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สวัสดีครั บ ด้ วยเหตุทีการค้ าระหว่างประเทศโดยเฉพาะธุรกรรมการส่งออกเป็ นธุรกิจทีมีตลาดและคู่ค้าอยู่
ต่างประเทศ จึงมีความสลับซับซ้ อนมากกว่าตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องคุณสมบัติและเงือนไขที
เกียวข้ องกับสินค้ าและการขนส่ง รวมทัง. เรื องการชําระเงินค่าสินค้ า ดังนัน. สิงสําคัญลําดับแรกที จะลดข้ อโต้ แย้ ง
ระหว่างผู้ประกอบการและคูค่ ้ าทีอาจเกิดขึ .นในอนาคตคือ สัญญาซือ ขายและข้ อตกลง รวมทัง เงือนไขทางธุรกิจ
ในการค้ าขายและการชําระเงิน
ท่านเคยสังเกตหรื อไม่ว่า เมือท่านเจรจาตกลงซื .อขายสินค้ ากับคู่ค้าของท่าน ท่านได้ เจรจาและระบุเงือนไข
ในเรื องใดบ้ าง ผมเชือว่าโดยส่วนใหญ่นนคู
ั . ส่ ญ
ั ญาซื .อขาย ผู้ซื .อและผู้ขายมักจะตกลงกันเฉพาะในเรื องทีคิดว่าสําคัญ
สําหรับปิ ดการขายเท่านัน. เช่น เรื องปริ มาณสินค้ า ราคาสินค้ า วันและสถานทีสง่ มอบ และเงือนไขพิเศษบางประเภท
เท่านัน. ส่วนภาระหน้ าทีของผู้ซื .อและผู้ขายอืน เช่น ในเรื องการขนส่ง อาจเข้ าใจกันว่าสามารถใช้ สญ
ั ญามาตรฐานที
เป็ นสากลได้ เช่น Incoterms
ข้ อตกลงและสัญญาซื .อขายทีชัดเจนมีส่วนสําคัญในการกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของคู่สญ
ั ญา ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ และเป็ นส่วนหนึง ทีจะทําให้ ผ้ ซู ื .อและผู้ขายในธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศได้ รับความสะดวกและเกิด
ความชัดเจนในเรื องภาระหน้ าทีและเงือนไขต่างๆ เพราะนอกจากการเจรจาตกลงในเรื องสําคัญทีเกียวกับสินค้ าและ
การชําระเงินค่าสินค้ าแล้ ว ผู้ซื .อและผู้ขายควรจะต้ องตกลงในเรื องภาระหน้ าทีในการจัดการเกียวกับการขนส่งสินค้ า
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึ .น ความเสียงภัยในสินค้ า ภาระหน้ าทีและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนือง
กับสินค้ า รวมทังข้
. อตกลงเรื อง Quality Dispute และการขอ Claim สินค้ าอีกด้ วย
ผมเคยเห็นสัญญาซื .อขายของผู้ขายในต่างประเทศ ผมคิดว่ามีรายละเอียดทีชดั เจนและสามารถนํามาเป็ น
แนวทางป้องกันตนเองทีดีของผู้ขาย จึงขอเล่าให้ ท่านผู้อ่านทีเป็ นผู้ส่งออกหรื อกําลังเจรจาการค้ าเป็ นตัวอย่าง เพือ
เพิมเติมในการเจรจาตกลงเงือนไขทางธุรกิจในการค้ าขายและการชําระเงิน และระบุในสัญญาซื .อขายหรื อข้ อตกลง
การค้ าครั บ ซึงข้ อตกลงและเงือนไขเหล่านีอ. าจระบุในสัญญาซื .อขายแต่ละฉบับหรื อทําเป็ นสัญญากลาง (Master
Contract) หรื อระบุเป็ นเงือนไขบนเว็บไซต์ของท่านเพือให้ คคู่ ้ าทราบโดยทัว กันก็ได้ ครับ
1. ข้ อ จํ ากัด ที เ กิ ด จากเหตุสุด วิ สัย และส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ ตัวผู้ข ายหรื อ คู่ค้ าที อ าจทํ าให้ ผ้ ูข ายไม่
สามารถดําเนิ นการตามสัญญาซือ. ขายได้ ภายในเวลาที กําหนด ผู้ซือ. สามารถยกเลิกการสังซือ. ได้ ก็ต่อเมือได้ ยื น
กําหนดระยะเวลาผ่อนผันทีชัดเจนแน่นอนเป็ นลายลักษณ์ อักษร และหากผู้ขายยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ การ
ยกเลิกสัญญาจะถูกทําขึ .นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน.

