
วงจรการคา้ตา่งประเทศดว้ยวธิกีารชําระเงนิภายใตแ้อลซ ี 
International trade under L/C system 
 
What is L/C (Letter of Credit) ?  
แอล ซี เป็นเครื�องมือทางการเงนิชนิดหนึ�งที�ใชใ้นการชาํระเงนิคา่สนิคา้ในการซื�อ ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ โดย
ที�ธนาคารผูเ้ปิดแอลซีมภีาระที�จะชําระคา่สนิคา้ใหก้บัผูข้ายสนิคา้    การที�ธนาคารยนิยอมเปิดแอลซีใหก้บัลูกคา้
หรือผูซ้ื�อเทา่กบัธนาคารมีภาระผูกพนัที�จะชําระ คา่สนิคา้นั�นดว้ย  
   
การ นําแอลซีมาใชใ้นการคา้ระหว่างประเทศนั�น ชว่ยใหก้ารซื�อขายสนิคา้ระหวา่งประเทศและการชําระเงนิมี
ความสะดวกมากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีที�ผูซ้ื�อและผูข้ายยงัไมม่ีความม ั�นใจซึ�งกนัและ กนัในดา้นการเงนิ 
ภาษา การใชเ้งนิตราตา่งสกลุกนั และประเพณีการคา้ที�แตกตา่งกนั  
     
แอล ซีสามารถปกป้องผูซ้ื�อใหไ้ดร้บัการปฏบิตัติามสญัญาดว้ยการระบรุะยะเวลา และเงื�อนไขที�แน่ชดัที�ผูข้ายตอ้ง
ปฏบิตักิอ่นที�จะไดร้บัชาํระเงนิ เช่น วนัที�สง่สนิคา้ , ราย ละเอียดของสนิคา้ เอกสทิธติา่ง ๆ และเงื�อนไขอื�น ๆ ใน
ขณะเดยีวกนั แอลซีก็ปกป้องผูข้ายสนิคา้ในการไดร้บัชําระเงนิ โดยการที�ธนาคารผูเ้ปิดแอลซีรบัผดิชอบในการ
ชาํระเงนิใหก้บัผูข้ายหากผูข้าย ปฏบิตัถิูกตอ้งตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�แอลซีระบุไว ้ โดยท ั�ว ๆ ไป แล้วแอลซีมี
ผูเ้กี�ยวขอ้งดว้ยกนั 4 ฝ่าย คือ ผูซ้ื�อ, ธนาคารผูเ้ปิดแอลซ,ี ผูข้าย และธนาคารผูแ้จ้งแอลซ ี 

   
   

แอลซีสามารถแยกเป็นประเภทตา่ง ๆ ไดด้งันี�  
 
Revocable Letter of Credit     หมายถงึแอลซีที�สามารถทาํการยกเลิก หรือแกไ้ขรายละเอียดตา่งๆ ในแอลซี
ไดโ้ดยมติอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้กี�ยวขอ้งขา้งตน้  
Irrevocable Letter of Credit    หมายถงึ แอลซีที�ไมส่ามารถจะยกเลิก หรือแกไ้ขรายละเอียดตา่ง ๆ ในแอลซี
โดยปราศจากการยนิยอมของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง  
Standby Letter of Credit    หมาย ถงึ แอลซีที�ธนาคารรบัผดิชอบที�จะชําระเงนิแทนลูกคา้ ในกรณีที�ลูกคา้ไม่
สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ระบุได ้หรือมีผลเทียบเทา่กบัการทาํสญัญาคํ�าประกนั  
.  
วธิีการชําระเงนิแบง่เป็น 2 วธิี ไดแ้ก ่
การชําระเงนิเมื�อเห็น (Sight letter of Credit)   โดย ธนาคารจะทาํการจา่ยชาํระเงนิทนัทีเมื�อมีการนําเอกสาร
ตา่ง ๆ ตามที�แอลซีระบุ (รวมท ั�งเอกสารการขนสง่) มายื�นกบัธนาคาร โดยที�เอกสารตา่ง ๆ นั�นตอ้งสอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขที�ระบุในแอลซ ี 
   
การชําระเงนิเมื�อครบกาํหนด (Time / USANCE / Deferred Payment Letter of Credit) เป็น การชาํระ
เงนิตามระยะเวลาที�กาํหนดในแอลซี หลงัจากที�ไดม้ีการยื�นเอกสารกบัธนาคารและเอกสารที�ยื�นนั�นถูกตอ้ง
สอดคล้อง กบัเงื�อนไขที�ระบุในแอลซี เช่น 60 วนั หลงัจากสง่สนิคา้ เป็นตน้  
 

ผูท้ี �เกี�ยวขอ้งในแอลซ ี
ผูซ้ื�อ (Buyer/Applicant) คือ บุคคลผูซ้ึ�งนําเขา้หรือซื�อสนิคา้และเป็นผูต้ดิตอ่ธนาคารในการขอเปิดแอลซ ี 
ธนาคารผูเ้ปิดแอลซี (Issuing Bank) คือ    ธนาคารผูใ้หเ้ครดติแกผู่ซ้ื�อและรบัรองที�จะชาํระเงนิใหก้บัผูข้าย โดย
การออกแอลซีเป็นเอกสารสาํคญั  
ผูข้ายหรือผูร้บัผลประโยชน์ (Seller/Beneficairy) คือ บุคคลผูส้ง่ออกหรือขายสนิคา้และเป็นผูท้าํสญัญาซื�อขาย
สนิคา้กบัผูซ้ื�อ  
ธนาคารผูแ้จง้แอลซี (Advising Bank) คือ ธนาคารผูท้าํการแจ้งแอลซีใหก้บัผูข้ายทราบตามเงื�อนไขที�ธนาคารผู้
เปิดแอลซีระบไุว ้ 
ธนาคารผูย้ืนยนัแอลซี (Confirming Bank) คือ ธนาคารผูแ้จ้งแอลซีหรือธนาคารอื�นใดที�ไดร้บัอนุญาต และ
ยนิยอมรบัผดิชอบในการชาํระเงนิตามแอลซีเชน่เดียวกบัธนาคารผูเ้ปิดแอลซี  
  
  
  



วธิีการตรวจสอบแอลซีเบื�องตน้ของผูส้ง่ออก  
How to check the L/C 
  
ทนัทีที�ทา่นไดร้บั L/C จากธนาคารผูแ้จ้ง (Advising Bank) ทา่นควรพจิารณา L/C นั�นโดยยดึหลกัการ
ตรวจสอบตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี� 
  
1. Beneficiary's Name and address    ชื�อและที�อยูข่องผูส้ง่ออกที�ระบุมาใน L/C จะตอ้งถูกตอ้งตรงตาม
ความเป็นจริง  
2. Issuing Bank   ธนาคารผูเ้ปิด L/C ตอ้งมีฐานะดีเพียงพอที�จะชาํระคา่สนิคา้ตาม L/C ของผูส้ง่ออกได ้ 
3. Country Risks    จะตอ้งเปิดมาจากประเทศที�อยูใ่นสภาพเศรษฐกจิและการเมืองที�ม ั�นคง  
4. Confirming Bank    ในกรณีที�ผูส้ง่ออกไมม่ ั�นใจในธนาคารผูเ้ปิด L/C ควรมีธนาคารอีก ธนาคารหนึ�งซึ�ง
เชื�อถือไดเ้ป็นผูร้บัรอง (Confirming Bank) ว่าจะจา่ยเงนิคา่สนิคา้แทนธนาคารผูเ้ปิด L/C หากผูส้ง่ออกยื�น
เอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ตามแอลซ ี 
5. Irrevocable L/C  เป็นชนิดของแอลซีซึ�งมีความหมายวา่ หากผูส้ง่ออกไมย่นิยอมหรือเห็นชอบดว้ยแล้ว ผูซ้ื�อ
หรือธนาคารผูเ้ปิดจะยกเลกิหรือเพิกถอน L/C นั�นโดยลําพงัเองไมไ่ด ้ 
  
6. Subject to Uniform Custom & Practice for Documentary Credit, International Chamber of 
Commerce Publication No. 500   L/C ตอ้งมีขอ้ความนี�หรือขอ้ความที�คลา้ยคลึงกนัระบุไวซ้ึ�งหมายความวา่ 
L/C ฉบบัดงักลา่ว ยอมรบันบัถือมาตรฐานการตีความเงื�อนไข L/C ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานของสภาหอการคา้
นานาชาตฉิบบัที�ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั  
7. Expiry Date & Place    อายุของ L/C    ยาว เพียงพอที�ผูส้ง่ออกสามารถปฏบิตัติามเงื�อน ไขไดค้รบถว้น 
รวมท ั�งการจดัทาํเอกสารเพื�อเบกิเงนิคา่สนิคา้ไดภ้ายในเวลา และสถานที�ที�กาํ- หนดไว ้ 
8. Presentation Date     แมจ้ะยงัอยูภ่ายในกาํหนดอายขุอง L/C ก็ตาม หาก L/C ไดก้าํหนดระยะเวลายื�น
เอกสารตอ่ธนาคารภายหลงัจากการสง่สนิคา้ (Shipment) ไว้ ระยะเวลานั�น ๆ ตอ้งยาวเพียงพอที�ผูส้ง่ออก
สามารถจะปฏบิตัติามเงื�อนไขได ้ 
9. Shipment Date L/C    วนั สุดทา้ยของการสง่สนิคา้กาํหนดไวว้่าอยา่งชา้สุดผูส้ง่ออกจะตอ้งสง่สนิคา้ภาย ใน
วนัที�เทา่ใด ระยะเวลานั�นตอ้งยาวเพียงพอที�ผูส้ง่ออกสามารถรวบรวมสนิคา้ไดภ้ายในกาํหนด พรอ้มท ั�งสามารถ
จดัหาพาหนะไดเ้รียบรอ้ยเพื�อนําสง่สนิคา้ใหถ้งึปลายทางดว้ย  
10. Amount & Currency    จาํนวนเงนิและสกลุเงนิคา่สนิคา้ที�ระบุใน L/C ถูกตอ้งและตรงตามราคาสนิคา้ที�
เตรียมจะสง่มอบ  
  
11. ดอกเบี�ยที�เกดิขึ�นเนื�องจาก Unasked Bill  กรณีที�เป็น L/C Time, L/C จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ ใครจะตอ้ง
เป็นผูร้บัภาระเรื�องดอกเบี�ย  
12. Quantity & Description of Goods ปริมาณสนิคา้และราคาตอ่หน่วยของสนิคา้จะตอ้งสมัพนัธ์กบัจํานวน
เงนิที�ระบุไวใ้น L/C และรายละเอียดของสนิคา้นั�นจะตอ้งถูกตอ้งตาม L/C ดว้ย 
13. Documents   เอกสารตา่ง ๆ จะตอ้งจดัทาํตามความตอ้งการของ L/C เพราะการชาํระเงนิ ขึ�นอยูก่บัการทาํ
เอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์  
14. Transferable    หากทา่นประสงค์จะโอนสทิธใินการสง่สนิคา้ออกใหแ้กผู่อ้ื �น L/C ตอ้งระบุเป็น 
Tranferable และระบชุื�อธนาคารที�เป็น Transfering Bank ดว้ย 
15. Special Condition   เงื�อนไขพิเศษของ L/C    ซึ�งกาํหนดใหท้า่นปฏบิตัติามนั�น อยูใ่นวสิยัที�ทา่นยอมรบัได้
หรือไมเ่พียงใด  
  
16. Negation Restriction L/C    กาํหนด เงื�อนไขเจาะจงการรบัเงนิตามต ั�วและเอกสารสง่ออกที�ธนาคารใด
ธนาคารหนึ�งเป็น การเฉพาะหรือไม ่หากมีทา่นคาดวา่จะไดร้บัความสะดวกหรือไม ่ 
17. Bank Charges L/C   ไดร้ะบุไว้ชดัเจนหรือไมเ่พียงใดว่า ภาระคา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ 
อนัเกดิจากการเบกิเงนิคา่สนิคา้ตาม L/C ผูใ้ดจะเป็นผูร้บัภาระ  
. 
นอกจากนี� รายละเอียดเงื�อนไขตา่ง ๆ ของ L/C    จะ ตอ้งไมข่ดัแยง้กบัขอ้ตกลงตามสญัญาในการซื�อขายของทา่น 
และผูซ้ื�อในตา่งประเทศ เพราะเงื�อนไขของสญัญาในการซื�อขายนั�น เป็นจุดกาํเนิดซึ�งเป็นพื�นฐานของเงื�อนไขใน 
L/C นั�นเอง หากมขีอ้ความใดของ L/C    ที�ทา่น ไมส่ามารถยอมรบัได ้   ทา่นตอ้งตดิตอ่ผูซ้ื�อเพื�อขอใหธ้นาคารผู้
เปิด L/C แกไ้ข (Amend) เงื�อนไขของ L/C ที�ตอ้งการใหเ้รียบรอ้ยโดยเร็วที�สุดกอ่นจะดาํเนินการสง่สนิคา้ออก 
ท ั�งนี� เพื�อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของทา่นในการเบกิเงนิคา่สนิคา้จาก L/C ตอ่ไป 
  



