วงจรการค้าต่างประเทศด้วยวิธก
ี ารชําระเงินภายใต้แอลซ ี
International trade under L/C system
What is L/C (Letter of Credit) ?
แอล ซี เป็ นเครืองมือทางการเงินชนิดหนึงทีใช้ในการชําระเงินค่าสินค้าในการซือ ขายสินค้าระหว่างประเทศ โดย
ทีธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีมภ
ี าระทีจะชําระค่าสินค้าให้กบั ผูข
้ ายสินค้า การทีธนาคารยินยอมเปิ ดแอลซีให้กบั ลูกค้า
หรือผูซ
้ ือเท่ากับธนาคารมีภาระผูกพันทีจะชําระ ค่าสินค้านันด้วย
การ นําแอลซีมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศนัน ช่วยให้การซือขายสินค้าระหว่างประเทศและการชําระเงินมี
ความสะดวกมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี ทผู
ี ซ
้ ือและผูข
้ ายยังไม่มีความมันใจซึงกันและ กันในด้านการเงิน
ภาษา การใช้เงินตราต่างสกุลกัน และประเพณี การค้าทีแตกต่างกัน
แอล ซีสามารถปกป้ องผูซ
้ ือให้ได้รบ
ั การปฏิบตั ต
ิ ามสัญญาด้วยการระบุระยะเวลา และเงือนไขทีแน่ ชดั ทีผูข
้ ายต้อง
ปฏิบตั ก
ิ อ
่ นทีจะได้รบั ชําระเงิน เช่น วันทีส่งสินค้า , ราย ละเอียดของสินค้า เอกสิทธิตา่ ง ๆ และเงือนไขอืน ๆ ใน
ขณะเดียวกัน แอลซีก็ปกป้ องผูข
้ ายสินค้าในการได้รบ
ั ชําระเงิน โดยการทีธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีรบั ผิดชอบในการ
ชําระเงินให้กบั ผูข
้ ายหากผูข
้ าย ปฏิบตั ถ
ิ ูกต้องตามเงือนไขต่าง ๆ ทีแอลซีระบุไว้ โดยทัว ๆ ไป แล้วแอลซีมี
ผูเ้ กียวข้องด้วยกัน 4 ฝ่ าย คือ ผูซ
้ ือ, ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี, ผูข
้ าย และธนาคารผูแ
้ จ้งแอลซี

แอลซีสามารถแยกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี
Revocable Letter of Credit หมายถึงแอลซีทีสามารถทําการยกเลิก หรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในแอลซี
ได้โดยมิตอ
้ งได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ กียวข้องข้างต้น
Irrevocable Letter of Credit หมายถึง แอลซีทไม่
ี สามารถจะยกเลิก หรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ในแอลซี
โดยปราศจากการยินยอมของทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
Standby Letter of Credit หมาย ถึง แอลซีทีธนาคารรับผิดชอบทีจะชําระเงินแทนลูกค้า ในกรณีทีลูกค้าไม่
สามารถปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขทีระบุได้ หรือมีผลเทียบเท่ากับการทําสัญญาคําประกัน
.
วิธีการชําระเงินแบ่งเป็ น 2 วิธี ได้แก่
การชําระเงินเมือเห็น (Sight letter of Credit) โดย ธนาคารจะทําการจ่ายชําระเงินทันทีเมือมีการนําเอกสาร
ต่าง ๆ ตามทีแอลซีระบุ (รวมทังเอกสารการขนส่ง) มายืนกับธนาคาร โดยทีเอกสารต่าง ๆ นันต้องสอดคล้องกับ
เงือนไขทีระบุในแอลซี
การชําระเงินเมือครบกําหนด (Time / USANCE / Deferred Payment Letter of Credit) เป็ น การชําระ
เงินตามระยะเวลาทีกําหนดในแอลซี หลังจากทีได้มีการยืนเอกสารกับธนาคารและเอกสารทียืนนันถูกต้อง
สอดคล้อง กับเงือนไขทีระบุในแอลซี เช่น 60 วัน หลังจากส่งสินค้า เป็ นต้น

ผูท
้ เกี
ี ยวข้องในแอลซี
ผูซ
้ ือ (Buyer/Applicant) คือ บุคคลผูซ
้ งนํ
ึ าเข้าหรือซือสินค้าและเป็ นผูต
้ ด
ิ ต่อธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี
ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี (Issuing Bank) คือ ธนาคารผูใ้ ห้เครดิตแก่ผูซ
้ ือและรับรองทีจะชําระเงินให้กบั ผูข
้ าย โดย
การออกแอลซีเป็ นเอกสารสําคัญ
ผูข
้ ายหรือผูร้ บ
ั ผลประโยชน์ (Seller/Beneficairy) คือ บุคคลผูส
้ ง่ ออกหรือขายสินค้าและเป็ นผูท
้ าํ สัญญาซือขาย
สินค้ากับผูซ
้ ือ
ธนาคารผูแ
้ จ้งแอลซี (Advising Bank) คือ ธนาคารผูท
้ าํ การแจ้งแอลซีให้กบั ผูข
้ ายทราบตามเงือนไขทีธนาคารผู้
เปิ ดแอลซีระบุไว้
ธนาคารผูย้ ืนยันแอลซี (Confirming Bank) คือ ธนาคารผูแ
้ จ้งแอลซีหรือธนาคารอืนใดทีได้รบั อนุ ญาต และ
ยินยอมรับผิดชอบในการชําระเงินตามแอลซีเช่นเดียวกับธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี

วิธีการตรวจสอบแอลซีเบืองต้นของผูส้ ง่ ออก
How to check the L/C
ทันทีทีท่านได้รบ
ั L/C จากธนาคารผูแ
้ จ้ง (Advising Bank) ท่านควรพิจารณา L/C นันโดยยึดหลักการ
ตรวจสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. Beneficiary's Name and address ชือและทีอยูข
่ องผูส
้ ง่ ออกทีระบุมาใน L/C จะต้องถูกต้องตรงตาม
ความเป็ นจริง
2. Issuing Bank ธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C ต้องมีฐานะดีเพียงพอทีจะชําระค่าสินค้าตาม L/C ของผูส
้ ง่ ออกได้
3. Country Risks จะต้องเปิ ดมาจากประเทศทีอยูใ่ นสภาพเศรษฐกิจและการเมืองทีมันคง
4. Confirming Bank ในกรณี ทีผูส
้ ง่ ออกไม่มนใจในธนาคารผู
ั
เ้ ปิ ด L/C ควรมีธนาคารอีก ธนาคารหนึงซึง
เชือถือได้เป็ นผูร้ บ
ั รอง (Confirming Bank) ว่าจะจ่ายเงินค่าสินค้าแทนธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C หากผูส
้ ง่ ออกยืน
เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามแอลซี
5. Irrevocable L/C เป็ นชนิดของแอลซีซงมี
ึ ความหมายว่า หากผูส
้ ง่ ออกไม่ยน
ิ ยอมหรือเห็นชอบด้วยแล้ว ผูซ
้ ือ
หรือธนาคารผูเ้ ปิ ดจะยกเลิกหรือเพิกถอน L/C นันโดยลําพังเองไม่ได้
6. Subject to Uniform Custom & Practice for Documentary Credit, International Chamber of
Commerce Publication No. 500 L/C ต้องมีขอ
้ ความนี หรือข้อความทีคล้ายคลึงกันระบุไว้ซงหมายความว่
ึ
า
L/C ฉบับดังกล่าว ยอมรับนับถือมาตรฐานการตีความเงือนไข L/C ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของสภาหอการค้า
นานาชาติฉบับทีใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั
7. Expiry Date & Place อายุของ L/C ยาว เพียงพอทีผูส
้ ง่ ออกสามารถปฏิบตั ต
ิ ามเงือน ไขได้ครบถ้วน
รวมทังการจัดทําเอกสารเพือเบิกเงินค่าสินค้าได้ภายในเวลา และสถานทีทีกํา- หนดไว้
8. Presentation Date แม้จะยังอยูภ
่ ายในกําหนดอายุของ L/C ก็ตาม หาก L/C ได้กาํ หนดระยะเวลายืน
เอกสารต่อธนาคารภายหลังจากการส่งสินค้า (Shipment) ไว้ ระยะเวลานัน ๆ ต้องยาวเพียงพอทีผูส
้ ง่ ออก
สามารถจะปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขได้
9. Shipment Date L/C วัน สุดท้ายของการส่งสินค้ากําหนดไว้ว่าอย่างช้าสุดผูส
้ ง่ ออกจะต้องส่งสินค้าภาย ใน
วันทีเท่าใด ระยะเวลานันต้องยาวเพียงพอทีผูส
้ ง่ ออกสามารถรวบรวมสินค้าได้ภายในกําหนด พร้อมทังสามารถ
จัดหาพาหนะได้เรียบร้อยเพือนําส่งสินค้าให้ถงึ ปลายทางด้วย
10. Amount & Currency จํานวนเงินและสกุลเงินค่าสินค้าทีระบุใน L/C ถูกต้องและตรงตามราคาสินค้าที
เตรียมจะส่งมอบ
11. ดอกเบียทีเกิดขึนเนื องจาก Unasked Bill กรณี ทีเป็ น L/C Time, L/C จะต้องระบุให้ชดั เจนว่า ใครจะต้อง
เป็ นผูร้ บ
ั ภาระเรืองดอกเบีย
12. Quantity & Description of Goods ปริมาณสินค้าและราคาต่อหน่ วยของสินค้าจะต้องสัมพันธ์กบั จํานวน
เงินทีระบุไว้ใน L/C และรายละเอียดของสินค้านันจะต้องถูกต้องตาม L/C ด้วย
13. Documents เอกสารต่าง ๆ จะต้องจัดทําตามความต้องการของ L/C เพราะการชําระเงิน ขึนอยูก
่ บั การทํา
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
14. Transferable หากท่านประสงค์จะโอนสิทธิในการส่งสินค้าออกให้แก่ผูอ
้ น
ื L/C ต้องระบุเป็ น
Tranferable และระบุชือธนาคารทีเป็ น Transfering Bank ด้วย
15. Special Condition เงือนไขพิเศษของ L/C ซึงกําหนดให้ทา่ นปฏิบตั ต
ิ ามนัน อยูใ่ นวิสยั ทีท่านยอมรับได้
หรือไม่เพียงใด
16. Negation Restriction L/C กําหนด เงือนไขเจาะจงการรับเงินตามตัวและเอกสารส่งออกทีธนาคารใด
ธนาคารหนึงเป็ น การเฉพาะหรือไม่ หากมีทา่ นคาดว่าจะได้รบั ความสะดวกหรือไม่
17. Bank Charges L/C ได้ระบุไว้ชดั เจนหรือไม่เพียงใดว่า ภาระค่าธรรมเนี ยมธนาคาร หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
อันเกิดจากการเบิกเงินค่าสินค้าตาม L/C ผูใ้ ดจะเป็ นผูร้ บ
ั ภาระ
.
นอกจากนี รายละเอียดเงือนไขต่าง ๆ ของ L/C จะ ต้องไม่ขดั แย้งกับข้อตกลงตามสัญญาในการซือขายของท่าน
และผูซ
้ ือในต่างประเทศ เพราะเงือนไขของสัญญาในการซือขายนัน เป็ นจุดกําเนิดซึงเป็ นพืนฐานของเงือนไขใน
L/C นันเอง หากมีขอ
้ ความใดของ L/C ทีท่าน ไม่สามารถยอมรับได้ ท่านต้องติดต่อผูซ
้ ือเพือขอให้ธนาคารผู้
เปิ ด L/C แก้ไข (Amend) เงือนไขของ L/C ทีต้องการให้เรียบร้อยโดยเร็วทีสุดก่อนจะดําเนินการส่งสินค้าออก
ทังนี เพือรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านในการเบิกเงินค่าสินค้าจาก L/C ต่อไป

