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บทนํา

วันขึ้นปใหม  พ.ศ. 2531    (ค.ศ. 1988)   นี้    จะเปนวันสําคัญวันหนึ่งสําหรับนักกฎหมายแพงพาณิชย
ทั่วโลก    ทั้งนี้เพราะอนุสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งนักกฎหมายหลายคนรอคอยมานาน   และหลายคนไดมีสวน
สนับสนุนใหจัดทําขึ้นจนเปนผลสําเร็จ   จะมีผลบังคับใชแกประเทศภาคีในวันนี้  อนุสัญญาที่วานี้คือ   
“อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ   -   United  Nations  
Convention  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods”.

อนุสัญญาฉบับนี้เปนผลมาจากความพยายามของนักนิติศาสตรที่ปรารถนาจะไดเห็นกฎหมายเอกชน
ของชาติตาง ๆ  ที่ขัดแยงแตกตางกันนั้นลงรอยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได   และนับเปนผลงานตัวอยางอีกช้ินหนึ่ง
ของนักกฎหมายเปรียบเทียบในการประสานแนวคิดทางกฎหมาย  และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบรรดาชาติ
ตาง ๆ   ในวงการคาระหวางประเทศที่แตกตางกันใหเขากันไดภายใตหลักเกณฑเดียวกัน

ในทางการคาระหวางประเทศนั้น   คูคาแตละฝายมักจะตอรองวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการคารวมกัน   
อยางไรก็ดีสําหรับกรณีที่ไมไดตกลงกัน   หรือกรณีที่คูกรณีไมไดคาดหมายไวลวงหนา   คูสัญญาแตละฝายมักจะ
พยายามตอรองใหอีกฝายหนึ่งตกลงใชกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ตนรูจักดีเปนเกณฑในการระงับขอพิพาทขัดแยง
อันอาจเกิดขึ้นได   ในกรณีเชนนี้  คูสัญญาที่มีอํานาจตอรองนอยกวายอมตกเปนเบื้อลางดวยการตองจํายอมตกลง
ใชหลักเกณฑกฎหมายของประเทศคูกรณีอีกฝายหนึ่งเปนเกณฑตัดสินขอพิพาท   สําหรับคูกรณีที่อาจมีอํานาจตอ
รองนอย   เชนพอคาในบานเรานั้น   มักจะตองจํายอมตกลงกับอีกฝายหนึ่งเสมอวา   กฎหมายที่ใชบังคับกับกรณี
พิพาทนั้นไดแก   กฎหมายของอเมริกัน,  อังกฤษ,  ฝรั่งเศส,  เยอรมัน  หรือญี่ปุน   แลวแตใครเปนคูกรณี   ใน
ภาวะการคาระหวางประเทศปจจุบัน   การมีหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอนและเปนธรรมแกคูกรณีเพื่อใชรวมกันใน
หมูประเทศคูคาจะชวยรักษาผลประโยชนของพอคาฝายไทยไดดียิ่งขึ้น    ประเทศไทยไดเฝาติดตามความเคลื่อน
ไหวเกี่ยวกับการจัดทําอนุสัญญาเพื่อวางหลักเกณฑกลางเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศมาเปนเวลานานแลว   

                                                          
1  น.ม.  (ธรรมศาสตร)   M.  jur.  (Bonn)   อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.



และยังไดจัดสงผูแทนเขารวมในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขาย
ระหวางประเทศฉบับที่กลาวขางตนครั้งลาสุด    เมื่อป  ค.ศ. 1980    ซึ่งไดจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา   ประเทศออสเตรีย
ดวย   แมวาในการออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนรางอนุสัญญาดังกลาว    ประเทศไทยไดงดออกเสียง   แตการงด
ออกเสียงนี้ผูเขียนก็เขาใจวาคงจะเปนการสงวนทาทีเพื่อรอดูแนวโนมของประเทศตาง ๆ   ตอการยอมรับ
อนุสัญญานั้นมากกวา

โดยที่ในปจจุบันประเทศคูคาสําคัญในตลาดโลก   เชน   สหรัฐอเมริกา   สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเคย
คัดคานและปฏิเสธการเขาเปนภาคีในอนุสัญญาทํานองเดียวกันนี้มากอน   รวมทั้งประเทศสําคัญในยุโรปเชน  
ฝรั่งเศสและอิตาลี    ไดเขาลงนามเปนภาคีและใหสัตยาบนัแกอนุสัญญานี้แลว2   ประเทศกลุมสแกนดิเนเวียและ
กลุมยุโรปตะวันออกก็กําลังจะเขารวมเปนภาคี   และใหสัตยาบันและประเทศกลุมตลาดรวมยุโรปกําลังเคลื่อน
ไหวเพื่อยกเลิกการเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับกรุงเฮกเพื่อเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการซื้อ
ขายระหวางประเทศฉบับใหมนี3้    จึงเปนที่คาดหมายวาประเทศตาง ๆ  จะเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้
มากเปนประวัติการณ   ในประเทศไทยก็คงจะตื่นตัวกลาวถึงเรื่องการเขาหรือไมเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้กันในไม
ชา   เหตุนี้เองผูเขียนจึงเห็นวา   เปนโอกาสดีที่จะกลาวถึงความเปนมาและสาระสําคัญของอนุสัญญานี้โดยสังเขป    
เพื่อเปนการเผยแพรและกระตุนความสนใจของนักกฎหมายไทยตอเนื้อหาสาระของอนุสัญญาฉบับนี้   ดวยหวัง
วาหากจะมีการทําความเขาใจและการอภิปรายถึงขอเดนขอดอยของอนุสัญญานี้ในโอกาสตอ ๆ   ไปก็คงจะชวย
ใหการพิจารณาวาไทยควรเขารวมเปนภาคีอนุสัญญานี้ดวยหรือไมขยายวงออกไป   และชวยใหการตกลงใจเขา
เปนภาคีหรือไมเขาเปนภาคีในอนุสัญญานี้ไมตองเปนไปเพราะความไมรู   หรือความจํายอม    ดังที่บางทานกลาว
อางเมื่อกลาวถึงการเขาเปนภาคีอนุสัญญาบางฉบับ

1. ความเปนมาของอนุสัญญาวาดวยเรื่องสัญญาซื้อขายกอนสมัยการประชุมท่ีกรุง
เวียนนา  ป  ค.ศ. 1980

ความพยายามที่จะจัดทํากฎหมายวาดวยลักษณะสัญญาซื้อขายของชาติตาง ๆ  ใหลงรอยเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันนั้นไดเริ่มขึ้นมาเปนเวลานานมาแลว   นับตั้งแตตนศตวรรษที่  20   เปนตนมาไดมีการกลาวถึงเรื่องนี้ใน
ตําราตาง ๆ  อยูเสมอ   อยางไรก็ดีในที่นี้จะกลาวถึงความเปนมาของเรื่องนี้แตเพียงสังเขปเทานั้น

นับตั้งแตป  1930   เปนตนมา   สถาบันเพื่อการจัดทํากฎหมายเอกชนใหเปนเอกภาพ   (UNIDROIT)    
ซึ่งต้ังอยู   ณ.  กรุงโรม    ไดเริ่มงานตระเตรียมการจดทําอนุสัญญาวาดวยสัญญาซื้อขายขึ้น   งานครั้งนั้นนับไดวา
เปนผลมาจากแรงกระตุนของนักนิติศาสตรเยอรมันทานหนึ่ง   คือ   Ernst  Rabel     ซึ่งเปนผูริเริ่มศึกษาคนควา

                                                          
2  Herber,  Gedanken  zum  Inkrafttreten  des  VN – Kaufrechtsubereinkommens,  in  :  Recht  

der  Internationalen  Wirtschaft  1987,   340.
3  Ibid,  S,  340,  342.