 
ในกรณีที�ทา่นไดร้บั Amendment หลกัเกณฑ์ที�พึงพจิารณา คือ 
1. Amendment ควรไดร้บัแจ้งจากธนาคารผูแ้จ้งการเปิด L/C (advising Bank) คือธนาคารเดียวกนักบัที�
ไดร้บั L/C จากตา่งประเทศ  
2. ขอ้ความและเงื�อนไขใน L/C ที�แกไ้ขนั�นไมผ่ดิไปจากขอ้ตกลงของทา่นกบัผูซ้ื�อ หรือไมท่าํใหท้า่นเสียประโยชน์  
3. หากพบขอ้ความใดของ Amendment ไมอ่ยูใ่นวิสยัที�ทา่นจะพึงรบัได ้ทา่นควรตดิตอ่ Advising Bank ทนัที 
เพื�อปฏเิสธเป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอคาํแนะนําที�ถูกตอ้งสาํหรบัการรกัษาผลประโยชน์ของทา่น  
4. หากธนาคารผูเ้ปิด L/C ประสงค์จะขอคาํยืนยนัจากทา่นในการยอมรบั Amendment  นั�น ๆ และทา่นตกลง
ตามทา่นควรแจง้การยืนยนัไปที� Advising Bank เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัท ี 

   
  
การกําหนดเงื�อนไขในแอลซทีี�เป็นประโยชนต์อ่ผูส้ง่ออก 
Term and condition of L/C 
   
การกาํหนดเงื�อนไข และขอ้ตกลงในแอลซี (Term and condition ) บางประการสามารถ  
สง่ผลที�เป็นประโยชน์ตอ่ผูส้ง่ออกได ้เช่น 
1. ทาํใหไ้ดร้บัการชําระเงนิรวดเร็วขึ�น 
2. ประหยดัคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ 
3. ลดความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�น เป็นตน้ 
 
เงื�อนไขที�เป็นประโยชน์ตอ่ผูส้ง่ออกสามารถสรุปไดด้งันี�    
1. Expiry Place / Presentation Place แอล ซีควรระบุสถานที�หมดอายุ และสถานที�ยื�นเอกสาร ณ ประเทศ
ของผูส้ง่ออก เพื�อสามารถยื�นเอกสารไดท้นัภายในกาํหนดระยะเวลา หากกาํหนด ณ ประเทศของผูเ้ปิดแอลซีอาจ
ทาํใหไ้มส่ามารถยื�นเอกสารไดท้นัภายในกาํหนดระยะเวลา เป็นเหตุใหป้ฏบิตัผิดิเงื�อนไขแอลซีทาํใหไ้มไ่ดร้บัการ
ชาํระเงนิหรือไดร้บัการ ชาํระเงนิลา่ช้า  
2. Type of L/C   แอลซีควรกาํหนดเป็นชนิดที�เพิกถอนไมไ่ด ้(Irrevocable) เพราะหากผูเ้ปิดแอลซีตอ้งการ
ยกเลกิหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนในแอลซี จะตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากผูร้บัประโยชน์ตามแอลซีกอ่นเสมอ  
3. Issuing Bank เป็นธนาคารที�มีสถานะทางการเงนิดี (Credit Rating) หากไมม่ ั�นใจควรใหม้ีการยืนยนั (L/C 
with Adding Confirmation) โดยธนาคารที�น่าเชื�อถือ  
4. Currency of Amount เป็นสกุลเงนิที�มีการกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนโดยธนาคาร และธนาคารสามารถเรียก
เก็บได ้(ควรตรวจสอบกบัธนาคารกอ่น)  
5. Document Required ควร กาํหนดเอกสารที�ผูส้ง่ออกสามารถจดัหาได ้หลีกเลี�ยงเอกสารที�ออกโดยผูเ้ปิดแอล
ซีโดยมีเงื�อนไขวา่จะตอ้งสง่สนิคา้ท ั�ง หมดไปใหต้รวจสอบกอ่น ควรสง่เอกสารการขนสง่ตน้ฉบบัผา่นธนาคารครบ
ท ั�งชุดไมค่วรสง่ตน้ฉบบัฉบบัใด ฉบบัหนึ�งโดยตรงใหก้บัผูเ้ปิดแอลซี เพราะทาํใหส้ามารถนําไปรบัสนิคา้ที�
ปลายทางได ้(Discrepancy) 
6. Credit Availiable with any bank ควรกาํหนดใหส้ามารถยื�นขอขึ�นเงนิไดก้บัทุกธนาคาร เพื�อเกดิความ
สะดวกในการยื�นเอกสารขอขึ�นเงนิ  
7. Bank Charge หากสามารถตอ่รองไดค้วรใหภ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เป็นของผูซ้ื�อ โดยระบุขอ้ความตอ่ไปนี�ใน
แอลซี "All Bank Charges outside Thailand are for Applicant Account "  
8. Reimbursement Instruction ควรระบุใหธ้นาคารสามารถสง่คาํส ั�งเรียกเก็บเงนิไดโ้ดยทาง telex หรือ 
swift จะทาํใหธ้นาคารสามารถทาํการเรียกเกบ็เงนิไดเ้ร็วขึ�น โดยระบุขอ้ความตอ่ไปนี�ในแอลซ ี"T/T 
Reimbursement Allowed " หรือแอลซีกาํหนดใหส้ามารถเรียกเก็บเงนิไดก้บัธนาคารผูช้ดใชเ้งนิ 
(reimbursing bank) เช่น แอลซีที�มีสกุลเงนิ USD กาํหนดใหส้ามารถเรียกเก็บเงนิไดก้บัธนาคารผูช้ดใชเ้งนิที� 
New York USA เป็นตน้ โดยในแอลซีจะระบุขอ้ความดงันี� " In Accordance with The Terms and 
Conditions of This Credit in Reimbursement Authorised to drawn on …….(Reimbursing Bank 
in New York )" เป็นตน้  
   
 

วธิีการยื�นเอกสารของผูส้ง่ออกเพื�อขอขึ�นเงนิกบัธนาคาร    
(Request for Negotiation / Discount of Export Bills) 
 
หลงั จากที�ผูส้ง่ออกสง่สนิคา้ไปตา่งประเทศแลว้ จะตอ้งรวบรวมและจดัเตรียมเอกสารสง่ออก ตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงของแอลซี เพื�อยืนยนัตอ่ธนาคารภายในระยะเวลาที�กาํหนด โดยยื�นเอกสารท ั�งหมดกบัแอลซีตน้ฉบบัและ



แบบฟอร์มใบคาํขอยื�นเอกสารเพื�อขอ ขึ�นเงนิ (Request for Negotiation / Discount of Export Bills 
Drawn Under Letter of Credit)    โดยระบุรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดงันี�  
  
1. วนัที�ยื�นเอกสารใหก้บัธนาคาร  
2. เลขที�ต ั�วแลกเงนิ หรือเลขที�ใบกาํกบัราคาสนิคา้  
3. วนัที�ของต ั�วแลกเงนิ หรือวนัที�ของใบกาํกบัราคาสนิคา้  
4. จํานวนเงนิที�ขอขึ�นเงนิ  
5. เลขที�แอลซ ี 
6. ธนาคารผูเ้ปิดแอลซี  
7. ระบุจํานวนเอกสารที�ยื�นใหก้บัธนาคาร (จํานวนที�แอลซีตอ้งการ และเพิ�มอีกอยา่งละ 2 ใบ เพื�อเป็นสาํเนาใหก้บั
ธนาคาร)  
8. เลขที�บญัชี และสาขาที�มีบญัชีอยูท่ี �จะใหธ้นาคารเอาเงนิเขา้บญัช ี 
9. กรณีมีภาระ Packing Credit กบัธนาคารระบุเลขที�ของ Packing Credit  
10. กรณีมีการจองอตัราแลกเปลี�ยนไว้ลว่งหน้ากบัธนาคารใหร้ะบุหมายเลข และอตัราแลกเปลี�ยน  
11. คาํส ั�งอื�น ๆ (ถา้ม)ี  
12. ประทบัตรา และลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษทั  
13. ระบุชื�อเจ้าหน้าที�ของบริษทั และหมายเลขโทรศพัท์เพื�อใหธ้นาคารตดิตอ่กลบั  
  
เมื�อ ไดร้บัเอกสารตามที�ยื�นมา ธนาคารจะใหบ้ริการตรวจความถูกตอ้ง ครบถว้น และ สมบูรณ์ของเอกสารกบัแอล
ซีตน้ฉบบั และแจ้งผลการตรวจใหท้ราบกอ่นที�จะสง่เอกสาร ดงักลา่วไปเรียกเก็บเงนิกบัธนาคารผูเ้ปิดแอลซี  
  
  
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัวธิกีารชําระเงนิภายใต ้L/C ของผูส้ง่ออก 
 
การคา้ระหวา่งประเทศดว้ยวิธีการชําระเงนิภายใตแ้อลซ ี(Export Bill under L/C ) มีความเสี�ยงที�ผูส้ง่ออกควร
จะคาํนึงถงึดงันี� 
1. ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเทศผูเ้ปิดแอลซี   (Country Risk)  
2. ความเสี�ยงเกี�ยวกบัธนาคารผูเ้ปิดแอลซี   (Issuing Bank Risk) 
3. ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงในแอลซี   (L/C Term and Condition Risk) 
 
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเทศผูเ้ปิดแอลซี (Country Risk) 
ผู ้สง่ออกควรทราบสถานการณ์ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกจิของประเทศผูเ้ปิดแอลซี ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบพิธีการตา่ง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการนําเขา้สนิคา้ชนิดตา่ง ๆ  การ ควบคุมปรวิรรตเงนิตรา เป็นตน้ ซึ�ง
อาจสง่ผลกระทบตอ่การชาํระเงนิภายใตแ้อลซีได ้ธนาคารสามารถใหบ้ริการคาํแนะนํา ปรึกษาและใหข้อ้มูลใน
เบื�องตน้เกี�ยวกบัประเทศผูเ้ปิดแอลซีแกผู่ส้ง่ออกได ้   หรือ ผูส้ง่ออกสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�กรมการ
คา้ตา่งประเทศ กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ และสถานฑูตหรือสถานกงสลุของประเทศเปิดแอลซ ี 
 
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัธนาคารผูเ้ปิดแอลซี (Issuing Bank Risk) 
ผูส้ง่ออกควรทราบสถานะของธนาคารผูเ้ปิดแอลซีวา่ มีความสามารถในการชาํระเงนิอยูใ่นระดบัใด (Credit 
Rating) และมีความสามารถที�จะชาํระเงนิตามแอลซีไดห้รือไม ่ 
.  
ธนาคารมีบรกิารตรวจสอบสถานะของธนาคารตา่งประเทศใหก้บัผูส้ง่ออก โดยจะใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัธนาคาร
ตา่งประเทศ    เช่น    ผลการตดิตอ่ที�ผา่นมากบัธนาคารดงักลา่วและสถานะทางการเงนิตา่ง ๆ    หากผูส้ง่ออกไม่
ม ั�นใจในธนาคารผูเ้ปิดแอลซี    สามารถ รอ้งขอใหผู้เ้ปิดแอลซี เปิดแอลซีประเภทที�สามารถยืนยนัได ้เพื�อรอ้ง
ขอใหธ้นาคารที�ผูส้ง่ออกมีความม ั�นใจ ทาํหน้าที�ยืนยนัการชาํระเงนิตามแอลซีแทนธนาคารผูเ้ปิดแอลซี (L/C with 
adding Confirmation) เมื�อผูส้ง่ออกยื�นเอกสารที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ตามแอลซี  
 
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงในแอลซี (L/C Term and Condition Risk) 
ผูส้ง่ออกจะตอ้งจดัเตรียมและยื�นเอกสารที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ์ จึงจะไดร้บัการชาํระเงนิ ตามแอลซี  ดงั 
นั�นผูส้ง่ออกจะตอ้งตรวจสอบเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ในแอลซีอยา่งละเอียด จนมั�นใจว่าจะสามารถปฏบิตั ิและ
จดัเตรียมเอกสารตา่ง ๆ ที�แอลซีรอ้งขอไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์    หากไมส่ามารถปฏบิตัไิดจ้ะตอ้งรีบ
ตดิตอ่ผูเ้ปิดแอลซีเพื�อขอใหม้ีการแกไ้ข (Amendment) เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ใน แอลซี ใหเ้รียบรอ้ย
กอ่นที�จะดาํเนินการสง่สนิคา้  



