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แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
นายอัครพงษ์ เวชยานนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชานาญการพิเศษ
๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง แผนการให้มี
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

เนื้อหำ
เนื่องจากแต่เดิมนั้น การทาสั ญญาซื้อขายระหว่างประเทศไม่มีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับต่อกันโดยเฉพาะ
กฎหมายภายในประเทศว่าด้วยสัญญาซื้อขายของประเทศหนึ่ง มักจะแตกต่างจากอีกประเทศหนึ่ง คู่สัญญา
ฝ่ายใดที่มีอานาจทางเศรษฐกิจ หรือมีอานาจต่อรองมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายนั้นก็จะพยายามที่จะให้กฎหมาย
ภายในประเทศของตนนาไปใช้บังคับในสัญญา และหากคู่สัญญาไม่ได้ตกลงโดยชัดแจ้งในสัญญา

ว่าจะเลือก

กฎหมายใดมาบังคับใช้ ก็เป็นปัญหาในการเลือกใช้กฎหมายที่บังคับต่อสัญญา ทาให้เกิดความไม่มั่นใจในสิทธิ
และหน้าที่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ต่างรัฐกัน นอกจากนี้ หลักกฎหมายขั ดกันของแต่ละประเทศยังมีความ
แตกต่ างกั น ไปตามระบบกฎหมาย ไม่ ทัน สมั ย ซั บซ้ อน เป็ นอุ ปสรรคต่อ การค้า ระหว่ า งประเทศ และไม่
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ครอบคลุมในเรื่องที่สาคัญในข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศของหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce : INCOTERMS)
ปัจ จุ บั น ประเทศไทยยั งมิได้เข้าเป็ นภาคีของอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยสั ญญาซื้อขายสิ นค้า
ระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๐ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods 1980 (CISG) และยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ทาให้ในทาง
ปฏิบัติ เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลไทย ศาลไทยต้องปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับข้อพิพาทเกี่ยวกับการ
ซื้อ ขายระหว่ า งประเทศ แต่ บ ทบั ญญั ติเ กี่ ยวกับ การซื้อ ขายในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ นั้ น ไม่
สอดคล้ องกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณีป ฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายซื้อขายของหลาย
ประเทศ ขาดความเหมาะสมที่จะนามาบังคับใช้แก่สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ หรือหากต้องการใช้หลัก
กฎหมายดังกล่าวปรับใช้ในศาลไทย คู่ความก็ต้องมีภาระต้องพิสูจน์หลักกฎหมายดังกล่าวให้ศาลเห็นในฐานะ
ข้อ เท็ จ จริ ง อย่ า งหนึ่ ง เพราะถื อว่ าเป็ น หลั กกฎหมายต่า งประเทศ มิใ ช่ห ลั ก กฎหมายไทยที่ ศาลต้ องรู้เ อง
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เป็นความยากลาบากแก่คู่สัญญาที่ต้องการใช้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่เป็นสากลเมื่อขึ้นศาลไทย มีผล
ทาให้คู่สัญญาต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการใช้กฎหมายไทยหรือศาลไทยในการพิจารณาคดี
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงได้เสนอความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ว่าควรสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี CISG พร้อมเสนอแนวทางในการตรากฎหมาย ว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่ออนุวัติการหลักการสาคัญของ CISG

ให้เหมาะสมกับ

ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ที่สาคัญประเทศชาติได้ประโยชน์ในการค้าการลงทุนที่จะ
เกิดมีขึ้นในระยะยาวสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. จุดประสงค์ของกฎหมาย
การซื้อขายสิ น ค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญต่อระบบการค้าระหว่างประเทศและการพัน นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม CISG
ซึ่งทาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ อันเป็นกฎเกณฑ์ด้านการค้าและหลักปฏิบัติในระดับสากล เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางการค้าในปัจจุบันและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ CISG จึงจาเป็นตองมีกฎหมายนี้
๒. ขอบเขตการใช้บังคับ
กฎหมายนี้ให้ใช้บังคับแก่สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างคู่สัญญา ซึ่งไม่ว่าจะมีสัญ ชาติใด โดยมีสถาน
ประกอบการอยู่ต่างรัฐกัน ซึ่งต่างก็เป็นรัฐภาคี CISG หรือเมื่อกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคลนาไปสู่การใช้กฎหมายของรัฐภาคี CISG หรือเมื่อคู่สัญญาตกลงกันให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ แม้ว่า
สถานประกอบการของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะมิได้อยู่ในรัฐภาคี CISG
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่การซื้อขายสินค้าซึ่งนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อ
ประโยชน์ในครอบครัวหรือครัวเรือน เว้นแต่ผู้ขายมิได้รู้และไม่ควรได้รู้ก่อนหรือขณะทาสัญญา

ว่าสินค้าที่

ซื้อขายกันนั้นมุ่งหมายจะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การขายทอดตลาด การขายในกระบวนการบังคับ
คดีหรือกระบวนการตามกฎหมาย หรือการซื้อขายหุ้น หลักทรัพย์ ตราสารเปลี่ยนมือ เงินตรา ไฟฟ้า เรือหรือ
อากาศยาน และยวดยานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
๓. บทนิยาม
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กฎหมายนี้กาหนดให้คาว่า “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรูปร่าง และให้หมายความ
รวมถึงทรัพย์ซึ่งติดอยู่กับหรือประกอบเป็นอันเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่มุ่งหมายจะซื้อขายทรัพย์
ดังกล่าวในลักษณะที่แยกออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น
๔. เสรีภาพในการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาหรือหลักอิสระของคู่สัญญา คู่สัญญาอาจจะบังคับหรือยกเว้นหรือ
เปลี่ยนแปลงผลของบทบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายนี้ก็ได้ ซึ่งเป็นการให้อิสระแก่คู่สัญญาที่จะตกลงไม่นา CISG มา
ใช้บังคับในสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ CISG ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในสัญญาก็ได้
แต่ไม่ควรขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ CISG ระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่ครอบคลุมถึงหรือเปลี่ยนแปลงจนไม่อาจถือได้ว่า
อยู่ภายใต้การใช้บังคับของ CISG
๕. การก่อให้เกิดสัญญา
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์สาคัญเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญา เช่น ลักษณะของคาเสนอและคาสนอง
เวลาที่คาเสนอและคาสนองมีผล การเพิกถอนคาเสนอและคาสนอง การยกเลิกและการปฏิเสธ