เปรียบเทียบกฎหมายลักษณะสัญญาซื้อขายของชาติตาง ๆ   อยูในขณะนั้น4    หลังจากที่ไดมีการจัดทําตนราง
อนุสัญญากันถึง   4  ฉบับดวยกันคือ   ฉบับป  1935,  1939,  1956,  1963     ประกอบกับการชะงักงันในชวง
สงครามโลกครั้งที่  2   เปนเวลาหลายป   ในที่สุดก็มีการประชุมตัวแทนของนานาชาติตกลงทําสัญญากันไดเมื่อ
วันที่  1  กรกฎาคม  ค.ศ. 1964   ที่กรุงเฮก    โดยตกลงใหทําเปน  2  อนุสัญญาฉบับ   คือ  :

1. อนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายนานาชาติลักษณะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวาง
ประเทศ5  (1964  Hague  Sales  Convention)

2. อนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายนานาชาติวาดวยการกอใหเกิดสัญญา   ในกรณีสัญญาซื้อขาย
สังหาริมทรัพยระหวางประเทศ6  (1964  Hague  Formation  Convention)

นาเสียดายวาความหวังที่อนุสัญญาทั้งสองจะอํานวยใหกฎหมายวาดวยการซื้อขายสังหาริมทรัพย
ระหวางประเทศลงรอยเปนเอกภาพกันไดทั่วโลกนั้นมิไดสัมฤทธิ์เปนจริงขึ้นมาแตอยางใด   เหตุผลในเรื่องนี้นอก
จากปญหาเรื่องความไมลงรอยกันในแงกฎหมายในรายละเอียดบางประการแลว   ขอที่สําคัญที่สุดก็คือการที่มี
ประเทศมาเขารวมประชุมตกลงกันนอยเกินไป    คือมีเพียง  28  ประเทศเทานั้น   ยิ่งกวานั้นประเทศสวนใหญที่
เขารวมประชุมก็ลวนเปนประเทศภาคพื้นยุโรป   สวนบรรดาตัวแทนของประเทศดอยพัฒนานั้นมิไดเขามามี่สวน
รวมดวย   ทําใหอนุสัญญาทั้ง  2  ฉบับไมไดรับความนิยมจากนานาชาติอยางทั่วถึงเทาที่ควร

ทวาเนื่องจากกฎหมายลักษณะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอ
การคาพาณิชยระหวางประเทศตาง ๆ  ดังนั้นที่ประชุมใหญสหประชาชาติจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการกฎหมายการ
คาระหวางประเทศ   (United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law  -  UNCITRAL)    ขึ้นในป  
ค.ศ. 1967    เพื่อทําหนาที่พิจารณาปญหาวาจะทําอยางไรใหอนุสัญญาฉบับกรุงเฮกไดรับการยอมรับจากบรรดา
ชาติทั้งหลายได    คณะกรรมการ    UNCITRAL   จึงไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่งประกอบดวยผูแทนของ
ประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก    โดยใหคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาอนุสัญญากรุงเฮกอีกครั้งหนึ่ง    แตเนื่องจากมีความ
เห็นแตกตางกันมากทั้งในแงกฎหมายและในแงเศรษฐกิจในที่สุด   UNCITRAL     จึงมีมติใหจัดทํารางอนุสัญญา
วาดวยกฎหมายลักษณะสัญญาซื้อขายระหวางประเทศขึ้นใหม   โดยมีการปรึกษาหารือกับบรรดาประเทศทั้ง
หลายอยางใกลชิด    รางอนุสัญญาใหมนี้ไดสําเร็จลงในป  ค.ศ. 1978

ในระหวางที่มีการพิจารณารางอนุสัญญาใหมโดย   UNCITRAL   นี้เอง   อนุสัญญาฉบับกรุงเฮกทั้งสอง
ฉบับไดเริ่มมีผลบังคับใชในหมูประเทศภาคี   คือต้ังแตเดือนสิงหาคม  1972   เปนตนมา   แตการเตรียมราง
อนุสัญญาวาดวยกฎหมายลักษณะซื้อขาย    UNCITRAL    ที่กาวหนาขึ้นทุกวันนั้นไดสงผลใหอนุสัญญาฉบับกรุง

                                                          
4  Rabel,  Das  Recht  des  Warenkaufs,  2  Bde.,  Berlin  1936,  1958.
5  The  Convention  relating  to  a  Uniform  Law  on  the  International  Sale  of  Goods  :  

United  Nations,  Treaty  Series,  Vol.  834,  No. 11929,  p. 107.
6  The  Convention  relating  to  a  Uniform  Law  on  the  Formation  of  Contracts  for  the  

International  Sale  of  Goods  :  United  Nations,  Treaty  Series,  Vol.  834,  No. 11930,  p. 107.



เฮกไดรับความสนใจจากนานาชาตินอยลงดวย    กลุมประเทศที่อนุสัญญามีผลบังคับใชจึงจํากัดอยูเพียงไมก่ี
ประเทศเทานั้น   คือ   อังกฤษ   เยอรมัน   เบลเยี่ยม   เนเธอรแลนด   อิตาลี   ลักแซมเบอรก   อิสราเอล   ซาน
มาริดนและแกมเบีย   การที่อนุสัญญาฉบับกรุงเฮกมีผลบังคับไดนี้ที่จริงแลวเปนผลมาจากความตกลงของบรรดา
ประเทศผูริเริ่มกอต้ังประชาคมยุโรป   (EEC)    ที่ตกลงใหอนุสัญญานี้มีผลบังคับในกลุมประเทศสมาชิกประชา
คมพรอมกัน   อยางไรก็ดีความประสงคของกลุมประชาคมยุโรปขอนี้มิไดสําเร็จลงอยางบริบูรณ   เมื่อปรากฏวา   
UNCITRAL   ไดริเริ่มจัดทําอนุสัญญาขึ้นใหมแลวนั้น   รัฐสภาฝรั่งเศสไดมีมติไมยอมใหสัตยาบันตออนุสัญญา
ฉบับกรุงเฮก   นอกจากนี้ยังมีประเทศสมาชิกใหมของประชาคมยุโรปบางประเทศไมยอมใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญานี้   เชน   ประเทศไอรแลนดและประเทศเดนมารกเปนตน    ดวยเหตุนี้อนุสัญญากรุงเฮกจงึมีผลเฉพาะ
ในประเทศประชาคมยุโรปบางสวนเทานั้น    ประเทศคูคาสําคัญ ๆ   ในตลาดโลกหลายประเทศ   เชน   ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   รัสเซีย   ฝรั่งเศส   จีน   เหลานี้มิไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงเฮก

2. การประชุมพิจารณารางอนุสัญญาที่กรุงเวียนนา   ค.ศ. 1980

ในป  ค.ศ. 1980    UNCITRAL    แหงสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมพิจารณารางกฎหมาย
ลักษณะซื้อขายระหวางประเทศขึ้นที่กรุงเวียนนา   ประเทศออสเตรีย   ในการนี้มีประเทศตาง ๆ  สงผุแทนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น   62  ประเทศ7    การประชุมดําเนินไปเปนเวลา  5  สัปดาห   โดยมี  Prof.  Eorsi     ซึ่งเปน
ศาสตราจารยผูเช่ียวชาญดานกฎหมายเปรียบเทียบชาวฮังการีเปนประธาน   ในการลงคะแนนเสียงปรากฏวามีผู
แทนของประเทศตาง ๆ   รวม   42  ประเทศ   ลงคะแนนเสียงรับรอง   และมี  10  ประเทศงดออกเสียง8

ขอนาสังเกตอยางยิ่งในการประชุมครั้งนั้นคือ    การประชุมนี้ไดดําเนินไปโดยปลอดจากการรวมกลุม
ผลักดันโดยอาศัยผลประโยชนทางการเมืองเปนเกณฑ    กลุมประเทศสังคมนิยม  และกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ไดรวมประชุมกันดวยดี   สวนกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็มีการรวมตัวกันเฉพาะในประเด็นที่เห็นวาตองเสีย
เปรียบในบางเรื่องเทานั้น

                                                          
7  อียิปต   อารเจนตินา   ออสเตรเลีย   เบลเยี่ยม   โบลิเวีย   บราซิล   พมา   ชิลี   จีน   คอสตาริกา   

เดนมารก   เยอรมันตะวันตก   เยอรมันตะวันออก   เอควาดอร    ฟนนแลนด   ฝร่ังเศส   กานา   กรีก   อังกฤษ   
อิตาลี   อินเดีย   อิรัก   อิหราน   ไอรแลนด   อิสราเอล   ญี่ปุน   ยูโกสลาเวีย   คานาดา   เคนยา   โคลัมเบีย   
เกาหลีใต   ลิเบีย   ลักแซมเบิรก   เมกซิโก   เนเธอรแลนด   ไนจีเรีย   นอรเวย    ออสเตรีย   ปากีสถาน   ปานา
มา   เปรู   ฟลิปปนส   โปแลนด   ปอรตุเกส   รูมาเนีย   สิงคโปร   สเปน   สวีเดน   สวิส   ไทย  เชคโกสโลวาเกีย   
ตูนีเซีย   ตุรกี   ฮังการี   อุรุกวัย   สหรัฐอเมริกา   มลรัฐอูเครน   มลรัฐรัสเซียขาว   สหภาพโซเวียต  แซร   ไซปรัส   
และยังมีประเทศเวเนซูเอลา   และองคการระหวางประเทศตาง ๆ   สงผูแทนเขาสังเกตการณ.