 
 
   
การจดัเตรียมเอกสารสง่ออกตามแอลซีของผู้สง่ออก  
 

>> Bill of Exchange  (ต ั�วแลกเงนิ)  
ความหมาย : ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์มาตรา 908 ได ้บญัญตัเิอาไวว้่า " อนัว่าต ั�วแลกเงนิคือ
หนงัสือตราสารซึ�งบุคคลหนึ�งเรียกวา่ ผูส้ ั�งจ่าย ส ั�งอีกบุคคลหนึ�งเรียกว่า ผูจ้่าย ใหใ้ช้เงนิจํานวนหนึ�งแกบุ่คคลหนึ�ง 
หรือใหใ้ช้ตามคาํส ั�งของบุคคลหนึ�งซึ�งเรียกว่า ผูร้บัเงนิ "  
  
จากขอ้บญัญตัขิองกฎหมายขา้งตน้ นํามาเทียบเคียงใช้กบัเรื�องของแอลซีดงัตอ่ไปนี� ต ั�วแลกเงนิ (Bill of 
Exchange) ที� ออกตามแอลซีจะเรียกวา่ ดรา๊ฟท์ ซึ�งมีความหมายเดียวกนั การที�เรียกวา่ดรา๊ฟท์ก็เพื�อแยกแยะให้
เห็นถงึลกัษณะของผูจ้า่ยต ั�วแลกเงนิ ซึ�งธนาคารจะเขา้มารบัภาระผูกพนัในการจา่ย (Drawn on Bank) ตาม
เงื�อนไขในแอลซ ี 
     
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในดรา๊ฟท์ที�ออกตามแอลซี  
ผูส้ ั�งจา่ย (Drawer) เทียบไดก้บัผูร้บัประโยชน์ (Beneficiary) มกัจะวางตาํแหน่งไวด้า้นขวามือของ
ดา้นหน้าดรา๊ฟท์ พรอ้มประทบัตราและลงนาม  
ผูจ้า่ย (Drawee) เทียบไดก้บัธนาคารใด ๆ ซึ�งกาํหนดใหเ้ป็นผูจ้า่ย (Drawee Bank) ตามแอลซี เช่น Drawn 
on Issuing Bank / Confirming / Reimbursing Bank เป็นตน้ มกัจะวางตาํแหน่งไวด้า้นซ้ายมือของ
ดา้นหน้า ดร๊าฟท์ หลงัคาํวา่ To…………  
ผูร้บัเงนิ หมายถงึ ธนาคารผูร้บัซื�อต ั�ว (Negotiating Bank) หรือ ธนาคารผูส้ง่ต ั�วเรียกเก็บ (Presenting 
Bank) มกัจะระบุชื�อไว้ทา้ยคาํว่า Pay to the order of...... 
 

รายละเอียดในต ั�วแลกเงนิ  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 909 ไดบ้ญัญตัคิวามสมบรูณ์แหง่ ต ั�วแลกเงนิหรือ ดร๊าฟท์ ไว้ดงันี�  
1. คาํบอกชื�อว่าเป็นต ั�วแลกเงนิ (ใหใ้ชค้าํว่า ต ั�วแลกเงนิ หรือ Bill of Exchange อยา่ใชค้าํว่า ดร๊าฟท์ หรือ 
Draft ระบุไว้ที�หน้าต ั�ว ท ั�งนี�เพราะกฎหมายไทยบญัญตัไิวว้่า "ต ั�วแลกเงนิ")  
2. คาํส ั�งอนัปราศจากเงื�อนไขใหจ้า่ยเงนิเป็นจํานวนแน่นอน  
3. ชื�อหรือยี�หอ้ผูจ้า่ย  
4. วนัถงึกาํหนดใช้เงนิ (ถา้ไมก่าํหนดไว้ใหถ้ือวา่ใหใ้ช้เงนิเมื�อเรียกเก็บ)  
5. สถานที�ใชเ้งนิ (ถา้ไมร่ะบุใหเ้อาภูมลิาํเนาของผูจ้่าย)  
6. ชื�อ หรือยี�หอ้ผูร้บัเงนิ หรือคาํจดแจ้งว่าใหใ้ชเ้งนิแกผู่ถ้ือ  
7. วนัและสถานที�ที�ออกต ั�วแลกเงนิ (ถา้ ไมร่ะบุวนัออกใหผู้ท้รงต ั�วลงวนัที�ที�ถูกตอ้งแทจ้ริงเอาเอง สว่นสถานที�ออก
หากไมไ่ดร้ะบุไวก้็ถือเอาเองวา่ออก ณ ภูมลิาํเนาของผูจ้า่ย)  
 

การจดัทาํต ั�วแลกเงนิของผูส้ง่ออก  
ผู ้สง่ออกสามารถจดัทาํต ั�วแลกเงนิขึ�นเองได ้เพื�อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอขึ�นเงนิตามแอลซี ซึ�งจะตอ้งมี
รายละเอียดใหค้รบถว้นตามที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ โดยจดัทาํต ั�วแลกกเงนิหนึ�งชุดจะมี 3 ใบ คือ ตน้ฉบบัใบที� 1 
ตน้ฉบบัใบที� 2 และสาํเนา     
  
เพื�อ ใหค้วามสะดวกกบัผูส้ง่ออก ธนาคารไดจ้ดัทาํแบบฟอร์มต ั�วแลกเงนิเพื�อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอขึ�น
เงนิ ตามแอลซี โดยผูส้ง่ออกสามารถระบุรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดงันี�  
1. เลขที�ต ั�วแลกเงนิ  
2. วนัที�และสถานที�ออกต ั�วแลกเงนิ  
3. สกุลเงนิและจํานวนเงนิที�ขอขึ�นเงนิ  
4. เงื�อนไขการชาํระเงนิ เช่น Sight หรือ Time  
5. สกุลเงนิและจํานวนเงนิที�ขอขึ�นเงนิที�เป็นตวัอกัษร  
6. ธนาคารผูเ้ปิดแอลซี เลขที�แอลซี วนัที�เปิดแอลซ ี 
7. ธนาคารผูจ้่ายเงนิ โดยในแอลซีจะระบุธนาคารผูจ้า่ยไวเ้ชน่ Drawn on …… Issuing Bank / Confirming 
Bank  หรือระบุ Drawee … Reimbursing Bank เป็นตน้  
8. ประทบัตราและลงนาม  
See sample, click  
  



>> COMMERCIAL INVOICE (ใบกาํกบัราคาสนิคา้)  
เป็น เอกสารสาํคญัอยา่งหนึ�งที�ผูข้ายจะตอ้งจดัทาํขึ�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสง่ใหก้บัผูซ้ื�อและใช้กบัพธิี การสง่
สนิคา้ออก รวมท ั�งเพื�อประกอบกบัเอกสารอื�น ๆ ในการยื�นเอกสารขอขึ�นเงนิตาม L/C ขอ้ความในใบกาํกบัราคา
สนิคา้นั�น ควรจะประกอบไปดว้ยเนื�อหาดงัตอ่ไปนี�  
  
1. วนัที�ที�ออกใบกาํกบัราคาสนิคา้นั�น  
2. ชื�อ และที�อยูข่องท ั�งผูซ้ื�อ และผูข้าย  
3. มีการอา้งองิหมายเลขใบส ั�งซื�อ หรือหมายเลขสญัญาซื�อขายที�ไดต้ดิตอ่กนัไวล้ว่งหน้า กอ่นที�จะเกดิการสง่สนิคา้
นั�น  
4. รายละเอียดของสนิคา้ รวมทั�งปริมาณของสนิคา้ ราคาตอ่หน่วย และราคารวม  
5. นํ�าหนกัของสนิคา้ เครื�องหมายการจดัสง่สนิคา้ (Shipping Marks) จํานวนของหบีหอ่ และหมายเลขตา่ง ๆ 
บนหีบหอ่  
6. ขอ้ตกลงในการสง่มอบสนิคา้ (Incoterms) เช่น CIF Tokyo หรือ CIP Tokyo  
7. การ แยกแยะคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่สนิคา้ที�ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ในข ั�นเสนอขายสนิคา้ เช่น คา่ระวาง คา่
ประกนัภยั คา่ขนสง่ภายในประเทศผูข้าย และอื�น ๆ หากซื�อขายสนิคา้และบริการหลายอยา่งรวมกนั  
8. ขอ้ตกลงในการชาํระเงนิ (Terms of Payment) เชน่ชาํระดว้ย L/C at Sight หรือ USANCE ระยะเวลากี�
วนั  
9. สถานที�ที�บรรทุกสนิคา้เขา้ระวาง และสถานที�ที�จะขนถา่ยสนิคา้ออกจากระวาง (Port of Loading หรือ 
Discharge)  
10. คาํรบัรอง   หากเงื�อนไขใน L/C    ตอ้ง การใหใ้บกาํกบัราคาสนิคา้นั�นเป็นชนิดที�ตอ้งรบัรองขอ้ความอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง ดว้ย เพื�อที�ผูส้ ั�งเขา้จะไดนํ้าไปใช้ในพธิีการนําเขา้ตา่ง ๆ เช่น รบัรองแหล่งกาํเนิดของสนิคา้ รบัรอง
คา่ธรรมเนียมของตวัแทนที�จะเรียกเก็บเพิ�มขึ�น และคา่ใชจ้่ายอยา่งอื�น ๆ ที�ไดเ้กดิขึ�นจริง  
See sample, click  
 
 
>> BILL OF LADING   (ใบขนสง่สนิคา้ทางทะเล)  
ความหมายของ B/L    สามารถอธบิายความหมายของ B/L ดว้ยสาระสาํคญั 3 ประการ ดงันี�  
1. เป็นใบรบั (Receipt) ของบริษทัที�ทาํการขนสง่ ออกใหแ้กผู่ส้ง่ของ (Shipper) และ ยอมรบัวา่ไดร้บัสนิคา้ตาม
สภาพภายนอกของหีบหอ่ที�เห็น หรือตามที�ผูส้ง่ของไดแ้จ้งไว ้ระบุประเภทของสนิคา้ที�ไดร้บัไวต้ามใบกาํกบัสนิคา้
ที�ผูส้ง่ของนํามาแสดง  
2. เป็นหนงัสือสญัญา (Contract) ระหวา่งผูท้ี �ทาํการขนสง่กบัผูส้ง่ของวา่จะทาํการสง่มอบสนิคา้ ใหต้ามคาํส ั�งของ
ผูส้ง่ของ (To order of Shipper) จาก ตน้ทางไปยงัปลายทางที�ผูส้ง่ของไดก้าํหนดไว้ ซึ�งโดยลกัษณะของใบตรา
สง่ท ั�ว ๆ ไป จะมีขอ้ความอยูท่ ั�งดา้นหน้า และดา้นหลงั ดา้นหน้านั�นจะเป็น  
รายการเกี�ยวกบัสนิคา้ที�รบัทาํการขนสง่ สว่นดา้นหลงัจะเป็นขอ้ความสญัญาวา่ดว้ยการขนสง่  
3. เป็นตราสารแสดงสทิธิ �ของผูท้รง (Document of Titel) ใคร ก็ตามที�เป็นผูท้รงใบตราสง่สนิคา้ใด สนิคา้ก็เป็น
ของคนนั�น ถา้จะโอนสทิธิ �ใหใ้ครก็กระทาํไดโ้ดยการสลกัหลงัใบตราสง่ ซึ�งถือวา่เป็นเอกสารที�โอนเปลี�ยนมือกนัได ้
(Negotiable Document) 
  
รายละเอียดของ B/L  
โดยท ั�วไปแลว้ Bill of Lading จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้ความ  
1) ชื�อผูส้ง่สนิคา้   (Shipper) 
2) ชื�อรบัตราสง่  (Consignee)  
3) ชื�อผูท้ี �จะตอ้งแจ้งใหท้ราบ    (Notify Party) 
4) ชื�อเรือ และเที�ยวเรือ  (Vessel Voyage)  
5) สถานที�รบัสนิคา้   (Place of Initial Receipt) 
  
