นการป้องกนัปญัหาดงักล่าวจงึไมค่วรกําหนดหรอืระบุรปูแบบของคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS ว่าในพระราชบญัญตัน้ีิรปูแบบเป็นเช่นไร ควรคงไวแ้ต่เฉพาะคาํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS ตามทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศกําหนด อกีขอ้สงัเกตหน่ึงคอืกรณขีองการ

บงัคบัใชค้าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS หากเกดิกรณพีพิาทขึน้สู่ศาลทีเ่กีย่วเน่ืองกบั       

คาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในทางการนําสบืของกระบวนการยตุธิรรมนัน้การบงัคบั

ตามสญัญาทีเ่กดิขอ้พพิาทขึน้ควรดาํเนินการบงัคบัตามคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ใน

รปูแบบทีข่ณะทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนัในเวลาทีท่าํสญัญา เหตุผลอนัเน่ืองมาจากกรณขีองการทาํ

สญัญากบัเกดิขอ้พพิาทขึน้สู่ศาลอาจจะเป็นระย ะเวลาทีแ่ตกต่างกนั และในขณะทีท่าํสญัญาต่อ
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กนัคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในรปูแบบหน่ึงมผีลใชบ้งัคบัในขณะนัน้ แต่ไดเ้กดิ       

ขอ้พพิาทขึน้หลงัจากทีค่าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในขณะนัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปแลว้

และในขอ้สงัเกตแรกทีผู่ศ้กึษาแนะนําคอื ควรดาํเนินการบงัคบัใ ชค้าํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS ในรปูแบบทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศกําหนด หากไดม้กีารเปลีย่นแปลงก็

ตอ้งดาํเนินการบงัคบัตามเงือ่นไขใหมท่ีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงแลว้เพื่อเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายที่

สามารถบงัคบัไดเ้ป็นปจัจบุนั แต่กรณขีอ้สงัเกตทีส่องน้ีเป็นกรณขีองการบงัคบัใชใ้ นประเดน็ที่  

ไดเ้กดิขอ้พพิาทขึน้ ควรดาํเนินการในกระบวนการทางศาลโดยการอา้งองิเงือ่นไขของคาํเฉพาะ  

ทางการคา้ INCOTERMS ในรปูแบบขณะทีคู่่สญัญาตกลงใจกนัทาํสญัญากนั แมว้่าในเวลาทีเ่กดิ

ขอ้พพิาทนัน้คาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS รปูแบบดงักล่าวไดถู้กยกเลกิไปแลว้ แต่

เน่ืองจากความเขา้ใจในการตกลงใจใชค้าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS เพื่อใหม้ผีลในสญัญา

ของคู่สญัญาเป็นรปูแบบเดมิซึง่คู่สญัญาในขณะนัน้ไมส่ามารถจะหยัง่รูไ้ดถ้งึการจะเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขใด ๆ ในคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS เลย ดงันัน้เพื่อความยตุธิรรมใหก้บัคู่สญัญา

จงึควรพจิารณา ขอ้พพิาทตามเงือ่นไขในคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในขณะทีคู่่สญัญา

เขา้ใจและตกลงกนันัน้ แมว้่าในขณะทีเ่กดิขอ้พพิาทไดย้กเลกิการใชค้าํเฉพาะทางการคา้ 

INCOTERMS ในรปูแบบดงักล่าวไปแลว้กต็าม 

 ในการเสนอแนวความคดิที ่ 1 น้ีผูศ้กึษาตอ้งการ จะชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ด ีขอ้ดอ้ยของ แนว

ทางการดาํเนินการยกรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในกรณี

ขอ้ดขีองการยกรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS เป็นการยอมรบั

สถานะทางกฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ใหส้ามารถบงัคบัได ้หากเกดิกรณี

พพิาทขึน้ในทางทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ศาลสามารถดาํเนินการ

นําบทบญัญตัน้ีิมาปรบัใชไ้ดท้นัทเีพราะถอืว่า คาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS น้ีมสีถานะ

ใชไ้ดเ้ป็นกฎหมายแลว้ แต่เน่ืองจากคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS เป็นการกําหนดเงือ่นไข 

สทิธหิน้าทีร่ะหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายในกรณกีา รซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศเท่านัน้ ไมไ่ดม้ี

บทบญัญตัใินเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศแต่อยา่งใด ดงันัน้

การดาํเนินการยกรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS แมจ้ะเป็น

บทบญัญตัทิีเ่กีย่วเน่ืองกบัทางการคา้ระหว่างประเทศ แต่กไ็มม่บีทบญัญตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเลย 

ดงันัน้การยกรา่งพระราชบญัญตัน้ีิจงึเป็นการไมค่รอบคลุมในประเดน็อื่น ๆ อนัจะมผีลต่อสญัญา

ซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศได ้ดงันัน้การดาํเนินการยกรา่งดงักล่าวแมจ้ะช่วยแกไ้ขในเรือ่ง

สถานะทางกฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้กต็ามแต่เ ป็นการแกไ้ขในการเฉพาะหน้าเท่านัน้ 

ไมม่บีทบญัญตัคิรอบคลุมในเรือ่งอื่น ๆ ซึง่หากเกดิขอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศขึน้ใน

ประเดน็อื่นกย็งัคงประสบปญัหาอยูร่ํ่าไป 
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4.2 แนวทางแก้ไข แนวทางท่ี 2 

  

 แนวทางที ่ 2 ดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายใหย้อมรบัสถานะ INCOTERMS โดยการตรา

พระราชบญัญตัทิีว่่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศขึน้และนําเอาอนุสญัญาว่าดว้ย      

การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายแมแ่บบ (Model law) รวมทัง้ผนวกคาํเฉพาะ

ทางการคา้ INCOTERMS ประกอบดว้ย โดยไมจ่าํตอ้งระบุว่าเป็น INCOTERMS รปูแบบใด   

แต่ตอ้งมบีทวเิคราะห์ ศพัท ์ INCOTERMS ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสภาหอการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

 แนวทางทีส่องน้ีเป็นขอ้เสนอทีต่รงกบัการดาํเนินการของคณะกรรมการนโยบาย

แห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันากฎหมายไดท้าํการศกึษาและยกรา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย

สนิคา้ทางพาณชิยเ์อาไว ้ซึง่กรณแีนวทางที ่2 น้ีผู้ศกึษาคาดหมายว่าผูท้ีไ่ดด้าํเนินการศกึษาและ

ยกรา่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ทางพาณชิยน์ัน้ไดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาของกฎหมายไทย

ทีย่งัไมม่บีทบญัญตัใินทางระหว่างประเทศเลย เป็นทีท่ราบกนัดวี่าประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยข์องไทยทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ส่วนใหญ่เป็นบทบญัญตัทิี่ รองรบันิตกิรรมภายในประเทศ

เท่านัน้ อกีทัง้บทบญัญตัหิลาย ๆ มาตราไมส่ามารถสอดคลอ้งกบัทางการคา้ระหว่างประเทศ 

เพราะหากมกีรณขีอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศขึน้สู่ศาลไทยทางการพจิารณาคดขีอง  

ศาลไทยกอ็าจจะตอ้งใชก้ฎหมายไทยในการตดัสนิขอ้พพิาทดงักล่าว แต่เน่ืองจากประเ ทศไทย 

กฎหมายยงัไมม่บีทบญัญตัใินเรือ่งสญัญาระหว่างประเทศเลย ศาลกจ็าํตอ้งพจิารณาคดโีดย

อาศยัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทยทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัวนิิจฉยัคดต่ีอไป อนัส่งผลต่อ

ทางพจิารณาและก่อใหเ้กดิปญัหาอยา่งทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ เน่ืองจากการแกไ้ขในแนวทางที ่ 2 ใน

ประเ ดน็ของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ทีเ่สนอเป็นการแกไ้ขปญัหาสถานะทาง

กฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้เช่นเดยีวกบัแนวทางแกไ้ขที ่ 1 แต่แนวทางที ่ 2 น้ีจะได้

รวบรวมถงึบทบญัญตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศในประเดน็อื่น ๆ 

ดว้ย เพราะเป็นทีช่ดัเจนแลว้ว่ าคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS เป็นเพยีงบทบญัญตัทิี่

เกีย่วกบัเงือ่นไข สทิธริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายในสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศเท่านัน้     

ไมม่บีทบญัญตักิําหนดในเรือ่งอื่น ๆ เช่น การเกดิของสญัญา การปฏบิตัติามสญัญา เป็นตน้ แต่

การทีจ่ะยกรา่งพระราชบญัญตัใิน แนวทางแกไ้ขที ่2 น้ีจะไดม้กีารรวบรวมบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเดน็อื่น ๆ อนัเกีย่วกบัสญัญาระหว่างประเทศทีก่ําหนดใหคู้่สญัญามสีทิธอิยา่งไร          

ในระหว่างกนัโดยการนําเอาอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ     

เขา้มาเป็นกฎหมายแมแ่บบ (Model law) ซึง่อนุสญัญาสหประชาชาตดิงักล่าวไดก้ําหนดสทิธิ

หน้าที่  และเงือ่นไขรวมทัง้บทบญัญตัทิีค่รอบคลุมในเรือ่งของสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ อนัเป็นอนุสญัญาทีน่านาประเทศใหก้ารยอมรบัและเขา้รว่มลงนามเป็นภาคสีมาชกิแลว้ 

แต่ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมเ่ขา้รว่มลงนามเ ป็นภาคสีมาชกิแต่ประการใด ดงันัน้ในเรือ่งของ
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ความครอบคลุมในการบญัญตักิฎหมายกรณขีองสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศใน

พระราชบญัญตัดิงักล่าวผูศ้กึษาเหน็ว่าหากแนวทางการแกไ้ขปญัหาแนวทางน้ีไดร้บัการ

เหน็ชอบและปฏบิตัติาม หรอืการประกาศใชร้า่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายสนิคา้ท างพาณชิย์

ทีค่ณะกรรมการนโยบายแห่งชาตไิดด้าํเนินการศกึษาและไดย้กรา่งแลว้ผ่านการเหน็ชอบและ

ประกาศใช ้ผูศ้กึษาเหน็ว่าปญัหาของการไมม่กีฎหมายในทางการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ

ทีจ่ะนํามาบงัคบัใชก้บัสญัญา หรอืหากเกดิขอ้พพิาทขึน้ กจ็ะสามารถแกไ้ขปญัหาน้ีไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและทีส่าํคญัในเรือ่งของสถานะทางกฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS 

กจ็ะสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งยัง่ยนื ส่วนบทบญัญตัใินเรือ่งคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS นัน้

กใ็หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสภาหอการคา้ระหว่างประเทศและจดุสงัเกตทีผู่ศ้กึษาไดช้ีใ้นเรือ่ง

ของรปูแบบ และการบงัคั บใชค้าํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS ในขณะทีคู่่สญัญาตกลง       

ทาํสญัญาต่อกนั เช่นเดยีวกบัแนวทางแกไ้ขที ่ 1 ขอ้ดขีองการแกไ้ขปญัหาในแนวทางที ่ 2 น้ี คอื 

สามารถแกไ้ขปญัหาอยา่งครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพราะในทางการเสนอแนะ

แนวทางน้ี กไ็ดม้ผีูรู้ไ้ดศ้กึษาและไดด้าํเนินการยกรา่งโดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ย

การพฒันากฎหมายแลว้ และสามารถเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัเิหน็ผลชดัเจนและรวดเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 54 

4.3 แนวทางแก้ไข แนวทางท่ี 3 

 

 แนวทางที ่ 3 ยกรา่งประมวลกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศขึน้มาโดยตรง โดยการ

บญัญตักิฎหมายใหเ้ ป็นเรือ่ง การซือ้ขาย เรือ่งคาํเฉพาะทางการคา้ เรือ่งการชาํระราคา เรือ่ง  

การขนส่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศทัง้หมด 

 แนวทางน้ีผูศ้กึษาเสนอเป็นแนวทางที ่ 3 น้ีหากสามารถทาํไดใ้นทางปฏบิตัจิรงิกจ็ะเป็น

การแกไ้ขปญัหาในประเดน็ของการแบ่งแยกระหว่างนิตกิรรมทัง้หมด ทีเ่ป็นเรือ่งภายในเฉพาะ  

นิตกิรรมระหว่างเอกชนทัว่ไป มใิช่ในทางการคา้หรอืการพาณชิยแ์ต่อยา่งใดตกอยูภ่ายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์องไทย ส่วนกรณขีองนิตกิรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทางระหว่าง

ประเทศหรอืไมใ่ช่ระหว่างประเทศแต่เป็นนิตกิรรมภายในระหว่างพ่อคา้ดว้ยกนัทางก ารคา้

พาณชิยโ์ดยตรงนัน้อยูภ่ายใตป้ระมวลกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ ซึง่หากการแบ่งแยก   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและการกําหนดบทบญัญตักิรณอียา่งน้ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งรอบคอบ 

ดาํเนินการศกึษาอยา่งจรงิจงัเป็นรปูธรรม และทีส่าํคญัเป็นความยากอยา่งยิง่ทีจ่ะสามารถ