8  จีน  ไทย  พมา  อิหราน  เคนยา   โคลัมเบีย  ปานามา  เปรู   ตุรกี   และแซร.



ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ   (United  Nations  
Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods)    มาตรา   99  (1)    อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเมื่อพน  1  ปนับ
ต้ังแตวันที่มีประเทศตาง ๆ  ใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้ครบ  10  ประเทศแลว   ปรากฏวาเมื่อวันที่  31  ธันวาคม  
ค.ศ. 1986    ไดมีประเทศตาง ๆ   ใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้ครบ   10  ประเทศ     ดังนั้นอนุสัญญานี้ก็จะมีผล
บังคับแกประเทศภาคีอนุสัญญานับตั้งแตวันที่  1  มกราคม  ค.ศ. 1988    คือวันขึ้นปใหมที่จะถึงนี้เปนตนไป   
ประเทศตาง ๆ   ที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญานี้แลวไดแก    อียิปต   อารเยนตินา   ฝรั่งเศส   อิตาลี  ยูโกสลาเวีย   เล
โซโต   แซมเบีย   ซีเรีย   ฮังการี   สาธารณรัฐประชาชนจีน   และสหรัฐอเมริกา

3. สาระสําคัญของอนุสัญญา

ในที่นี้ผูเขียนจะขอกลาวถึงโครงสรางและเนื้อหาสาระของอนุสัญญาวาดวยสัญญาซื้อขายระหวาง
ประเทศโดยสังเขป   และอธิบายเฉพาะในประเด็นที่เห็นวาสําคัญเทานั้น9

3.1 โครงสรางของอนุสัญญา

อนุสัญญาฉบับนี้บัญญัติวางหลักเกณฑวาดวยการกอใหเกิดสัญญาซื้อขาย    และหลักเกณฑวาดวยสิทธิ
หนาที่ของคูกรณีเอาไวในฉบับเดียวกันไมแยกเปนอนุสัญญา  2  ฉบับ    เหมือนเชนอนุสัญญาฉบับกรุงเฮก    
อยางไรก็ดีไดมีการแบงหมวดหมูออกเปนหลายสวน  และยอมใหประเทศภาคีใหสัตยาบันแยกเปนบางสวนได
ดวย

อนุสัญญาวาดวยสัญญาซื้อขายระหวางประเทศนี้มีองคประกอบ   4  สวนดวยกันคือ
(1) ขอบเขตที่บังคับใชและหลักทั่วไป  (มาตรา  1 – 13)
(2) การกอใหเกิดสัญญา  (มาตรา  14 – 24)
(3) ลักษณะสัญญาซื้อขาย  (มาตรา  25 – 88)
(4) บทเฉพาะกาล  (มาตรา  89 – 101)

3.2 ขอบเขตที่บังคับใชและหลักท่ัวไป   (มาตรา  1 – 13)
                                                          

9  ผูสนใจรายละเอียดของสนธิสัญญาฉบับนี้   โปรดดู    United  Nations;  United  Nations  
Conference  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods,  Vienna,  10  March – 11  April  
1980   (New  York :  United  Nations)  1981 ;  Schlechtriem,  Einheitliches  UN – Kaufrecht,  Tubingen  
1981  ;  Schlechtriem,  Uniform  Sales  Law,  Wien  1986;  Honnold,  Uniform  Law  for  International  
Sale  under  the  1980   United  Nations  Convention,  Antwerpen  1982.



โดยหลักแลวอนุสัญญานี้มีผลบังคับใชแกกรณีซื้อขายระหวางประเทศที่คูสัญญามีภูมิลําเนา  (หรือถ่ินที่
อยู)    ในประเทศภาคีตางประเทศกัน    ทั้งนี้โดยคูกรณีจะตองรูหรือควรไดรูถึงความแตกตางทางภูมิลําเนานี้อยู
แลวกอนเขาทําสัญญา   (มาตรา  1)

แตอนุสัญญานี้ไมใชแกกรณีซื้อขายหุน   เรือ   เครื่องบิน   หรือกระแสไฟฟา   ทั้งไมใชแกกรณีการซื้อ
ขายที่ผูขายรูวาเปนการเพื่อการบริโภคเฉพาะตัวของผูซื้อ   กลาวคืออนุสัญญานี้มุงเฉพาะกรณีซื้อขายทางการคา
พาณิชย    และหลีกเลี่ยงการขัดกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศภาคีนั่นเอง   (มาตรา  2)

อนุสัญญายังไมใชบังคับแกกรณีความรับผิดของผูขายในกรณีสินคากอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตหรือ
รางหาย   (มาตรา  5)    ทั้งนี้เพราะในประเทศตาง ๆ   โดยมากถือวากรณีดังกลาวเปนเรื่องความรับผิดทางละเมิด   
อยางไรก็ดีที่บัญญัติเปนพิเศษไวเชนนี้ก็เพราะมีบางประเทศถือหลักวา   ความรับผิดของผูผลิตเปนความรับผิด
ทางสัญญาเชนประเทศฝรั่งเศสเปนตน

ในมาตรา  4    ของอนุสัญญานี้วางหลักจํากัดขอบเขตที่อนุสัญญาใชบังคับไวอีกวา   อนุสัญญานี้ไมใช
บังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับความสมบูรณของสัญญา    หรือความมีผลของปกติประเพณีและไมใชแกปญหาการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายดวย    (มาตรา  5)    คือยกใหเปนเรื่องของกรณีตามกฎหมายขัดกันของแตละ
ประเทศ    อนึ่ง   อนุสัญญานี้ใชแกสัญญาจางทําของที่ผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระโดยถือวาเปนเสมือนสัญญาซื้อ
ขาย   แตไมใชกับสัญญาซึ่งมีการชําระหนี้ดวยการใชแรงงานเปนสวนสําคัญ   (มาตรา  3)

คูกรณีในสัญญาซื้อขายอาจตกลงยกเวนหลักเกณฑในอนุสัญญานี้ไดไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด   
(มาตรา  6)     ในเรื่องการใชปกติประเพณีทางการคาประกอบการตีความสัญญานั้น    อนุสัญญาฉบับนี้ไดวาง
หลักคุมครองคูสญัญาในประเทศดอยพัฒนาเอาไว   คือ  กําหนดให   ปกติประเพณีทางการคามีผลใชบังคับแกคู
กรณีเฉพาะปกติประเพณีที่เปนที่รูจักกันดีในทางการคาระหวางประเทศ   และคูกรณีไดปฏิบัติตามเปนปกติ
ระหวางกันแลวเทานั้น    ทั้งนี้เวนแตคูกรณีจะตกลงกันเปนอยางอื่น   (มาตรา  9)    หลักดังกลาวมีไวเพื่อคุมครอง
ประเทศดอยพัฒนาใหไมตองอยูใตบังคับของปกติประเพณีทางการคาที่เปนที่รูจักกันดีเฉพาะในหมูประเทศอุต
สาหกรรมเทานั้น

สัญญาซื้อขายตามอนุสัญญานี้   คูกรณีสามารถทําขึ้นไดโดยไมตองมีแบบหรือตองทําเปนหนังสือ   
(มาตรา  11)    อยางไรก็ดีประเทสภาคีมีสิทธิต้ังขอสงวนวาการกทําสัญญากับคนของตัวตองทําเปนหนังสือ   
(มาตรา  96)   ก็ได    อนึ่งโทรพิมพหรือโทรเลขก็มีคาเสมือนการทําเปนหนังสือตามอนุสัญญานี้ดวย   (มาตรา  
13)

เพื่อประกันความเปนเอกภาพในการปรับใชอนุสัญญานี้ในประเทศตาง ๆ   ไดมีบทบัญญัติ   มาตรา  7   
วางหลักปองกันไมใหศาลหันกลับไปอาศัยกฎหมายภายในของประเทศตัวมาปรับใชแกกรณีชองวางของ
กฎหมาย   แตใหอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป   (general  principles)    ของอนุสัญญาเปนเกณฑ    ในกรณีที่ไมมีหลัก
เชนนั้นในอนุสัญญา    ดังนี้ใหนําเอาหลักกฎหมายใกลเคียงมาปรับใชโดยตองคํานึงถึงหลักความประสานลงรอย
กันไดในกฎหมายแพงพาณิชยระหวางประเทศดวย

