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บทคัดย่ อ
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 คดีแพ่งเกี่ยวกับ
การค้ าระหว่างประเทศ ได้ แก่ คดีเกี่ยวกับการซื ้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อตราสารการเงิน
ระหว่างประเทศ การให้ บริการระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ การประกันภัย
และนิติกรรมต่อเนื่อง คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสตร์ รีซีส รวมทั ้งการประกันภัย
เกี่ยวกับกิจการดังกล่าว คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรื อ การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้ าหรื อ
บริการจากต่างประเทศ มาตรา 7 (5) มาตรา 7 (6) มาตรา 7 (7) มาตรา 7(8) มาตรา 7 (10)
ในทางการค้ าระหว่างประเทศนั ้น
สัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศมีความสําคัญใน
ลําดับต้ นที่ค่สู ญ
ั ญาควรศึกษาอย่างถ่องแท้ ก่อนการลงนามในสัญญาเพราะเมื่อลงสัญญาแล้ ว
ย่อมมีผลตามกฏหมาย ส่วนการชําระเงินระหว่างประเทศโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นที่นิยม
และยอมรับในการค้ าระหว่างประเทศ ถือว่า เป็ นเครื่ องมือในการชําระเงินระหว่างประเทศชนิด
หนึง่ ที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงกัน ทําให้ การค้ าระหว่างประเทศปั จจุบนั ขยายเพิม่ ขึ ้นมาก มีคดี
ต่างๆเกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ และ เลตเตอร์ ออฟเครดิตใช้ ในการค้ าระหว่าง
ประเทศ นํามาสู่การพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางที่น่า
ศึกษาซึง่ จะเป็ นแนวการพิจารณาการตัดสินคดีต่างๆ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
** ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, Stamford
International University.
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ABSTRACT

According to Act on the Establishment of and Procedure for
Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996), the civil cases
relevant to International trade are mainly international sale, exchange of goods or
financial instruments, international services, international carriage, insurance and
other related juristic acts, Letter of credit, Trust Receipt, civil cases regarding
arrest of ships, dumping and subsidization of goods and service from abroad as
states in Section 7 (5), Section 7(6) , Section 7 (7), Section 7(8) and Article 7(10).
For the purpose of International Trade, it is absolutely crucial for
the trade parties to give priority on studying Contract for the International Sale of
Good thoroughly prior to signing the said contract. Once signing, the contract
became legal binding instrument on both parties. As for the international
payment, Letter of Credit is the tool to facilitate trade as agreed by both parties,
enabled the international trade volume to increase substantially and more cases
related to Contract for the International Sale of Good inevitably followed
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ตามพระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539
มีบทบัญญัติหลายมาตราที่แสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ ศาลและคู่ความดําเนิน
กระบวนการพิจารณาตามเนื ้อหาที่แท้ จริง หลักเกณฑ์วิธีพจิ ารณาที่ใช้ ในคดีการค้ าระหว่าง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539 มาตรา 7 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี ดังต่อไปนี ้
(5) คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื ้อขาย แลกเปลี่ยนหรื อตาราสารการเงินระหว่างประเทศหรื อ
การให้ บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง มาตรา
(6) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงิน
เข้ ามาในราชอาณาจักรหรื อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั ้งการประกันเกี่ยวกับ
กิจการดังกล่าว
(7) คดีเกี่ยวกับการกักเรื อ
(8) คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้ าหรื อบริการจากต่างประเทศ
(10)คดีแพ่ง...ที่มีกฏหมายบัญญัติให้ อยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศ
มาตรา 9 ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศหรื อไม่
ไม่ว่าปั ญหานั ้นนจะเกิดขึ ้นในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศหรื อศาลยุติธรรมอื่น
ให้ ศาลนั ้นรอการพิจารณาคดีไว้ ชวั่ คราวแล้ ว
นําเสนอปั ญหาให้ ประธานศาลฎีกาเป็ นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยประธานศาลฎีกาให้ เป็ นที่สดุ
�
สัญญาซือ้ ขายระหว่ างประเทศ
สัญญาซื ้อขาย คือสัญญาซึง่ บุคคลฝ่ ายหนึง่ เรี ยกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน
ให้ แก่บคุ คลอีกฝ่ ายหนึง่ เรี ยกว่าผู้ซื ้อและผู้ซื ้อตกลงว่าจะใช้ ราคาทรัพยสินนั ้นให้ แก่ผ้ ขู าย (ป.
พ.พ.มาตรา 453)
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ (United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods หรื อที่เรี ยกย่อๆว่า “CISG”
มีหลายประทศที่เข้ ารวมลงนามเป็ นภาคีมากขึ ้นเป็ น 84 ประเทศ ทําให้ CISG ได้ รับความนิยม
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มากขึ ้นยิ่งขึ ้น ขณะนี ้ประเทศไทยยังมิได้ ลงนามร่วมลงนามเป็ นภาคี CISG ดังกล่าว ในอนาคต
ประเทศไทยอาจเข้ าร่วมลงนามเป็ นภาคีอยู่ในระหว่างร่างพระราชบัญญัติ (ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สิงค์โปร์ เป็ นภาคีสมาชิก CISG แล้ ว และเวียดนามกําลังเข้ าเป็ นภาคีสมาชิก
วันที่ 1 มกราคม 2560)
CISG มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศชัดเจนว่า คู่สญ
ั ญาจะต้ องมี
สถานประกอบการอยู่คนละรัฐ(หมายถึงประเทศ) โดยไม่คํานึงถึงสัญชาติของคู่สญ
ั ญาหรื อ
สถานะทางแพ่งหรื อพาณิชย์ของสัญญาหรื อคู่สญ
ั ญา (Article 1) แต่จะไม่ใช้ กบั สัญญาซื ้อขาย
(Article 2) ดังต่อไปนี ้
(a) การขายทอดตลาด ( be auction ; )
(b) การซื ้อขายโดยผลของกฎหมาย ( on execution or otherwise by authority of
law; )
(c) การซื ้อขายหุ้น หลักทรัพย์ลงทุน ตราสารที่โอนเปลี่ยนมือได้ หรื อเงินตรา ( of
stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or monaey; )
(d) การซื ้อขายเรื อ เรื อวิ่งเหนือนํ ้าหรื อเครื่ องบิน ( of ships, vessels, hovercraft or
aircraft; )
(e) การซื ้อขายไฟฟ้า
ลักษณะของสั ญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ
สัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์ที่สําคัญคือเพื่อให้ มีการขนส่งสินค้ า จาก
ประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ โดยมีผ้ ซู ื ้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศ สัญญาซื ้อขายระหว่าง
ประเทศ จึงประกอบด้ วยสัญญาหลายประเภท โดยมีสญ
ั ญาซื ้อขายระหว่างประเทศเป็ นหลัก
และมีสญ
ั ญาต่อเนื่องอื่นๆ ได้ แก่ สัญญารับขน สัญญาประกันภัย และการชําระเงิน ระหว่าง
ประเทศ ทั ้งสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศเองก็มกั มีข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายที่จะใช้ บงคับ