ในกรณี ทท่
ี านได้รบั Amendment หลักเกณฑ์ทพึ
ี งพิจารณา คือ
1. Amendment ควรได้รบ
ั แจ้งจากธนาคารผูแ
้ จ้งการเปิ ด L/C (advising Bank) คือธนาคารเดียวกันกับที
ได้รบ
ั L/C จากต่างประเทศ
2. ข้อความและเงือนไขใน L/C ทีแก้ไขนันไม่ผด
ิ ไปจากข้อตกลงของท่านกับผูซ
้ ือ หรือไม่ทาํ ให้ทา่ นเสียประโยชน์
3. หากพบข้อความใดของ Amendment ไม่อยูใ่ นวิสยั ทีท่านจะพึงรับได้ ท่านควรติดต่อ Advising Bank ทันที
เพือปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และขอคําแนะนําทีถูกต้องสําหรับการรักษาผลประโยชน์ ของท่าน
4. หากธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C ประสงค์จะขอคํายืนยันจากท่านในการยอมรับ Amendment นัน ๆ และท่านตกลง
ตามท่านควรแจ้งการยืนยันไปที Advising Bank เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันที

ี เป
่ ออก
การกําหนดเงือนไขในแอลซท
ี ็ นประโยชน์ตอ
่ ผูส
้ ง
Term and condition of L/C
การกําหนดเงือนไข และข้อตกลงในแอลซี (Term and condition ) บางประการสามารถ
ส่งผลทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผูส
้ ง่ ออกได้ เช่น
1. ทําให้ได้รบ
ั การชําระเงินรวดเร็วขึน
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3. ลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน เป็ นต้น
เงือนไขทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผูส
้ ง่ ออกสามารถสรุปได้ดงั นี
1. Expiry Place / Presentation Place แอล ซีควรระบุสถานทีหมดอายุ และสถานทียืนเอกสาร ณ ประเทศ
ของผูส
้ ง่ ออก เพือสามารถยืนเอกสารได้ทน
ั ภายในกําหนดระยะเวลา หากกําหนด ณ ประเทศของผูเ้ ปิ ดแอลซีอาจ
ทําให้ไม่สามารถยืนเอกสารได้ทน
ั ภายในกําหนดระยะเวลา เป็ นเหตุให้ปฏิบตั ผ
ิ ด
ิ เงือนไขแอลซีทาํ ให้ไม่ได้รบ
ั การ
ชําระเงินหรือได้รบั การ ชําระเงินล่าช้า
2. Type of L/C แอลซีควรกําหนดเป็ นชนิดทีเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) เพราะหากผูเ้ ปิ ดแอลซีตอ
้ งการ
ยกเลิกหรือเปลียนแปลงเงือนในแอลซี จะต้องได้รบั การยินยอมจากผูร้ บ
ั ประโยชน์ตามแอลซีกอ
่ นเสมอ
3. Issuing Bank เป็ นธนาคารทีมีสถานะทางการเงินดี (Credit Rating) หากไม่มนใจควรให้
ั
มีการยืนยัน (L/C
with Adding Confirmation) โดยธนาคารทีน่ าเชือถือ
4. Currency of Amount เป็ นสกุลเงินทีมีการกําหนดอัตราแลกเปลียนโดยธนาคาร และธนาคารสามารถเรียก
เก็บได้ (ควรตรวจสอบกับธนาคารก่อน)
5. Document Required ควร กําหนดเอกสารทีผูส
้ ง่ ออกสามารถจัดหาได้ หลีกเลียงเอกสารทีออกโดยผูเ้ ปิ ดแอล
ซีโดยมีเงือนไขว่าจะต้องส่งสินค้าทัง หมดไปให้ตรวจสอบก่อน ควรส่งเอกสารการขนส่งต้นฉบับผ่านธนาคารครบ
ทังชุดไม่ควรส่งต้นฉบับฉบับใด ฉบับหนึงโดยตรงให้กบั ผูเ้ ปิ ดแอลซี เพราะทําให้สามารถนําไปรับสินค้าที
ปลายทางได้ (Discrepancy)
6. Credit Availiable with any bank ควรกําหนดให้สามารถยืนขอขึนเงินได้กบั ทุกธนาคาร เพือเกิดความ
สะดวกในการยืนเอกสารขอขึนเงิน
7. Bank Charge หากสามารถต่อรองได้ควรให้ภาระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เป็ นของผูซ
้ ือ โดยระบุขอ
้ ความต่อไปนีใน
แอลซี "All Bank Charges outside Thailand are for Applicant Account "
8. Reimbursement Instruction ควรระบุให้ธนาคารสามารถส่งคําสังเรียกเก็บเงินได้โดยทาง telex หรือ
swift จะทําให้ธนาคารสามารถทําการเรียกเก็บเงินได้เร็วขึน โดยระบุขอ
้ ความต่อไปนี ในแอลซี "T/T
Reimbursement Allowed " หรือแอลซีกาํ หนดให้สามารถเรียกเก็บเงินได้กบั ธนาคารผูช
้ ดใช้เงิน
(reimbursing bank) เช่น แอลซีทมี
ี สกุลเงิน USD กําหนดให้สามารถเรียกเก็บเงินได้กบั ธนาคารผูช
้ ดใช้เงินที
New York USA เป็ นต้น โดยในแอลซีจะระบุขอ
้ ความดังนี " In Accordance with The Terms and
Conditions of This Credit in Reimbursement Authorised to drawn on …….(Reimbursing Bank
in New York )" เป็ นต้น

วิธีการยืนเอกสารของผูส้ ง่ ออกเพือขอขึนเงินกับธนาคาร
(Request for Negotiation / Discount of Export Bills)
หลัง จากทีผูส
้ ง่ ออกส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้ว จะต้องรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารส่งออก ตามเงือนไขและ
ข้อตกลงของแอลซี เพือยืนยันต่อธนาคารภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยยืนเอกสารทังหมดกับแอลซีตน
้ ฉบับและ

แบบฟอร์มใบคําขอยืนเอกสารเพือขอ ขึนเงิน (Request for Negotiation / Discount of Export Bills
Drawn Under Letter of Credit) โดยระบุรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี
1. วันทียืนเอกสารให้กบั ธนาคาร
2. เลขทีตัวแลกเงิน หรือเลขทีใบกํากับราคาสินค้า
3. วันทีของตัวแลกเงิน หรือวันทีของใบกํากับราคาสินค้า
4. จํานวนเงินทีขอขึนเงิน
5. เลขทีแอลซี
6. ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี
7. ระบุจํานวนเอกสารทียืนให้กบั ธนาคาร (จํานวนทีแอลซีตอ้ งการ และเพิมอีกอย่างละ 2 ใบ เพือเป็ นสําเนาให้กบั
ธนาคาร)
8. เลขทีบัญชี และสาขาทีมีบญ
ั ชีอยูท
่ จะให้
ี
ธนาคารเอาเงินเข้าบัญชี
9. กรณี มีภาระ Packing Credit กับธนาคารระบุเลขทีของ Packing Credit
10. กรณี มีการจองอัตราแลกเปลียนไว้ลว่ งหน้ากับธนาคารให้ระบุหมายเลข และอัตราแลกเปลียน
11. คําสังอืน ๆ (ถ้ามี)
12. ประทับตรา และลงนามโดยผูม
้ ีอาํ นาจของบริษท
ั
13. ระบุชือเจ้าหน้าทีของบริษท
ั และหมายเลขโทรศัพท์เพือให้ธนาคารติดต่อกลับ
เมือ ได้รบ
ั เอกสารตามทียืนมา ธนาคารจะให้บริการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ ของเอกสารกับแอล
ซีตน
้ ฉบับ และแจ้งผลการตรวจให้ทราบก่อนทีจะส่งเอกสาร ดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี

ี
่ ออก
ความเสยงเกี
ยวก ับวิธก
ี ารชําระเงินภายใต้ L/C ของผูส
้ ง
การค้าระหว่างประเทศด้วยวิธีการชําระเงินภายใต้แอลซี (Export Bill under L/C ) มีความเสียงทีผูส
้ ง่ ออกควร
จะคํานึงถึงดังนี
1. ความเสียงเกียวกับประเทศผูเ้ ปิ ดแอลซี (Country Risk)
2. ความเสียงเกียวกับธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี (Issuing Bank Risk)
3. ความเสียงเกียวกับเงือนไขและข้อตกลงในแอลซี (L/C Term and Condition Risk)
ความเสียงเกียวกับประเทศผูเ้ ปิ ดแอลซี (Country Risk)
ผู้ ส่งออกควรทราบสถานการณ์ ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศผูเ้ ปิ ดแอลซี ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบพิธีการต่าง ๆ เช่น กฎหมายควบคุมการนําเข้าสินค้าชนิดต่าง ๆ การ ควบคุมปริวรรตเงินตรา เป็ นต้น ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อการชําระเงินภายใต้แอลซีได้ ธนาคารสามารถให้บริการคําแนะนํา ปรึกษาและให้ขอ
้ มูลใน
เบืองต้นเกียวกับประเทศผูเ้ ปิ ดแอลซีแก่ผูส
้ ง่ ออกได้ หรือ ผูส้ ง่ ออกสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทีกรมการ
ค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และสถานฑูตหรือสถานกงสุลของประเทศเปิ ดแอลซี
ความเสียงเกียวกับธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี (Issuing Bank Risk)
ผูส
้ ง่ ออกควรทราบสถานะของธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีวา่ มีความสามารถในการชําระเงินอยูใ่ นระดับใด (Credit
Rating) และมีความสามารถทีจะชําระเงินตามแอลซีได้หรือไม่
.
ธนาคารมีบริการตรวจสอบสถานะของธนาคารต่างประเทศให้กบั ผูส
้ ง่ ออก โดยจะให้ขอ
้ มูลเกียวกับธนาคาร
ต่างประเทศ เช่น ผลการติดต่อทีผ่านมากับธนาคารดังกล่าวและสถานะทางการเงินต่าง ๆ หากผูส
้ ง่ ออกไม่
มันใจในธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี สามารถ ร้องขอให้ผูเ้ ปิ ดแอลซี เปิ ดแอลซีประเภททีสามารถยืนยันได้ เพือร้อง
ขอให้ธนาคารทีผูส
้ ง่ ออกมีความมันใจ ทําหน้าทียืนยันการชําระเงินตามแอลซีแทนธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี (L/C with
adding Confirmation) เมือผูส
้ ง่ ออกยืนเอกสารทีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามแอลซี
ความเสียงเกียวกับเงือนไขและข้อตกลงในแอลซี (L/C Term and Condition Risk)
ผูส
้ ง่ ออกจะต้องจัดเตรียมและยืนเอกสารทีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ จึงจะได้รบั การชําระเงิน ตามแอลซี ดัง
นันผูส
้ ง่ ออกจะต้องตรวจสอบเงือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ในแอลซีอย่างละเอียด จนมันใจว่าจะสามารถปฏิบตั ิ และ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทีแอลซีรอ้ งขอได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จะต้องรีบ
ติดต่อผูเ้ ปิ ดแอลซีเพือขอให้มีการแก้ไข (Amendment) เงือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ใน แอลซี ให้เรียบร้อย
ก่อนทีจะดําเนินการส่งสินค้า