คาเสนอ

และคาสนอง
๖. หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ
แม้ คู่ สั ญ ญาจะสามารถตกลงกั น ได้ ใ ห้ ใ ช้ ก ฎหมายไทยบั ง คั บ ก็ อ าจเกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ด้ ว ย
เนื่องจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางมาตรา ไม่สอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศ
เช่น มาตรา ๓๗๐ หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะตกเป็นพับกับผู้รับ
โอนด้วย แต่ในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผู้ขนส่งเป็นตัวกลางขนส่งสินค้า ถ้าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นระหว่าง
นั้น ถ้ายึดถือตามกฎหมายไทยผู้ ซื้อก็ต้องรั บความเสียหาย แต่ถ้ายึดถือตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศจะ
แตกต่างจากกฎหมายไทย ซึ่งกาหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่ง ความเสี่ยงในภัยพิบัติถึง
จะโอนไปยังผู้ซื้อ เป็นต้น
๗. วิธีการเยียวยา
ในกรณีที่มีก ารผิ ดสั ญญา กฎหมายกาหนดทางเยียวยาไว้ห ลายประการ รวมทั้งการเรียกร้องให้
ปฏิบั ติการช าระหนี้ การเรี ย กร้ องให้ ส่ งสิ น ค้าใหม่ทดแทนสิ นค้าเดิม การเรียกร้อ งให้ แก้ไขในความช ารุ ด
บกพร่อง และการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้สิทธิในแต่ ละเรื่อง และใน
กรณีที่มีการผิดสัญญาในสาระสาคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ทั้งนี้ การผิดสัญญา
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ในสาระสาคัญคือการผิดสัญญาในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ถึงขนาดที่ทาให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ งสู ญเสี ย สิ่ ง ซึ่งจะพึง คาดหมายตามสั ญ ญา เว้นแต่คู่สั ญญาฝ่ ายที่ผิ ด สั ญญา หรือวิ ญญูช นซึ่ง อยู่ใ น
พฤติการณ์เช่นเดียวกันไม่อาจคาดเห็นถึงผลของการผิดสัญญาดังกล่าว
๘. การเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา
เนื่องจากสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์กับสัญญาอื่นหลายสัญญา เช่น สัญญาขนส่ง
สัญญาประกันภัย และสัญญาการชาระเงิน หากสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศสิ้นสุดลงก็มีผลกระทบต่อสัญญา
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อันก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก “การรักษาสัญญา” โดยให้สัญญาเลิกหรือสิ้นสุดลงได้ยาก เช่น
กาหนดให้การเลิกสัญญากระทาได้เฉพาะในกรณีที่มีการผิดสัญญาในสาระสาคัญ (Fundamental Breach)
และในกรณีที่ล่วงพ้นกาหนดระยะเวลาตามคาบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญา (Nachfrist Notice) นอกจากนี้
ยังกาหนดสิทธิในการแก้ไข (Cure) การผิดสัญญาบางประการด้วย อนึ่ ง เมื่อเลิกสัญญาแล้ว กฎหมายกาหนด
กลไกบางประการเพื่อความเป็นธรรม รวมทั้งการชดใช้คืนสิ่งซึ่งได้จัดส่งหรือชาระตามสัญญา
๙. การตีความ
การตีความนี้ให้คานึงถึงลักษณะความเป็นระหว่างประเทศ ความเป็นเอกภาพในการใช้กฎหมายให้
สอดคล้องกับ CISG และความสุจริตในทางการค้าระหว่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติที่จะยกมาปรับแก่
คดีได้ ให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นพื้นฐานของ CISG และหากไม่มีหลักกฎหมายทั่วไปเช่นว่านั้น ให้ใช้
กฎหมายตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
๑๐. ความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น
ในกรณีที่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ CISG แต่ไม่มีบทบัญญัติที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ กฎหมาย
กาหนดให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นพื้นฐานของอนุสัญญา และหากไม่มีหลักกฎหมายทั่วไป
ให้ใช้กฎหมายภายใน (Applicable Domestic Law)

เช่นว่านั้น

ตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่ง

กฎหมาย ทั้งนี้ หากกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ. ๒๔๘๑) ชี้ให้ใช้กฎหมายไทย ก็ต้องใช้กฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรปู กฎหมำย

ทั้ ง นี้ การเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศใด ๆ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงการ
ต่างประเทศ ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย CISG เมื่อมีการอนุวัติการแล้ว เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรม นอกจากนี้ มีความจาเป็นต้องส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของ CISG ให้ชัดเจน
และควรให้เวลาแก่นักกฎหมายไทยหรือผู้ประกอบการในประเทศศึกษาและปรับตัวให้สามารถรับกับหลักการ
ดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควรเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงศาล และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรธุรกิจที่มีการติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศถึงการปรั บปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสาคัญและความ
แตกต่างระหว่างบทกฎหมายที่ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค้าภายในประเทศ และการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนมีภายใต้กฎหมายเกี่ย วกับการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
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