3.3 การกอใหเกิดสัญญา  (มาตรา  14 – 24)



ตามมาตรา  14    แหงอนุสัญญานี้การแสดงเจตนาจะมีผลเปนคําเสนอก็ตอเมื่อการแสดงเจตนานั้นมี
กําหนดแนนอน   (definite)    เพียงพอและแสดงใหเห็นวาผูเสนอมีเจตนาผูกพันตนเมื่อมีการสนอง   คําเสนอที่มี
กําหนดแนนอนเพียงพอนั้นจะตองกําหนดตัวทรัพยสินที่ซื้อและมีการกําหนดราคา   หรืออาจคํานวณราคาไดแลว   
เกี่ยวกับการกําหนดราคาที่แนนอน   นี้มีปญหาที่อาจเปนประเด็นถกเถียงกันไดวาสัญญาเกิดขึ้นหรือยัง    เมื่อ
พิจารณาประกอบกับมาตรา  55   ของอนุสัญญานี้   มาตรา  55   กําหนดวาหากมิไดมีการตกลงเรื่องราคากนัไว
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย   ใหคิดราคาตามราคาทองตลาดในเวลาที่เขาทําสัญญา    ปญหาในเรื่องนี้นักกฎหมาย
หลายทานมีความเห็นวาตองอาศัยเจตนาของคูกรณีเปนเกณฑตัดสิน    วาคูกรณีประสงคจะผูกพันตนโดยไมตอง
ตกลงกันในเรื่องราคาเสียกอนหรือไม10

คําเสนอนั้นตามอนุสัญญานี้ถือวามีผลนับแตเวลาที่ไปถึงผูรับเปนตนไป   และแมคําเสนอนั้นจะเปน
ชนิดบอกถอนเสียมิได   หากผูทําคําเสนอสงคําบอกถอนไปถึงผูรับกอนแลวหรือถึงพรอมกัน   ก็ถือวาคําเสนอนั้น
เปนอันไรผล    (มาตรา  15)    นั่นคืออนุสัญญานี้เดินตามหลักวา   การแสดงเจตนาจะมีผลเมื่อไปถึงผูรับ   เมื่อได
บอกถอนเสียกอนที่การแสดงเจตนาจะมีผลขึ้น   การแสดงเจตนานั้นยอมเปนอันไรผล

นอกจากเรื่องการแสดงเจตนามีผลเมื่อใดแลว   เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือผลผูกพันของคําเสนอ    ใน
เรื่องผลผูกพันของคําเสนอนี้   ควรทราบดวยวาแมหลักเกณฑในอนุสัญญานี้จะตั้งอยูบนหลักที่วา   คําเสนออาจ
ถอนไดเสมอตราบเทาที่ยังไมเกิดสัญญา    คือตราบเทาที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งยังไมไดสงคําเสนออันเปนหลัก
กฎหมายแองโกลอเมริกันก็ตาม    แตในอนุสัญญานี้ก็มีขอยกเวนหลักดงักลาวหลายประการจนทําใหผลในทาง
ปฏิบัติกลายเปนตรงกันขามไป    คือคําเสนอนั้นจะถอนไมไดเมื่อ

เห็นไดจากการกําหนดเวลาใหทําคําเสนอ   หรือจากการกระทําประการอื่นวาคําเสนอนั้นจะบอกถอน
เสียมิได   หรือ

คูกรณีอีกฝายหนึ่งมีผลควรเชื่อวาคําเสนอนั้นจะบอกถอนเสียมิได    และคูกรณีฝายนั้นไดกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดลงไปดวยความเชื่อถือตอคําเสนอนั้น   (มาตรา  16)

คําเสนอเปนอันสิ้นความผูกพันเมื่อการบอกปดคําเสนอสงถึงผูเสนอแลว    (มาตรา  17)
ทางดานคําสนองนั้นจะมีผลกอใหเกิดสัญญาเมื่อคําสนองนั้นไปถึงผูทําคําเสนอ    คําสนองนี้จะตองไป

ถึงผูเสนอตามเวลาที่กําหนดใหทําคําสนอง   หรือถาไมมีกําหนดเวลาไว    คําสนองนั้นจะตองไปถึงผูเสนอใน
เวลาอันควรคาดหมายได,   ทั้งนี้โดยพิเคราะหจากพฤติการณในการทําสัญญาและในการติอตดสื่อสารระหวางกัน   
สวนคําเสนอซึ่งทําตอหนานั้นจะตองมีการสนองรับทันที   อนึ่ง    ถาตามเจตนาของผูเสนอที่แสดงไว    หรือหาก
เคยปฏิบัติตอกัน   หรือถามีปกติประเพณีเชนนั้น   การสนองรับอาจกระทําโดยวิธีอื่น  เชน   โดยชําระราคาหรือ
สงทรัพยสินที่ซื้อขายไปยังผูรับก็ได    แตการนิ่งนั้นสนธิสัญญานี้วางเปนหลักไวโดยชัดแจงวาไมถือเปนการ
สนองรับ   (มาตรา  18)

                                                          
10   Herber,   Das   VN  –   Ubereinkommen   uber   internationale    Kaufvertrage,  in  :  

Recht  der   Internationalen   Wirtschaft,   (1980),   601,   604   ;   Huber,  Der   UNCITRAL  –  Entwurf  
eines  Ubereinkommens  fur  internationale   Warenkaufvertrage,  in  :  Rabelsz  43  (1979)   413,  
477  ff.



คําสนองอันมีขอความเพิ่มเติมแกไขประกอบดวยนั้นถือวาเปนคําบอกปดไมรับและเปนคําเสนอขึ้น
ใหม    อยางไรก็ดีถาเปนการเพิ่มเติมแกไขที่ไมใชขอสําคัญใหถือวาเกิดสัญญาขึ้นตามคําสนอง   เวนแตผูทําคํา
เสนอจะคัดคานดวยวาจาหรือสงคําบอกกลาวเชนนั้นไปยังผูทําคําสนองโดยมิชักชา   แตขอความเกี่ยวดวยราคา   
วิธีชําระเงิน   คุณภาพและปริมาณของสินคา   สถานที่สงมอบ   ขอบเขตความรับผิดของคูกรณีและสถานที่
พิจารณาขอพิพาทเหลานี้ใหถือวาเปนขอสําคัญ   (มาตรา  19)

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในสวนที่เกี่ยวกับการกอใหเกิดสัญญาคือกรณีที่คูกรณีสองฝายตางใชสัญญา
สําเร็จรูป   (Standard  Form  Contract)    เปนสื่อในการเขาทําสัญญา   ซื่งเปนวิธีที่ใชกันอยูในวงการคาระหวาง
ประเทศ    ในกรณีที่ขอความในสัญญาสําเร็จรูปขัดกันเอง   ถาหากเราพิจารณาจากหลักเจตนาอยางเผิน ๆ   ก็อาจ
เห็นวากรณีนี้สัญญาไมเกิดขึ้นเลย    เพราะเจตนาของคูกรณีไมตองตรงกันเสีแยลว   กรณีนี้ไมมีบัญญัติไวใน
อนุสัญญา    และนับเปนขอยุงยากขอหนึ่ง    อยางไรก็ดีผูเขียนเห็นวา   หากคํานึงถึงวาคูกรณีอาจมีเจตนาเขาทํา
สัญญากันจริงๆ   แลว    ในกรณีเชนนี้นักกฎหมายจะตองคํานึงถึงเจตนาที่แทจรงิของคูกรณีเปนกรณี ๆ   ไป
ประกอบไปดวยเสมอ

การนับเวลาในกรณีที่คูกรณีมิไดตกลงกันไว   มีบัญญัติไวเพื่อความชักเจนในมาตรา  20   กรณีที่คํา
สนองมาถึงลวงเวลานั้นใหถือวาคําสนองนั้นมีผล   ถาผูเสนอบอกกลาวรับผลเชนนั้นดวยวาจาหรือสงคําบอก
กลาวไปยังผูสนองโดยมิชักชา   แตถาปรากฏวาคําสนองอันมาถึงลวงเวลานั้นไดสงภายในเวลาซึ่งปกติควรมาถึง
ภายในกําหนดเวลาใหถือวาคําสนองมาถึงภายในกําหนดเวลา   เวนแตผูเสนอจะไดบอกกลาวแกคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งโดยพลันวาคําสนองนั้นมาถึงเนิ่นชา   (มาตรา  21)