การจัดเตรียมเอกสารส่งออกตามแอลซีของผู้สง่ ออก
>> Bill of Exchange (ตัวแลกเงิน)
ความหมาย : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 908 ได้ บัญญัตเิ อาไว้ว่า " อันว่าตัวแลกเงินคือ
หนังสือตราสารซึงบุคคลหนึงเรียกว่า ผูส
้ งจ่
ั าย สังอีกบุคคลหนึงเรียกว่า ผูจ้ ่าย ให้ใช้เงินจํานวนหนึงแก่บุคคลหนึง
หรือให้ใช้ตามคําสังของบุคคลหนึงซึงเรียกว่า ผูร้ บ
ั เงิน "
จากข้อบัญญัตข
ิ องกฎหมายข้างต้น นํามาเทียบเคียงใช้กบั เรืองของแอลซีดงั ต่อไปนี ตัวแลกเงิน (Bill of
Exchange) ที ออกตามแอลซีจะเรียกว่า ดร๊าฟท์ ซึงมีความหมายเดียวกัน การทีเรียกว่าดร๊าฟท์ก็เพือแยกแยะให้
เห็นถึงลักษณะของผูจ้ า่ ยตัวแลกเงิน ซึงธนาคารจะเข้ามารับภาระผูกพันในการจ่าย (Drawn on Bank) ตาม
เงือนไขในแอลซี
บุคคลทีเกียวข้องในดร๊าฟท์ทออกตามแอลซี
ี
ผูส
้ งจ่
ั าย (Drawer) เทียบได้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์ (Beneficiary) มักจะวางตําแหน่ งไว้ดา้ นขวามือของ
ด้านหน้าดร๊าฟท์ พร้อมประทับตราและลงนาม
ผูจ้ า่ ย (Drawee) เทียบได้กบั ธนาคารใด ๆ ซึงกําหนดให้เป็ นผูจ้ า่ ย (Drawee Bank) ตามแอลซี เช่น Drawn
on Issuing Bank / Confirming / Reimbursing Bank เป็ นต้น มักจะวางตําแหน่ งไว้ดา้ นซ้ายมือของ
ด้านหน้า ดร๊าฟท์ หลังคําว่า To…………
ผูร้ บั เงิน หมายถึง ธนาคารผูร้ บั ซือตัว (Negotiating Bank) หรือ ธนาคารผูส
้ ง่ ตัวเรียกเก็บ (Presenting
Bank) มักจะระบุชือไว้ทา้ ยคําว่า Pay to the order of......

รายละเอียดในตัวแลกเงิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 909 ได้บญ
ั ญัตค
ิ วามสมบูรณ์ แห่ง ตัวแลกเงินหรือ ดร๊าฟท์ ไว้ดงั นี
1. คําบอกชือว่าเป็ นตัวแลกเงิน (ให้ใช้คาํ ว่า ตัวแลกเงิน หรือ Bill of Exchange อย่าใช้คาํ ว่า ดร๊าฟท์ หรือ
Draft ระบุไว้ทหน้
ี าตัว ทังนี เพราะกฎหมายไทยบัญญัตไิ ว้ว่า "ตัวแลกเงิน")
2. คําสังอันปราศจากเงือนไขให้จา่ ยเงินเป็ นจํานวนแน่ นอน
3. ชือหรือยีห้อผูจ้ า่ ย
4. วันถึงกําหนดใช้เงิน (ถ้าไม่กาํ หนดไว้ให้ถือว่าให้ใช้เงินเมือเรียกเก็บ)
5. สถานทีใช้เงิน (ถ้าไม่ระบุให้เอาภูมลิ าํ เนาของผูจ้ ่าย)
6. ชือ หรือยีห้อผูร้ บ
ั เงิน หรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผูถ
้ ือ
7. วันและสถานทีทีออกตัวแลกเงิน (ถ้า ไม่ระบุวน
ั ออกให้ผท
ู้ รงตัวลงวันทีทีถูกต้องแท้จริงเอาเอง ส่วนสถานทีออก
หากไม่ได้ระบุไว้ก็ถือเอาเองว่าออก ณ ภูมลิ าํ เนาของผูจ้ า่ ย)

การจัดทําตัวแลกเงินของผูส
้ ง่ ออก
ผู้ ส่งออกสามารถจัดทําตัวแลกเงินขึนเองได้ เพือใช้เป็ นเอกสารประกอบในการขอขึนเงินตามแอลซี ซึงจะต้องมี
รายละเอียดให้ครบถ้วนตามทีได้กล่าวมาข้างต้น โดยจัดทําตัวแลกกเงินหนึงชุดจะมี 3 ใบ คือ ต้นฉบับใบที 1
ต้นฉบับใบที 2 และสําเนา
เพือ ให้ความสะดวกกับผูส
้ ง่ ออก ธนาคารได้จดั ทําแบบฟอร์มตัวแลกเงินเพือใช้เป็ นเอกสารประกอบในการขอขึน
เงิน ตามแอลซี โดยผูส
้ ง่ ออกสามารถระบุรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี
1. เลขทีตัวแลกเงิน
2. วันทีและสถานทีออกตัวแลกเงิน
3. สกุลเงินและจํานวนเงินทีขอขึนเงิน
4. เงือนไขการชําระเงิน เช่น Sight หรือ Time
5. สกุลเงินและจํานวนเงินทีขอขึนเงินทีเป็ นตัวอักษร
6. ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี เลขทีแอลซี วันทีเปิ ดแอลซี
7. ธนาคารผูจ้ ่ายเงิน โดยในแอลซีจะระบุธนาคารผูจ้ า่ ยไว้เช่น Drawn on …… Issuing Bank / Confirming
Bank หรือระบุ Drawee … Reimbursing Bank เป็ นต้น
8. ประทับตราและลงนาม
See sample, click

>> COMMERCIAL INVOICE (ใบกํากับราคาสินค้า)
เป็ น เอกสารสําคัญอย่างหนึงทีผูข
้ ายจะต้องจัดทําขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือส่งให้กบั ผูซ
้ ือและใช้กบั พิธี การส่ง
สินค้าออก รวมทังเพือประกอบกับเอกสารอืน ๆ ในการยืนเอกสารขอขึนเงินตาม L/C ข้อความในใบกํากับราคา
สินค้านัน ควรจะประกอบไปด้วยเนื อหาดังต่อไปนี
1. วันทีทีออกใบกํากับราคาสินค้านัน
2. ชือ และทีอยูข
่ องทังผูซ
้ ือ และผูข
้ าย
3. มีการอ้างอิงหมายเลขใบสังซือ หรือหมายเลขสัญญาซือขายทีได้ตด
ิ ต่อกันไว้ลว่ งหน้า ก่อนทีจะเกิดการส่งสินค้า
นัน
4. รายละเอียดของสินค้า รวมทังปริมาณของสินค้า ราคาต่อหน่ วย และราคารวม
5. นําหนักของสินค้า เครืองหมายการจัดส่งสินค้า (Shipping Marks) จํานวนของหีบห่อ และหมายเลขต่าง ๆ
บนหีบห่อ
6. ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Incoterms) เช่น CIF Tokyo หรือ CIP Tokyo
7. การ แยกแยะค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งสินค้าทีได้ตกลงกันไว้แล้วในขันเสนอขายสินค้า เช่น ค่าระวาง ค่า
ประกันภัย ค่าขนส่งภายในประเทศผูข
้ าย และอืน ๆ หากซือขายสินค้าและบริการหลายอย่างรวมกัน
8. ข้อตกลงในการชําระเงิน (Terms of Payment) เช่นชําระด้วย L/C at Sight หรือ USANCE ระยะเวลากี
วัน
9. สถานทีทีบรรทุกสินค้าเข้าระวาง และสถานทีทีจะขนถ่ายสินค้าออกจากระวาง (Port of Loading หรือ
Discharge)
10. คํารับรอง หากเงือนไขใน L/C ต้อง การให้ใบกํากับราคาสินค้านันเป็ นชนิดทีต้องรับรองข้อความอย่างใด
อย่างหนึง ด้วย เพือทีผูส
้ งเข้
ั าจะได้นําไปใช้ในพิธีการนําเข้าต่าง ๆ เช่น รับรองแหล่งกําเนิดของสินค้า รับรอง
ค่าธรรมเนี ยมของตัวแทนทีจะเรียกเก็บเพิมขึน และค่าใช้จ่ายอย่างอืน ๆ ทีได้เกิดขึนจริง
See sample, click
>> BILL OF LADING (ใบขนส่งสินค้าทางทะเล)
ความหมายของ B/L สามารถอธิบายความหมายของ B/L ด้วยสาระสําคัญ 3 ประการ ดังนี
1. เป็ นใบรับ (Receipt) ของบริษท
ั ทีทําการขนส่ง ออกให้แก่ผูส
้ ง่ ของ (Shipper) และ ยอมรับว่าได้รบั สินค้าตาม
สภาพภายนอกของหีบห่อทีเห็น หรือตามทีผูส
้ ง่ ของได้แจ้งไว้ ระบุประเภทของสินค้าทีได้รบ
ั ไว้ตามใบกํากับสินค้า
ทีผูส
้ ง่ ของนํามาแสดง
2. เป็ นหนังสือสัญญา (Contract) ระหว่างผูท
้ ีทําการขนส่งกับผูส
้ ง่ ของว่าจะทําการส่งมอบสินค้า ให้ตามคําสังของ
ผูส
้ ง่ ของ (To order of Shipper) จาก ต้นทางไปยังปลายทางทีผูส
้ ง่ ของได้กาํ หนดไว้ ซึงโดยลักษณะของใบตรา
ส่งทัว ๆ ไป จะมีขอ
้ ความอยูท
่ งด้
ั านหน้า และด้านหลัง ด้านหน้านันจะเป็ น
รายการเกียวกับสินค้าทีรับทําการขนส่ง ส่วนด้านหลังจะเป็ นข้อความสัญญาว่าด้วยการขนส่ง
3. เป็ นตราสารแสดงสิทธิของผูท
้ รง (Document of Titel) ใคร ก็ตามทีเป็ นผูท
้ รงใบตราส่งสินค้าใด สินค้าก็เป็ น
ของคนนัน ถ้าจะโอนสิทธิให้ใครก็กระทําได้โดยการสลักหลังใบตราส่ง ซึงถือว่าเป็ นเอกสารทีโอนเปลียนมือกันได้
(Negotiable Document)
รายละเอียดของ B/L
โดยทัวไปแล้ว Bill of Lading จะต้องประกอบด้วยข้อความ
1) ชือผูส
้ ง่ สินค้า (Shipper)
2) ชือรับตราส่ง (Consignee)
3) ชือผูท
้ จะต้
ี องแจ้งให้ทราบ (Notify Party)
4) ชือเรือ และเทียวเรือ (Vessel Voyage)
5) สถานทีรับสินค้า (Place of Initial Receipt)
6) เมืองท่าทีสินค้าจะลงเรือ (Port of Loading)
7) เมืองท่าทีสินค้ายกลงจากเรือ (Port of Discharge)
8) สถานทีปลดปล่อยสินค้า (Place of Delivery)
9) เมืองทีทีสินค้ามีการขนถ่ายมากกว่า 1 เทียวเรือ (Transhipment Port)
10) รายละเอียดของสินค้า
- เครืองหมาย หีบห่อ (Shipping Mark)
- รายการสินค้า (Description of Goods)
- นําหนัก และปริมาตร (Weight & Measurement)
- จํานวนของสินค้า (Number of Packages)

