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เมือมีลูกค้ ามาสัง ซื อสินค้ า ใครๆ ก็อยากรี
ยาก บขายเพื
เพือให้ ได้ เงินหมุนเวียนในธุรกิจอย่างต่อเนือง ผู้ส่งออกก็
เช่นเดียวกัน เมือมีลกู ค้ าต่างประเทศสนใจสินค้ า มีการตกลงเจรจา ปรับปรุ ง ตรวจสอบทดสอบสิ
ตรวจสอบทดสอบ นค้ ากันมาระยะหนึง
จนนํามาสูก่ ารสัง ซื อสินค้ าอย่างจริ งจัง แต่การซื อขายในการส่งออกอาจจะยากกว่าการซืซื อขายสําหรับการค้ าขายใน
ประเทศบ้ าง เช่น ในเรื องของการตังราคาขายสิ

นค้ าทีเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เงือนไขการชําระเงิน การระบุเงือนไข
การส่งมอบสิสินค้ าทีมีชือเป็ นทางการว่าข้ อสัญญามาตรฐานในการค้ าระหว่างประเทศ (International
International Commercial
Terms) หรื อทีค้ นุ เคยกักันทัว ไปว่า อินโคเทอม
โคเท (Incoterms) การกําหนดการแก้ ไขปั ญหาข้ อโต้ แย้ งทางการค้ า เป็ นต้ น
ในทางทฤษฎี เมือมีการเสนอราคาและตกลงกั
การเสนอราคาและตกลงกันเรี ยบร้ อยแล้ ว ขัน ตอนการซื อขายจะเกิดขึน โดยเริ มผู้ขาย
จัดทํา Pro-forma Invoice ส่งให้ ผ้ ซู ื อสิ
อ นค้ าเพืพือเป็ นการเสนอหรื อยืนยันการเสนอราคาและเงือนไขต่างๆ ในการขาย
สินค้ านัน ๆ เมือผู้ซื อหรื
หรื อตัวแทนของผู
แทนของ ้ ซื อตกลงตามราคา และเงือนไขใน Pro-forma
forma Invoice แล้ วจะส่งใบสั%งซือ
(Purchase Order) ให้ ผ้ ูขายเพือเป็ นการตอบรั บและสัง ซื อสินค้ าตามราคา และเงือนไขดังกล่าว และในขัน ตอน
สุดท้ ายคือ การทําสัญญาซือ ขาย (Sales Contract) หรื อ Sales Confirmation ซึง ผู้ขายส่งให้ แก่ผ้ ูซื อเพือยืนยัน
หรื อตอบรั บการสัง ซื อสิสินค้ าพร้ อมรายละเอียดต่างๆ ทัง ด้ านสินค้ า การชําระเงิน การส่งมอบ เงือนไขต่างๆ อย่าง
ละเอียดอีกครัง หนึง
ซึง ในทางปฏิบตั ิ ผู้สง่ ออกจํจํานวนมากไม่
นวนมากไม่ว่าจะเป็ นผู้ส่งออกระดับชาติหรื อผู้ส่งออก SMEs มือใหม่ เมือมีคน
ต้ องการซื อสินค้ า ก็ไม่สนใจเรื องสัสัญญาซื อขายเลย
อ
แต่ใช้ เพียง Pro-forma Invoice หรื อใบสัสัง ซื อเป็
อ นข้ อตกลงซื อขาย
สินค้ า หรื อไม่ก็ใช้ สญ
ั ญาซื อขายในรู ปแบบทีผ้ ูซื อกําหนดมา หรื อมีสญ
ั ญาซื อขายแต่มัมกั จะตกลงกันเฉพาะในเรื องที
สําคัญเท่านัน เช่น ในเรื องสิสินค้ าอะไร ปริ มาณเท่าไร ราคาสินค้ า วันและสถานทีส่งมอบ เงือนไขการส่งมอบ และ
เงือนไขพิเศษบางประเภทเท่านัน ซึ%งการกระทําเช่ นนีม ีความเสี%ยงครั
ง บ
ในทางกฎหมายนัน สัญญาซื อขายระหว่างประเทศมีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญคือเพือให้ มีการขนส่งสินค้ าจาก
ประเทศหนึง ไปยัง อี ก ประเทศหนึ ง โดยผู้ซื อ และผู้ ข ายอยู่ ค นละประเทศ สัญ ญาซื อ ขายระหว่า งประเทศจึ ง
ประกอบด้ วยสัญญาหลายประเภทในสั
ในสัญญาฉบับเดียว โดยมีสญ
ั ญาซื อขายสินค้ าเป็ นหลัก และมีสญ
ั ญาเกียวเนือง
อืนๆ ได้ แก่ สัญญารับขน สัญญาประกันภัย การชําระเงินระหว่างประเทศ หรื อเงือนไขเฉพาะบางประการ Retention
of Title เป็ นต้ น รวมทังสั
 สัญญาซื อขายที
อขาย จะมีผลทางกฎหมายมักมีข้ข้อตกลงเกียวกับกฎหมายทีใช้ บังคับ ศาลทีมี
อํานาจพิจารณาคดี และอนุญาโตตุลาการ
สัญญาซื อขายทีระบุ
ระบุข้อความเรื อง Retention of Title อาจทําให้ ผ้ สู ง่ ออกได้ รับสินค้ าคืน เมือผู้ซื อล้ มละลาย
หรื อไม่ชําระเงินค่าสินค้ าแม้ ว่าสินค้ าจะอยู่ในมือของผู้ซื อแล้ ว ในทางกลับกัน มีกรณีทีผ้ ูส่งออกทีใช้ สญ
ั ญาซื อขายที
จัดทําโดยผู้ซื อ และไม่ได้ อา่ นหรื อทําความเข้ าใจในข้ อสัญญาอย่างถ่องแท้ ไม่ได้ รับเงินค่าสินค้ าและถูกเรี ยกเก็บเงิน
เพิมจากการขายสินค้ าส่งออกจากผูผู้ซื อซึ
อ งเงินทัง หมดมากกว่าราคาสินค้ าทีขายไปเสียอีกด้ วย เพราะในสั
เพราะ ญญาซื อ
ขายระบุให้ ผ้ ูซื อสามารถเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เกิดขี น จากการทําตลาดและจัดโปรโมทสินค้ าของผู้ส่งออก จะ
สามารถขอรับการชดเชยจากผู้ขายสินค้ าได้

ดังนัน สัญญาซื อขายทีดีจะทําให้ ผ้ ซู ื อและผู้ขายได้ รับความสะดวกและชัดเจนในการกําหนดสิทธิและหน้ าที
ของคู่สญ
ั ญา เรื องภาระหน้ าทีและเงือนไขต่างๆ การจัดการเกียวกับการขนส่งสินค้ า ความรั บผิดชอบต่อความ
เสียหายทีอาจจะเกิดขึน ความเสียงภัยในสินค้ า ภาระหน้ าที และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองกับสินค้ าอีกด้ วย
ตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ ชดั เจน เพือให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างผู้ซื อและผู้ขายซึง ปกติจะอยู่คนละประเทศ รวมถึง
หลีกเลียงความไม่ชัดเจนต่างๆ อันจะเป็ นสาเหตุแห่งการพิพาทหรื อโต้ แย้ งในอนาคต และทีสําคัญทีสดุ คือการทํา
สัญญาซื อขายทุกครัง ต้ องพิจารณาเรื องต่างๆ ให้ ครบถ้ วนและกระทําอย่างรอบคอบอยู่เสมอ