ศาลที่มี อํานาจพิจารณาคดีและอนญาโตตุลาการ
กฏหมายเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายระหว่ างประเทศ
ในทางการค้ าระหว่างประเทศนั ้น คูค่ ้ าแต่ละฝ่ ายมักจะต่อรองวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การค้ าร่วมกัน อย่างไรก็ดีสําหรับกรณีที่ไม่ได้ ตกลงกัน หรื อกรณีที่ค่กู รณีไม่ได้ คาดหมายไว้
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ล่วงหน้ า
คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมักจะพยายามต่อรองให้ อีกฝายหนึง่ ตกลงใช้ กฎหมายหรื อ
หลักเกณฑ์ที่ตนรู้จกั ดีเป็ นเกณฑ์ในการระงับข้ อพิพาทขัดแย้ ง อันอาจเกิดขึ ้นได้ สัญญาซื ้อขาย
ระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญในลําดับต้ นที่ค่สู ญ
ั ญาควรศึกษาอย่างถ่องแท้ ก่อนการลงนาม
ในสัญญาเพราะเมื่อลงสัญญาแล้ วย่อมมีผลตามกฏหมาย
มีกฏหมายหลายฉบับที่นํามา
พิจารณาในการทําสัญญาระหว่างประเทศและในการค้ าระหว่างประเทศ
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยนิติกรรมและสัญญา
2) พระราชบัญญัติการส่งออกและการนําเข้ ามาราชอาณาจักรซื่งสินค้ า พ.ศ. 2522
มาตรา 5
3) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้ าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้ าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 (ใช้ บงั คับวันที่ 10 พฤษภาคม 2522)
มาตรา 17
4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 แก้ ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และ
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ตาม
มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 53
5) พระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2469 บัญญัติเพิม่ โดยพระราชบัญญัติศลุ กากร ฉ.
13/2499
6) พระราชบัญญัติควบคุมอัตราแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485
7) พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (แก้ ไขเพิม่ เติมฉบับที่
2 พ.ศ. 2551)
8) พระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539
ขัน้ ตอนการดําเนินกระบวนการพิจารณา ( คดีแพ่ ง)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับวีธีพจิ ารณาคดี คือ
1. พระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
2539
2. ข้ อกําหนดคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540

พ.ศ.
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3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ขันตอนการดํ
้
าเนินกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง มีดงั นี ้