11) เงือนไขในการชําระค่าระวางเรือ (Term of Payment) เช่น (Prepaid) หรือ (Collect) มีบางกรณี ที
ค่าใช้จา่ ยจะจ่ายทีประเทศทีสาม (Freight Payable at Third Collection)
12) รายละเอียดของค่าใช้จา่ ยพร้อมอัตราแลกเปลียนเงินตรา
13) วันทีสินค้ายกลงเรือ (On Board Date)
14) วันออกใบตราส่ง (Issuing Date) บางบริษท
ั อาจจะไม่มี
15) จํานวนใบตราส่งตัวจริง (Original B/L) และ (Copy B/L)
16) เลขทีใบตราส่งสินค้า (B/L Number)
17) เลขทีใบจองเรือ (Booking Number) บางบริษท
ั เท่านัน
18) เบอร์ตู้ และหมายเลขแถบประทับตราของบริษท
ั เรือ (Container and seal number)
19) สถานภาพของการบรรจุหีบห่อ (Type of Movement) เช่น CFS/CY, CY/CY ฯลฯ
20) ลายมือชือนายเรือ หรือตัวแทนบริษท
ั เรือ
See sample, click
.
>> AIRWAY BILL (ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ)
เป็ นใบตราส่งสินค้าทางอากาศ มีคุณสมบัตแ
ิ ตกต่างจาก Ocean Bill of Loding เพราะเป็ นเพียงใบรับขน
(Receipt) และสัญญาขน (Contract) เท่านัน ไม่สามารถจะนํามาใช้เป็ นเอกสารแสดงสิทธิ (Title Document)
อย่างไรก็ตาม (Airway Bill) นี ใช้เพือเป็ นหลักฐานแสดงถึงรายละเอียดของสินค้าและรายละเอียดเกียวกับการ
บิน รวมทังใช้แสดงนําหนักของสินค้าทีขน บริษท
ั การบินจะออกต้นฉบับ 3 ใบ
ใบ แรกและใบทีสองจะใช้สง่ ไปพร้อมกับสินค้า เมือถึงปลายทางใบแรกสําหรับตัวแทนสายการบิน ใบทีสองสําหรับ
แจ้งลูกค้าสําหรับให้มารับพร้อมกับ Air Cargo Delivery Order (D/O) ซึงตัวแทนสายการบินจะออกที
ปลายทางตามรายละเอียดใน Airway Bill ดังกล่าว Air Cargo Delivery Order ปลายทางนี เองจะเป็ นเอกสาร
สิทธิทีสามารถจะใช้สลักหลังเปลียนมือผูท
้ รงกันได้ (Negotiable) ส่วน Airway Bill ต้นฉบับทุกใบจะจดแจ้ง
ตัวเองไว้เลยว่าเป็ น Non Negotiable Airway Bill สําหรับ Airway Bill
ใบทีสามนัน จะออกมาเพือมอบให้แก้ผูส
่ ง่ ออกนําไปใช้ประกอบในการยืนขอขึนเงินภายใต้ L/C กับธนาคารต่อไป
การตรวจสอบ Airway Bill
หาก L/C เรียกร้องให้ยืน Airway Bill ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืนใน L/C แล้ว
1.ธนาคารจะรับเอกสารซึงไม่ว่าจะใช้ชือเอกสารว่าอะไรก็ตามทีแสดงให้เห็นถึงชือของ Carrier
2. มีการลงชือ หรือได้รบั รองแล้วด้วยวิธีการอืน ๆ โดย
- Carrier หรือ
- ตัวแทนทีได้รบั การแต่งตังให้กระทําการแทน Carrier
3. ระบุว่าสินค้าได้ถูกรับไว้เพือรอขนแล้ว และ
4. กรณี ที L/C เรียกร้องให้เอกสารมี Actual Dispatch Date ทีแท้จริงนันสามารถแสดงให้เห็นได้ดว้ ยการมี
หมายเหตุวน
ั ทีดังกล่าวเพิมเติมลงไว้ Dispatch Date ทีได้ระบุไว้ใน Air Transport Document นี ให้ถือเป็ น
วัน Shipment Date ข้อความทีปรากฏอยูใ่ นช่องของ Air Transport Document (ซึงบอกไว้วา่ Carrier จะ
เป็ นผูใ้ ช้ช่องนี เท่านัน "For Carrier Use Only" หรือข้อความคล้ายกัน) ซึงเกียวกับเทียวบิน หรือวันทีออกบิน
จะไม่นํามาพิจารณาเป็ นการแสดงหมายเหตุของ dispatch date ในกรณี อน
ื ๆ วันทีออก Air Transport
Document ให้ถือว่าเป็ นวัน Shipment Date และ
5. ระบุทา่ อากาศยานต้นทาง และปลายทางเหมือนเช่นทีระบุไว้ใน L/C และ
6. ปรากฏว่าเป็ นต้นฉบับสําหรับผูส
้ ง่ มอบสินค้า ถึงแม้ว่าใน L/C จะระบุให้ยืนแสดงต้นฉบับทังสํารับ หรือ
ข้อความคล้าย ๆ กันนี ก็ตามและ
7. มี ข้อตกลงและเงือนไขของการรับขนระบุไว้ครบถ้วน หรือระบุไว้แค่เพียงบางเงือนไขโดยใช้การอ้างอิงไปถึง
แหล่งอืน หรือเอกสารอืนซึงนอกเหนื อไปจาก Air Transport Document ธนาคารไม่ตอ
้ งตรวจข้อความของ
ข้อตกลง และเงือนไขเช่นว่านัน และ
8. มีขอ
้ ความอืน ๆ เป็ นไปตามทีเครดิตกําหนดไว้
See sample, click

>> CERTIFICATE OF ORIGIN (ใบรับรองถินกําเนิดสินค้า)
เป็ น ใบรับรองแหล่งกําเนิดของสินค้า ใช้เพือขดลดหย่อนตามสิทธิพิเศษทางภาษี อากรในประเทศทีนําเข้า อีกทัง
เพือใช้พิสูจน์ตวั สินค้าว่าไม่ขดั ต่อกฏเกณฑ์การนําเข้าของประเทศ ผูอ
้ อกเอกสารชนิดนี จะเป็ นใครก็ได้แล้วแต่
เงือนไขใน L/C เช่น ให้ออกโดยองค์การของรัฐ ส่วนราชการ สภาหอการค้า บริษท
ั คนกลาง หรือสํานักงาน
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทีไว้ใจได้ การตรวจสอบเอกสารยึดหลักให้เป็ นไปตามเงือนไขและข้อตกลงของ L/C
และไม่ขดั แย้งกับเอกสารอืน ๆ

See sample, click
>> CERTIFICATE OF WEIGHT (ใบรับรองนําหนัก)
เป็ น ใบแสดงนําหนักของสินค้าทังจํานวน ผูอ
้ อกเอกสารชนิดนี จะเป็ นใครก็ได้ เช่น ออกโดยบริษท
ั คนกลาง หรือ
สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือส่วนราชการสภาหอการค้า การรับรองนี สามารถประทับ หรือแสดงไว้ใน
Airway Bill หรือใบรับขนประเภทอืน ๆ นอกจากใบรับขนทางทะเลก็ยอ
่ มได้แต่หาก L/C ระบุวา่ ต้องทําแยก
ใบรับรองนําหนัก ก็ตอ
้ งทําแยกต่างหาก การตรวจสอบเอกสารนีให้ยด
ึ ตามหลักเงือนไขและข้อตกลงของ L/C และ
ไม่ขดั แย้งกับเอกสารอืน
>> PACKING LIST (ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ)
เป็ น ใบแสดงจํานวนบรรจุหีบห่อ ไม่มีราคาสินค้าเข้ามาเกียวข้อง ซึงมักใช้ในกรณี จาํ นวนนําหนักหรือชนิดของ
สินค้าทีส่งมาแตกต่างกันมาก สินค้าแต่ละอย่างมักแยกกันไว้คนละหีบห่อ แล้วแสดงรายการแยกแต่ละหีบห่อไว้
อย่างชัดเจน การระบุนําหนักจะระบุแยกเฉพาะนําหนักของสินค้า (Net Weight) และนําหนักของสินค้าบวกด้วย
นําหนักหีบห่อ (Gross Weight) ศุลการักษ์ จะสุม
่ หีบห่อกับ Packing List นัน ๆ มาตรวจสอบ หากเห็นว่าการ
สุม
่ ตรวจสอบนันมีความถูกต้องอาจอนุโลมให้ทีเหลือถูกต้อง ไม่ตอ
้ งตรวจสอบหีบห่ออืน ๆ อีกต่อไป การตรวจสอบ
เอกสารให้ยด
ึ หลักถูกต้องตามข้อตกลง และเงือนไขใน L/C และไม่ขดั แย้งกับเอกสารอืน
See sample, click
>> WEIGHT LIST (ใบแสดงรายการนําหนัก)
เป็ นใบแสดงรายละเอียดนําหนักของสินค้าแต่ละหน่ วย (Unit Weight) ซึงแตกต่างจาก Certificate of Weight
ซึงแสดงนําหนักของสินค้าทังจํานวน (Total Weight) บางครัง Weight List นี อาจระบุเงือนไขไว้ให้รวมกับ
Packing List ก็ได้ การตรวจสอบเอกสารนีให้ยด
ึ หลักถูกต้องตามข้อตกลงและเงือนไขใน L/C และไม่ขดั แย้งกับ
เอกสารอืน
>> CERTIFICATE OF INSPECTION (ใบรับการตรวจสอบมาตราฐาน)
เป็ นใบรับรองการตรวจสอบมาตรฐานออกโดยหน่วยงานใด ๆ ก็ได้ตามจะระบุไว้ในเงือนไขของ L/C การ
ตรวจสอบเอกสารนี ยึดหลักเกียวกับข้อตกลงทีผ่านมา
>>BENEFICIARY'S CERTIFICATE (ใบรับรองของผูร้ บ
ั ประโยชน์)
เป็ น ใบรับรองทีผูร้ บั ประโยชน์ออกเองเพือรับรองว่า ได้กระทําตามข้อตกลงและเงือนไขตามทีกําหนดให้แล้ว และ
มักจะต้องแสดงเอกสารอืน ๆ เป็ นหลักฐานควบด้วย การตรวจสอบเอกสารยึดหลักเดียวกันกับข้อตกลงทีผ่านมา