คําสนองนั้นอาจบอกถอนเสียได    ถาหากคําบอกถอนคําสนองไปถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งกอนแลวหรือ
พรอมกัน    ดังนี้คําสนองนั้นก็เปนอันไรผล   (มาตรา  22)

เมื่อคําเสนอสนองตองตรงกัน    สัญญายอมเกิดขึ้น    (มาตรา  23)    สวนคําเสนอหรือคําสนองจะไปถึง
คูกรณีอีกฝายหนึ่งเมื่อใดนั้น    มีบัญญัติไววาไปถึงเมื่อมีการบอกกลาวตอผูนั้น    หรือคําบอกกลาวไปถึงผูนั้น
หรือถึงสถานที่ทําการ   (place  of  business)       หรือสถานที่อยูทางไปรษณีย    (mailing  address)      หรือถาไม
มีสถานที่ทําการหรือสถานที่อยูทางไปรษณียก็ใหถือที่อยูปกติ    (habitual  residence)      เปนสําคัญ    (มาตรา  
24)

3.4 ลักษณะสัญญาซื้อขาย

(1) บทนิยามและบทเบ็ดเสร็จทั่วไป  (มาตรา  25 – 29)
สวนที่  3  ของอนุสัญญานี้วางบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะสัญญาซื้อขายโดยแยกเปนสวนตางหาก

จากเรื่องการกอใหเกิดสัญญา   และมีบทนิยามและบทเบ็ดเสร็จทั่วไปพิเศษอีกหมวดหนึ่ง  ซึ่งมีผลบังคับเฉพาะใน
ลักษณะนี้เทานั้น

จุดที่นาสนใจในหมวดนี้ก็คือการใหคํานิยามคําวา   “การผิดสัญญาในสาระสําคัญ”     (a  
fundamental  breach  of  contract)      ในมาตรา  25   ตามมาตรานี้การผิดสัญญาในสาระสําคัญไดแก   กรณีที่การ
ผิดสัญญานั้นกอความเสียหายแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งในลักษณะที่เปนเหตุใหวัตถุที่ประสงคแหงสัญญาไมเปนผล



สําเร็จลงได    เวนเสียแตคูกรณีที่ผิดสัญญานั้นมิไดคาดเห็นและ   วิญูชนผูอยูในพฤติการณเดียวกันนี้ก็ไมอาจ
คาดเห็นความเสียหายเชนนั้นได    ขอความคิดเรื่องผิดสัญญา   (breach  of  contract)   นี้ยืมมาจากระบบกฎหมาย
แองโกลอเมริกัน    แตผลทางปฏิบัติของความคิดเรื่องนี้มิไดตางจากเรื่องไมชําระหนี้   (non – performance)    
ของระบบกฎหมายในประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปในขอสําคัญมากนัก11

ในกรณีที่มีเหตุใหสัญญาสิ้นความผูกพัน   เชนการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยโดยมิใชความผิดของผู
ใด    หรือมีขอกําหนดเงื่อนไขใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยประการอื่น   อนุสัญญาฉบับนี้ไดวางบทบัญญัติปองกัน
ปญหาโตแยงเรื่องสัญญาสิ้นสุดเมื่อใดไวในมาตรา  26   ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันความแนนอน   ตามหลักนี้
สัญญาจะไมสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ   แตจะสิ้นสุดลงตอเมื่อคูกรณีฝายที่เกี่ยวของบอกกลาวไปยังอีกฝายหนึ่งวา
ความผูกพันสิ้นสดุลง   (a  declaration  of  avoidance)

นอกจากนี้เรื่องผลของการบอกกลาวแก  คูกรณีในสนวที่วาดวยลักษณะสัญญาซื้อขายนั้น   
อนุสัญญานี้บัญญัติยกเวนหลักเรื่องการแสดงเจตนามีผลเมื่อไปถึงผูรับไวดวย    เมื่อเกิดสัญญาซื้อขายขึ้นแลว    
ถามีเหตุใหคูกรณีฝายหนึ่งตองทําคําบอกกลาว   หากผูทําคําบอกกลาวไดสงคําบอกกลาวโดยวิธีอันสมควรแลว    
คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะอางเหตุที่คําบอกกลาวนั้นมาถึงลาชา   หรือผิดพลาด   หรือสูญหายขึ้นอางใหผูทําคําบอก
กลาวตองเสียสิทธิไปมิได   (มาตรา  28)    กรณีเชนนี้บทบัญญัติในอนุสัญญาเดินตามหลักวา   ผูกอเหตุใหอีกฝาย
หนึ่งตองสงคําบอกกลาว   คือผูมีพฤติการณที่ขัดตอสัญญา   ดังนี้นเขายอมตองรับภาระเสี่ยงตอความลาชา   ผิด
พลาด   หรือสูญหายอันอาจเกิดแกคําบอกกลาวเชนนั้น

บทบัญญัติซึ่งอาจจะเปนของแปลกสักหนอยสําหรับนกักฎหมายในระบบซีวิลลอว   นั่นคือบทยก
เวนการบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งใชเฉพาะกับประเทศภาคีบางประเทศที่อยูในระบบคอมมอนลอว    
ในกรณีที่กฎหมายของประเทศใดไมมีหลักเรื่องการบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง    ศาลของประเทศนั้นก็ไม
ตองผูกพันบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงใหแกเจาหนี้   (มาตรา  28)     กรณีเชนนี้เจาหนี้ยอมมีสิทธิเฉพาะแต
การเรียกคาเสียหายเทานั้น    แมจะมีขอแตกตางเกิดขึ้นไดบางในแตละประเทศที่อยูคนละระบบกฎหมาย   เชนใน
กรณีการใชสิทธิเรยีกใหลูกหนี้ซอมแซม    หรือชําระหนี้ใหถูกถวน   (มาตรา  46  (23))    แตผลทางปฏิบัติในแง
การคาพาณิชยนั้นไมนับเปนขอแตกตางที่สําคัญมากนัก    ทั้งนี้เพราะการใชสิทธิบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
นั้น    แมในหมูพอคาในกลุมประเทศซีวิลลอวเองก็มิไดกระทํากันเปนหลัก   ;   สวนใหญแลวเจาหนี้มักใชสิทธิ
เรียกคาเสียหายเสียมากกวา

(2) หนาที่ของผูขาย   (มาตรา  30 – 52)
ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขายนี้จุดใหญใจความของอนุสัญญาอยูที่เรื่องความรับผิดเพื่อความ

ชํารุดบกพรอง

                                                          
11 Herber,   Das   VN  –   Ubereinkommen   uber   internationale    Kaufvertrage,  in  :  Recht  

der   Internationalen   Wirtschaft,   (1980),   601,   605.  และโปรดเทียบจาก   Zweigert,  An  
Introduction  to  Comparative   Law,  translated  by   Weir  (Amsterdam  -  New  York  -  Oxford  :   
North  -  Holland,  1977),  Vol.  II,  159  pp.



หนาที่หลักของผูขายก็คือ   การสงมอบทรัพยซื้อขาย   กานสงมอบตราสาร   และการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นตามขอตกลงในสัญญา   (มาตรา  30)

ในเรื่องสถานที่และเวลาที่ผูขายตองสงมอบมีบัญยัตไวอยางชัดเจนในมาตรา  31   และ    33     
นอกจากนี้ยังมีเรื่องหนาที่ขางเคียงเกี่ยวกับการขนสงสินคา   (มาตรา  32)    และเกี่ยวกับตราสารตาง ๆ    (มาตรา  
34)     ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอนุสัญญาฉบับกรุงเฮกแลว    นับวาอนุสัญญาใหมนี้ชัดเจนและอานเขาใจงายกวา
มาก

การสงมอบ   (delivery)    ตามอนุสัญญานี้มิไดมีการบัญญัติคํานิยามไวเหมือนในอนุสัญญาฉบับ
กรุงเฮก   จึงตองเขาใจตามความหมายธรรมดาวาสงมอบก็คือ   การสงมอบการครอบครอง    เมื่อสงมอบทรัพย
แลวตามหลักในอนุสัญญาฉบับใหมนี้ผูขายยอมหมดภาระเสี่ยงในความสูญหรือเสียหายของทรัพยสินที่ซื้อขาย   
(มาตรา  66  -  69)    แตถาเปนกรณีที่ผูชายทําผิดสัญญาในสาระสําคัญ   (a  fundamental  breach  of  contract)    
ดวย  อาทิเชนสงมอบทรัพยชํารดุบกพรอง  ผูขายก็ยังคงตองรับผิด    (มาตรา  70)