รู ปที่ 1 ขั ้นตอนการดําเนินกระบวนการพิจารณา ( คดีแพ่ง)
คําพิพากษาฏีกาเกี่ยวข้ องกับสัญญาซือ้ ขายระหว่ างประเทศ
คําพิพากษาฏีกาที่ ๓๒๔๖/๒๕๓๗ การซื ้อขายข้าวนึ่งระหว่างโจทก์ กบั จํ าเลยทัง้ สองได้
เกิ ดขึ้นตามเอกสารโทรพิ มพ์ แต่ตามประมวกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 456 วรรคสอง
กําหนดว่า สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งตกลงกันมี ราคาห้าร้อยบาทหรื อมากกว่านัน้ สัญญา
จะซื ้อจะขายคํามัน่ ในการขายทรัพยสิ นทีม่ ี ราคาห้าร้อบบาทหรื อกว่านัน้ ขึ้นไปต้องมี หลักฐาน
เป็ นหนังสือลงลายมื อชื ่อฝ่ ายทีต่ อ้ งรับผิ ดชอบด้วยหรื อได้วางประจํ าไว้ หรื อได้ชําระหนีบ้ างส่วน
แล้วจึงจะฟ้ องร้องบังคับคดี ได้ไม่ปรากฏหลักฐานการชําระหนีบ้ างส่วนหรื อการวางมัดจํ าหรื อ
ลายมื อของจํ าเลยทีต่ อ้ งรับผิ ด โจทก์ จึงไม่สามารถฟ้ องร้องให้บงั คับคดี แก่จําเลยทัง้ สองได้
ข้ อเท็จจริงที่เป็ นปั ญหาตามคําพิพากษาฏีกาที่ 3246/2537 หากเกิดขึ ้นหลังจากวันที่ 3
เมษายน 2545 อันเป็ นวันที่พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีผล
ใช้ บงั คับแล้ ว ตามความหมายของประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรค 2
และ 3 แล้ ว ทังนี
้ ้ พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7
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มาตรา 8 มาตรา 9 ประกอบคํานิยาม “ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์”ในมาตรา 3 บัญญัติรับรองความมี
ผลทางกฏหมายของข้ อความที่สื่อสารในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ รวมถึงโทรพิมพ์ด้วย
สัญญาซื ้อขายสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ตกลงกันมีราคาสองหมื่นบาทหรื อมากกว่าขึ ้นไป ถ้ า
มิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึง่ อย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ าผู้ต้องรับผิดเป็ นสําคัญหรื อได้ วาง
ประจําหรื อได้ ชําระหนี ้บางส่วนแล้ ว ท่านว่าจะฟ้องบังคับคดีหาได้ ไม่ (ตามประมวกฏหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 456 วรรค 2และวรรค 3 ) มีผลบังคับเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545
คําพิพากษาฏีกาที่ ๘๕๓/๒๕๑๒ บริ ษัทจํ าเลยให้กรรมการคนหนึ่งมี อํานาจทําการแทน
จํ าเลย กรรมการทําสัญญายอมชําระหนีใ้ ห้โจทก์ สัญญาย่อมผูกพันจํ าเลยจํ าเลยจะยก
ข้อบังคับขึ้นยันโจทก์ หรื อบุคคลภายนอกไม่ได้
คําพิพากษาฏีกาที่ ๒๐๑๐/๒๕๐๐ โจทก์ ฟ้องว่าโจทก์ ทําสัญญาซื ้อเครื ่องปั้ ม”ฮดรอลิ ค
ตามแค็ตตาล็อกของบริ ษทั Sack & Kiesel Back Zermany กับจํ าเลย ตามสัญญาท้ายฟ้ อง
โดยจํ าเลยพรรณาคุณภาพไว้ ครั้นถึงคราวส่งของ จํ าลยกลับส่งเครื ่องเปรสเสสไฮดรอลิ กและ
ทํางานไม่ได้ตามคําพรรณาซึ่งนับว่าผิ ดสัญญาจึงฟ้ องขให้ศาลบังคับให้จําเลยรับคื นและเรี ยก
เงิ นคื นพร้อมกับดอกเบี ้ยด้วย
ศาลฏี กาวิ นิจฉัยปั ญญข้อกฎหมายทีจ่ ํ าเลยอ้างมาเป็ นพยาน
ตามประมวลกกหมายวิ ธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 โจทก์ สืบได้และเมื ่อฟั งทีโ่ จทก์ สืบมา
น่าเชื ่อถื อว่าจํ าเลยได้ขายสิ นค้ามี การพรรณาถึงคุณภาพ เมื ่อของทีจ่ ํ าเลยส่งให้โจทก์ ไม่ตรงกับ
ตําพรรณาคุณภาพ โจทก์ มีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาจึงพิพากษายื น
คําพิพากษาฏีกาที่ ๙๔๒๖๐/๒๕๕๔ จํ าเลยเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญญาซื ้อขาย โจทก์ จึงมี สิทธิ
บอกเลิ กสัญญาได้ การทีโ่ จทก์ นําข้อมูลพิ พมาตามสัญญาซื อขายดังกล่าวมาฟ้ องเป็ นคดี นีแ้ ละ
เรี ยกค่าเสียหาย
จึงถื อได้ว่าโจทก์ แสดงเจตนานเลิ กสัญญาโดยปริ ยายแล้วคู่สญ
ั ญาย่อม
กลับคื นสู่ฐานะทีเ่ ป็ นอยู่เดิ มและโจทก์ ย่อมมี สิทธิ เรี ยกค่าเสียหายจากจํ าเลยได้ ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 391 แต่ค่าเสียหายทีโ่ จทก์ เรี ยกโดยอ้างว่าเกิ ดจากการทีโ่ จทก์ ได้ตกลงขายสิ นค้าทีส่ งั่ ซื ้อ
จากจํ าเลยให้แก่ลูกค้าของโจทก์ ทีป่ ระเทศสวีเดน จํ าเลยผิ ดสัญญาไม่ส่งสิ นค้าให้กบั โจทก์ และ
ยกเลิ กการขายสิ นค้าทําให้ลูกค้าของโจทก์ ได้รับความเสียหายและเรี ยกโจทก์ รับผิ ด โจทก์ ตอ้ ง
ยอมใช้ค่าเสียหายไปจํ านวน 450,000 โครนาสวีเดน นัน้ เห็นว่า กรณี โจทก์ ฟ้องเรี ยกร้องเงิ น
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จํ านวนดังกล่าวมิ ใช่เป็ นการเรี ยกค่าเสียหายตามปกติ อนั เกิ ดแก่การทีจ่ ํ าเลยไม่ชําระหนี ้ แต่เป็ น
การเรี ยกค่าเสียหายอันเกิ ดแก่พฤติ การณ์ พิเศษซึ่งโจทก์ จะพฤติ การณ์ เช่นนีต้ ่อเมื ่อจํ าเลยได้
คาดเห็นหรื อควรจะได้คาดเห็นพฤติ การณ์ เช่นนีล้ ่วงหน้าก่อนแล้วตามป.พ.พ.มาตรา 222 วรรค
สอง เมื ่อจํ าเลยให้การต่อสูว้ ่าค่าเสียหายตามฟ้ องเป็ นค่าเสียหายทีไ่ กลเกิ นเหตุและเป็ นการที ่
โจทก์ กล่าวอ้างลอยๆ โจทก์ จึงมี หน้าทีต่ อ้ งนําสืบให้เห็นว่าจํ าเลยได้คาดเห็นหรื อควรจะได้คาด
เห็นถึงค่าเสียหายอันเกิ ดแก่พฤติ กรรมพิ เศษ แต่โจทก์ มิได้นําสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริ งที ่แสดงให้
เห็นว่าจํ าเลยได้คาดเห็นหรื อควรจะได้คาดเห็นพฤติ การณ์ เช่นที ่โจทก์ กล่าวอ้างล่วงก่อนหน้านี ้
แล้วแต่อย่างใด โจทก์ จึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าวจากจํ าเลย อย่างไรก็ดีการที ่
จํ าเลยผิ ดสัญญาไม่ส่งสิ นค้าให้ครบถ้วนตามข้อตกลงแก่โจทก์ ย่อมทําให้โจทก์ ก็ได้รับความ
เสียหาย ดังนัน้ แม้โจทก์ จะนําสืบถึงค่าเสียหายไม่ได้ ศาลก็มีอํานาจคิ ดคํานวณค่าเสียหายให้
ได้ตามความเหมาะสมแก่พฤติ การณ์ แห่งคดี
คําพิพากษาฏีกาที่ ๕๑๕๗/๒๕๕๕ ตามเงือ่ นไขในสัญญาซื ้อขายทีร่ ะบุในใบกํากับ
สิ นค้าระบุราคา CFR ตาม INCOTERMS 2000 และเทอม FOB แสดงความหมายว่า ผูซ้ ื ้อมี
หน้าทีข่ นถ่ายสิ นค้าจากเรื อเองหรื อผูซ้ ื ้อมี ภาระในการออกค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสิ นค้าทีท่ ่า
ปลายทาง ซึ่งไม่ใช่หน้าที ่ของจํ าเลยที ่ 1 ผูข้ นส่ง ในการจัดหาหรื อว่าจ้างผุข้ นถ่ายสิ นค้า จํ าเลย
ที ่ 1 ในฐานะผูข้ นส่งสิ นค้ามาจนถึงเกาะสีชงั เท่านัน้ จากบริ ษัท ส.ในฐานะผูซ้ ื ้อซึ่งเป็ นผูร้ ับตรา
ส่งเป็ นผูว้ ่าจ้างผูข้ นถ่ายสิ นค้ามาใช้เครนลอยนํ้ายกสิ นค้าออกจากเรื อของจํ าเลยที ่ 1 เพือ่ ขน
ถ่ายลงเรื อลําเลี ยงต่อไป ดังนัน้ เมื ่อมี ความสูฐหายสิ นค้าเกิ ดจากการขนถ่ายสิ นค้าทีป่ ้ ซืู ้อจ้างมา
เป็ นผูท้ ําสิ นค้าตกทะเลสูญหายไปในขณะใช้เครนยกขนถ่ายสิ นค้าออก
จึงไม่ใช่หน้าที ่และ
ความรับผิ ดชอบของจํ าเลยที ่ 1 ผูข้ นส่ง จํ าเลยที ่ 1 จึงไม่ตอ้ งรับผิ ดต่อโจทก์
นิตสิ ัมพันธ์ ระหว่ างคู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องในสัญญาซือ้ ขาย
การค้ าจะเริ่มจากการซื ้อขายเป็ นส่วนใหญ่และจะไม่อาจหลีกเลี่ยงนิติกรรมที่เรี ยกว่า "
สัญญาซื ้อขาย" ได้ เลย สัญญาที่ใช้ ในการค้ าระหว่างประเทศจะมีลกั ษณะแตกต่างจากสัญญา
ที่ทํากันระหว่างเอกชน
เพื่อกิจกรรมที่ไม่มีลกั ษณะข้ ามชาติเพราะสัญญาประเภทแรกมี
ลักษณะระหว่างประเทศซึง่ อาจจะโดยสาเหตุที่ว่าคู่สญ
ั ญามีสญ
ั ชาติแตกต่างกัน
หรื อมี
ภูมิลําเนาอยู่กนั คนละประเทศ หรื ออาจจะเป็ นเพราะวัตถุแห่งสัญญา คือ การส่งสินค้ าหรื อ
0
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บริการในลักษณะข้ ามพรมแดน การปฏิบตั ิการชําระหนี ้ตามสัญญาจึงต้ องทําในประเทศที่มิใช่
ถิ่นที่สญ
ั ญาเกิดขึ ้น ดังนั ้น สัญญาหนึง่ ๆ จึงอาจมีความเกี่ยวข้ องกับประเทศหลายๆ ประเทศก็
เป็ นไปได้ นักนิติศาสตร์ ปัจจุบนั มักจะเรี ยกนิติสมั พันธ์ในทางเอกชนนี ้ว่า “สัญญาระหว่าง
ประเทศ” (International contract) นิติสมั พันธ์ ทางการค้ าของเอกชนจะมีผลในทางระหว่าง
ประเทศก็ต่อเมื่อนิติสมั พันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปโดยชอบด้ วยหลักกฏหมายระหว่างประเทศ
นิติ
สัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้ องในสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศเกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย เช่น ผู้
ซื ้อและผู้ขาย การชําระเงินค่าสินค้ า การขนส่งสินค้ า การประกันภัยสินค้ า เอกสารเกี่ยวกับการ
ส่งสินค้ า เป็ นต้ น
ฝ่ ฝ่ ายผู้ขาย