6) เมืองทา่ที�สนิคา้จะลงเรือ  (Port of Loading) 
7) เมืองทา่ที�สนิคา้ยกลงจากเรือ    (Port of Discharge)  
8) สถานที�ปลดปล่อยสนิคา้  (Place of Delivery)  
9) เมืองที�ที�สนิคา้มีการขนถา่ยมากกวา่ 1 เที�ยวเรือ  (Transhipment Port)  
10) รายละเอียดของสนิคา้  
- เครื�องหมาย หีบหอ่   (Shipping Mark) 
- รายการสนิคา้  (Description of Goods) 
- นํ�าหนกั และปรมิาตร   (Weight & Measurement) 
- จาํนวนของสนิคา้  (Number of Packages) 
  



11) เงื�อนไขในการชําระคา่ระวางเรือ    (Term of Payment) เช่น (Prepaid) หรือ (Collect) มีบางกรณีที�
คา่ใชจ้า่ยจะจา่ยที�ประเทศที�สาม (Freight Payable at Third Collection) 
12) รายละเอียดของคา่ใชจ้า่ยพรอ้มอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา  
13) วนัที�สนิคา้ยกลงเรือ  (On Board Date)  
14) วนัออกใบตราสง่  (Issuing Date) บางบรษิทัอาจจะไมม่ ี 
15) จาํนวนใบตราสง่ตวัจริง (Original B/L) และ (Copy B/L) 
  
16) เลขที�ใบตราสง่สนิคา้ (B/L Number)  
17) เลขที�ใบจองเรือ (Booking Number) บางบริษทัเทา่นั�น  
18) เบอร์ตู ้และหมายเลขแถบประทบัตราของบริษทัเรือ  (Container and seal number)  
19) สถานภาพของการบรรจุหีบหอ่ (Type of Movement) เช่น CFS/CY, CY/CY ฯลฯ  
20) ลายมือชื�อนายเรือ หรือตวัแทนบริษทัเรือ  
See sample, click 
.  
>> AIRWAY BILL   (ใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ)  
เป็นใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ มีคุณสมบตัแิตกตา่งจาก Ocean Bill of Loding เพราะเป็นเพียงใบรบัขน 
(Receipt) และสญัญาขน (Contract) เทา่นั�น ไมส่ามารถจะนํามาใชเ้ป็นเอกสารแสดงสทิธิ � (Title Document) 
อยา่งไรก็ตาม (Airway Bill) นี� ใช้เพื�อเป็นหลกัฐานแสดงถงึรายละเอียดของสนิคา้และรายละเอียดเกี�ยวกบัการ 
บนิ รวมท ั�งใช้แสดงนํ�าหนกัของสนิคา้ที�ขน บริษทัการบนิจะออกตน้ฉบบั 3 ใบ  
ใบ แรกและใบที�สองจะใช้สง่ไปพรอ้มกบัสนิคา้ เมื�อถงึปลายทางใบแรกสาํหรบัตวัแทนสายการบนิ ใบที�สองสาํหรบั
แจง้ลูกคา้สาํหรบัใหม้ารบัพรอ้มกบั Air Cargo Delivery Order (D/O) ซึ�งตวัแทนสายการบนิจะออกที�
ปลายทางตามรายละเอียดใน Airway Bill ดงักลา่ว   Air Cargo Delivery Order ปลายทางนี�เองจะเป็นเอกสาร
สทิธทิี�สามารถจะใช้สลกัหลงัเปลี�ยนมือผูท้รงกนัได ้(Negotiable) สว่น Airway Bill ตน้ฉบบัทุกใบจะจดแจ้ง
ตวัเองไว้เลยว่าเป็น Non Negotiable Airway Bill สาํหรบั Airway Bill  
ใบที�สามนั�น จะออกมาเพื�อมอบใหแ้กผู้ส่ง่ออกนําไปใชป้ระกอบในการยื�นขอขึ�นเงนิภายใต ้L/C กบัธนาคารตอ่ไป  
  
การตรวจสอบ Airway Bill  
หาก L/C เรียกรอ้งใหย้ื�น Airway Bill ถา้ไมไ่ดร้ะบุไว้เป็นอยา่งอื�นใน L/C แล้ว 
1.ธนาคารจะรบัเอกสารซึ�งไมว่่าจะใชช้ื�อเอกสารวา่อะไรก็ตามที�แสดงใหเ้ห็นถงึชื�อของ Carrier 
2. มีการลงชื�อ หรือไดร้บัรองแล้วดว้ยวิธีการอื�น ๆ โดย  
- Carrier หรือ  
- ตวัแทนที�ไดร้บัการแตง่ต ั�งใหก้ระทาํการแทน Carrier 
3. ระบุว่าสนิคา้ไดถู้กรบัไว้เพื�อรอขนแล้ว และ 
4. กรณีที� L/C เรียกรอ้งใหเ้อกสารมี Actual Dispatch Date ที�แทจ้ริงนั�นสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้ว้ยการมี
หมายเหตุวนัที�ดงักลา่วเพิ�มเตมิลงไว ้Dispatch Date ที�ไดร้ะบุไวใ้น Air Transport Document นี�ใหถ้ือเป็น
วนั Shipment Date ขอ้ความที�ปรากฏอยูใ่นช่องของ Air Transport Document (ซึ�งบอกไว้วา่ Carrier จะ
เป็นผูใ้ช้ช่องนี�เทา่นั�น "For Carrier Use Only" หรือขอ้ความคลา้ยกนั) ซึ�งเกี�ยวกบัเที�ยวบนิ หรือวนัที�ออกบนิ 
จะไมนํ่ามาพจิารณาเป็นการแสดงหมายเหตุของ dispatch date ในกรณีอื�น ๆ วนัที�ออก Air Transport 
Document ใหถ้ือวา่เป็นวนั Shipment Date และ  
5. ระบุทา่อากาศยานตน้ทาง และปลายทางเหมือนเช่นที�ระบุไว้ใน L/C และ 
6. ปรากฏว่าเป็นตน้ฉบบัสาํหรบัผูส้ง่มอบสนิคา้ ถงึแมว้่าใน L/C จะระบุใหย้ื�นแสดงตน้ฉบบัท ั�งสาํรบั หรือ
ขอ้ความคลา้ย ๆ กนันี�กต็ามและ  
7. มี ขอ้ตกลงและเงื�อนไขของการรบัขนระบุไว้ครบถว้น หรือระบุไว้แคเ่พียงบางเงื�อนไขโดยใช้การอา้งองิไปถงึ
แหล่งอื�น หรือเอกสารอื�นซึ�งนอกเหนือไปจาก Air Transport Document ธนาคารไมต่อ้งตรวจขอ้ความของ
ขอ้ตกลง และเงื�อนไขเช่นว่านั�น และ  
8. มีขอ้ความอื�น ๆ เป็นไปตามที�เครดติกาํหนดไว ้ 
See sample, click  
  
 
>> CERTIFICATE OF ORIGIN   (ใบรบัรองถิ�นกาํเนิดสนิคา้)  
เป็น ใบรบัรองแหล่งกาํเนิดของสนิคา้ ใช้เพื�อขดลดหยอ่นตามสทิธพิิเศษทางภาษีอากรในประเทศที�นําเขา้ อีกท ั�ง
เพื�อใชพ้ิสูจน์ตวัสนิคา้ว่าไมข่ดัตอ่กฏเกณฑ์การนําเขา้ของประเทศ ผูอ้อกเอกสารชนิดนี�จะเป็นใครกไ็ดแ้ลว้แต่
เงื�อนไขใน L/C เช่น ใหอ้อกโดยองค์การของรฐั สว่นราชการ สภาหอการคา้ บริษทัคนกลาง หรือสาํนกังาน
ตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้ที�ไวใ้จได ้การตรวจสอบเอกสารยดึหลกัใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ L/C 
และไมข่ดัแยง้กบัเอกสารอื�น ๆ  



See sample, click 
   

>> CERTIFICATE OF WEIGHT  (ใบรบัรองนํ�าหนกั) 
เป็น ใบแสดงนํ�าหนกัของสนิคา้ท ั�งจํานวน ผูอ้อกเอกสารชนิดนี�จะเป็นใครก็ได ้เช่น ออกโดยบริษทัคนกลาง หรือ
สาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้หรือสว่นราชการสภาหอการคา้ การรบัรองนี� สามารถประทบั หรือแสดงไวใ้น 
Airway Bill หรือใบรบัขนประเภทอื�น ๆ นอกจากใบรบัขนทางทะเลก็ยอ่มไดแ้ตห่าก L/C ระบุวา่ตอ้งทาํแยก
ใบรบัรองนํ�าหนกั ก็ตอ้งทาํแยกตา่งหาก การตรวจสอบเอกสารนี�ใหย้ดึตามหลกัเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ L/C และ
ไมข่ดัแยง้กบัเอกสารอื�น  
  
>> PACKING LIST   (ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ่) 
เป็น ใบแสดงจาํนวนบรรจุหีบหอ่ ไมม่ีราคาสนิคา้เขา้มาเกี�ยวขอ้ง ซึ�งมกัใชใ้นกรณีจาํนวนนํ�าหนกัหรือชนิดของ
สนิคา้ที�สง่มาแตกตา่งกนัมาก สนิคา้แตล่ะอยา่งมกัแยกกนัไวค้นละหีบหอ่ แลว้แสดงรายการแยกแตล่ะหีบหอ่ไว้
อยา่งชดัเจน การระบุนํ�าหนกัจะระบุแยกเฉพาะนํ�าหนกัของสนิคา้ (Net Weight) และนํ�าหนกัของสนิคา้บวกดว้ย
นํ�าหนกัหบีหอ่ (Gross Weight) ศุลการกัษ์จะสุม่หีบหอ่กบั Packing List นั�น ๆ มาตรวจสอบ หากเห็นว่าการ
สุม่ตรวจสอบนั�นมีความถูกตอ้งอาจอนุโลมใหท้ี�เหลือถูกตอ้ง ไมต่อ้งตรวจสอบหีบหอ่อื�น ๆ อีกตอ่ไป การตรวจสอบ
เอกสารใหย้ดึหลกัถูกตอ้งตามขอ้ตกลง และเงื�อนไขใน L/C และไมข่ดัแยง้กบัเอกสารอื�น  
See sample, click  
  
>> WEIGHT LIST   (ใบแสดงรายการนํ�าหนกั) 
เป็นใบแสดงรายละเอียดนํ�าหนกัของสนิคา้แตล่ะหน่วย (Unit Weight) ซึ�งแตกตา่งจาก Certificate of Weight 
ซึ�งแสดงนํ�าหนกัของสนิคา้ท ั�งจาํนวน (Total Weight) บางคร ั�ง Weight List นี�อาจระบุเงื�อนไขไว้ใหร้วมกบั 
Packing List ก็ได ้การตรวจสอบเอกสารนี�ใหย้ดึหลกัถูกตอ้งตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขใน L/C และไมข่ดัแยง้กบั
เอกสารอื�น  
  
>> CERTIFICATE OF INSPECTION   (ใบรบัการตรวจสอบมาตราฐาน)  
เป็นใบรบัรองการตรวจสอบมาตรฐานออกโดยหน่วยงานใด ๆ ก็ไดต้ามจะระบุไว้ในเงื�อนไขของ L/C การ
ตรวจสอบเอกสารนี�ยดึหลกัเกี�ยวกบัขอ้ตกลงที�ผา่นมา  
  
>>BENEFICIARY'S CERTIFICATE  (ใบรบัรองของผูร้บัประโยชน์)  
เป็น ใบรบัรองที�ผูร้บัประโยชน์ออกเองเพื�อรบัรองวา่ ไดก้ระทาํตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขตามที�กาํหนดใหแ้ลว้ และ
มกัจะตอ้งแสดงเอกสารอื�น ๆ เป็นหลกัฐานควบดว้ย การตรวจสอบเอกสารยดึหลกัเดียวกนักบัขอ้ตกลงที�ผา่นมา  
  
  
การโอนแอลซ ี  Transferable Letter of Credit 
 
ความหมายของการโอนแอลซี (Transferable L/C) 
โดยปกตแิลว้ผูร้บัประโยชน์ (Beneficiary) ตามแอลซียอ่มมีสทิธ ิ(Right) ที�จะไดร้บัการชําระเงนิตามแอลซีและ
มีภาระความรบัผดิชอบ (Responsibility) ที�จะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อน ไขและขอ้ตกลง (Term and condition) 
ของแอลซ ี  ดงันั�นการโอนแอลซี (Transferable L/C) หมายถงึ การที�ผูร้บัประโยชน์ (First Beneficiary) รอ้ง
ขอใหธ้นาคารที�ไดร้บัมอบหมาย (Transfering Bank) ทาํการโอนสทิธทิี�ตนพงึไดร้บั และภาระความรบัผดิชอบ
ของตนดงักลา่วขา้งตน้เพียงบางสว่นหรือท ั�งหมดของแอลซีไปใหก้บัผูร้บัประโยชน์รายอื�น (Second 
Beneficiary)     แอลซีจะสามารถโอนไดต้ามคาํรอ้งขอของผูร้บัประโยชน์ (First Beneficiary) ก็ตอ่เมื�อ 
ธนาคารที�ออกแอลซี (Issuing Bank) ฉบบันั�นระบุคาํว่า "Transferable" และแตง่ต ั�งธนาคารที�จะทาํหน้าที�โอน
แอลซี    (Transfering Bank) ไว้ในแอลซ ี 
 