อยางไรจึงจะนับเปนการสงมอบทรัพยถูกถวนตามสัญญา   และหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินที่ซื้อ
ขายมีบัญญัติไวในมาตรา  35 – 44   กลาวคือ   :

ผูขายมีหนาที่สงมอบทรัพยตามชนิด   และปริมาณตามที่ตกลงไวในสัญญาและมีหนาที่บรรจุหีบ
หอตามควรแกสภาพสินคา   (มาตรา  35)

ผูขายตองรับผิดตอความชํารุดบกพรองที่มีอยูในเวลาที่ภาระความเสี่ยงโอนไปยังผูซื้อ   (คือ   เวลา
สงมอบตามมาตรา   66 – 69   ดังกลาวแลวขางตน)     ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิด   เพราะความผิดของตนแม
จะปรากฏขึ้นภายหลังการสงมอบ   ตลอดจนตองรับผิดในกรณีที่ตนไดใหประกันไว   (มาตรา  36)    อยางไรก็ดีผู
ขายอาจตกลงยกเวนความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา  79   แหงอนุสัญญานี้ก็ได

ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับขอโตแยง
ระหวางกลุมประเทศดอยพัฒนาซึ่งมักเปนผูซื้อ    กับกลุมประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมักเปนผูขาย   ในที่สุดไดตกลง
วางบทบัญญัติรักษาผลประโยชนของทั้งสองฝายไวดังนี้  :

ผูซื้อจะตองตรวจสอบ   หรือจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินที่มีการซื้อขายกันโดยมิชักชา    ใน
กรณีที่ผูขายมีหนาที่สงทรัพยสินที่ซื้อขาย   หรือผูซื้อตองนําสงตอไปโดยผูขายรูหรือควรไดรูวาผูซื้อไมมีโอกาส
ตรวจสอบอยางที่ควร    ดังนี้ใหมีหนาที่ทําการตรวจสอบเมื่อสินคาถึงปลายทาง   (มาตรา  38)

ผูซื้อตองแจงความชํารุดบกพรองตอผูขายภายในเวลาสมควรนับแตพบเห็นหรือควรไดพบเห็น
ความชํารุดบกพรอง   (มาตรา  39)    ถาผูซื้อละเลยไมแจงความชํารุดบกพรอง    ภายในเวลาอันควรเชนนั้น    ผู
ซื้อยังไมเสียสิทธิไปทั้งหมดทันที    ดังเชนที่มักจะบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายและ
ในอนุสัญญาฉบับกรุงเฮก    ถาเหตุที่ทําใหการแจงความชํารุดบกพรองลาชานั้นเปนเพราะพฤติการณที่ไมควร
ตําหนิผูซื้อดงันี้    ผูซื้อยังคงมีสิทธิเรียกใหลดราคาลงหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายได   แตไมรวม
ความเสียหายเพราะขากกําไร   (มาตรา  44)    อยางไรก็ตามถาผูซื้อมิไดใชสิทธิเสียภายใน   2   ปนับแตเวลาสง
มอบผูซื้อยอมเสียสิทธิทั้งปวงอันเกิดจากความรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองนั้น    (มาตรา  39  วรรค  2)

สวนความรับผิดเพื่อการรอนสิทธินั้นเดินตามแนวเดียวกันกับเรื่องความรับผิดเพื่อความชํารุดบก
พรอง    อยางไรก็ดีมีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับกรณีการรอนสิทธิเพราะสิทธิของบุคคลภายนอกในสิ่งไมมีรูปราง



หรือทรัพยสินทางปญญา   อนุสัญญานี้กําหนดใหผูขายตองรับผิดเพื่อการรอนสิทธิเฉพาะกรณีที่ไดรูหรือควรไดรู
ถึงสิทธิเชนนั้นของบุคคลภายนอกอยูในขณะทําสัญญา   และจํากัดรัดผิดเฉพาะการรอนสิทธิซึ่งเกิดขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศที่ผูซื้อมีสํานักหลักแหลง  หรือที่ผูซื้อจะนําสินคานั้นออกขาย   หรือที่นําสินคามาใชโดย
ประการอื่นตามความมุงหมายที่รูกันอยูในขณะทาํสัญญาเทานั้น   (มาตรา  42)

ในกรรีที่ผูขายผิดสัญญา   ผูซื้อมีทางบังคับตามสิทธิของตนไดหลายทางตามที่วางหลักไวในมาตรา  
45   ดังนี้  :

- ผูซื้อมีสิทธิเรียกใหผูขายชําระหนี้ตามสัญญา  (มาตรา  46 (1))  อยางไรก็ดีผูซื้ออาจตอง
ประสบอุปสรรคในเรื่องการบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในกลุมประเทศคอมมอนลอว
ไดดังไดกลาวแลวตอนตน  (มาตรา  28)

- ในกรณีที่ทรัพยสินที่ซื้อขายเปนทรัพยที่ระบุไวแตเพียงประเภท   (Thing  in  species  or  in  
kind)    และการสงมอบทรัพยสินชํารุดบกพรองถึงขนาดเปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญ   
ดังนี้   หากผูซื้อไมตองการเลิกสัญญา   เมื่อผูซื้อแจงความชํารุดบกพรองแกผูขายแลว   ผูซื้อจะ
เรียกใหผูขายสงมอบทรัพยตามชนิดและประเภทตามสัญญาใหมก็ได

- นอกจากนี้ผูซื้ออาจเรียกใหผูขายซอมแซมทรัพยสินที่ชําระ   หรือชําระหนี้ใหถูกถวนก็ได   
เวนแตโดยพฤติการณแลว   การกระทําเชนนั้นจะเปนการเกินควรแกการคาดหมาย   (มาตรา  
46  (3))

- ทางฝายผูขายเองก็มีสิทธิขอเขาซอมแซมหรือชําระหนี้ใหถูกถวนได    ถาหากการกระทําเชน
นั้นไมกอความยุงยากแกฝายผูซื้อจนเกินควร   แตทวาหากผูซื้อบอกเลิกสัญญา  สิทธิของผูขาย
เชนนั้นยอมสิ้นสุดลง   (มาตรา  48)

- ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  ถาผูขายทําผิดสัญญาในสาระสําคัญ   หรือในกรณีที่ผูขายไมสง
มอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามกําหนดเวลาในสัญญา   และแมภายหลังผูซื้อจะไดกําหนดระยะ
เวลาพอสมควรใหสงมอบแลว   (มาตรา  49)

- ในกรณีที่ผูขายสงมอบแลวแตสงมอบทรัพยสินไมตองตามความประสงคอันแทจริง   ถากรณี
นั้นไมถึงกับเปนการทําผิดสัญญาในสาระสําคัญแลว  ผูซื้อไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา   ในกรณี
เชนนี้แมผูซื้อจะกําหนดเวลาพอสมควร   ใหผูขายชําระหนี้ใหถูกถวนแลว   (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได
ตามมาตรา  47)    ถาผูขายสงมอบเมื่อพนกําหนดและผูซื้อมิไดบอกเลิกสัญญา   สิทธิบอกเลิก
สัญญาเปนอันระงับ  (โปรดเทียบมาตรา  49  (2)  (b)  (ii))

- สิทธิอีกประการหนึ่งของผูซื้อก็คือสิทธิลดราคาทรัพยสินที่ซื้อขายลงตามสวน   หากผูขายสง
มอบทรัพยสินชํารุดบกพรอง  (มาตรา  50)

- นอกจากสิทธิเรียกใหชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง   และใหชําระหนี้ใหถูกถวนกับสิทธิลดราคา
ทรัพยสินลงตามสวนแลว   ผูซื้อยังมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายตามมาตรา  74 
-  77   อีกดวย



(3) หนาที่ของผูซื้อ   (มาตรา  53 – 65)
หนาที่หลักของผูซื้อตามสัญญาซื้อขายนั้นคือ   หนาที่ชําระราคา  และหนาที่รับมอบทรัพย   

(มาตรา  53)
หนาที่ชําระราคาของผูซื้อยอมคลุมไปถึงหนาที่อื่น ๆ   ที่เกี่ยวของโดยตรง  เชน   การขอแลก