การโอนแอลซ ี Transferable Letter of Credit
ความหมายของการโอนแอลซี (Transferable L/C)
โดยปกติแล้วผูร้ บั ประโยชน์ (Beneficiary) ตามแอลซียอ
่ มมีสท
ิ ธิ (Right) ทีจะได้รบ
ั การชําระเงินตามแอลซีและ
มีภาระความรับผิดชอบ (Responsibility) ทีจะต้องปฏิบตั ต
ิ ามเงือน ไขและข้อตกลง (Term and condition)
ของแอลซี ดังนันการโอนแอลซี (Transferable L/C) หมายถึง การทีผูร้ บ
ั ประโยชน์ (First Beneficiary) ร้อง
ขอให้ธนาคารทีได้รบ
ั มอบหมาย (Transfering Bank) ทําการโอนสิทธิทตนพึ
ี
งได้รบั และภาระความรับผิดชอบ
ของตนดังกล่าวข้างต้นเพียงบางส่วนหรือทังหมดของแอลซีไปให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์รายอืน (Second
Beneficiary) แอลซีจะสามารถโอนได้ตามคําร้องขอของผูร้ บั ประโยชน์ (First Beneficiary) ก็ตอ
่ เมือ
ธนาคารทีออกแอลซี (Issuing Bank) ฉบับนันระบุคาํ ว่า "Transferable" และแต่งตังธนาคารทีจะทําหน้าทีโอน
แอลซี (Transfering Bank) ไว้ในแอลซี
ลักษณะของการโอนแอลซี
เมือผูร้ บั ประโยชน์ได้รบ
ั แอลซี สามารถทําการโอนสิทธิในแอลซีได้ 3 ลักษณะดังนี
1. โอนแอลซีทงหมด
ั
เป็ นการโอนสิทธิทงหมดในแอลซี
ั
ของผูร้ บั ประโยชน์ รายแรกไปให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์ รายอืน
ทําให้การส่งสินค้าทังหมดตามจํานวนเงินในแอลซีแทน
2. โอนแอลซีแบบบางส่วน (Transferable with Non Substitution of Invoice) เป็ น การโอนสิทธิบางส่วน
ในแอลซีของผูร้ บั ประโยชน์ รายแรกให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์ ราย อืน โดยทีผูร้ บ
ั ประโยชน์ รายแรกไม่ตอ
้ งทําตัวและ
บัญชีราคาสินค้า (Invoice) มา สับเปลียน ซึงผูร้ บั โอนนันต้องเป็ นผูร้ บ
ั โอนเพียงแรกทอดเดียว ผูร้ บ
ั โอนจะนําไป
โอนต่ออีกไม่ได้ เว้นแต่จะโอนกลับมายังผูร้ บั ประโยชน์รายแรก แต่การโอนบางส่วนของแอลซีให้แก่ผรู้ บ
ั โอน

มากกว่าหนึงรายย่อมกระทําได้หากแอล ซีฉบับนันอนุ ญาตให้สง่ สินค้าเป็ นบางส่วนได้ (Partial Shipments
Allowed) แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินจํานวนเงินรวมของแอลซีฉบับนัน
3. โอนแอลซีแบบ Sub Invoice (Transferable with Substitution of Invoice) เป็ น การโอนสิทธิบางส่วน
ในแอลซีของผูร้ บั ประโยชน์ รายแรกให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์ ราย อืน โดยทีผูร้ บ
ั ประโยชน์ รายแรกต้องทําตัวและบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) มา สับเปลียน ซึงวิธีนีเป็ นวิธีหนึงทีผูร้ บั ประโยชน์ รายแรกสามารถปกปิ ดข้อความสําคัญ
หรือเปลียนแปลงเงือนไขต่าง ๆ ของแอลซีได้ดงั นี
1. จํานวนเงินของแอลซี (L/C Amount)
2. ราคาสินค้าต่อหน่วยทีระบุไว้ในแอลซี (Unit Price)
3. วันหมดอายุของแอลซี (Expiry Date)
4. ช่วงระยะเวลาทีต้องยืนเอกสารให้กบั ธนาคาร (Period for Presentation)
5. กําหนดวันส่งสินค้า (Period for Shipment)
6. อัตราร้อยละของวงเงินคุม
้ ครองภัย (Insurance cover Persentage)
7. ชือ ผูข
้ อเปิ ดแอลซีสามารถแทนทีได้ดว้ ยชือของผูร้ บ
ั ประโยชน์ รายแรก แต่ถา้ แอลซีระบุไว้เป็ นการเฉพาะว่า
ชือของผูข
้ อเปิ ดแอลซีตอ
้ งปรากฏในเอกสารก็ตอ
้ งให้มีชือเป็ นไปตามที เงือนไขกําหนดไว้
ประโยชน์ของการโอนแอลซี
1. ผูส
้ ง่ ออกสามารถโอนแอลซีไปให้ผูอ
้ นได้
ื
หากตนไม่พร้อมทีจะส่งสินค้าให้ผซ
ู้ ือ
2.ให้ ประโยชน์ตอ
่ ผูซ
้ ือในการมาจัดตังตัวแทนจัดซือสินค้าในประเทศ โดยโอนแอลซีทีเปิ ดมาจากสํานักงานของ
ตนในต่างประเทศให้แก่ผูข
้ ายรายย่อยใน ประเทศจัดส่งแทน
3.บริษท
ั ทีเป็ นตัวแทนนายหน้า สามารถใช้ประโยชน์จากการโอนแอลซีไปให้ผูข
้ ายรายอืน ใน การหารายได้จาก
ค่าธรรมเนี ยม

Assignment of Proceeds (การโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซี)
ความหมายของการโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซี (Assignment of Proceeds)
ผูร้ บั ประโยชน์ ตามแอลซี (Beneficiary) สามารถทีจะขอโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซีไปให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์
รายอืน ๆ แม้วา่ แอลซีฉบับนันไม่ได้ระบุคาํ ว่า "Transferable" ไว้กต
็ าม แต่ทงนี
ั ผูร้ บั ประโยชน์ตามแอลซี
ยังคงมีภาระความรับผิดชอบ ทีจะต้องปฏับติตามเงือนไขและข้อตกลงในแอลซีอยูเ่ ช่นเดิม
ดังนันการโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซีหมายถึง การทีผูร้ บ
ั ประโยชน์ตามแอลซี หรือเรียกว่า ผูโ้ อนสิทธิการรับ
เงิน (Assignor) ร้องขอให้ธนาคาร (Assignment Bank) ทําการโอนสิทธิการรับเงินทีเรียกเก็บได้ตามแอลซี
ไปให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์รายอืน ๆ หรือเรียกว่า ผูร้ บั สิทธิการโอน (Assignee)
.
ธนาคาร ทีทําหน้าทีโอนสิทธิการรับเงินตามคําร้องขอดังกล่าว มีภาระหน้าทีทีจะต้องโอนเงินให้กบั ผูร้ บ
ั สิทธิการ
โอนตามจํานวนเงินทีได้มี การขอโอนไว้ โดยทังนี ผูร้ บั ประโยชน์ ตามแอลซีจะต้องดําเนินการจัดทําเอกสารส่งออก
ตามเงือนไขและข้อ ตกลงของแอลซี และยืนให้ธนาคารส่งเอกสารดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี
(Issuing Bank) และได้รบั การจ่ายเงินมาเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
ลักษณะของการโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซี
เมือผูร้ บั ประโยชน์ได้รบ
ั แอลซี สามารถยืนแอลซีตน
้ ฉบับและใบคําขอการโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซี
(Application for Assignment of Proceeds) เพือ ขอให้ธนาคารทําการยืนยันการโอนสิทธิดงั กล่าว โดย
ธนาคารจะทําการรับรองการโอนสิทธิการรับเงินตามแอลซีในใบคําขอดังกล่าว แล้วส่งมอบให้กบั ผูร้ บั สิทธิการโอน
ถือไว้เป็ นหลักฐานในการรับเงิน และธนาคารจะถือแอลซีตน
้ ฉบับไว้
ผู้ รับสิทธิการโอนเงินจะได้รบั เงินตามจํานวนทีได้มีการขอโอนไว้ ก็ตอ
่ เมือผูร้ บ
ั ประโยชน์ตามแอลซีได้จดั ทํา
เอกสารส่งออกตามเงือนไข และข้อตกลงของแอลซี แล้วนํามายืนให้ธนาคารเพือส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินกับ
ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี และธนาคารได้รบ
ั ชําระเงินจากธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีแล้วเท่านัน
ประโยชน์ ทผู
ี ส
้ ง่ ออกจะได้รบ
ั
ผูส
้ ง่ ออกไม่ตอ
้ งใช้เงินทุนส่วนตัวในการสังซือสินค้าจากผูผ
้ ลิต โดยสามารถใช้การโอนสิทธิการรับเงินภายใต้แอลซี
ให้กบั ผูผ
้ ลิตแทน

Letter of Credit with adding confirmation (การยืนยันแอลซี)
ความหมาย
โดยปกติแล้วธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี (Issuing Bank) มี ภาระความรับผิดชอบทีจะต้องชําระเงินตามแอลซีให้กบั
ผูร้ บั ประโยชน์ หากผูร้ บั ประโยชน์ ยืนเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามเงือนไขและข้อตกลงของแอลซี แต่
ในบางครัง ผูร้ บ
ั ประโยชน์ อาจไม่มนใจในสถานะของธนาคารผู
ั
เ้ ปิ ดแอลซีวา่ จะสามารถชําระ เงินตามแอลซีได้
ผูร้ บั ประโยชน์ สามารถทีจะร้องขอไปยังผูข
้ อเปิ ดแอลซี (Applicant) สังให้ธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี เปิ ดแอลซีชนิดที
สามารถยืนยันได้ (With add Confirmation) พร้อมทังแต่งตังธนาคารทีจะทําหน้าทียืนยันแอลซีฉบับนัน
(Confirming Bank) เพือ ทําการยืนยันการชําระเงินตามแอลซีแทนธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์
เมือยืนเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามเงือนไข และข้อตกลงของแอลซี
ดังนันการยืนยันแอลซี (L/C with adding confirmation) หมาย ถึง การทีธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีแต่งตังธนาคาร
อีกธนาคารหนึง เข้ามาทําหน้าทียืนยันการชําระเงินตามแอลซีแทนตนให้กบั ผูร้ บ
ั ประโยชน์ เมือผูร้ บั ประโยชน์ ยืน
เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามเงือนไข และถูกต้องตามแอลซี
ลักษณะของการยืนยันแอลซี
เมือ ธนาคารได้รบ
ั แต่งตังจากธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซีให้เป็ นผูท
้ าํ หน้าทียืนยันแอลซี ผูร้ บ
ั ประโยชน์ สามารถ ยืนแอลซี
ต้นฉบับพร้อมใบคําขอการยืนยันแอลซี (Application for add Confirmation) ให้กบั ธนาคาร และธนาคารจะ
ทําการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การยืนยันแอลซี เมือผ่านการพิจารณา ธนาคารจะทําการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
(Commission of Add Confirm) จากผูข
้ อเปิ ดแอลซี (Applicant) หรือผูร้ บั ประโยชน์ (Benficiary) ทังนี
ขึนอยูแ
่ อลซีระบุวา่ เป็ นภาระของใคร หลังจากนันจะทําการยืนยันแอลซี ด้วยข้อความทีว่า "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" ซึงหมายความว่า ธนาคารจะทําการชําระเงิน
ให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์ เมือผูร้ บั ประโยชน์ ยืนเอกสาร ทีถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามเงือนไข และข้อตกลงของ
แอลซี
ประโยชน์ ทผู
ี ส
้ ง่ ออกจะได้รบ
ั
ผูส
้ ง่ ออกมีความมันใจทีจะได้รบั การชําระเงินหากยืนเอกสารทีถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ ตามเงือนไข และ
ข้อตกลงของแอลซี