ฝ่ ฝ่ ายผู้ซือ้
สัญญาซือ้ ขาย

มาตรฐานสินค้ า

การขนส่ งสินค้ า
การประกันภัยสินค้ า

การชําระเงินค่ าสินค้ า
INCOTERMS 2010

รู ปที่ 2 แสดงนิติสมั พันธ์แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการชําระเงิน
ในสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการชําระเงินถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ
สําหรับการซื ้อขายระหว่างประเทศ การชําระเงินค่าสินค้ าระหว่างประเทศ อาจแบ่งได้ เป็ น 2 วิธี
กล่าวคือ
1. การชําระเงินโดยตรงจากผู้ซอื ้ ยังผู้ขายโดยไม่ ผ่านธนาคาร อาจแยกเป็ น 2 วิธี
คือ
1.1 การชําระเงินโดยวิธีเปิ ดบัญชี ( Open Account)
1.2 การชําระเงินโดยจ่ ายเงินล่ วงหน้ า (Advance Payment ) อาจโดยทาง
Bank draft หรื อเงินโอนทาง SWIFT หรื อ T/T เป็ นต้ น
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2. การชําระเงินโดยผ่านธนาคาร อาจแยกเป็ น 2 วิธี คือ
2.1 การชําระเงินโดยวิธีใช้ ต๋ วั เรี ยกเก็บ ( Bill for Collection ) โดยใช้ เรี ยก
เก็บเงินการชําระเงิน โดยใช้ ตวั๋ แลกเงินที่ยื่นให้ ผ้ ซู ื ้อทําการรับรองเรี ยกว่าตัว๋ แลก
เงินประเภท Document against Acceptance (D/A) และตัว๋ แลกเงินที่ยื่นให้ ผ้ ซู ื ้อ
ชําระเงินเรี ยกว่า Document against Payment (D/P)
การชําระเงินโดยวิธีใช้ ตวั๋ เรี ยกเก็บนี ้จะใช้ ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบตั ิ สําหรับ
ตัว๋ เงินเพื่อเรี ยกเก็บ ( Uniform Rules for Collections) ฉบับที่ 522 หรื อเรี ยกย่อๆว่า UCP 522
ของสภาหอการค้ านานาชาติ (International Chamber of Commerce : ICC)
2.2 การชําระเงินโดยวิธีใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit หรื อตัวย่อว่า L/C) คือ ตราสารซึง่
ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ขู อเปิ ดเครดิต เพื่อไปแสดงว่าธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ ออฟเครดิต ตกลงจะ
ชําระเงินจํานวนหนึง่ ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ กําหนดไว้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว
0

0

การชําระเงินโดยวิธีใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะ
ใช้ กฎข้ อบังคับของสภาหอการค้ านานาชาติดงั กล่าวเป็ นข้ อตกลงและถือเป็ นประเพณีการค้ า
ต่อลูกค้ า และได้ ระบุความนี ้ไว้ ในแบบสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตว่า This Credit is
subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (1993 Revision)
fixed by the International Chamber of Commerce, Publication No. 600 หรื อใน
ภาษาไทยว่า เครดิตนี ้ให้ ถือปฎิบตั ิตามข้ อบังคับในระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
เครดิตที่มีเอกสารประกอบ (แก้ ไขเพิม่ เติมปี 1993) ของสภาหอการค้ านานาชาติ ฉบับ
ที่ 600 หรื อเรี ยกย่อๆว่า UCP 600
นิตสิ ัมพันธ์ ระหว่ างคู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องในการชําระเงินโดยวิธีใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ในสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ คู่สญ
ั ญามักจะตกลงกันให้ ชําระค่าสินค้ าโดยเลต
เตอร์ ออฟเครดิต นิติสมั พันธ์และความรับผิดชอบที่เกิดจากการชําระเงินระหว่างประเทศที่ชําระ
10

เงินเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตมีความเกี่ยวพันกับฝ่ ายต่างๆ อาทิ ผู้นําเข้ าหรื อผู้ขอเปิ ดเครดิต
ผู้ขายหรื อผู้รับประโยชน์ในเลตเตอรออฟเครดิต ผู้ทําหน้ าที่รับการขนส่ง ผู้รับประกันภัยใน
สินค้ าที่ส่ง
ฝ่ ฝ่ ายผู้นําเข้ า หรือผู้ขอเปิ ด

ผู้ท่ ฝี ่ ายผู้ทาํ หน้ าที่รับขนสินค้ า

เครดิต จะระบุเอกสารที่ตน

( Carrier ) ทําหน้ าที่รับขนสินค้ าและ

ต้ องการ อาทิ Invoice B/L ,

เป็ นผู้ออก Bill of Lading.

Inspection Cert.

L/C

ผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ ใน L/C
จะต้ องรับผิดชอบเตรี ยมเอกสารที่
ระบุใน L/C

ผู้ทฝี ่ ายผู้รับประกันภัยสินค้ า
( The Insurer ) ทําหน้ าที่รับประกัน

ภัยสินค้ าทางทะเลและเป็ นผู้ออก
Insurance Policy.

รู ปที่ 3 แสดงนิติสมั พันธ์แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต
1. ผู้ขอเปิ ดเครดิต ( Applicant) จะต้ องกรอกคําขอเปิ ดเครดิตกับธนาคารผู้เปิ ด
เครดิต(Issuing Bank) ตามสัญญาขอเปิ ดเครดิต ซึง่ คําขอเปิ ดเครดิตดังกล่าวนี ้ถือเป็ นคําเสนอ
จะระบุเอกสารที่ตนต้ องการในเครดิตที่เปิ ด และเมื่อธนาคารผู้เปิ ดเครดิตตกลงรับเปิ ดเครดิตก็
เป็ นการทําคําสนอง ผลคือ เกิดสัญญาขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตขึ ้นระหว่างผู้ขอเปิ ดเครดิต
กับธนาคารผู้เปิ ดเครดิต
โดยธนาคารผู้เปิ ดเครดิตมีหน้ าที่เปิ ดเครดิตเพื่อชําระเงินแก่ผ้ รู ับ
ประโยชน์(ผู้ขาย) และมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมในการเปิ ดเครดิต และเมื่อธนาคารผู้เปิ ดเครดิต
ได้ ชําระเงินแก่ผ้ รู ับประโยชน์ไปโดยถูกต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ ออฟเครดิตแล้ วก็มี
สิทธิที่จะเรี ยกเงินที่จ่ายไปพร้ อมดอกเบี ้ยคืนจากผู้ขอเปิ ดเครดิต
2. ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต เมื่อธนาคารผู้เปิ ดเครดิต
รับที่จะเปิ ดเครดิตให้ แก่ผ้ ขู อเปิ ดเครดิตแล้ ว ธนาคารผู้แจ้ งเครดิตก็จะแจ้ งการเปิ ดเครดิตไปยัง
ผู้รับประโยชน์ โดยอาจทําผ่านธนาคารตัวแทน (Advising Bank) ว่าจะชําระเงินให้ เมื่อผู้รับ
ประโยชน์ส่งเอกสารให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ หนังสือ

การบอกกล่าวแจ้ ง
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เครดิตไปยังผู้รับประโยชน์นี ้ ถือเป็ นคําเสนอ และเมื่อผู้รับประโยชน์ตอบรับหรื อ นําเอกสาร
ต่างๆมายื่นต่อธนาคารถือเป็ นการสนองรับ เกิดเป็ นสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตผูกพันธนาคาร
ผู้เปิ ดเครดิตและผู้รับประโยชน์ตามเครดิต ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) จะต้ องรับผิดชอบ
เตรี ยมเอกสารที่ระบุใน เลตเตอร์ ออฟเครดิต
3.ฝ่ ายผู้ทาํ หน้ าที่รับขนสินค้ า( Carrier ) มาตรา 3 พระราชบัญญัติรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ.2534 หมายความว่า บุคคล (บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล) ซึง่ ประกอบการรับขน
ของทางทะเล(โดยอาชีพ)เพื่อบําเหน็จ(ค่าตอบแทน) เป็ นทางค้ าปกติ โดยทําสัญญารับขนของ
ทางทะเลกับผู้ส่งของ(shipper,อาจเป็ นผู้ขายหรื อตัวแทน)ไม่ว่าจะได้ ขนส่งของนั ้นเอง