2. โดยหลักการแล้ ว ทางผู้ขายจะไม่พิจารณาการรับคืนสินค้ าทีไม่เข้ าหลักเกณฑ์ แต่ถ้าจะมี ควรตกลงกัน
ให้ ชัดเจนว่ามีเหตุใดบ้ างทีผ้ ูขายจะยินยอมรั บคืนสินค้ า และค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน. ในการรับคืนสินค้ า ผู้ขายจะทําการ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากผู้ซื .อเป็ นจํานวนเท่าใดและวิธีการเรี ยกเก็บเป็ นอย่างไร
3. การคิดดอกเบี .ยในกรณีทีผ้ ซู ื .อชําระเงินล่าช้ า ว่าจะเริ มต้ นคิดดอกเบี .ยเมือไร อัตราดอกเบี .ยเท่าใด
4. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีอาจเกิดขึ .นนอกเหนือจากทีตกลงกันไว้ ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
5. การตรวจสอบสินค้ าและข้ อบกพร่ องของสินค้ า ต้ องตกลงกันและระบุให้ ชดั เจนว่าผู้ซื .อสามารถแจ้ งถึง
ความเสียหายหรื อคุณภาพสินค้ าและสามารถ Claim ได้ ภายในกีวนั หากเลยกําหนดถือว่าผู้ซื .อยอมรับสินค้ า รวมทัง.
วิธีการและอัตราทีจะชดเชย
6. Retention of Title ซึง หมายถึงการยึดหน่วงกรรมสิทธิYในสินค้ าทีซื .อขายกัน ในบางประเทศ เช่น ในยุโรป
กรรมสิ ท ธิY ข องสิ น ค้ าจะยัง เป็ นของผู้ข ายอยู่ หากผู้ซื อ. ยัง ไม่ชํ า ระเงิ น ค่าสิ น ค้ า แต่ ผ้ ูข ายต้ อ งระบุ ข้ อ ความเรื อ ง
Retention of Title ไว้ ในเอกสารทีเกียวข้ องกับการค้ า ดังนัน. ในกรณีทีผ้ ซู ื .อไม่ชําระเงินค่าสินค้ า ผู้ขายสามารถจัดการ
กับสินค้ าของตนได้ แม้ วา่ จะอยู่ในความครอบครองของผู้ซื .อแล้ วก็ตาม
7. ความเสียงภัยในด้ านการส่งมอบสินค้ า ผู้ซื .อถือว่ายอมรับ Incoterms ทีตกลงกัน
8. วิธีแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทโต้ แย้ งทีเกิดขึ .น ขอบเขตอํานาจการตัดสินคดีและกฎหมายของประเทศใดทีจะมี
ผลบังคับใช้
ลองนําไปใช้ ดนู ะครับ อาจจะดูว่นุ วายเล็กน้ อยในช่วงแรกๆ แต่ถ้าเป็ นคู่ค้าในประเทศยุโรปหรื อสหรัฐฯ ผม
คิดว่าเขาเข้ าใจ เพราะสิงเหล่านี .จะลดความยุ่งยากอย่างมากในอนาคตได้ แล้ วพบกันใหม่ครับ