ดาํเนินการในเรือ่งดงักล่าวไดใ้นเวลาอนัสัน้ ซึง่อาจจะไมท่นัต่อการแกไ้ขปญัหาของประเทศไทย

ในปจัจบุนั และทางการปฏบิตักิเ็ป็นไปไดย้ากมากเน่ืองจากขอ้จาํกดัในหลาย ๆ เรือ่งไมว่่าจะ

เป็นในเรือ่งของ งบประมาณในการศกึษาวเิคราะห ์ระยะเวลาทีย่าวนาน และระบบการออก

กฎหมายและประกาศใชก้ฎหมายของป ระเทศไทยยงัเป็นระบบทียุ่ง่ยากมากและเป็นปญัหาใน

กระบวนการยกรา่งและประกาศใช ้ขอ้ดขีองการบญัญตักิฎหมายโดยการยกรา่งประมวล

กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศขึน้มาโดยตรงเพื่อใชเ้ฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่างพ่อคา้

ทางพาณชิย ์และเรือ่งการคา้ระหว่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเ ดน็ตัง้แต่การเกดิของสญัญา 

จนกระทัง่การระงบัซึง่หน้ีต่อกนันัน้ แนวทางการบญัญตับิทกฎหมายในประมวลกฎหมายการคา้

ระหว่างประเทศนัน้ใหเ้ป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัใินทางการคา้ระหว่างประเทศทีย่อมรบักนั

อยา่งแพรห่ลาย ส่วนกรณขีองเรือ่งสถานะทางกฎหมายของคาํเฉพาะทางการคา้ INCOTERMS 

กด็าํเนินการผนวกเขา้ไปในบทบญัญตัขิองประมวล กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ โดยการ

กําหนดตามทีส่ภาหอการคา้ระหว่างประเทศและไมร่ะบุรปูแบบใด ๆ อกีทัง้หากมปีระมวลการคา้

ระหว่างประเทศขึน้จรงิทุกกรณปีญัหาของไทยกค็งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งแน่นอนและยัง่ยนืต่อไป 

แต่ขอ้เสยีของการจะดาํเนินการออกบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศนัน้  แม้

จะเป็นเรือ่งทีส่ามารถมบีทบญัญตัคิรอบคลุมในทุกประเดน็ของการดาํเนินนิตกิรรมทางการ

พาณชิย ์แต่เป็นเรือ่งทีส่ามารถทาํไดค้่อนขา้งยากมาก และและในทางปฏบิตัแิทบจะเป็นไปไมไ่ด้

เลย อกีทัง้ไมท่นัต่อการแกไ้ข ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั แต่ในอนาคตอาจะไดร้บัการเหน็ชอบ

หากว่าประเทศไทยไดพ้ฒันากา้วหน้าต่อไป 
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บทท่ี 5 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 

 การบงัคบัใช ้ INCOTERMS ในการคา้ระหว่างประเทศอนัเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิาง

การคา้มาหลายทศวรรษ ทัง้ที ่ INCOTERMS ไดร้บัการยอมรบัและปฏบิั ตติามเงือ่นไขและ

ขอ้กําหนดทีอ่ยูใ่น INCOTERMS ของประชาคมโลกยอ่มเป็นทีย่อมรบัแลว้ว่า INCOTERMS    

มคีวามสาํคญัและจาํเป็นมากสาํหรบัการประกอบธุรกจิในประเภทน้ี ววิฒันาการสาํหรบัธุรกจิน้ี

เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและไมม่ทีีส่ ิน้สุดจนมาถงึปจัจบุนัและในอนาคตเป็นทีค่าดเดาไดว้่ าการคา้

ระหว่างประเทศตอ้งพฒันาไปอยา่งไมห่ยดุยัง้และในเมือ่ทุกประเทศตอ้งมกีารตดิต่อซือ้ขายและ

บรรดานกัธุรกจิทัง้หลายไมว่่าของไทยเองหรอืประชาคมโลกจาํตอ้งวนเวยีนอยูใ่นแนวปฏบิตัิ     

ทีส่บืทอดมาจนทุกวนัน้ีอยา่งเครง่ครดัต่อไป 

 การที่ ประเทศไทยในปจัจบุนัยงัไมม่บีทบั ญญตัยิอมรบัสถานะทางกฎหมายของ  

INCOTERMS เหน็ว่าเป็นเรือ่งทีท่างภาครฐัเองจาํตอ้งพจิารณาอยา่งเรง่ด่วน เพราะการพฒันา