หรื อ

ไม่ได้ ขนส่งของนั ้นเองแต่ได้ มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นขนส่งแทนตลอดส้ นทางก็ตาม ผู้ทําหน้ าที่รับขน
สินค้ าและเป็ นผู้ออกใบตราขนส่งสินค้ า ( Bill of Lading ให้ ผ้ สู ่งสินค้ า ( Shipper )
4. ฝ่ ายผู้รับประกันภัยสินค้ า ( The Insurer ) ทําหน้ าที่รับประกันภัยสินค้ าทางทะเล
และเป็ นผู้ออกกรมธรรมประกันภัย( Insurance Policy)
เลตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit หรื อตัวย่ อว่ า L/C)
เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นเครื่ องมือในการชําระเงินระหว่างประเทศชนิดหนึง่ ที่ผ้ ซู ื ้อและ
ผู้ขายตกลงในการทําสัญญาระหว่างประเทศเลตเตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit หรื อตัวย่อ
ว่า L/C) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่าเครดิตที่มีเอกสารประกอบ ( Documentary credit) คือ ตรา
สารซึง่ ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ขู อเปิ ดเครดิต เพื่อไปแสดงว่าธนาคารผู้ออกเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ตกลงจะชําระเงินจํานวนหนึง่ ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ กําหนดไว้
เรี ยบร้ อยแล้ วนิติสมั พันธ์ระหว่างคู่กรณีในการซื ้อขายระหว่างประเทศในกระบวนการชําระเงิน
โดยวิธีเลตเตอร์ ออฟเครดิต ประกอบด้ วยผู้ซื ้อหรื อผู้ขอเปิ ดเครดิต (L/C Applicant) ธนาคารผู้
เปิ ดเครดิต (Issuing Bank) ผู้ขายหรื อผู้รับประโยชน์ในเครดิต (Beneficiary) ธนาคารผู้แจ้ งเปิ ด
เครดิต (Advising Bank) และธนาคารผู้ยืนยันเครดิต (Confirming Bank)
สัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตนี ้คือสัญญาระหว่างธนาคารผู้เปิ ดเครดิตในประเทศผู้ซื ้อกับ
ผู้ขาย โดยธนาคารตกลงว่าถ้ าผู้ขายยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อธนาคารถูกต้ องตรงตาม
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รายละเอียดที่ระบุในเลตเตอร์ ออฟเครดิต ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้ ทนั ทีตามคําสัง่ ของธนาคาร
ผู้รับซื ้อเอกสาร ดังปรากฏข้ อความในเลตเตอร์ ออฟเครดิตว่า “Upon receipt of documents
and drafts at our counter in compliance with terms and conditions of credit, we will
reimburse you as per your instructions” ดังนั ้นเมื่อพิจารณาความผูกพันของธนาคารผู้เปิ ด
เครดิตกับผู้ขายสินค้ าตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตแล้ วหน้ าที่ของผู้ขายจะจบสิ ้นเมื่อ
สามารถมอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนที่ระบุในเลตเตอร์ ออฟเครดิตหะนาคารตัวแทน ส่วนหน้ าที่
ของธนาคารจะจบสิ ้นเมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารด้ วยความระมัดระวังตามสมควรและ
จ่ายเงินไป หากสินค้ าถึงมือผู้ซื ้อมีความเสียหายหรื อสูญหาย ก็นเป็ นเรื่ องที่ผ้ ซู ื ้อจะดําเนินการ
เอกกับผู้รับขนสินค้ าตามสัญญาขนส่งหรื อไปเรี ยกร้ องตามสัญญาประกันภัยเอาจากผู้รับ
ประกันภัย หากเอกสารที่ยื่นไม่ครบถ้ วนแล้ วธนาคารมีสิทธิที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ถ้ าจ่ายไปแล้ ว ผู้ซื ้อ
ปฏิเสธไม่รับสินค้ าและไม่จ่ายเงินคืนธนาคารได้
เลตเตอร์ ออฟเครดิต(Letter of Credit ) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า เครดิตที่มีเอกสาร
ประกอบ (Documentary Credit ) หรื อเครดิต( credit ) ถือว่าเป็ นสัญญาที่เกี่ยวกับการเงิน
และวิธีการชําระราคาในการค้ าระหว่างประเทศที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง มีลกั ษณะ
ชนิดหนึง่ ที่มีความเป็ นเอกเทศ กล่าวคือ ถูกกําหนด ให้ ไม่ยดึ โยง เกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวพันกับ
สัญญาซื ้อขาย แม้ ว่าในความเป็ นจริงสัญญาซื ้อขายจะเป็ นต้ นเหตุในการก่อให้ เกิดสัญญาเลต
เตอร์ ออฟเครดิตตามมาก็ตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตนั ้น มีหลักการที่สําคัญ ๆ อยู่ ๓
ประการ คือความเป็ นเอกเทศของเลตเตอร์ ออฟเครดิตเลตเตอร์ ออฟเครดิตเกี่ยวข้ องเฉพาะ
เอกสารเท่านั ้นและ
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตโดยเคร่งครัดดังนั ้นเพื่อ
คุ้มครองผู้ขอเปิ ดเครดิตว่าจะได้ รับสินค้ าตรงตามความต้ องการ ธนาคารจึงต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดในเครดิตโดยเคร่งครัดและต้ องปฏิเสธไม่รับเอกสารและไม่รับรองตัว๋ แลกเงินที่ออก
ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต
หากเอกสารที่ยื่นไม่ตรงตามข้ อกําหนดในเลตเตอร์ ออฟเครดิตซึง่
เรี ยกว่าหลักการปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด ( The doctrine of strict compliance ) ทั ้งนี ้โดยถือว่า
ธนาคารที่ได้ รับแจ้ งการเปิ ดเครดิตเป็ นตัวแทนของธนาคารผู้เปิ ดเครดิตซึง่ เป็ นตัวแทนอีกทีหนึง่
ของผู้ซื ้อ
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๕/๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ไว้ว่า “แอลซี
(เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต)
หมายถึงเอกสารประกอบซึ่งธนาคารผูเ้ ปิ ดแอลซี ทีม่ ี ภาระผูกพันและ
รับผิ ดชอบตามประเพณี ปฏิ บตั ิ ทีม่ ี เอกสารประกอบ”
วงจรการชําระเงินระหว่ างประเทศ โดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ขันตอนการชํ
้
าระเงินโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต ดังปรากฏรูปที่ 4