เปลี่ยนเงินตรา     และการเปด     letter  of  credit     ดวย    (มาตรา  54)     หากคูสัญญาตกลงทําสัญญากันโดยมิ
ไดกําหนดราคาทรัพยสนิใหแนนอน    ใหถือราคาทองตลาดเปนเกณฑ    (มาตรา  55)     สถานที่ชําระเงินนั้นได
แก    ภูมิลําเนาของผูขาย    หรือถาตองชําระราคาตอเมื่อสงมอบตราสาร   สถานที่ชําระเงินไดแก     สถานที่สง
มอบตราสารนั้น   (มาตรา  57)    ตามหลักเรื่องนี้ผูขายจึงอาจฟองเรียกใหผูซื้อชําระราคาในประเทศที่ผูขายมีภูมิ
ลําเนาได

ในกรณีที่มิไดมีการตกลงกันเรื่องเวลาชําระราคา   อนุสัญญาฉบับบนี้ไดวางบทบัญญัติเพื่อ
ประโยชนแกผูซื้อเอาไว   นั่นคือในกรณีสงมอบทรัพยผานทางตราสาร   หรือใบตราสง   เชนนี้นอกจากผูซื้อจะมี
หนาที่ชําระราคาเมื่อมีการสงมอบตราสารแลว    ผูซื้อยังมีสิทธิขอตรวจสอบทรัพยสินกอนชําระเงินอีกดวย   
(มาตรา  58)

หนาที่ของผูซื้อในการรับมอบทรัพยสินที่ซื้อคลุมไปถงึ   หนาที่กระทําการตามสมควรใหผูขาย
สามารถสงมอบทรัพยสินนั้นไดดวย   (มาตรา  60)    แตนาเสียดายที่มิไดมีการระบุระยะเวลาที่ผูซื้อจะตองรับ
มอบเอาไวในอนุสัญญา   ในกรณีเชนนี้ยอมจะตองถือหลักวา   ผูซื้อตองรับมอบทรัพยสินโดยมิชักชานับแตเวลา
ที่ผูขายสงมอบโดยชอบตามสัญญา

การบังคับตามสิทธิของผูขายในกรณีที่ผูซื้อผิดสัญญาก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับ   สิทธิของผู
ซื้อในกรณีที่ผูขายเปนฝายผิดสัญญา   นั่นคือ   ผูขายมีสิทธิเรียกใหผูซื้อชําระราคาหรือรับมอบ   หรือเลิกสัญญา   
หรือเรียกคาเสียหาย   (มาจรา  61)

ผูขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา   เมื่อการที่ผูซื้อไมชําระราคานั้นเปนการผิดสัญญาในสาระสําคัญ   
หรือเมื่อผูซื้อไมชําระราคาแมผูขายจะกําหนดเวลาพอสมควรใหผูซื้อชําระราคาแลว   (มาตรา  64)

สําหรับการซื้อขายทรัพยสินซึ่งยังมิไดกําหนดลงไวแนนอน   และผูซื้อมิไดเลือกกําหนดในเวลา
ตามที่ตกลง    หรือภายในเวลาสมควรตามที่ผูขายกําหนด   ผูขายยอมมีสิทธิเลือกกําหนดทรัพยสินนั้นไดเอง    
(มาตรา  65)

(4) การโอนภาระเสี่ยงภัยในทรัพยสิน   (มาตรา  66 – 70)
ปญหาผูซื้อหรือผูขายจะตองรับเสี่ยงภัยในกรณีที่ทรัพยสินที่ซื้อขายสูญ   หรือเสียหายเพราะอุบัติ

เหตุ    เปนปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้   หลักในเรื่องนี้มีวา    ภาระเสี่ยงภัยในทรัพยสินโอน
ไปยังผูซื้อเมื่อใด   ผูซื้อก็ตองผูกพันชําระราคาทรัพยสินแกผูขาย   หากทรัพยนั้นสูญหรือเสียหายเพราะอุบัติเหตุ   
(มาตรา  66)

ในสัญญาซื้อขายทั่วไปที่ตองผานการขนสง   ภาระความเสี่ยงภัยยอมโอนไปยังผูซื้อทันทีที่ผูขาย
สงมอบทรัพยใหแกผูขนสง    แตถาผูขายผูกพันตนที่จะสงมอบทรัพย   ณ  สถานที่ใดโดยเฉพาะ   (เชนกรณีตกลง
ตาม   Incoterms    หรือ    International   Commercial   Terms)      ภาระความเสี่ยงยอมโอนไปยังผูซื้อเมื่อสงมอบ



แกผูขนสง   ณ  สถานที่นั้น   นอกจากนี้ในขณะที่ความเสี่ยงโอนไปนั้นจะตองมีการกําหนดตัวทรัพยสินตาม
สัญญาไวแนนอนแลวดวย    (the  goods  are  clearly  identified  to  the  contract)    (มาตรา  67)

ภาระความเสี่ยงในทรัพยสินที่ทําสัญญาซื้อขายกันในขณะที่ทรัพยสินอยูระหวางการขนสง  ยอม
โอนไปยังผูซื้อทันทีที่ทําสัญญาซื้อขายกันโดยไมคํานึงถึงเวลาสงมอบ    แตถามีพฤติการณพอจะอนุมานไดวาคู
กรณีมีเจตนาใหความเสี่ยงโอนยอนหลังไปตั้งแตเมื่อมีการสงมอบทรัพยแกผูขนสงที่ไดออกใบตราสงให   ก็ให
ความเสี่ยงโอนไปตั้งแตเวลานั้น    อยางไรก็ดีถาผูขายรูหรือควรไดรูถึงความสูญ   หรือเสียหายของทรัพยสินนั้น
อยูแลว   ในเวลาที่ทําสัญญา   ภาระความเสี่ยงยอมตกอยูแกผูขาย   (มาตรา  68)

ในกรณีที่ไมมีการขนสง   ภาระความเสี่ยงยอมตกไปยังผูซื้อทันทีที่รับมอบทรัพยสิน   แตถาผูขาย
ไดเตรียมการสงมอบทรัพยสินตามคําสั่งของผูซื้อและกําหนดตัวทรัพยตามสัญญาไวพรอมแลว   ผูซื้อเปนฝายผิด
นัดรับมอบ    ดังนี้   ภาระความเสี่ยงยอมตกไปยังผูซื้อทันทีที่ผิดนัด   (มาตรา  69)

อยางไรก็ดีถาผูขายเปนฝายผิดสัญญาในสาระสําคัญดวยแลว    ผูซื้อก็ไมเสียสิทธิที่จะบังคับตาม
สิทธิอันพึงมีตามปกติ    คือผูซื้อยังคงมีสิทธิเรียกใหชําระหนี้   บอกเลิกสัญญาหรือเรียกคาเสียหายอยูนั่นเอง   
(มาตรา  70)

(5) บทบัญญัติท่ีใชแกผูซื้อและผูขายรวมกัน   (มาตรา  71 – 88)
ในกรณีมีเหตุเกินควรแกการเรียกใหคูกรณีฝายหนึ่งตองผูกพันตามสัญญาตอไป   เชน   อีกฝาย

หนึ่งผิดสัญญาในสาระสําคัญ    หรือต้ังใจจะทําเชนนั้น    อนุสัญญานี้ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับกรณีเชนนี้ไวเปน
พิเศษ

ถาปรากฏวาคูสัญญาฝายหนึ่งจะไมสามารถชําระหนี้ของตนได   เพราะขาดความสามารถหรือขาด
หลักประกันความเชื่อถืออยางมาก    หรืออาจคาดหมายไดจากพฤติกรรมที่เขาเตรียมการชําระหนี้วาจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได    ดังนี้คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจหนวงเหนี่ยวไมยอมชําระหนี้ฝายของตนได    ในกรณีที่ผูขายไดสง
ทรัพยสินที่ซื้อขายไปแลว   ผูขายชอบที่จะยึดหนวงทรัพยไวไมสงมอบใหผูซื้อ  (มาตรา  71)    แตสิทธิดังวามานี้
ยอมสิ้นสุดลงหากผูซื้อไดใหประกันตามสมควรแลว  (มาตรา  72)

ถากอนถึงกําหนดชําระหนี้ปรากฏแนชัดวา   คูกรณีฝายหนึ่งจะทําการอันผิดสัญญาในสาระสําคัญ    
หรือผิดสัญญาชําระหนี้เปนคราว ๆ  คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได    อนึ่งในการผิดนัดชําระหนี้
เปนคราว ๆ  นั้น   โดยทั่วไปยอมนับเปนการผิดสัญญาเฉพาะคราวนั้น ๆ   แตถาการผิดนัดนั้นเปนการผิดสัญญา
ในสาระสําคัญโดยสวนรวม    หรือทําใหการชําระหนี้คราวตอไปเปนอันไรประโยชนตามความมุงหมายของคู
สัญญาแลว    คูกรณีอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่เหลือในอนาคตก็ได   (มาตรา  72,  
73)