INCOTERMS 1990

ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
INCOTERMS หรือ International Commercial Terms เป็ น ข้อตกลงในการส่งมอบทางการค้าระหว่าง
ประเทศทีผูซ
้ ือ และผูข
้ ายต้องนํามาระบุไว้ในสัญญาซือขายเพือจะได้ทราบถึงหน้าที ซึงแต่ละฝ่ ายต้องปฏิบตั แ
ิ ก่กน
ั
ฉะนันก่อนทีจะทําการตกลงซือขายทุกครัง คูค
่ า้ จึงควรทีจะคํานึงถึงข้อตกลงในการส่งมอบเป็ นลําดับแรก โดย
พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยทีเกียวข้อง เช่น อํานาจต่อรองของแต่ละฝ่ าย การขนส่งทีมีไว้บริการ กฎเกณฑ์ในการ
นําเข้า - ส่งออกของประเทศทีเกียวข้อง การได้เปรียบจากขีดความสามารถ และความชํานาญของแต่ละฝ่ าย
รวมทังราคาสินค้าทีจะเพิมหรือลดลงในแต่ละข้อตกลง (Term)
การนํา INCOTERMS มา ใช้นนทํ
ั าให้สามารถทราบได้แน่ชดั ว่าฝ่ ายใดเป็ นผูร้ บ
ั ภาระค่าใช้จา่ ย และความเสียง
ต่ออุบตั ภ
ิ ยั หรือการสูญหายในระหว่างการเคลือนย้ายตัวสินค้าจากมือผูข
้ ายไปยังผูซ
้ ือ ซึงผูข
้ ายจะหมดภาระลงก็
ต่อเมือส่งมอบสินค้าให้ถงึ ณ จุดทีได้กาํ หนดขึนไว้
สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) ได้ทาํ การปรับปรุง INCOTERMS ในปี
ค.ศ. 1990 โดยจัดแบ่งออกเป็ น 4 กลุม
่ ดังนี
กลุ่มที 1 หรือ GROUP E. ประกอบด้วยข้อตกลง
EXW : EXWORK
กลุ่มที 2 หรือ GROUP F. ประกอบด้วยข้อตกลง
FCA : FREE CARRIER
FAS : FREE ALONGSIDE SHIP
FOB : FREE ON BOARD

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

1. EXW : EX WORKS
ให้ระบุสถานทีซึงผูข
้ ายมีสน
ิ ค้าจะส่งมอบต่อท้ายคํานี เช่น EXW , CHEING-MAI, THAILAND
หมายความว่า ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือส่งมอบสินค้าให้ผูซ
้ ือ ณ สถานทีของผูข
้ ายเอง เช่น ทีโรงงานหรือ
คลังสินค้าของผูข
้ าย (Works / Factory / Warehouse) ซึงผูข
้ ายไม่ตอ
้ งรับผิดชอบในการขนสินค้า พาหนะผู้
ซือเป็ นผูจ้ ดั หามา ผูข
้ ายจะต้องจัดหา Commercial Invoice หรือข้อมูลจัดส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทมี
ี ผลใช้ได้
เทียบเท่า Commercial Invoice
ข้อ ตกลงนีผูข
้ ายมีภาระรับผิดชอบน้อยมาก จึงเหมาะใช้กบั ธุรกิจขนาดกลางและเล็กทีไม่ชอบติดต่อเรืองพิธีการ
ส่งออกและ การขนส่งใด ๆ ส่วนผูซ
้ ือต้องมีภาระจ่ายค่าสินค้าตามทีสัญญาไว้ ต้องจัดพาหนะมารับและขนสินค้า
รวมทังต้องทําการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยค่าใช้ จ่ายของตนเองทังหมด ข้อตกลง EXW นีสามารถนําไปใช้กบั
การขนส่งทุกรูปแบบหรือแม้กระทัง Multimodal Transport

2. FCA : FREE CARRIER
ให้ระบุสถานทีซึงผูข
้ ายต้องนําสินค้าไปส่งมอบให้อยูใ่ นความดูแลของบริษท
ั รับขนส่ง เช่น FCA, Bangkok หรือ
FCA,Evergreen, Rama IV Rd., Bangkok
หมายถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือส่งมอบสินค้าให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริษท
ั ผูร้ บั ขน (Carrier) รายแรก
ณ สถานทีซึงผูซ
้ ือระบุไว้ รวมทังจะต้องผ่านพิธีการและเสียภาษี สง่ ออกให้ดว้ ย ในกรณีทีผูซ
้ ือไม่ได้กาํ หนดจุดที
แน่ นอนไว้ ผูข
้ ายก็จะต้องเลือกนําส่งภายในสถานทีหรือภายในบริเวณที Carrier สามารถ มารับสินค้าไปอยูใ่ น
ความดูแลของตนได้ ข้อตกลงนี ผูข
้ ายอาจมีบทบาทเข้ามาช่วยจัดการจองยานพาหนะ โดยทีผูซ
้ ือจะต้องเป็ นผูจ้ า่ ย
และรับภาระในความเสียงต่ออุบตั ภ
ิ ยั ทังหลาย เอง รวมทังหากสินค้าใดจําเป็ นต้องใช้ใบอนุ ญาตส่งออกหรือต้องเสีย
ภาษี สง่ ออกใด ๆ ผูข
้ ายก็จะต้องดําเนินการให้สาํ เร็จลุลว่ งไป โดยค่าใช้จ่ายทังหมดเป็ นของผูข
้ ายเอง
ส่วนผูซ
้ ือจะต้องจัดการจองและจ่ายค่าระวาง (อาจ ขอร้องให้ผูข
้ ายช่วยติดต่อโดยผูร้ บ
ั ซือรับภาระจ่ายค่าระวาง) ผู้
ซือยังจะต้องจัดทําและจ่ายค่าประกันภัยสินค้าถ้าตนเองต้องการ รวมทังจัดการผ่านพิธีการและเสียภาษี นําเข้า
ประเทศของตนด้วย ผูซ
้ ือต้องแจ้งชือของ CARRIER และสถานทีซึง CARRIER ตัง อยูต
่ อ่ ผูข
้ าย ผูซ
้ ือต้องจอง
และจ่ายค่าระวางเมือมีการขนส่งสินค้าทีปลายทางแล้ว การจองระวางนันอาจร้องขอผูข
้ ายหรือตัวแทนใด ๆ ใน
ประเทศผูข
้ ายเป็ นคนดําเนินการให้ โดยทีผูซ
้ ือต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และรับภาระความเสียงต่ออุบตั ภ
ิ ยั หรือ
อาจจะแบ่งเบาภาระความเสียงไปให้บริษท
ั ประกันภัยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยยอม เสียค่าเบียประกันบ้าง
3. FAS: FREE ALONGSIDE SHIP
ให้ระบุทา่ เรือทีซึงผูข
้ ายต้องนําสินค้าไปส่งมอบไว้ FAS, BANGKOK PORT
หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือนําสินค้าส่งมอบไว้ทีข้างเรือเดินทะเล ซึงจอดอยู่ ณ ทีท่าเทียบเรือ หรือผูข
้ าย
อาจจะนําส่งไว้ในเรือเล็กหรือเรือท้องแบน (Lighter) ณ ท่าเรือทีระบุไว้ รับใบรับมาจากจุดทีเกียวข้อง แล้วนําใบ
รับนันแสดงกับผูซ
้ ือ ใบรับนันต้องมีขอ
้ ความจดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกส่งให้ไว้ทีข้างเรือแล้ว ผูซ
้ ือจะต้องรับภาระ
ค่าใช้จา่ ยและความเสียจากจุดทีผูข
้ ายนําสินค้ามาส่ง มอบ ผูซ
้ ือจะต้องเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการและเสียภาษี สง่ ออก (อย่า
ใช้ขอ
้ ตกลงนี ถ้าผูซ
้ ือไม่มีความสามารถเรืองพิธีการส่งออก) ผูซ
้ ือมีหน้าทีเลือกและกําหนด CARRIER จองและ