รู ปที่ 4 ขั ้นตอนการชําระเงินโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ขันตอนการชํ
้
าระเงินโดยเลตเตอร์ ออฟเครดิต มีดงั นี ้
1. ทั ้งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญา โดยใช้ วิธีการชําระเงินโดย L/C
2.ผู้นําเข้ าทําคําขอเปิ ดเครดิตหรื อ L/C กับธนาคารผู้เปิ ดเครดิต (Issuing Bank)
3.ธนาคารผู้เปิ ด L/C จะส่ง L/C ให้ กบั ธนาคารผู้แจ้ งการเปิ ด L/C ( Advising Bank )
4.ธนาคารผู้รับ L/C จะแจ้ งการเปิ ด L/C ไปยังผู้ส่งออก
5.ผู้ส่งออกนําสินค้ าไปลงเรื อ บริษัทเรื อออก Bill of Lading ให้ ผ้ สู ่งออก
6.ผู้ส่งออกเตรี ยมเอกสารที่ระบุไว้ ใน
L/C
ยื่นขายต่อธนาคารผู้รับซื ้อเอกสาร
(Negotiating Bank) รับเงินจากธนาคาร(ถ้ ามีวงเงินรับซื ้อเอกสารตาม L/C)
7.เอกสารจะถูกส่งไปยังธนาคารผู้เปิ ด L/C
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8.ธนาคารจะปล่อยเอกสารให้ กบั ผู้นําเข้ า โดย
9.ผู้นําเข้ าต้ องจ่ายเงินให้ กบั ธนาคารผู้เปิ ด L/C หรื อทํา Trust Receipt ( T/R ) กับ
ธนาคาร
10.ธนาคารผู้เปิ ด L/C ชดใช้ จ่ายเงินให้ กบั ธนาคารผู้รับซื ้อเอกสาร
11.ธนาคารผู้รับซื ้อเอกสารจะนําเงินเข้ าบัญชีของผู้ส่งออก
(กรณีที่ไม่มีวงเงินรับซื ้อ
เอกสารตาม L/C)
คดีท่ เี กี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต
โดยหลักที่เป็ นสาระสําคัญของเลตเตอร์ ออฟเครดิตมีอยู่ 2 หลัก คือหลักธนาคารต้ อง
ปฏิบตั ิตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตอย่างเคร่งครัด หรื อ หลัก Strict Compliance กล่าวคือ
ธนาคารจะจ่ายเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตได้ ต่อเมื่อเอกสารที่ผ้ รู ับประโยชน์นามายื่นจะต้ อง
ถูกต้ องตรงตามที่กาหนดไว้ ในเลตเตอร์ ออฟเครดิตโดยเคร่งครัด
หากผิดไปเพียงเล็กน้ อย
ธนาคารต้ องระงับการจ่ายเงิน และหลักความเป็ นเอกเทศของเลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ หลัก
Independence กล่าวคือ เลตเตอร์ ออฟเครดิตนั ้นจะแยกต่างหากกับมูลหนี ้ตามสัญญาเดิม
ระหว่างผู้เปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต กับผู้รับประโยชน์ ส่งผลให้ ธนาคารไม่จําต้ องรับฟั งข้ อโต้ แย้ ง
ที่เกิดขึ ้นในมูลหนี ้ตามสัญญาเดิม ธนาคารสามารถจ่ายเงินตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตได้ ทนั ที
เมื่อเอกสารที่ผ้ รู ับประโยชน์นามายื่นนั ้นถูกต้ องสมบูรณ์ตามที่กําหนดในเลตเตอร์ ออฟเครดิต
คําพิพากษาศาล ฎีกา ที่ ๑๗๗๐/๒๔๙๙ การ แจ้ง การ เปิ ด เลต เตอร์ ออฟ เครดิ ต (ประเภท
เพิก ถอน ไม่ ได้) ไป ถึง ผูร้ ับประโยชน์ ถื อเป็ นคําเสนอ การทีผ่ รู้ ับประโยชน์ ดําเนิ นการส่ง
สิ นค้าให้กบั ผู้ ซื ้อ ถื อเป็ นคําสนอง ตอบรับคําเสนอตามสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
ตัวอย่างคําพิพากษาคดี ในศาลอังกฤษ เกี ่ยวกับหลักปฏิ บตั ิ คื อ Equitable Trust
Company of New York v. Dawson Partners Ltd. ( ๑๙๒๗ ) LL.R.๔๙
จํ าเลยซื ้อเมล็ดถัว่ วานิ ลาจากผูข้ ายในประเทศอิ นโดนีเซี ย จํ าเลยได้ขอให้ธนาคารโจทก์
เปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตชนิ ดเพิกถอนไม่ได้ให้แก่ผขู้ ายและให้โจทก์ จ่ายเงิ นแก่ผขู้ ายเมื ่อผูข้ าย
ส่งมอบเอกสารการขนส่งสิ นค้ารวมทัง้ หนังสือรับรองคุณภาพออกโดยผูเ้ ชี ่ยวชาญหลายคน (
by the experts ) แต่ธนาคารธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตแจ้งรหัสแก่ธนาคารผูแ้ จ้ง
เครดิ ตผิดพลาดเป็ นว่าหนังสือรับรองคุณภาพออกโดยผูเ้ ชี ่ยวชาญคนเดี ยว ( by the expert )
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ปรากฏว่าสิ นค้าทีส่ ่งมาไม่ได้คณ
ุ ภาพ เมื ่อธนาคารเรี ยกเก็บเงิ น จํ าเลยจึ งปฏิ เสธการจ่ายเงิ น
ศาลสูงสุดของอังกฤษวิ นิจฉัยว่า ธนาคารโจทก์ ไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในคําขอเปิ ดเลต
เตอร์ ออฟเครดิ ต
ซึ่งระบุไว้ว่าต้องมี หนังสือรับรองคุณภาพออกโดยผูเ้ ชี ่ยวชาญหลายคน
ธนาคารจึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องให้จําเลยชําระเงิ น
อ้างถึง สุนยั มโนมัยอุดม จาก Moralice ( London) LTD. V. E.D. and F. Man
(๑๙๕๔) ๒ Rloyd’s Rep. ๕๒๗
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๒๙/๒๕๕๐ โจทก์ กบั จํ าเลยที ่ 1 ได้ทําสัญญาพิพาทกันไว้ สัญญาซื ้อ
ขายพิพาทจึงผูกพันคู่สญ
ั ญาและมี ผลใช้บงั คับได้นบั แต่วนั ทําสัญญา การเปิ ดเลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ตเป็ นเพียงพิธีการชําระค่าสิ นค้าตามสัญญาซื ้อขายพิพาทเท่านัน้ หาทําให้สญ
ั ญาซื ้อขาย
พิพาทมี ผลบังคับได้บบั แต่วนั ทีเ่ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตของจํ าเลยที ่ 1 ไม่สามารถปฎิ บตั ิ ตาม
เงือ่ นไขการชําระค่าสิ นค้าตามสัญญาซื ้อขายพิ พาทด้วยการทําตัว๋ แลกเงิ นและเปิ ดเลตเตอร์
ออฟเครดิ ตให้แก่โจทก์ ได้ จํ าเลยที ่ 1จึงเป็ นฝ่ ายผิ ดสัญญาซื ้อขายพิพาท
จํ าเลยที ่ 1 ผิ ดสัญญาซื ้อขายพิ พาทโดยไม่ปฎิ บตั ิ ตามเงือ่ นไขการชําระเงิ นค่าสิ นค้า
ให้แก่โจทก์
ทําให้โจทก์ ตอ้ งขายสิ นค้าพิพาทให้กบั ผูอ้ ืน่ ในราคาทีต่ ํ่ากว่าราคาทีต่ กลงไว้กบั
จํ าเลยที ่ 1 เป็ นเหตุให้โจทก์ ควรจะได้จากจํ าเลยที ่ 1 ซึ่งถื อเป็ นความเสี ยหายเช่นทีต่ ามปกติ
ย่อมเกิ ดขึ้นแต่การไม่ชําระหนีต้ าม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคหนึ่ง โจทก์ จึงชอบทีจ่ ะได้รับค่า
สิ นไหมทดแทนอันเกิ ดจากการผิ ดสัญญาดังกล่าว
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๗/๒๕๑๑
โจทก์ ได้นําหนังสือ (เครดิ ต) ของจํ าเลยที ่ ๑ ซึ่ งมี ถึงธนาคารให้จ่ายเงิ นตามเลตเตอร์
ออฟเครดิ ตแก่โจทก์ ไปแสดงต่อธนาคารจํ าเลยที ่ ๒ จํ าเลยที ่ ๒ ได้ประทับตราในหนังสือนัน้ มี
ข้อความว่า "ธนาคารได้ทราบแล้ว จะจ่ายเงิ นให้ในเมื ่อได้ส่งเอกสารมาแลกเปลี ่ยนเงิ นตาม
เงือ่ นไขในเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตดังกล่าวข้างบนแล้ว" เมื ่อโจทก์ ส่งสิ นค้าให้แก่จําเลยที ่ ๑ แล้วได้
ให้ผแู้ ทนเอาหนังสือ (เครดิ ต) ทีธ่ นาคารได้ประทับตราไว้นนั้ ไปแลกเงิ น แต่ไม่ได้นําเลตเตอร์
ออฟเครดิ ตและเอกสารต่างๆ ไปแลกเปลี ่ยน ธนาคารจึงไม่จ่ายเงิ น เช่นนี ้ ธนาคารจํ าเลยที ่ ๒
ไม่เป็ นฝ่ ายผิ ดคํารับรอง โจทก์ จะฟ้ องบังคับให้ธนาคารจํ าเลยที ่ ๒ ชําระเงิ นหาได้ไม่
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คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๗/๒๕๕๓
โจทก์ สงั่ ซื ้อครั่งเม็ดชัน้ คุณภาพ ข. จากจํ าเลยที ่ 1 โดยระบุในสัญญาซื ้อขายว่าจะต้อง