ลกัษณะของการโอนแอลซี  
เมื�อผูร้บัประโยชน์ไดร้บัแอลซี สามารถทาํการโอนสทิธใินแอลซีได ้3 ลกัษณะดงันี�  
1. โอนแอลซีท ั�งหมด เป็นการโอนสทิธทิ ั�งหมดในแอลซีของผูร้บัประโยชน์รายแรกไปใหก้บัผูร้บั ประโยชน์รายอื�น 
ทาํใหก้ารสง่สนิคา้ท ั�งหมดตามจํานวนเงนิในแอลซีแทน  
2. โอนแอลซีแบบบางสว่น (Transferable with Non Substitution of Invoice) เป็น การโอนสทิธบิางสว่น
ในแอลซีของผูร้บัประโยชน์รายแรกใหก้บัผูร้บัประโยชน์ราย อื�น โดยที�ผูร้บัประโยชน์รายแรกไมต่อ้งทาํต ั�วและ
บญัชีราคาสนิคา้ (Invoice) มา สบัเปลี�ยน ซึ�งผูร้บัโอนนั�นตอ้งเป็นผูร้บัโอนเพียงแรกทอดเดียว ผูร้บัโอนจะนําไป
โอนตอ่อีกไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะโอนกลบัมายงัผูร้บัประโยชน์รายแรก แตก่ารโอนบางสว่นของแอลซีใหแ้กผู่ร้บัโอน



มากกว่าหนึ�งรายยอ่มกระทาํไดห้ากแอล ซีฉบบันั�นอนุญาตใหส้ง่สนิคา้เป็นบางสว่นได ้(Partial Shipments 
Allowed) แตร่วมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิรวมของแอลซีฉบบันั�น  
3. โอนแอลซีแบบ Sub Invoice (Transferable with Substitution of Invoice) เป็น การโอนสทิธบิางสว่น
ในแอลซีของผูร้บัประโยชน์รายแรกใหก้บัผูร้บัประโยชน์ราย อื�น โดยที�ผูร้บัประโยชน์รายแรกตอ้งทาํต ั�วและบญัชี
ราคาสนิคา้ (Invoice) มา สบัเปลี�ยน ซึ�งวิธีนี�เป็นวธิีหนึ�งที�ผูร้บัประโยชน์รายแรกสามารถปกปิดขอ้ความสาํคญั 
หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขตา่ง ๆ ของแอลซีไดด้งันี�  
   
1. จํานวนเงนิของแอลซี   (L/C Amount) 
2. ราคาสนิคา้ตอ่หน่วยที�ระบุไวใ้นแอลซี    (Unit Price) 
3. วนัหมดอายุของแอลซี   (Expiry Date) 
4. ช่วงระยะเวลาที�ตอ้งยื�นเอกสารใหก้บัธนาคาร    (Period for Presentation) 
5. กาํหนดวนัสง่สนิคา้   (Period for Shipment) 
6. อตัรารอ้ยละของวงเงนิคุม้ครองภยั    (Insurance cover Persentage) 
7. ชื�อ ผูข้อเปิดแอลซีสามารถแทนที�ไดด้ว้ยชื�อของผูร้บัประโยชน์รายแรก แตถ่า้แอลซีระบไุวเ้ป็นการเฉพาะวา่ 
ชื�อของผูข้อเปิดแอลซีตอ้งปรากฏในเอกสารก็ตอ้งใหม้ีชื�อเป็นไปตามที� เงื�อนไขกาํหนดไว ้ 
 
ประโยชน์ของการโอนแอลซี  
1. ผูส้ง่ออกสามารถโอนแอลซีไปใหผู้อ้ื �นไดห้ากตนไมพ่รอ้มที�จะสง่สนิคา้ใหผู้ซ้ื�อ  
2.ให ้ประโยชน์ตอ่ผูซ้ื�อในการมาจดัต ั�งตวัแทนจดัซื�อสนิคา้ในประเทศ โดยโอนแอลซีที�เปิดมาจากสาํนกังานของ
ตนในตา่งประเทศใหแ้กผู่ข้ายรายยอ่ยใน ประเทศจดัสง่แทน  
3.บริษทัที�เป็นตวัแทนนายหน้า สามารถใชป้ระโยชน์จากการโอนแอลซีไปใหผู้ข้ายรายอื�น ใน การหารายไดจ้าก
คา่ธรรมเนียม  
  
  
 

Assignment of Proceeds  (การโอนสทิธิ �การรบัเงนิตามแอลซี) 
ความหมายของการโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซ ี(Assignment of Proceeds) 
ผูร้บัประโยชน์ตามแอลซี (Beneficiary) สามารถที�จะขอโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซีไปใหก้บัผูร้บัประโยชน์
รายอื�น ๆ แมว้า่แอลซีฉบบันั�นไมไ่ดร้ะบุคาํว่า "Transferable" ไวก้ต็าม    แตท่ ั�งนี�ผูร้บัประโยชน์ตามแอลซี
ยงัคงมีภาระความรบัผดิชอบ ที�จะตอ้งปฏบัตติามเงื�อนไขและขอ้ตกลงในแอลซีอยูเ่ชน่เดมิ  
  
ดงันั�นการโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซีหมายถงึ การที�ผูร้บัประโยชน์ตามแอลซี หรือเรียกว่า ผูโ้อนสทิธกิารรบั
เงนิ (Assignor) รอ้งขอใหธ้นาคาร (Assignment Bank) ทาํการโอนสทิธกิารรบัเงนิที�เรียกเก็บไดต้ามแอลซี
ไปใหก้บัผูร้บัประโยชน์รายอื�น ๆ หรือเรียกวา่ ผูร้บัสทิธกิารโอน (Assignee)  
.  
ธนาคาร ที�ทาํหน้าที�โอนสทิธกิารรบัเงนิตามคาํรอ้งขอดงักลา่ว มีภาระหน้าที�ที�จะตอ้งโอนเงนิใหก้บัผูร้บัสทิธกิาร
โอนตามจํานวนเงนิที�ไดม้ี การขอโอนไว้ โดยท ั�งนี� ผูร้บัประโยชน์ตามแอลซีจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํเอกสารสง่ออก
ตามเงื�อนไขและขอ้ ตกลงของแอลซี และยื�นใหธ้นาคารสง่เอกสารดงักลา่วไปเรียกเก็บเงนิยงัธนาคารผูเ้ปิดแอลซี 
(Issuing Bank) และไดร้บัการจา่ยเงนิมาเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้  
 
ลกัษณะของการโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซ ี 
เมื�อผูร้บัประโยชน์ไดร้บัแอลซี สามารถยื�นแอลซีตน้ฉบบัและใบคาํขอการโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซี 
(Application for Assignment of Proceeds) เพื�อ ขอใหธ้นาคารทาํการยืนยนัการโอนสทิธดิงักล่าว โดย
ธนาคารจะทาํการรบัรองการโอนสทิธกิารรบัเงนิตามแอลซีในใบคาํขอดงักลา่ว แลว้สง่มอบใหก้บัผูร้บัสทิธกิารโอน
ถือไว้เป็นหลกัฐานในการรบัเงนิ และธนาคารจะถือแอลซีตน้ฉบบัไว ้ 
ผู ้รบัสทิธกิารโอนเงนิจะไดร้บัเงนิตามจาํนวนที�ไดม้ีการขอโอนไว้ ก็ตอ่เมื�อผูร้บัประโยชน์ตามแอลซีไดจ้ดัทาํ
เอกสารสง่ออกตามเงื�อนไข และขอ้ตกลงของแอลซี แลว้นํามายื�นใหธ้นาคารเพื�อสง่เอกสารไปเรียกเก็บเงนิกบั
ธนาคารผูเ้ปิดแอลซี และธนาคารไดร้บัชําระเงนิจากธนาคารผูเ้ปิดแอลซีแล้วเทา่นั�น  
 
ประโยชน์ที�ผูส้ง่ออกจะไดร้บั  
ผูส้ง่ออกไมต่อ้งใชเ้งนิทุนสว่นตวัในการส ั�งซื�อสนิคา้จากผูผ้ลติ โดยสามารถใช้การโอนสทิธกิารรบัเงนิภายใตแ้อลซี
ใหก้บัผูผ้ลิตแทน  
  
  



 

Letter of Credit with adding confirmation (การยืนยนัแอลซ)ี 
ความหมาย  
โดยปกตแิลว้ธนาคารผูเ้ปิดแอลซี (Issuing Bank) มี ภาระความรบัผดิชอบที�จะตอ้งชาํระเงนิตามแอลซีใหก้บั
ผูร้บัประโยชน์ หากผูร้บัประโยชน์ยื�นเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงของแอลซี แต่
ในบางครั�ง ผูร้บัประโยชน์อาจไมม่ ั�นใจในสถานะของธนาคารผูเ้ปิดแอลซีวา่จะสามารถชําระ เงนิตามแอลซีได ้
ผูร้บัประโยชน์สามารถที�จะรอ้งขอไปยงัผูข้อเปิดแอลซี (Applicant) ส ั�งใหธ้นาคารผูเ้ปิดแอลซี เปิดแอลซีชนิดที�
สามารถยืนยนัได ้(With add Confirmation) พรอ้มท ั�งแตง่ต ั�งธนาคารที�จะทาํหน้าที�ยืนยนัแอลซีฉบบันั�น 
(Confirming Bank) เพื�อ ทาํการยืนยนัการชาํระเงนิตามแอลซีแทนธนาคารผูเ้ปิดแอลซีใหก้บัผูร้บัประโยชน์ 
เมื�อยื�นเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ตามเงื�อนไข และขอ้ตกลงของแอลซ ี 
ดงันั�นการยืนยนัแอลซี (L/C with adding confirmation) หมาย ถงึ การที�ธนาคารผูเ้ปิดแอลซีแตง่ต ั�งธนาคาร
อีกธนาคารหนึ�ง เขา้มาทาํหน้าที�ยืนยนัการชาํระเงนิตามแอลซีแทนตนใหก้บัผูร้บัประโยชน์ เมื�อผูร้บัประโยชน์ยื�น
เอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ตามเงื�อนไข และถูกตอ้งตามแอลซี  
 
ลกัษณะของการยืนยนัแอลซ ี 
เมื�อ ธนาคารไดร้บัแตง่ต ั�งจากธนาคารผูเ้ปิดแอลซีใหเ้ป็นผูท้าํหน้าที�ยืนยนัแอลซี ผูร้บัประโยชน์สามารถ ยื�นแอลซี
ตน้ฉบบัพรอ้มใบคาํขอการยืนยนัแอลซี (Application for add Confirmation) ใหก้บัธนาคาร และธนาคารจะ
ทาํการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การยืนยนัแอลซี เมื�อผา่นการพจิารณา ธนาคารจะทาํการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ย 
(Commission of Add Confirm) จากผูข้อเปิดแอลซี (Applicant) หรือผูร้บัประโยชน์ (Benficiary) ท ั�งนี�
ขึ�นอยูแ่อลซีระบุวา่เป็นภาระของใคร หลงัจากนั�นจะทาํการยืนยนัแอลซี ดว้ยขอ้ความที�วา่ "This Credit is 
confirmed by us and we undertake that all documents presented in accordance with the 
terms and conditions of credit will be honoured by us" ซึ�งหมายความวา่ ธนาคารจะทาํการชําระเงนิ
ใหก้บัผูร้บัประโยชน์เมื�อผูร้บัประโยชน์ยื�นเอกสาร ที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ตามเงื�อนไข และขอ้ตกลงของ
แอลซ ี 
  
ประโยชน์ที�ผูส้ง่ออกจะไดร้บั  
ผูส้ง่ออกมีความมั�นใจที�จะไดร้บัการชาํระเงนิหากยื�นเอกสารที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และ สมบูรณ์ตามเงื�อนไข และ
ขอ้ตกลงของแอลซ ี 
  
  
INCOTERMS 1990  
ขอ้ตกลงในการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ  
   