ระบบกฎหมายไมเ่พยีงแต่เป็นประโยชน์ในทางการคา้เท่านัน้ ยงัไดร้บัการยอมรบัของทัว่โลก 

และยอ่มเป็นความต่อเน่ืองอยา่งยิง่ทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัการยอมรบัแ ละไดร้บัการพจิารณาจาก

ประเทศทีเ่ป็นมหาอํานาจทางดา้นน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเทศมากกว่าน้ี ส่งผลดทีางดา้น

เศรษฐกจิ การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาต่อไป ไมว่่าจะเป็นประเทศใด ๆ ในโลกยอ่ม

ตอ้งการใหป้ระชาคมโลกยอมรบัและประสบปญัหาต่าง ๆ ใหน้้อยทีสุ่ด และนัน่เป็นทางแก้ ไข

ปญัหาและทางออกทีส่วยงามของประเทศต่อการพฒันาระบบกฎหมายเพื่อเป็นการสอดรบั     

ต่อการคา้ระหว่างประเทศไดด้ทีีสุ่ด  

 ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่าการยอมรบัและการบงัคบัใช ้ INCOTERMS ในสญัญาระหว่าง

ประเทศอยา่งยาวนานนัน้ แมว้่า  INCOTERMS จะเป็นการพฒันามาจากธรรมเนียมปฏบิั ตขิอง

พ่อคา้จนกลายเป็น กฎหมายพ่อคา้ กต็าม แต่เน่ืองจากความทีใ่ชม้าอยา่งยาวนานและไดร้บัการ

ยอมรบัจงึไมน่่าจะเป็นเพยีงธรรมเนียมปฏบิตัเิท่านัน้ เพราะจากการทีไ่ดพ้จิารณาถงึความ

ศกัดิส์ทิธิใ์นตวัของ INCOTERMS เองนัน้มอีทิธพิลต่อการคา้เป็นอยา่งมาก จนกลายเป็น        

สิง่สาํคญัต่อการคา้ระหว่างประเทศ  ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารยอมรบั INCOTERMS เป็น กฎหมาย

ตามสภาพการบงัคบัตามสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศแมว้่ากฎหมายภายในของประเทศ

มไิดม้บีทบญัญตัใินการยอมรบัสถานะของ INCOTERMS กต็าม  อกีทัง้การทาํสญัญาซือ้ขาย

สนิคา้ระหว่างประเทศต่าง ยอมรบัจากคู่สญัญาใหก้ําหนดเงือ่นไข และสทิธหิน้าทีต่าม 

INCOTERMS  กรณเีช่นน้ี การยอมรบัดงักล่าวจงึน่าจะเป็นการยอมรบัฐานะของการบงัคบัใน

สถานะทีเ่ป็นกฎหมายโดยปรยิาย 
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 ประเทศไทยจาํตอ้งพฒันาระบบกฎหมายทีเ่อือ้อํานวยต่อธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

เพื่อแกไ้ขปญัหาความไมส่ อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิางการคา้ระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งความ

มัน่ใจของนกัลงทุนต่างชาตแิละไดร้บัการยอมรบัจากประชาคมโลก
39

 

 จากแนวทางการแกไ้ขประเดน็ปญัหาทีผู่ศ้กึษาชีใ้หเ้หน็ในเรือ่งทีเ่ป็นการเกีย่วขอ้งกบั 

INCOTERMS คาดว่าจะเป็นแนวทางทีส่าํคญัสาํหรบัการแกไ้ขและยอมรั บแนวทางเพื่อพฒันา

แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในอนาคตและถงึเวลาแลว้สาํหรบัประเทศไทยทีจ่ะตอ้งให้

ความสาํคญัในการพฒันาระบบกฎหมายเพื่อสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศในอนาคตอยา่ง

จรงิจงัและเรง่มุง่เน้นใหน้กัธุรกจิของไทยไดศ้กึษาและมคีวามรูใ้นดา้นกฎหมายควบคู่กบัดา้น

ธุรกิจเพื่อป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิ หากมขีึน้และสิง่สาํคญัผลประกอบการทีน่่าพงึพอใจสาํหรบันกั

ธุรกจิของไทยต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 วศิษิฐ ์ศรพีบิลูย์ , ภาคปฏบิตักิฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ , (กรุงเทพมหานคร  : สาํนกัพมิพท์พิยดา , 

2546), หน้า 45. 
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