ได้รับ การตรวจสอบและรับ รองจากจํ า เลยที ่ 2 โจทก์ ต รวจสอบพบว่า ครั่งเม็ ด ที ่จํ า เลยที ่ 2
รับรองนัน้ ไม่ได้มาตรฐาน ดังนี ้ การที ่จําเลยที ่ 2 แอบอ้างว่าเป็ นผู้ตรวจสอบอย่างเป็ นทางการ
ของสมาคมผู้นําเข้าเชลเล็กแห่งสหรัฐอเมริ กาและจํ าเลยที ่ 2 ตรวจสอบคุณภาพครั่งเม็ดและ
ออกหนังสื อรับรองแก่จําเลยที ่ 1 ดไปจากความเป็ นจริ ง โดยจํ าเลยที ่ 2 ทราบถึ งความสํ าคัญ
ของหนังสื อรับรองนํ้าหนักและคุณภาพดี ว่ามี ผลต่อการตัดสิ นใจของผูซ้ ื ้อเกี ่ยวกับคุณภาพของ
สิ นค้าและการตกลงรับซื ้อสิ นค้าระหว่างประเทศนัน้ โดยใช้หนังสื อรับรองนํ้าหนักและคุณภาพ
ดังกล่ าวประกอบการซื ้ อ สิ น ค้าและเพื ่อ พิ จ ารณาสิ น ค้ านั้น มี คุณ ภาพของสิ น ค้า และตกลง
ประกอบการซื ้ อขายและเพื ่อพิ จารณาว่าสิ นค้ามี คุณ ภาพพอเพพี ยงแก่การส่งไปประเทศใด
หรื อ ไม่ ด้ วย ประกอบกับ เมื ่ อได้ รับ หนังสื อรับ รองนํ้ าหนัก และคุณ ภาพจากจํ าเลยที ่ 2 แล้ว
จํ าเลยที ่ 1 ก็ อาศัยหนังสื อรับรองดังกล่าวแสดงต่ อโจทก์ ซึ่งเป็ นผู้ซื้อว่าสิ นค้าที ่ส่งมอบให้แก่
โจทก์ นนั้ เป็ นครั่งเม็ดชัน้ คุณภาพ ข.ตามข้อกํ าหนดของสมาคมผู้ค้าเชลเล็กแห่งสหรัฐอเมริ กา
ตามที ่ตกลงซื ้อขายกัน และรับชํ าระเงิ นค่าสิ นค้าโดยวิ ธี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต การกระทํ าของ
จํ าเลยที ่ 2 จึ งเป็ นการกระทําละเมิ ดต่อโจทกื และทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่โจทก์ เป็ นค่าสิ นค้า
ค่าธรรมเนี ยมศาล ค่าใช้จ่ายด้านพิ ธีการศุลกากรและค่าขนส่งสิ นค้าและต้องรับผิ ดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวถื อเป็ นค่าเสี ยหายจะพึงบังคับให้ใช้เพือ่ ความเสี ยหายใดๆ อันจํ าเลยที ่ 2 ได้ก่อให้เกิ ด
ขึ้นแก่ดจทก์ เช่นเดี ยกับจํ าเลยที ่ 1 ซึ่งต้องรับผิ ดต่อโจทก์ ในความเสียหายผิ ดสัญญาซื ้อขาย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๖/๒๕๑๘
โจทก์ ขอให้ธนาคารจํ าเลยเปิ ดเครดิ ตเพือ่ ชําระเงิ นค่าสิ นค้าทีโ่ จทกก์ สงั่ ซื ้อจากประเทศ
ญี ่ปนุ่ ปรากฏว่าผูส้ ่งสิ นค้ามาขาดรายการโดยในใบกํากับสิ นค้าของผูข้ าย ซึ่งผูข้ ายส่งสิ นค้าลง
เรื อระบุจํานวนสิ นค้าขายรายการไปโดยระบุว่าสิ นค้ามี เพียงเครื ่องมื อทําฟั น 10 ชุดซึ่งผิ ดจากที ่
ระบุไว่ในคําขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ใบรายการสิ นค้าและราคาและหนังสือเลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ต ซึ่งระบุว่าสิ นค้ามี ทงั้ เครื ่องมื อทําฟั น 10 ชุดและเก้าอีท้ ําฟั น 6 ชุด แต่ธนาคารใน
ประเทศญี ่ปนุ่ ซึ่งเป็ นตัวแทนจํ าเลยได้จ่ายเงิ นให้แก่ผขู้ ายไปและส่งเอกสารทัง้ หมดมาให้จําเลย
จํ าเลยจึงหักเงิ นของโจทก์ ไว้ โจทก์ จึงฟ้ องให้จําเลยคื นเงิ นแก่ตน ศาลฎี กาพิ จารณาให้จําเลยคื น
เงิ นแก่โจทก์ ศาลฎี กาวิ นิจฉัยว่า ถ้าหากธนาคารจํ าเลยผูเ้ ปิ ดเครดิ ตส่งเอกสารไปให้ธนาคารผู้
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จ่ายเงิ นไม่ครบจนทําให้เข้าใจผิ ดจ่ายเงิ นเกิ นไป
ก็เป็ นเรื ่องความรับผิ ดชอบกันเองระหว่าง
ธนาคารผูเ้ ปิ ดเครดิ ตและธนาคารตัวแทนซึ่งทําการจ่ายเงิ นไป หากธนาคารผูเ้ ปิ ดเครดิ ตเห็นว่า
ธนาคารผูจ้ ่ายเงิ นเกิ นไปไม่ถูกต้องตามเอกสารคําขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตและในรายการ
สิ นค้าและราคา ก็ตอ้ งโต้แย้งคัดค้านเอากับธนาคารตัวแทนผูจ้ ่ายเงิ นไปโดยไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ไป
หักเงิ นของโจทก์ ผูซ้ ื ้อสิ นค้าเพราะถื อว่ามี การจ่ายเงิ นไปไม่ถูกต้องตามเอกสาร
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๖๑/๒๕๒๙
ตามคําขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ให้โจทก์ จ่ายเงิ นตามเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตให้ผขู้ ายได้
เมื ่อมี การยื ่นตัว๋ แลกเงิ น ใบตราส่งสิ นค้าทางเรื อครบชุด บัญชี สินค้าพร้อมลายมื อชื ่อ ใบรับรอง
หรื อกรมธรรม์ ประกันภัย และจํ าเลยจะชําระเงิ นให้โจทก์ เมื ่อจํ าเลยได้รับเอกสารดังกล่าวนัน้
แล้วเมื อ่ ใบตราส่งสิ นค้าทางเรื อแสดงว่าได้มีการบรรทุกสิ นค้าขึ้นระวางเรื อแล้ว ธนาคารตัวแทน
ของโจทก์ ก็มีหน้าทีต่ อ้ งจ่ายเงิ นให้แก่ผขู้ ายไป โจทก์ หรื อธนาคารตัวแทนโจทก์ ไม่มีหน้าทีต่ อ้ ง
ตรวจตราว่าความจริ งสิ นค้าได้บรรทุกลงเรื อแล้วหรื อไม่อย่างไรก็ตาม เพือ่ ป้ องกันความเสียหาย
ผูซ้ ื ้ออาจขอให้มีการตรวจสิ นค้าและรับรองโดยองค์ กรอิ สระได้ และหากผูข้ ายยื ่นเอกสารต่างๆ
ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขแล้วธนาคารก็จะต้องรับเอกสารและจ่ายเงิ นหรื อรับรอง
และจ่ายเงิ นตามตัว๋ แลกเงิ นนัน้ ให้แก่ผูข้ าย ธนาคารจะปฏิ เสธไม่จ่ายเงิ นด้วยเหตุใดๆ
เลตเตอร์ ออฟเครดิตกับระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสาร
ประกอบ ( Uniform Customs and Practice for Documentary Credit : UCP )
โดยทั่ว ไปข้ อ ความที่ ป รากฏในเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต ที่ ธ นาคารเปิ ดจะมี ป ระโยคว่ า
“ Subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (1993 Revision)
International Chamber of Commerce Publication No. 600 “ หมายถึ ง ว่ า เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิตที่ธนาคารเปิ ดจะปฏิบตั ิตามระเบียบประเพณี และพิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสาร
ประกอบ ( Uniform Customs and Practice for Documentary Credit : UCP ) ออกโดย สภา
หอการค้ า นานาชาติ ( International Chamber of Commerce : ICC ) กรุ ง ปารี ส ประเทศ
ฝรั่งเศส มีการจัดพิมพ์ประเพณี ปฏิบัติดังกล่าวเป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1933 เรี ยกว่า UCP 82
ต่อมามี การแก้ ไขในปี ค.ศ. 1951 เรี ยกว่า UCP 151 ในปี ค.ศ. 1962 มีการแก้ ไขเรี ยกว่า
UCP 222 มีการแก้ ไขในปี ค.ศ. 1974 เรี ยกว่า UCP 290 มีการแก้ ไขในปี ค.ศ. 1983 เรี ยกว่า
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UCP 400 และได้ มี ก ารแก้ ไขในปี ค.ศ. 1993 เรี ย กว่ า UCP 500 ซึ่ ง ต่ อ มาก็ ไ ด้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนให้ ทันสมัยขึน้ ตลอดมาจนถึงปั จจุบนั ฉบับล่าสุด คือ UCP 600 ที่ประกาศเริ่ มใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2007 ในเลตเตอร์ ออฟเครดิต จะมีข้อความว่า “เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ฉบับนี ้ปฏิบตั ิตามระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ ( Uniform