INCOTERMS หรือ International Commercial Terms เป็น ขอ้ตกลงในการสง่มอบทางการคา้ระหว่าง
ประเทศที�ผูซ้ื�อ และผูข้ายตอ้งนํามาระบุไวใ้นสญัญาซื�อขายเพื�อจะไดท้ราบถงึหน้าที� ซึ�งแตล่ะฝ่ายตอ้งปฏบิตัแิกก่นั 
ฉะนั�นกอ่นที�จะทาํการตกลงซื�อขายทุกคร ั�ง คูค่า้จงึควรที�จะคาํนึงถงึขอ้ตกลงในการสง่มอบเป็นลําดบัแรก โดย
พิจารณาจากหลาย ๆ ปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อาํนาจตอ่รองของแตล่ะฝ่าย การขนสง่ที�มีไวบ้รกิาร กฎเกณฑ์ในการ
นําเขา้ - สง่ออกของประเทศที�เกี�ยวขอ้ง การไดเ้ปรียบจากขดีความสามารถ และความชาํนาญของแตล่ะฝ่าย 
รวมท ั�งราคาสนิคา้ที�จะเพิ�มหรือลดลงในแตล่ะขอ้ตกลง (Term)  
การนํา INCOTERMS มา ใช้นั�นทาํใหส้ามารถทราบไดแ้น่ชดัว่าฝ่ายใดเป็นผูร้บัภาระคา่ใช้จา่ย และความเสี�ยง
ตอ่อุบตัภิยั หรือการสูญหายในระหวา่งการเคลื�อนยา้ยตวัสนิคา้จากมือผูข้ายไปยงัผูซ้ื�อ ซึ�งผูข้ายจะหมดภาระลงก็
ตอ่เมื�อสง่มอบสนิคา้ใหถ้งึ ณ จุดที�ไดก้าํหนดขึ�นไว ้ 
   
สภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce) ไดท้าํการปรบัปรุง INCOTERMS ในปี 
ค.ศ. 1990 โดยจดัแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี�  
   
กลุ่มที� 1 หรือ GROUP E. ประกอบดว้ยขอ้ตกลง  
EXW : EXWORK  
   
กลุ่มที� 2 หรือ GROUP F. ประกอบดว้ยขอ้ตกลง  
FCA : FREE CARRIER  
FAS : FREE ALONGSIDE SHIP  
FOB : FREE ON BOARD  
   



กลุ่มที� 3 หรือ GROUP C. ประกอบดว้ยขอ้ตกลง  
CFR : COST AND FREIGHT  
CIF : COST INSURANCE AND FREIGHT  
CPT : CARRIAGE PAID TO ….  
CIP : CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO …  
   
กลุ่มที� 4 หรือ GROUP D. ประกอบดว้ยขอ้ตกลง  
DAF : DELIVERED AT FRONTIER  
DES : DELIVERED EX SHIP  
DEQ : DELIVERED EX QUAY  
DDU : DELIVERED DUTY UNPAID  
DDP : DELIVERED DUTY PAID  

   
  
1. EXW : EX WORKS  
ใหร้ะบุสถานที�ซึ�งผูข้ายมีสนิคา้จะสง่มอบตอ่ทา้ยคาํนี� เช่น EXW , CHEING-MAI, THAILAND  
  
หมายความวา่ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อสง่มอบสนิคา้ใหผู้ซ้ื�อ ณ สถานที�ของผูข้ายเอง เช่น ที�โรงงานหรือ
คลงัสนิคา้ของผูข้าย (Works / Factory / Warehouse) ซึ�งผูข้ายไมต่อ้งรบัผดิชอบในการขนสนิคา้ พาหนะผู้
ซื�อเป็นผูจ้ดัหามา ผูข้ายจะตอ้งจดัหา Commercial Invoice หรือขอ้มูลจดัสง่ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ที�มีผลใชไ้ด้
เทียบเทา่ Commercial Invoice  
  
ขอ้ ตกลงนี�ผูข้ายมีภาระรบัผดิชอบน้อยมาก จงึเหมาะใช้กบัธุรกจิขนาดกลางและเล็กที�ไมช่อบตดิตอ่เรื�องพิธีการ
สง่ออกและ การขนสง่ใด ๆ สว่นผูซ้ื�อตอ้งมีภาระจา่ยคา่สนิคา้ตามที�สญัญาไว ้ตอ้งจดัพาหนะมารบัและขนสนิคา้
รวมท ั�งตอ้งทาํการผา่นพิธีการศุลกากรดว้ยคา่ใช้ จ่ายของตนเองท ั�งหมด ขอ้ตกลง EXW นี�สามารถนําไปใช้กบั
การขนสง่ทุกรูปแบบหรือแมก้ระท ั�ง Multimodal Transport 
   
  
2. FCA : FREE CARRIER  
ใหร้ะบุสถานที�ซึ�งผูข้ายตอ้งนําสนิคา้ไปสง่มอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของบริษทัรบัขนสง่ เช่น FCA, Bangkok หรือ 
FCA,Evergreen, Rama IV Rd., Bangkok  
  
หมายถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อสง่มอบสนิคา้ใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของบริษทัผูร้บัขน (Carrier) รายแรก 
ณ สถานที�ซึ�งผูซ้ื�อระบุไว ้รวมท ั�งจะตอ้งผา่นพิธีการและเสียภาษีสง่ออกใหด้ว้ย ในกรณีที�ผูซ้ื�อไมไ่ดก้าํหนดจุดที�
แน่นอนไว้ ผูข้ายก็จะตอ้งเลือกนําสง่ภายในสถานที�หรือภายในบริเวณที� Carrier สามารถ มารบัสนิคา้ไปอยูใ่น
ความดูแลของตนได ้ขอ้ตกลงนี�ผูข้ายอาจมีบทบาทเขา้มาชว่ยจดัการจองยานพาหนะ โดยที�ผูซ้ื�อจะตอ้งเป็นผูจ้า่ย
และรบัภาระในความเสี�ยงตอ่อบุตัภิยัท ั�งหลาย เอง รวมท ั�งหากสนิคา้ใดจําเป็นตอ้งใชใ้บอนุญาตสง่ออกหรือตอ้งเสีย
ภาษีสง่ออกใด ๆ ผูข้ายกจ็ะตอ้งดาํเนินการใหส้าํเร็จลุลว่งไป โดยคา่ใชจ้่ายท ั�งหมดเป็นของผูข้ายเอง  
  
สว่นผูซ้ื�อจะตอ้งจดัการจองและจ่ายคา่ระวาง (อาจ ขอรอ้งใหผู้ข้ายชว่ยตดิตอ่โดยผูร้บัซื�อรบัภาระจ่ายคา่ระวาง) ผู้
ซื�อยงัจะตอ้งจดัทาํและจา่ยคา่ประกนัภยัสนิคา้ถา้ตนเองตอ้งการ รวมท ั�งจดัการผา่นพิธีการและเสียภาษีนําเขา้
ประเทศของตนดว้ย ผูซ้ื�อตอ้งแจ้งชื�อของ CARRIER และสถานที�ซึ�ง CARRIER ต ั�ง อยูต่อ่ผูข้าย ผูซ้ื�อตอ้งจอง
และจ่ายคา่ระวางเมื�อมีการขนสง่สนิคา้ที�ปลายทางแล้ว การจองระวางนั�นอาจรอ้งขอผูข้ายหรือตวัแทนใด ๆ ใน
ประเทศผูข้ายเป็นคนดาํเนินการให ้โดยที�ผูซ้ื�อตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่าย และรบัภาระความเสี�ยงตอ่อุบตัภิยั หรือ
อาจจะแบง่เบาภาระความเสี�ยงไปใหบ้ริษทัประกนัภยัเป็นผูร้บัผดิชอบโดยยอม เสียคา่เบี�ยประกนับา้ง  
  
3. FAS: FREE ALONGSIDE SHIP  
ใหร้ะบุทา่เรือที�ซึ�งผูข้ายตอ้งนําสนิคา้ไปสง่มอบไว้ FAS, BANGKOK PORT  
  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อนําสนิคา้สง่มอบไวท้ี�ขา้งเรือเดนิทะเล ซึ�งจอดอยู ่ณ ที�ทา่เทียบเรือ หรือผูข้าย
อาจจะนําสง่ไว้ในเรือเล็กหรือเรือทอ้งแบน (Lighter) ณ ทา่เรือที�ระบุไว้ รบัใบรบัมาจากจุดที�เกี�ยวขอ้ง แล้วนําใบ
รบันั�นแสดงกบัผูซ้ื�อ ใบรบันั�นตอ้งมีขอ้ความจดแจ้งว่าสนิคา้ไดถู้กสง่ใหไ้วท้ี�ขา้งเรือแลว้ ผูซ้ื�อจะตอ้งรบัภาระ
คา่ใชจ้า่ยและความเสี�ยจากจุดที�ผูข้ายนําสนิคา้มาสง่ มอบ ผูซ้ื�อจะตอ้งเป็นผูผ้า่นพธิีการและเสียภาษีสง่ออก (อยา่
ใชข้อ้ตกลงนี� ถา้ผูซ้ื�อไมม่ีความสามารถเรื�องพิธีการสง่ออก) ผูซ้ื�อมีหน้าที�เลือกและกาํหนด CARRIER จองและ



จ่ายคา่ระวางเรือ รวมท ั�งหากสนิคา้ตอ้งมีการขออนุญาตสง่ออก     ผูซ้ื�อยงัจะตอ้งเป็นคนหาใบอนุญาตสง่ออกและ
เป็นคนจ่ายภาษีสง่ออกเสียดว้ย              ผู ้ซื�อใดที�ตอ้งการใหบ้รษิทัประกนัแบง่เบาภาระความเสี�ยงที�ตนเองตอ้ง
แบกรบั อยูก่็สามารถตดิตอ่ทาบทามไวแ้ตเ่นิ�น ๆ การดาํเนินการตา่ง ๆ นี� ผูซ้ื�อยอ่มสามารถกระทาํการผา่น
ตวัแทนหรือนายหน้ารบัขนหรือบริษทัขนสง่กไ็ด ้นอกจากนั�น ผูซ้ื�อยงัจะตอ้งผา่นพิธีการและเสียภาษีนําเขา้
ประเทศของตนอีกดว้ย  
  
ขอ้ ตกลงนี�ใชไ้ดท้ ั�งการขนสง่ทางทะเลระหว่างประเทศและการขนสง่ทางนํ�าภายใน ประเทศ สว่นการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบระหวา่งผูซ้ื�อกบัผูข้ายนั�นเหมือนกบัใน EXW 
  
4. FOB : FREE ON BOARD  
ใหร้ะบุทา่เรือที�สง่ตอ่ทา้ย เช่น FOB, BANGKOK PORT  
  
หมายถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดนํ้าสนิคา้ไปสง่มอบลงไว้ในเรือเดนิทะเล ณ ทา่เรือที�ระบุไว้ รวมท ั�งผา่นพิธี
การและเสียภาษีสง่ออก หากสนิคา้ตอ้งขออนุญาตสง่ออกกต็อ้งจดัหาใบอนุญาตสง่ออก หากมีภาษีสง่ออกกต็อ้ง
ชาํระคา่ภาษีนั�นดว้ย (ผูข้ายตอ้งจดัหาใบรบัประเภท CLEAN ON BOARD ใหด้ว้ยเพราะเป็นที�ตอ้งการของผู้
ซื�อสาํหรบัขอ้ตกลง FOB นี� หรือแมแ้ตข่อ้ตกลง CFR หรือ CIF ก็ตาม)  
  
สว่นผูซ้ื�อ จะตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายและความเสี�ยงจากจุดที�ผูข้ายนําสนิคา้มาสง่มอบไวใ้นระวาง ผูซ้ื�อตอ้งเป็นผู้
เลือกจองและกาํหนด Carrier เอง ตอ้งจา่ยคา่ระวางเรือเมื�อสนิคา้ถงึปลายทางรวมท ั�งตอ้งดาํเนินการผา่นพิธีการ 
ศุลกากรและเสียภาษีนําเขา้ประเทศของตน ผูซ้ื�อสามารถจดัทาํประกนัภยัภายในประเทศของตนเองไดถ้า้ตอ้งการ
ทาํ เพราะไมม่ีเงื�อนไขใดบงัคบัไว้ วา่ตอ้งกระทาํ  
  