บทบัญญัติที่สําคัญอีกหมวดหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือ   บทบัญญัติเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทน   
คาสินไหมทดแทนนั้น   โดยหลักแลวยอมคลุมไปถึงคาทดแทนความเสียหายซึ่งเปนผลจากการผิดสัญญา   และ
ในกรณีเชนนี้ยอมรวมถึงคาทดแทนการขาดกําไรดวย    อยางไรก็ดี    คาสินไหมทดแทนความเสียหายนี้ตองไม
เกินกวาที่คูกรณีฝายที่ผิดสัญญาไดคาดเห็นหรือควรจะไดคาดเห็นลวงหนากอนแลวในขณะทําสัญญา   (มาตรา  
74)



มาตรา  79   ของอนุสัญญาไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการหลุดพนจากการชําระหนี้   เพราะพฤติ
การณที่อยูนอกเหนืออํานาจควบคุมของคูกรณฝายทึ่ตองชําระหนี้นั้น    และคูกรณีฝายนั้นไมควรคาดหมายไดใน
เวลาเขาทําสัญญา    (มาตรา  79)   ความขอนี้แสดงใหเห็นความพยายามที่จะบัญญัติองคประกอบของเรื่องการ
ชําระหนี้เปนพนวิสัยโดยไมใชเพราะความผิดของลูกหนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเรื่องขอยกเวนความรับผิดนั้น   คูกรณีอาจตกลงยกเวนความรับผิดแกผูที่ตนใชใหชําระหนี้แทน
ได     ถาขอตกลงนั้นอาจใชไดกับตัวคูกรณีทั้งสองฝายดวย   (มาตรา  79)

ผลของการเลิกสัญญามีบัญญัติไวโดยละเอียดในมาตรา  81 – 84     คูสัญญาแตละฝายจะตองคืน
ทรัพยสินหรือเงินตามควรคาแหงการอันตนไดรับไวเพื่อชําระหนี้    พรอมทั้งดอกเบี้ย   หรือดอกผลดวย    แตการ
ใชสิทธิเลิกสัญญานั้นยอมไมกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

ตอนสุดทายเรื่องนี้เปนหลักเกณฑเกี่ยวดวยการดูแลรักษาทรัพยในกรณีตาง ๆ    ซึ่งคูสัญญาฝาย
หนึ่งครอบครองไวเพื่อประโยชนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง   โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับหนาที่เก็บรักษาทรัพย  
และการนําของออกขายในกรณีจําเปน    (มาตรา   85  -  88)

3.5 บทเฉพาะกาล   (มาตรา  89 – 101)

อนุสัญญาฉบับนี้ไดเปดใหประเทศตาง ๆ   ลงนามเขาเปนภาคีจนถึงวันที่  30  กันยายน  1981   ณ  
สํานักงานใหญสหประชาชาติ   ในกรุงนิวยอรค   โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชเมื่อมีรัฐภาคีต้ังแต   10  รัฐขึ้นไป
ไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้แลว

การต้ังขอสงวนตออนุสัญญานี้อาจทําไดเฉพาะในบางจุด    ไดแกเรื่องการรับบังคับเฉพาะสวนที่  2    วา
ดวยการกอใหเกิดสัญญา    หรือสวนที่  3   วาดวยลักษณะสัญญาซอขาย   เกี่ยวกับเรื่องการมีหลักฐานเปนหนังสือ
เมื่อกอใหเกิดสัญญา    และเกี่ยวกับขอจํากัดขอบเขตที่อนุสัญญามีผลบังคับตามมาตรา  1  (1)  (6)

บรรดาประเทศภาคีอนุสัญญาซึ่งใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับใหมนี้    หากเปนภาคีอนุสัญญาฉบับกรุง
เฮกก็จะตองบอกเลิกการเปนภาคีอนุสัญญากรุงเฮกดวย    ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาอนุสัญญามีผลซ็อนกัน    2   
ฉบับ

บทสงทาย

เมื่ออนุสัญญาวาดวยสัญญาซื้อขายระหวางประเทศฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว    แมประเทศไทยจะไมเขา
เปนภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้   เราก็อาจตองประสบกับผลกระทบจากอนุสัญญานี้อยางหลีกเลี่ยงไดยาก    ตัวอยาง
เชน    ในกรณีที่กฎหมายขัดกันของไทยระบุใหใชกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เปนภาคีอนุสัญญญานี้   
คือในกรณีพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาหรือเรื่องทรัพย    (มาตรา  13,  16,  17    พรบ. ขัดกันฯ)    ถาประเทศ
นั้น ๆ  มิไดต้ังขอสงวนเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาตามมาตรา  95   เอาไว     ก็จะมีผลทําใหกฎเกณฑ



ตามอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับในฐานะกฎหมายภายในของประเทศดังกลาวตอประเทศที่มิไดเปนภาคีอนุสัญญา
ดวย    โดยที่ประเทศภาคีอนุสัญญาฉบับนี้สนใหญมิไดต้ังขอสงวนเชนวานี้ไว    ดังนั้นจึงอาจมีกรณีที่ทําใหศาล
ไทยตองใชหลักเกณฑในอนุสัญญานี้ยังคับแกคดีซื้อขายระหวางประเทศได     แมวาไทยจะมิไดเปนภาคี
อนุสัญญานี้ดวยก็ตาม   ที่เห็นไดชัดที่สุดในเวลานี้ไดแก    กรณีทําสัญญาซื้อขายกับฝรั่งเศสหรืออิตาลี    ซึ่ง
ประเทศภาคีอนุสัญญาที่มิไดต้ังขอสงวนตามมาตรา  95    เอาไวและปจจุบันไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้
แลว12     ดวยเหตุนี้กรณีพิพาทเนื่องจากการสงสินคาไปจําหนายยังประเทศฝรั่งเศสหรืออิตาลี   หรือนําเขาจาก
ประเทศดังกลาวตั้งแตวันที่   1  มกราคม   พ.ศ. 2531    อาจตองตกอยูใตบังคับของหลักเกณฑตามอนุสัญญานี้ไม
วาขอพิพาทนั้นจะเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลฝรั่งเศส,   อิตาลี   หรือแมศษลไทยก็ตาม

ดวยเหตุขางตนนี้    นักกฎหมายไทยจึงควรจะไดทําการศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดและวิเคราะหขอ
ดีขอเสียของหลักเกณฑในอนุสัญญาฉบับดังกลาวนี้ไวเสียแตเนิ่น ๆ     แมหลักเกณฑสวนใหญจะฟงดูมีเหตุผล
และใหผลใกลเคียงกับการใชกฎหมายไทยบังคับแกกรณีที่มีขอแตกตางที่เราควรจะไดนํามาวิเคราะหวิจารณกัน
อยูหลายกรณี   อาทิเชนในสวนที่วาดวยการกอใหเกิดสัญญานั้น    หลักเกณฑเกี่ยวกับผลผูกพันของคําเสนอเดิม
ตามหลักที่ตางจากกฎหมายไทย    ในสวนที่วาดวยลักษณธสัญญาซื้อขาย   มีขอแตกตางเรื่องการบังคับใชสทิธิ
เรียกใหลูกหนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือไมใชบังคับกับบางประเทศ    และเรื่องระยะเวลาใชสิทธิฟองบังคับใหผูขาย
รับผิดเมื่อชํารุดบกพรอง   นอกจากนี้เรื่องชองทางการบังคับใชสิทธิวิธีตาง ๆ   ในอนุสัญญาก็ดี    เรื่องขอความคิ
วาดวย    fundamental   breach  of  contract      เรื่องการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยโดยไมใชความผิดของลูกหนี้    
และเรื่องการโอนภาระความเสี่ยงภัยในทรัพยสินที่ซื้อขายก็ดี   เหลานี้ควรจะไดมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายไทยโดยละเอียด    เพราะจะเปนเรื่องที่มีผลตอประโยชนไดเสียของคูสัญญาอยางยิ่ง

                                                                

                                                          
12  Herber,   Gedanken  zum  Inkrafttreten  des  VN – Kaufrechtsubereinkommens,  in  :  

Recht  der   Internationalen   Wirtschaft,   (1987),  340.
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