จ่ายค่าระวางเรือ รวมทังหากสินค้าต้องมีการขออนุ ญาตส่งออก ผูซ
้ ือยังจะต้องเป็ นคนหาใบอนุ ญาตส่งออกและ
เป็ นคนจ่ายภาษี สง่ ออกเสียด้วย
ผู้ ซือใดทีต้องการให้บริษท
ั ประกันแบ่งเบาภาระความเสียงทีตนเองต้อง
แบกรับ อยูก
่ ็สามารถติดต่อทาบทามไว้แต่เนิน ๆ การดําเนินการต่าง ๆ นี ผูซ
้ ือย่อมสามารถกระทําการผ่าน
ตัวแทนหรือนายหน้ารับขนหรือบริษท
ั ขนส่งก็ได้ นอกจากนัน ผูซ
้ ือยังจะต้องผ่านพิธีการและเสียภาษี นําเข้า
ประเทศของตนอีกด้วย
ข้อ ตกลงนีใช้ได้ทงการขนส่
ั
งทางทะเลระหว่างประเทศและการขนส่งทางนําภายใน ประเทศ ส่วนการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผูซ
้ ือกับผูข
้ ายนันเหมือนกับใน EXW
4. FOB : FREE ON BOARD
ให้ระบุทา่ เรือทีส่งต่อท้าย เช่น FOB, BANGKOK PORT
หมายถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้นําสินค้าไปส่งมอบลงไว้ในเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือทีระบุไว้ รวมทังผ่านพิธี
การและเสียภาษี สง่ ออก หากสินค้าต้องขออนุ ญาตส่งออกก็ตอ้ งจัดหาใบอนุ ญาตส่งออก หากมีภาษี สง่ ออกก็ตอ
้ ง
ชําระค่าภาษี นนด้
ั วย (ผูข
้ ายต้องจัดหาใบรับประเภท CLEAN ON BOARD ให้ดว้ ยเพราะเป็ นทีต้องการของผู้
ซือสําหรับข้อตกลง FOB นี หรือแม้แต่ขอ
้ ตกลง CFR หรือ CIF ก็ตาม)
ส่วนผูซ
้ ือ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสียงจากจุดทีผูข
้ ายนําสินค้ามาส่งมอบไว้ในระวาง ผูซ
้ ือต้องเป็ นผู้
เลือกจองและกําหนด Carrier เอง ต้องจ่ายค่าระวางเรือเมือสินค้าถึงปลายทางรวมทังต้องดําเนินการผ่านพิธีการ
ศุลกากรและเสียภาษี นําเข้าประเทศของตน ผูซ
้ ือสามารถจัดทําประกันภัยภายในประเทศของตนเองได้ถา้ ต้องการ
ทํา เพราะไม่มีเงือนไขใดบังคับไว้ ว่าต้องกระทํา
ข้อ ตกลงนีใช้กบั การขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งทางนําภายในประเทศ แต่การขนส่งสินค้าบางชนิดด้วยอุปกรณ์
ขนส่งบางลักษณะ เช่น การขนส่งด้วยพาหนะล้อเลือน (ROLL ON / ROLL OFF : RO-RO) หรือระบบ
Container ซึงผูข
้ ายควรจะหมดภาระลงทีการส่งมอบต่อ Carrier แล้วให้ Carrier รับภาระขนเรือเอง ก็ควรจะ
ใช้ FCA มากกว่า FOB
5. CFR : COST AND FREIGHT
ระบุทา่ เรือปลายทางต่อท้าย เช่น CFR, NEWYORK PORT
หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้นําสินค้าไปส่งมอบไว้ในระวางเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือซึงระบุไว้ทาํ การจอง
และจ่ายค่าระวางเพือให้นําส่งสินค้าไปยังสถานที ผูซ
้ ือระบุไว้ปลายทาง ผ่านพิธีการและเสียภาษี สง่ ออก ผูซ
้ ืออาจ
จัดทําประกันภัยในช่วงขนส่งหลัก (ถ้า ต้องการผลักความเสียงไปให้บริษท
ั ประกันภัย) รวมทังค่าใช้จา่ ยใด ๆ อัน
อาจมีเพิมขึนหลังจากทีสินค้าได้ถูกส่งเข้าระวางเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือต้นทาง ซึงค่าใช้จา่ ยและความเสียงจะถูก
โอนจากผูข
้ ายไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้ ซือ นอกจากนี ผูซ
้ ือยังจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาใบอนุ ญาตนําเข้าด้วย
ค่าใช้จา่ ยและความเสียงของ ตนเองอีกด้วย
ข้อตกลงนี ผูข
้ ายรายใหญ่สามารถหาประโยชน์ จาก CARRIER เพราะ สามารถได้รบ
ั ข้อเสนอทีดีจากบริษท
ั ขนส่ง
หลาย ๆ รายทีส่งราคาเข้ามาให้เลือกใช้ ผูข
้ ายจึงสามารถเสนอราคาขายสินค้าของตนให้ตาลงได้
ํ
ส่วนผูซ
้ ือก็จะได้
ประโยชน์ดว้ ยเพราะไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูเ้ ข้าทําสัญญาจอง ระวางเรือเอง ทําให้ผซ
ู้ ือไม่ตอ
้ งเข้าไปเสียงกับภาวะผัน
ผวนของค่าระวางเรือซึงขึนอยู่ กับหลายปัจจัย รวมทังผูซ
้ ือยังสามารถเลือกทําประกันการขนส่งได้ภายในประเทศ
ของตนอีกด้วย
ข้อ ตกลงนี สามารถนํามาใช้ได้ทงกั
ั บการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางนําภายใน ประเทศ แต่การขนส่งใดที
ผูข
้ ายไม่สามารถจะนําสินค้าไปลงระวางได้ดว้ ยตนเอง เช่น การขนส่งอุปกรณ์ หนักด้วยพาหนะล้อเลือน (ROLL
ON / ROLL OFF หรือ CONTAINER) ก็ควรจะใช้แบบ CPT ซึงจะได้กล่าวในภายหลัง
6. CIF : COST , INSURNACE AND FREIGHT
ระบุทา่ เรือปลายทางต่อท้าย เช่น CIF NEWYORK PORT
หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้นําสินค้าไปส่งมอบลงไว้ในระวางเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือทีระบุไว้ อีกทัง
จัดการจองและจ่ายค่าระวางเรือในการขนส่งสินค้าไปจนถึงท่าเรือใน ประเทศผูซ
้ ือ ต้องดําเนินการผ่านพิธีการและ
เสียภาษี สง่ ออก รวมทังต้องจัดทําและจ่ายค่าประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

ส่วนผูซ
้ ือมีหน้าทีผ่านพิธีการและเสียภาษี นําเข้าประเทศของตนเอง ผูซ
้ ือมีภาระหน้าทีเช่นเดียวกับในแบบ CFR
แต่ ผูข
้ ายมีภาระเพิมขึนในการจัดทําและจ่ายค่าเบียประกันภัยเพือประกันความ เสียงต่อความเสียหาย หรือสูญ
หายของสินค้าทีอาจเกิดขึนให้กบั ผูซ
้ ือซึงหากสินค้าเสียหาย ผูซ
้ ือต้องจัดการเรียกร้องจากบริษท
ั ประกันเอาเอง โดย
ถือเป็ นความเสียงของผูซ
้ ือเพราะผูข
้ ายเป็ นเพียงคนจัดทําและจ่ายค่าเบีย ประกันให้เท่านัน
ข้อตกลงนี ใช้ได้กบั การขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางนําภายในประเทศ แต่หากสินค้าไม่สามารถทีจะส่งเข้า
ระวางได้ทน
ั ที เช่น ระบบ RO-RO หรือ CONTAINER ก็ควรทีจะตกลงซือขายกันด้วยข้อตกลง CIP ซึง
กล่าวถึงต่อไปจะเหมาะสมกว่า นอกจากเมือผูซ
้ ือใช้ขอ
้ ตกลงนีควรระบุเงือนไขการคุม
้ ครองภัยทางทะเลให้
แน่ นอน เพราะหากไม่ระไว้ ผูข
้ ายมีสท
ิ ธิทีจะทําการประกันภัยให้ในเงือนไขขันตําสุดเสมอ เช่น มูลค่าทีคุม
้ ครอง
เพียง 110% และภัยหลักทีคุม
้ ครองเป็ นประเภท C เป็ นต้น

7. CPT: CARRIAGE PAID TO
ระบุสถานทีส่งมอบปลายทางต่อท้าย เช่น CPT, NEWYORK PORT
หมายถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้นําสินค้าส่งมอบให้อยูใ่ นความดูแลของ CARRIER ราย แรก ณ สถานทีซึง
ระบุไว้ โดยทีผูข
้ ายเป็ นผูท
้ าํ การจองและจ่ายค่าระวางเพือให้นําส่งสินค้าไปยังสถาน ทีปลายทางดังกล่าว ผูข
้ ายต้อง
ผ่านพิธีการและเสียภาษี สง่ ออกส่วน ผู้ ซืออาจจะจัดทําและจ่ายค่าประกันภัยขนส่งสินค้าก็ได้ถา้ ต้องการ แต่จะต้อง
เป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการศุลกากรและเสียภาษี นําเข้าประเทศของตน ความเสียงต่าง ๆ ในตัวสินค้าและค่าใช้จ่ายทีจะมี
เพิมขึนถือว่าได้ถูกโอนให้ผซ
ู้ ือเป็ นผู้ รับภาระตังแต่สน
ิ ค้าส่งมอบให้ CARRIER รายแรก ผูซ
้ ือสามารถจะทํา
ประกันภัยด้วยตนเอง (ถ้าต้องการ) และต้องจัดการเรืองภาษี และพิธีการนําเข้าต่าง ๆ เมือสินค้าถึงปลายทาง
คําว่า "CARRIER" นัน คงต้องกล่าวซําอีกครังว่า ให้หมายถึงบุคคล ซึงในสัญญาจะระบุให้เป็ นผูร้ บ
ั สินค้าไว้เพือ
ดําเนินการจัดส่ง ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งโดยทางรถไฟ รถยนต์ เรือเดือนทะเล เครืองบิน ทางเรือภายในประเทศ
หรืออาจจะผสมกัน ในวิธีทกล่
ี าวมาแล้ว หากมี CARRIER ลําดับ ต่อ ๆ มา เข้ามารับดําเนินการขนส่งต่อจนถึง
ปลายทาง ความเสียงทีมีนนก็
ั ถอ
ื ว่าผ่านไปจากผูข
้ ายไปเป็ นของผูซ
้ ือนับตังแต่ สินค้าถูกส่งมอบให้กบั CARRIER
คนแรกด้วย
ข้อตกลงนี ใช้ได้กบั ทุก ๆ พาหนะรวมทัง Multimodal Transport อีกทังเมือนําไปเปรียบเทียบกับข้อตกลง CFR
แล้ว จุดส่งมอบของ CFR นันยังเป็ นรูปแบบเก่า ซึงจะต้องส่งมอบสินค้าในระวางเรือ แต่ CPT นี ต้องการเพียงแต่
ให้ผข
ู้ ายนําสินค้าไปส่งมอบให้อยูใ่ นความดูแลของ Carrier คนแรกก็พอซึงปกติก็มกั จะเป็ นสถานทีเก็บสินค้าของ
Carrier นันเอง
ข้อตกลงนี ให้เป็ นประโยชน์ อย่างมากกับผูข
้ าย หากนําไปเปรียบเทียบกับ CFR เนื อง จากผูข
้ ายสามารถได้รบ
ั
ชําระเงินก่อนทีจะมีการนําสินค้าไปเข้าระวาง จึงได้เอกสารสิทธิมาก่อนตังแต่นําสินค้าไปให้อยูใ่ นความดูแลของ
Carrier ซึงถือว่าได้กระทําครบถ้วนตามเงือนไขแล้ว
8. CIP: CARRIAGE AND INSURACNE PAID TO
ระบุสถานทีส่งมอบปลายทางต่อท้าย เช่น CIP, NEWYORK
หมายถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้นําสินค้าไปส่งมอบให้อยูใ่ นความดูแลของ CARRIER ราย แรก ณ สถานที
ซึงได้ระบุไว้ โดยทีผูข
้ ายเป็ นผูท
้ าํ การจองและจ่ายค่าระวางเพือให้นําส่งสินค้าไปยังสถาน ทีปลายทางดังกล่าว
ผูข
้ ายต้องผ่านพิธีการศุลกากรและเสียภาษี สง่ ออกรวมทังจัดทําและจ่ายค่า ประกันภัยขนส่งสินค้า
ส่วนผูซ
้ ือจะต้องเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการและเสียภาษี นําเข้าประเทศของตนผูข
้ ายจะมีภาระเช่นเดียวกับ CPT แต่มีภาระ
เพิมเติมในการจัดทํา CARGO INSURANCE ให้ผซ
ู้ ือ โดยเป็ นคนจัดทําและจ่ายค่า PREMIUM เพือ ประกัน
ความเสียงของการเสียหายหรือสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ซึงหากสินค้าเสียหายในภายหลังก็จะไม่ถือว่า
อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูข
้ าย แล้ว แต่ผซ
ู้ ือนันเองจะต้องเป็ นผูร้ บั ความเสียงหรือรับประโยชน์ ตามกรมธรรม์
นันทังหมด ผูซ
้ ือจะต้องตระหนักว่าผูข
้ ายมีสท
ิ ธิทีจะทําการคุม
้ ครองภัยให้ในเงือนไข ขันตําสุดเสมอ ดังนัน จึงควร
ตกลงเงือนไขการคุม
้ ครองภัยทีต้องการไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อนทีจะทํา การตกลงซือขายกัน
ข้อตกลงนี สามารถใช้กบั การขนส่งได้ทุกรูปแบบ รวมทัง Multimodal Transport ด้วย
9. DAF: DELIVERED AT FRONTIER
ระบุสถานทีชายแดนเช่น DAF, NONGKHAI, THAILAND

หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระก็ตอ
่ เมือได้สง่ มอบสินค้าให้ผซ
ู้ ือ ณ สถานทีซึงเป็ นชายแดนก่อนทีจะผ่านแดนของผู้
ซือ ซึงจะมีการพรมแดนติดต่อกันหรือไม่ตด
ิ ต่อกันก็ได้ ผูข
้ ายจะต้องผ่านพิธีการส่งออกให้เรียบร้อยจัดหาเอกสาร
ต่าง ๆ ให้ผซ
ู้ ือ รวมทังค่าใช้จา่ ยและความเสียงจากโรงงานของผูข
้ ายจนถึงจุดชายแดนก่อนทีจะ ผ่านด่านศุลกากร
ในประเทศของผูซ
้ ือนัน ผูข
้ ายจะต้องเป็ นฝ่ ายรับภาระตลอด
ผู้ ขายอาจจะจัดทําและจ่ายค่าประกันภัยคุม
้ ครองความเสียหายจากโรงงานของผูข
้ ายจน ถึงจุดส่งมอบชายแดนก็
ได้ ส่วนผูซ
้ ือจะต้องมารับมอบสินค้า ณ จุดขายแดนนัน โดยรับผิดชอบเรืองพิธีการศุลกากรเพือนําสินค้าเข้า
ประเทศของตน ต้องเสียค่าใช้จา่ ย ค่าระวางและค่าเสียงภัยจากจุดชายแดนทีส่งมอบไปจนถึงคลังสินค้าของตนเอง
การ ค้าทีใช้ขอ
้ ตกลงนี มักเป็ นประเทศทีมีพรมแดนติดต่อกัน แต่ก็ไม่จํากัด เพียงขอให้คค
ู่ า้ ระบุชายแดนลงไว้ใน
สัญญาซือขายให้ชดั เจนเท่านัน เพือทีผูข
้ ายจะได้ให้บริการนําสินค้าผ่านแดนประเทศอืนได้ถก
ู ต้อง และข้อตกลงนี
ตังใจให้ใช้กบั การขนส่งทางรถไฟ ทางรถยนต์ แต่ก็ไม่หา้ ม หากคูค
่ า้ จะนําไปดัดแปลงใช้กบั การขนส่งแบบอืน ๆ
โดยตัวของข้อตกลงนี แล้วถือว่าให้ประโยชน์ทงสองฝ่
ั
าย เพราะเป็ นการแบ่งปันรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสียง
เอาจากจุดส่งมอบทีชาย แดน
ข้อตกลงนี ใช้กบั การขนส่งทางทะเลหรือนําไปใช้กบั การขนส่งทางนําในประเทศ ข้อตกลงนีขึนต้นด้วยอักษร D
ทังหมดจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบของทังสองฝ่ ายนันคล้ายกับ CIF หรือ CIP แต่ ระหว่างการขนส่งก่อนส่งมอบ
ถึงจุดหมายปลายทางทีตกลงกันนัน ผูข
้ ายจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระความเสียงในความเสียหายหรือสูญหายของตัว
สินค้า ซึงจะชดใช้คืนกลับเป็ นตัวสินค้าให้ทน
ั เวลาทีตกลง
10. DES: DELIVERED EX SHIP
ระบุทา่ เรือปลายทาง เช่น DES, NEWYORK PORT
หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือจองและจ่ายค่าระวางเรือให้ขนส่งสินค้าไปจอดทีจุด ซึงเป็ นท่าเรือปลายทาง
โดยผูข
้ ายไม่ตอ
้ งรับภาระขนลงเรือ ส่วนค่าเสียเวลาทีต้องคอย ณ จุดปลายทางนัน ผูข
้ ายต้องเป็ นผูร้ บ
ั ภาระและเป็ น
ผูผ
้ า่ นพิธีการและเสียภาษี สง่ ออกจากประเทศ ของตน นอกจากนันอาจจะจัดทําและจ่ายค่าประกันภัยขนส่งสินค้า
ไว้เองก็ได้ ส่วนผูซ
้ ือจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การเสียค่าธรรมเนี ยมขนสินค้าออกจากเรือ จัดหาใบอนุ ญาตนําเข้าผ่านพิธีการ
และเสียภาษี นําเข้าประเทศของตน
ข้อตกลงนี ผูซ
้ ือสามารถจัดการเรืองประกันภัยและจัดหาผูร้ บั ขนส่งจากจุดทีเรือจอดปลายทางไปยังโรงงานของ
ตนเองได้อีกด้วย
11. DEQ: DELIVERDE EX QUAY
ระบุทา่ ปลายทาง เช่น DEQ, NEWYORK PORT
หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระก็ตอ
่ เมือส่งมอบสินค้าให้ผซ
ู้ ือ ณ ท่าเรือหรือปลายทางทีระบุไว้ตามสัญญา โดยผูข
้ าย
ต้องเป็ นผูจ้ องและจ่ายค่าระวางเรือ ผูข
้ ายอาจจะลดความเสียงภัยโดยการทําประกันภัยขนส่งสินค้าได้ถา้ ต้องการ
ทังนี ขึนอยูก
่ บั การตัดสินใจเรืองความเสียงเอาเอง ผู้ ขายต้องเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการและเสียภาษี สง่ ออก จ่ายค่านํา
สินค้าออกจากเรือ ณ ท่าเรือปลายทางทีระบุไว้ รวมทังผ่านพิธีการและเสียภาษี นําเข้าประเทศทีผูซ
้ ือกําหนดไว้อีก
ด้วย
ส่วน ผูซ
้ ือต้องรับสินค้าออกจากท่าเรือปลายทาง โดยว่าจ้างพาหนะภายในประเทศของตนขนส่งให้ โดยเสีย
ค่าใช้จา่ ยและรับภาระความเสียงด้วยตนเอง เฉพาะช่วงจุดส่งมอบทีท่าเรือปลายทางจนถึงสถานทีซึงใช้เก็บสินค้า
นัน ผูซ
้ ือไม่ตอ
้ งเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีศลุ กากรเพือนําสินค้าเข้าประเทศปลายทางเพราะ ผูข
้ ายดําเนินการให้แล้ว
ข้อ ตกลงนีไม่ควรนํามาใช้หากผูข
้ ายไม่ถนัดเรืองพิธีการศุลกากรในประเทศผูซ
้ ือ หรือไม่สามารถจัดหาใบอนุ ญาต
นําเข้าประเทศปลายทางได้ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม หากคูค
่ า้ ประสงค์ทีจะให้ผซ
ู้ ือเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการนําเข้าประเทศ
ปลายทางเอง จ่ายอากรเอง ก็ให้เปลียนถ้อยคําท้ายข้อตกลงเป็ น "DUTY UNPAID" แล้วระบุทา่ เรือปลายทางลง
ไว้
ข้อตกลงนี สามารถใช้กบั การขนส่งทางทะเลหรือทางนําภายในประเทศก็ได้
12. DDU: DELIVERED DUTY UNPAID
ระบุสถานทีปลายทาง เช่น DDU, NEWYORK

หมาย ถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือส่งมอบสินค้าให้ผูซ
้ ือ ณ สถานทีระบุไว้ในสัญญา โดยผูข
้ ายต้องเป็ นผูจ้ องและ
จ่ายค่าระวางยานพาหนะนัน ผูข
้ ายต้องรับภาระความเสียงภัยในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน พิธี
การส่งออกไปยังสถานทีระบุไว้ ณ ประเทศปลายทาง แต่ผูข
้ ายไม่ตอ
้ งจ่ายทังค่าภาษี และอากรเพือนําสินค้าเข้า
ประเทศปลายทางนัน ส่วนผูซ
้ ือต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกียวกับตัวสินค้า นับตังแต่สน
ิ ค้าถูกส่งมอบไว้ยงั
สถานทีส่งมอบปลายทาง และต้องดําเนินการผ่านพิธีการนําเข้า จ่ายค่าภาษี อากรและค่าธรรมเนี ยม เพือนําเข้า
ประเทศ รวมทังรับความเสียงทีเกิดขึนหากไม่สามารถนําสินค้าผ่านพิธก
ี ารนําเข้าได้ ทันเวลา
อย่าง ไรก็ตาม หากคูส
่ ญ
ั ญาต้องการให้ผูข
้ ายจัดการเกียวกับพิธี การศุลกากรและรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสียง
จากการกระทําดังกล่าว ก็ตอ
้ งระบุความประสงค์นีไว้อย่างชัดแจ้ง รวมทังหากต้องการให้ผข
ู้ ายรับภาระค่าใช้จ่าย
รายการใดทีเกียวกับการนําเข้า สินค้า ก็สามารถระบุเพิมเติมถ้อยคําทีต้องรับภาระลงไปได้ เช่นเรือง VAT ก็ให้
เพิมคําว่า VAT ไว้ทา้ ยข้อตกลงเช่น DELIVERED DUTY UNPAID, VAT PAID (ระบุสถานทีส่งมอบ
ปลายทาง)
ข้อตกลงนี สามารถจะใช้ได้กบั รูปแบบการขนส่งทุกรูปแบบ รวมทัง MULTIMODAL TRANSPORT ด้วย
13. DDP: DELIVERED DUTY PAID
ระบุสถานทีปลายทาง เช่น DDP, NEWYORK
หมายถึง ผูข
้ ายจะหมดภาระต่อเมือได้สง่ มอบสินค้าให้ผูซ
้ ือยังจุดทีได้ระบุไว้ ณ ประเทศปลายทาง ผูข
้ ายยังจะต้อง
จ่ายค่าใช้จ่ายและรับภาระความเสียง รวมทังภาษี อากรและค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ในการนําสินค้าผ่านพิธีการ ณ ประเทศ
ทีผูซ
้ ือต้องการนําเข้า ผูซ
้ ือก็ตอ
้ งมานําสินค้าออกไปจากจุดหมายปลายทาง ณ ประเทศของตนนัน จัดทําประกันภัย
ภายในประเทศ (ถ้าต้องการ) จ่ายค่าระวางภายในประเทศเพียงช่วงสัน หากจุดส่งมอบไม่ใช่สถานทีซึงเป็ น
จุดหมายปลายทางทีใช้เก็บสินค้า
ข้อตกลงนี ได้ประโยชน์ กบั ผูซ
้ ือ เพราะไม่ตอ
้ งมารับภาระค่าใช้จา่ ยและความเสียงภัยในการขนสินค้าจากประเทศ
ผูข
้ ายมายังประเทศของตน
ข้อ ตกลงนีผูข
้ ายมีภาระมากทีสุด เนื องจากต้องนําส่งสินค้าให้ถงึ จุดหมายปลายทาง และ ยังจะต้องรับภาระความ
เสียงและค่าใช้จ่ายจนถึงจุดทีระบุไว้อีกด้วย ผูข
้ ายไม่ได้เปรียบนักหากเสนอขายกับประเทศปลายทางทีต้องมีการ
จัดหาใบอนุ ญาต นําเข้า ซึงผูข
้ ายต้องเป็ นฝ่ ายไปจัดหาให้
ข้อ ตกลงนีไม่มีการจํากัดว่าจะใช้กบั ยานพาหนะรูปแบบใด และหากคูค
่ า้ ต้องการให้ผูข
้ ายเป็ นผูผ
้ า่ นพิธีการนําเข้า
และเป็ นผูจ้ า่ ยค่า อากรแล้วก็ควรนํา DDU มาใช้ และหากผูข
้ ายไม่ตอ
้ งการจะรับภาระเรือง VAT ก็ควรระบุไว้ให้
ชัดเจนว่า VAT UNPAID ไว้ทา้ ยข้อตกลง เช่น DELIVERED DUTY PAID, VAT UNPAID เป็ นต้น