ขอ้ ตกลงนี�ใช้กบัการขนสง่ทางทะเลหรือการขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ แตก่ารขนสง่สนิคา้บางชนิดดว้ยอุปกรณ์
ขนสง่บางลกัษณะ เช่น การขนสง่ดว้ยพาหนะลอ้เลื�อน (ROLL ON / ROLL OFF : RO-RO) หรือระบบ 
Container ซึ�งผูข้ายควรจะหมดภาระลงที�การสง่มอบตอ่ Carrier แล้วให ้Carrier รบัภาระขนเรือเอง กค็วรจะ
ใช ้FCA มากกวา่ FOB  
  
5. CFR : COST AND FREIGHT  
ระบุทา่เรือปลายทางตอ่ทา้ย เชน่ CFR, NEWYORK PORT  
  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดนํ้าสนิคา้ไปสง่มอบไวใ้นระวางเรือเดนิทะเล ณ ทา่เรือซึ�งระบุไว้ทาํการจอง
และจ่ายคา่ระวางเพื�อใหนํ้าสง่สนิคา้ไปยงัสถานที� ผูซ้ื�อระบุไวป้ลายทาง ผา่นพิธีการและเสียภาษีสง่ออก ผูซ้ื�ออาจ
จดัทาํประกนัภยัในช่วงขนสง่หลกั (ถา้ ตอ้งการผลกัความเสี�ยงไปใหบ้ริษทัประกนัภยั) รวมทั�งคา่ใชจ้า่ยใด ๆ อนั
อาจมีเพิ�มขึ�นหลงัจากที�สนิคา้ไดถู้กสง่เขา้ระวางเรือเดนิทะเล ณ ทา่เรือตน้ทาง ซึ�งคา่ใช้จา่ยและความเสี�ยงจะถูก
โอนจากผูข้ายไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของผู ้ซื�อ นอกจากนี� ผูซ้ื�อยงัจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาใบอนุญาตนําเขา้ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยและความเสี�ยงของ ตนเองอีกดว้ย  
  
ขอ้ตกลงนี�ผูข้ายรายใหญส่ามารถหาประโยชน์ จาก CARRIER เพราะ สามารถไดร้บัขอ้เสนอที�ดีจากบริษทัขนสง่
หลาย ๆ รายที�สง่ราคาเขา้มาใหเ้ลือกใช้ ผูข้ายจึงสามารถเสนอราคาขายสนิคา้ของตนใหต้ํ�าลงได ้สว่นผูซ้ื�อกจ็ะได้
ประโยชน์ดว้ยเพราะไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ขา้ทาํสญัญาจอง ระวางเรือเอง ทาํใหผู้ซ้ื�อไมต่อ้งเขา้ไปเสี�ยงกบัภาวะผนั
ผวนของคา่ระวางเรือซึ�งขึ�นอยู ่กบัหลายปจัจยั รวมท ั�งผูซ้ื�อยงัสามารถเลือกทาํประกนัการขนสง่ไดภ้ายในประเทศ
ของตนอีกดว้ย  
  
ขอ้ ตกลงนี�สามารถนํามาใชไ้ดท้ ั�งกบัการขนสง่ทางทะเลและการขนสง่ทางนํ�าภายใน ประเทศ แตก่ารขนสง่ใดที�
ผูข้ายไมส่ามารถจะนําสนิคา้ไปลงระวางไดด้ว้ยตนเอง เชน่ การขนสง่อุปกรณ์หนกัดว้ยพาหนะล้อเลื�อน (ROLL 
ON / ROLL OFF หรือ CONTAINER) ก็ควรจะใช้แบบ CPT ซึ�งจะไดก้ล่าวในภายหลงั  
  
6. CIF : COST , INSURNACE AND FREIGHT  
ระบุทา่เรือปลายทางตอ่ทา้ย เชน่ CIF NEWYORK PORT  
  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดนํ้าสนิคา้ไปสง่มอบลงไวใ้นระวางเรือเดนิทะเล ณ ทา่เรือที�ระบุไว ้อีกท ั�ง
จดัการจองและจา่ยคา่ระวางเรือในการขนสง่สนิคา้ไปจนถงึทา่เรือใน ประเทศผูซ้ื�อ ตอ้งดาํเนินการผา่นพิธีการและ
เสียภาษีสง่ออก รวมทั�งตอ้งจดัทาํและจา่ยคา่ประกนัภยัขนสง่สนิคา้ทางทะเล  
  



สว่นผูซ้ื�อมีหน้าที�ผา่นพิธีการและเสียภาษีนําเขา้ประเทศของตนเอง ผูซ้ื�อมีภาระหน้าที�เชน่เดียวกบัในแบบ CFR 
แต ่ผูข้ายมีภาระเพิ�มขึ�นในการจดัทาํและจ่ายคา่เบี�ยประกนัภยัเพื�อประกนัความ เสี�ยงตอ่ความเสียหาย หรือสูญ
หายของสนิคา้ที�อาจเกดิขึ�นใหก้บัผูซ้ื�อซึ�งหากสนิคา้เสียหาย ผูซ้ื�อตอ้งจดัการเรียกรอ้งจากบริษทัประกนัเอาเอง โดย
ถือเป็นความเสี�ยงของผูซ้ื�อเพราะผูข้ายเป็นเพียงคนจดัทาํและจ่ายคา่เบี�ย ประกนัใหเ้ทา่นั�น  
  
ขอ้ตกลงนี�ใช้ไดก้บัการขนสง่ทางทะเลและการขนสง่ทางนํ�าภายในประเทศ แตห่ากสนิคา้ไมส่ามารถที�จะสง่เขา้
ระวางไดท้นัที เชน่ ระบบ RO-RO หรือ CONTAINER ก็ควรที�จะตกลงซื�อขายกนัดว้ยขอ้ตกลง CIP ซึ�ง 
กล่าวถงึตอ่ไปจะเหมาะสมกวา่ นอกจากเมื�อผูซ้ื�อใชข้อ้ตกลงนี�ควรระบุเงื�อนไขการคุม้ครองภยัทางทะเลให ้
แน่นอน เพราะหากไมร่ะไว ้ผูข้ายมีสทิธิ �ที�จะทาํการประกนัภยัใหใ้นเงื�อนไขข ั�นตํ�าสุดเสมอ เช่น มูลคา่ที�คุม้ครอง
เพียง 110% และภยัหลกัที�คุม้ครองเป็นประเภท C เป็นตน้  
  
  
7. CPT: CARRIAGE PAID TO  
ระบุสถานที�สง่มอบปลายทางตอ่ทา้ย เช่น CPT, NEWYORK PORT  
  
หมายถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดนํ้าสนิคา้สง่มอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของ CARRIER ราย แรก ณ สถานที�ซึ�ง
ระบุไว้ โดยที�ผูข้ายเป็นผูท้าํการจองและจา่ยคา่ระวางเพื�อใหนํ้าสง่สนิคา้ไปยงัสถาน ที�ปลายทางดงักลา่ว ผูข้ายตอ้ง
ผา่นพธิีการและเสียภาษีสง่ออกสว่น ผู ้ซื�ออาจจะจดัทาํและจา่ยคา่ประกนัภยัขนสง่สนิคา้ก็ไดถ้า้ตอ้งการ แตจ่ะตอ้ง
เป็นผูผ้า่นพิธีการศุลกากรและเสียภาษีนําเขา้ประเทศของตน ความเสี�ยงตา่ง ๆ ในตวัสนิคา้และคา่ใชจ้่ายที�จะมี
เพิ�มขึ�นถือว่าไดถู้กโอนใหผู้ซ้ื�อเป็นผู ้รบัภาระต ั�งแตส่นิคา้สง่มอบให ้CARRIER รายแรก ผูซ้ื�อสามารถจะทาํ
ประกนัภยัดว้ยตนเอง (ถา้ตอ้งการ) และตอ้งจดัการเรื�องภาษีและพิธีการนําเขา้ตา่ง ๆ เมื�อสนิคา้ถงึปลายทาง  
  
คาํว่า "CARRIER" นั�น คงตอ้งกลา่วซํ�าอีกคร ั�งวา่ ใหห้มายถงึบุคคล ซึ�งในสญัญาจะระบุใหเ้ป็นผูร้บัสนิคา้ไวเ้พื�อ
ดาํเนินการจดัสง่ ไมว่่าจะเป็นการขนสง่โดยทางรถไฟ รถยนต์ เรือเดือนทะเล เครื�องบนิ ทางเรือภายในประเทศ
หรืออาจจะผสมกนั ในวิธีที�กลา่วมาแลว้ หากมี CARRIER ลาํดบั ตอ่ ๆ มา เขา้มารบัดาํเนินการขนสง่ตอ่จนถงึ
ปลายทาง ความเสี�ยงที�มีนั�นก็ถอืว่าผา่นไปจากผูข้ายไปเป็นของผูซ้ื�อนบัต ั�งแต ่สนิคา้ถูกสง่มอบใหก้บั CARRIER 
คนแรกดว้ย  
 
ขอ้ตกลงนี�ใช้ไดก้บัทุก ๆ พาหนะรวมท ั�ง Multimodal Transport อีกท ั�งเมื�อนําไปเปรียบเทียบกบัขอ้ตกลง CFR 
แลว้ จดุสง่มอบของ CFR นั�นยงัเป็นรูปแบบเกา่ ซึ�งจะตอ้งสง่มอบสนิคา้ในระวางเรือ แต ่CPT นี�ตอ้งการเพียงแต่
ใหผู้ข้ายนําสนิคา้ไปสง่มอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของ Carrier คนแรกก็พอซึ�งปกตกิ็มกัจะเป็นสถานที�เก็บสนิคา้ของ 
Carrier นั�นเอง  
  
ขอ้ตกลงนี�ใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งมากกบัผูข้าย หากนําไปเปรียบเทียบกบั CFR เนื�อง จากผูข้ายสามารถไดร้บั
ชาํระเงนิกอ่นที�จะมีการนําสนิคา้ไปเขา้ระวาง จึงไดเ้อกสารสทิธิ �มากอ่นต ั�งแตนํ่าสนิคา้ไปใหอ้ยูใ่นความดูแลของ 
Carrier ซึ�งถือวา่ไดก้ระทาํครบถว้นตามเงื�อนไขแลว้  
  
8. CIP: CARRIAGE AND INSURACNE PAID TO  
ระบุสถานที�สง่มอบปลายทางตอ่ทา้ย เช่น CIP, NEWYORK  
  
หมายถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดนํ้าสนิคา้ไปสง่มอบใหอ้ยูใ่นความดูแลของ CARRIER ราย แรก ณ สถานที�
ซึ�งไดร้ะบุไว้ โดยที�ผูข้ายเป็นผูท้าํการจองและจา่ยคา่ระวางเพื�อใหนํ้าสง่สนิคา้ไปยงัสถาน ที�ปลายทางดงักล่าว 
ผูข้ายตอ้งผา่นพิธีการศุลกากรและเสียภาษีสง่ออกรวมท ั�งจดัทาํและจา่ยคา่ ประกนัภยัขนสง่สนิคา้  
  
สว่นผูซ้ื�อจะตอ้งเป็นผูผ้า่นพิธีการและเสียภาษีนําเขา้ประเทศของตนผูข้ายจะมภีาระเช่นเดยีวกบั CPT แตม่ีภาระ
เพิ�มเตมิในการจดัทาํ CARGO INSURANCE ใหผู้ซ้ื�อ โดยเป็นคนจดัทาํและจา่ยคา่ PREMIUM เพื�อ ประกนั
ความเสี�ยงของการเสียหายหรือสูญหายของสนิคา้ระหวา่งการขนสง่ ซึ�งหากสนิคา้เสียหายในภายหลงักจ็ะไมถ่ือวา่
อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูข้าย แล้ว แตผู่ซ้ื�อนั�นเองจะตอ้งเป็นผูร้บัความเสี�ยงหรือรบัประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
นั�นท ั�งหมด ผูซ้ื�อจะตอ้งตระหนกัวา่ผูข้ายมีสทิธิ �ที�จะทาํการคุม้ครองภยัใหใ้นเงื�อนไข ข ั�นตํ�าสุดเสมอ ดงันั�น จึงควร
ตกลงเงื�อนไขการคุม้ครองภยัที�ตอ้งการไว้ใหเ้รียบรอ้ยเสียกอ่นที�จะทาํ การตกลงซื�อขายกนั  
  
ขอ้ตกลงนี�สามารถใช้กบัการขนสง่ไดทุ้กรูปแบบ รวมท ั�ง Multimodal Transport ดว้ย  
  
9. DAF: DELIVERED AT FRONTIER  
ระบุสถานที�ชายแดนเช่น DAF, NONGKHAI, THAILAND 



  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระก็ตอ่เมื�อไดส้ง่มอบสนิคา้ใหผู้ซ้ื�อ ณ สถานที�ซึ�งเป็นชายแดนกอ่นที�จะผา่นแดนของผู้
ซื�อ ซึ�งจะมีการพรมแดนตดิตอ่กนัหรือไมต่ดิตอ่กนัก็ได ้ผูข้ายจะตอ้งผา่นพิธีการสง่ออกใหเ้รียบรอ้ยจดัหาเอกสาร
ตา่ง ๆ ใหผู้ซ้ื�อ รวมท ั�งคา่ใชจ้า่ยและความเสี�ยงจากโรงงานของผูข้ายจนถงึจุดชายแดนกอ่นที�จะ ผา่นดา่นศุลกากร
ในประเทศของผูซ้ื�อนั�น ผูข้ายจะตอ้งเป็นฝ่ายรบัภาระตลอด  
  
ผู ้ขายอาจจะจดัทาํและจา่ยคา่ประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายจากโรงงานของผูข้ายจน ถงึจุดสง่มอบชายแดนก็
ได ้สว่นผูซ้ื�อจะตอ้งมารบัมอบสนิคา้ ณ จุดขายแดนนั�น โดยรบัผดิชอบเรื�องพธิีการศุลกากรเพื�อนําสนิคา้เขา้
ประเทศของตน ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย คา่ระวางและคา่เสี�ยงภยัจากจุดชายแดนที�สง่มอบไปจนถงึคลงัสนิคา้ของตนเอง  
การ คา้ที�ใช้ขอ้ตกลงนี�มกัเป็นประเทศที�มีพรมแดนตดิตอ่กนั แตก่็ไมจ่ํากดั เพียงขอใหคู้ค่า้ระบชุายแดนลงไวใ้น
สญัญาซื�อขายใหช้ดัเจนเทา่นั�น เพื�อที�ผูข้ายจะไดใ้หบ้ริการนําสนิคา้ผา่นแดนประเทศอื�นไดถ้กูตอ้ง และขอ้ตกลงนี�
ต ั�งใจใหใ้ช้กบัการขนสง่ทางรถไฟ ทางรถยนต์ แตก่็ไมห่า้ม หากคูค่า้จะนําไปดดัแปลงใช้กบัการขนสง่แบบอื�น ๆ 
โดยตวัของขอ้ตกลงนี�แลว้ถือวา่ใหป้ระโยชน์ท ั�งสองฝ่าย เพราะเป็นการแบง่ปนัรบัภาระคา่ใชจ้่ายและความเสี�ยง
เอาจากจุดสง่มอบที�ชาย แดน  
  
ขอ้ตกลงนี�ใช้กบัการขนสง่ทางทะเลหรือนําไปใช้กบัการขนสง่ทางนํ�าในประเทศ ขอ้ตกลงนี�ขึ�นตน้ดว้ยอกัษร D 
ท ั�งหมดจะมีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบของทั�งสองฝ่ายนั�นคลา้ยกบั CIF หรือ CIP แต ่ระหว่างการขนสง่กอ่นสง่มอบ
ถงึจุดหมายปลายทางที�ตกลงกนันั�น ผูข้ายจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระความเสี�ยงในความเสียหายหรือสูญหายของตวั
สนิคา้ ซึ�งจะชดใช้คืนกลบัเป็นตวัสนิคา้ใหท้นัเวลาที�ตกลง  
  
10. DES: DELIVERED EX SHIP  
ระบุทา่เรือปลายทาง เช่น DES, NEWYORK PORT  
  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อจองและจ่ายคา่ระวางเรือใหข้นสง่สนิคา้ไปจอดที�จุด ซึ�งเป็นทา่เรือปลายทาง 
โดยผูข้ายไมต่อ้งรบัภาระขนลงเรือ สว่นคา่เสียเวลาที�ตอ้งคอย ณ จุดปลายทางนั�น ผูข้ายตอ้งเป็นผูร้บัภาระและเป็น
ผูผ้า่นพิธีการและเสียภาษีสง่ออกจากประเทศ ของตน นอกจากนั�นอาจจะจดัทาํและจา่ยคา่ประกนัภยัขนสง่สนิคา้
ไวเ้องกไ็ด ้สว่นผูซ้ื�อจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการเสียคา่ธรรมเนียมขนสนิคา้ออกจากเรือ จดัหาใบอนุญาตนําเขา้ผา่นพิธีการ
และเสียภาษีนําเขา้ประเทศของตน  
  
ขอ้ตกลงนี� ผูซ้ื�อสามารถจดัการเรื�องประกนัภยัและจดัหาผูร้บัขนสง่จากจุดที�เรือจอดปลายทางไปยงัโรงงานของ
ตนเองไดอ้ีกดว้ย  
  
11. DEQ: DELIVERDE EX QUAY  
ระบุทา่ปลายทาง เช่น DEQ, NEWYORK PORT  
  
หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระก็ตอ่เมื�อสง่มอบสนิคา้ใหผู้ซ้ื�อ ณ ทา่เรือหรือปลายทางที�ระบุไวต้ามสญัญา โดยผูข้าย
ตอ้งเป็นผูจ้องและจา่ยคา่ระวางเรือ ผูข้ายอาจจะลดความเสี�ยงภยัโดยการทาํประกนัภยัขนสง่สนิคา้ไดถ้า้ตอ้งการ 
ท ั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการตดัสนิใจเรื�องความเสี�ยงเอาเอง ผู ้ขายตอ้งเป็นผูผ้า่นพิธีการและเสียภาษีสง่ออก จา่ยคา่นํา
สนิคา้ออกจากเรือ ณ ทา่เรือปลายทางที�ระบุไว้ รวมทั�งผา่นพิธีการและเสียภาษีนําเขา้ประเทศที�ผูซ้ื�อกาํหนดไว้อีก
ดว้ย  
  
สว่น ผูซ้ื�อตอ้งรบัสนิคา้ออกจากทา่เรือปลายทาง โดยวา่จา้งพาหนะภายในประเทศของตนขนสง่ให ้โดยเสีย
คา่ใชจ้า่ยและรบัภาระความเสี�ยงดว้ยตนเอง เฉพาะชว่งจุดสง่มอบที�ทา่เรือปลายทางจนถงึสถานที�ซึ�งใช้เก็บสนิคา้
นั�น ผูซ้ื�อไมต่อ้งเป็นผูผ้า่นพิธีศลุกากรเพื�อนําสนิคา้เขา้ประเทศปลายทางเพราะ ผูข้ายดาํเนินการใหแ้ลว้  
  
ขอ้ ตกลงนี�ไมค่วรนํามาใชห้ากผูข้ายไมถ่นดัเรื�องพิธีการศุลกากรในประเทศผูซ้ื�อ หรือไมส่ามารถจดัหาใบอนุญาต
นําเขา้ประเทศปลายทางไดท้ ั�งทางตรงและทางออ้ม หากคูค่า้ประสงคท์ี�จะใหผู้ซ้ื�อเป็นผูผ้า่นพิธีการนําเขา้ประเทศ
ปลายทางเอง จา่ยอากรเอง ก็ใหเ้ปลี�ยนถอ้ยคาํทา้ยขอ้ตกลงเป็น "DUTY UNPAID" แลว้ระบุทา่เรือปลายทางลง
ไว ้ 
ขอ้ตกลงนี�สามารถใช้กบัการขนสง่ทางทะเลหรือทางนํ�าภายในประเทศก็ได ้ 
  
12. DDU: DELIVERED DUTY UNPAID  
ระบุสถานที�ปลายทาง เชน่ DDU, NEWYORK  
  



หมาย ถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อสง่มอบสนิคา้ใหผู้ซ้ื�อ ณ สถานที�ระบุไวใ้นสญัญา โดยผูข้ายตอ้งเป็นผูจ้องและ
จ่ายคา่ระวางยานพาหนะนั�น ผูข้ายตอ้งรบัภาระความเสี�ยงภยัในการขนสง่สนิคา้และคา่ใช้จา่ยในการดาํเนิน พิธี
การสง่ออกไปยงัสถานที�ระบุไว ้ณ ประเทศปลายทาง แตผู่ข้ายไมต่อ้งจา่ยท ั�งคา่ภาษี และอากรเพื�อนําสนิคา้เขา้
ประเทศปลายทางนั�น สว่นผูซ้ื�อตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบัตวัสนิคา้ นบัต ั�งแตส่นิคา้ถูกสง่มอบไว้ยงั
สถานที�สง่มอบปลายทาง และตอ้งดาํเนินการผา่นพิธีการนําเขา้ จ่ายคา่ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียม เพื�อนําเขา้
ประเทศ รวมท ั�งรบัความเสี�ยงที�เกดิขึ�นหากไมส่ามารถนําสนิคา้ผา่นพิธีการนําเขา้ได ้ทนัเวลา  
  
อยา่ง ไรก็ตาม หากคูส่ญัญาตอ้งการใหผู้ข้ายจดัการเกี�ยวกบัพธิี การศุลกากรและรบัภาระคา่ใชจ้่ายและความเสี�ยง
จากการกระทาํดงักล่าว ก็ตอ้งระบุความประสงค์นี�ไว้อยา่งชดัแจ้ง รวมท ั�งหากตอ้งการใหผู้ข้ายรบัภาระคา่ใชจ้่าย
รายการใดที�เกี�ยวกบัการนําเขา้ สนิคา้ ก็สามารถระบุเพิ�มเตมิถอ้ยคาํที�ตอ้งรบัภาระลงไปได ้เช่นเรื�อง VAT ก็ให้
เพิ�มคาํวา่ VAT ไวท้า้ยขอ้ตกลงเช่น DELIVERED DUTY UNPAID, VAT PAID (ระบุสถานที�สง่มอบ
ปลายทาง)  
ขอ้ตกลงนี�สามารถจะใชไ้ดก้บัรูปแบบการขนสง่ทุกรูปแบบ รวมท ั�ง MULTIMODAL TRANSPORT ดว้ย  
    
13. DDP: DELIVERED DUTY PAID  
ระบุสถานที�ปลายทาง เชน่ DDP, NEWYORK  
  
หมายถงึ ผูข้ายจะหมดภาระตอ่เมื�อไดส้ง่มอบสนิคา้ใหผู้ซ้ื�อยงัจุดที�ไดร้ะบุไว้ ณ ประเทศปลายทาง ผูข้ายยงัจะตอ้ง
จ่ายคา่ใชจ้่ายและรบัภาระความเสี�ยง รวมท ั�งภาษีอากรและคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ในการนําสนิคา้ผา่นพิธีการ ณ ประเทศ
ที�ผูซ้ื�อตอ้งการนําเขา้ ผูซ้ื�อก็ตอ้งมานําสนิคา้ออกไปจากจุดหมายปลายทาง ณ ประเทศของตนนั�น จดัทาํประกนัภยั
ภายในประเทศ (ถา้ตอ้งการ) จา่ยคา่ระวางภายในประเทศเพียงช่วงส ั�น หากจุดสง่มอบไมใ่ช่สถานที�ซึ�งเป็น
จุดหมายปลายทางที�ใช้เก็บสนิคา้  
  
ขอ้ตกลงนี�ไดป้ระโยชน์กบัผูซ้ื�อ เพราะไมต่อ้งมารบัภาระคา่ใช้จา่ยและความเสี�ยงภยัในการขนสนิคา้จากประเทศ
ผูข้ายมายงัประเทศของตน  
  
ขอ้ ตกลงนี�ผูข้ายมีภาระมากที�สุด เนื�องจากตอ้งนําสง่สนิคา้ใหถ้งึจุดหมายปลายทาง และ ยงัจะตอ้งรบัภาระความ
เสี�ยงและคา่ใชจ้่ายจนถงึจุดที�ระบุไวอ้ีกดว้ย ผูข้ายไมไ่ดเ้ปรียบนกัหากเสนอขายกบัประเทศปลายทางที�ตอ้งมีการ
จดัหาใบอนุญาต นําเขา้ ซึ�งผูข้ายตอ้งเป็นฝ่ายไปจดัหาให ้ 
  
ขอ้ ตกลงนี�ไมม่ีการจาํกดัวา่จะใชก้บัยานพาหนะรูปแบบใด และหากคูค่า้ตอ้งการใหผู้ข้ายเป็นผูผ้า่นพิธีการนําเขา้
และเป็นผูจ้า่ยคา่ อากรแลว้ก็ควรนํา DDU มาใช้ และหากผูข้ายไมต่อ้งการจะรบัภาระเรื�อง VAT ก็ควรระบไุวใ้ห้
ชดัเจนวา่ VAT UNPAID ไวท้า้ยขอ้ตกลง เช่น DELIVERED DUTY PAID, VAT UNPAID เป็นตน้ 
 