Customs and Practice for Documentary Credit : UCP 600) ( แก้ ไขในปี ค.ศ. 1963 ) ออก
โดย สภาหอการค้ า นานาชาติ ( International Chamber of Commerce : ICC ) กรุ ง ปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกาศใช้ ตั ้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2007” UCP 600 มีเนื ้อหาแตกต่าง
จาก UCP 500 อาทิ เนื ้อหาที่กระชับขึ ้นโดยประกอบด้ วยกฏระเบียบจํานวน 39 มาตราจากเดิม
ที่เคยมี 49 มาตราใน UCP 500 คํ าอธิ บายในส่วนใหม่ที่พูดถึงคํ านิยาม หรื อคํ าจํากัดความ
(Definitions) โดยจะอธิ บ ายคํ า ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใน UCP เช่ น "honour" และ "Negotiation" และมี
คําอธิบายในส่วนของการตีความ (Interpretations) ที่จะให้ ความกระจ่างกับคําที่มีความหมาย
ไม่ชดั เจนต่างๆ แนวปฏิบตั ิใหม่เกี่ยวกับการขายลดตัว๋ สําหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภทที่มี
ระยะเวลาในการชําระเงินและแนวปฏิบัติที่อนุญ าตให้ ธนาคารยอมรับเอกสารประกันภัยที่มี
การระบุรายละเอียดอ้ างอิงอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในเลตเตอร์ ออฟเครดิต แต่เนื่องจาก
ICC ซึง่ เป็ นผู้จดั ทํา UCP เป็ นองค์กรเอกชนไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศของรัฐ ดังนันจึ
้ งไม่มี
ฐานะเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ใช่กฏหมายภายในประเทศใดประเทศหนึง่ เป็ นเพียง
กฏเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่านั ้น
ในทางปฏิบตั ิการใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิตอยู่ภายใต้ ระเบียบประเพณี และวิธีการปฏิบตั ิ
สํ า หรั บ เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
หรื อ UCP) ในฐานะที่เป็ นขนบธรรมเนียมหรื อประเพณีทางการค้ า หรื อในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา
ดังนั ้นสภาพบังคับของ UCP 600 จึงเกิดจากเจตนาของคู่สญ
ั ญาที่ประสงค์ให้ เป็ นส่วน
หนึ่งของสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตและปฏิบตั ิธนาคารต่างๆ ทัว่ โลกแล้ ว ยังเป็ นที่ยอมรับของ
ศาลในต่างประเทศและศาลไทยสอดคล้ องกับหลักสากลในการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งมีคดี
ต่างๆเกี่ ยวกับการค้ าระหว่างประเทศนํ ามาสู่การพิจารณาในศาลทรัพย์ สินทางปั ญ ญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง
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สรุ ป
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539
มีบทบัญญัติหลายมาตราที่แสดงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ ศาลและคู่ความดําเนิน
กระบวนการพิจารณาตามเนื ้อหาที่แท้ จริง หลักเกณฑ์วิธีพจิ ารณาที่ใช้ ในคดีการค้ าระหว่าง
ประเทศตามพระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539 มาตรา 7(5) คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื ้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อตราสารการเงินระหว่าง
ประเทศหรื อการให้ บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติ
กรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง มาตรา 7 (6) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมตาม (5) การส่งเงินเข้ ามาในราชอาณาจักรหรื อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รี
ซีท การประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
ขณะนี ้ประเทศไทยยังมิได้ ลงนามร่วมลงนามเป็ นภาคี อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วย
สัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods หรื อที่เรี ยกย่อๆว่า “CISG” มีหลายประทศที่เข้ ารวมลงนามเป็ น
ภาคีมากขึ ้นเป็ น 84 ประเทศ ทําให้ CISG ได้ รับความนิยมมากขึ ้นยิ่งขึ ้น ในอนาคตประเทศไทย
อาจเข้ าร่วมลงนามเป็ นภาคีอยู่ในระหว่างร่างพระราชบัญญัติ (ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน สิงค์โปร์ เป็ นภาคีสมาชิก CISG แล้ ว และเวียดนามกําลังเข้ าเป็ นภาคีสมาชิก วันที่ 1
มกราคม 2560) หากประเทศไทยลงนามร่วมลงนามเป็ นภาคี CISG อาจมีกฏหมายเกี่ยวกับ
การซื ้อขายระหว่างประเทศโดยเฉพาะได้ ปั จจุบนั กระบวนการพิจารณาใช้ ป.พ.พ. กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และ พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2542
นอกจากการพิจารณาคดีการซื ้อขายสินค้ าระหว่างประเทศ คดีเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตและทรัสท์รีซีท ตามวิธีพจิ ารณาที่ใช้ ในคดีการค้ าระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติ
จัดตังศาลทรั
้
พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 แล้ วยังมี ป.พ.พ.
กฎหมายแพ่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ วยังมีการนําระเบียบประเพณีและวิธีการปฏิบตั ิ
สําหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิต ( Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
หรื อ UCP) แก้ ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 600 หรื อ UCP 600 ในฐานะที่เป็ นขนบธรรมเนียมหรื อ
ประเพณีทางการค้ า หรื อในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา นํามาใช้ บงั คับกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องในการใช้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต และระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบตั ิ สําหรับตัว๋ เงินเพื่อ
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เรี ยกเก็บ ( Uniform Rules for Collections) ฉบับที่ 522 หรื อเรี ยกย่อๆว่า UCP 522 ของสภา
หอการค้ านานาชาติ (International Chamber of Commerce : ICC) การเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋
เอกสาร ถึงแม้ ไม่มีฐานะเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ใช่กฏหมายภายในประเทศใด
ประเทศหนึง่ เป็ นเพียงกฏเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่านั ้น สภาพบังคับของ UCP 522 ให้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ เอกสาร หรื อ การใช้ UCP 600 เกิดจากเจตนาของ
คู่สญ
ั ญาที่ประสงค์ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาเลตเตอร์ ออฟเครดิตและปฏิบตั ิธนาคารต่างๆทัว่
โลกแล้ ว ยังเป็ นที่ยอมรับของศาลในต่างประเทศและศาลไทยสอดคล้ องกับหลักสากลในการค้ า
ระหว่างประเทศ
ซึง่ มีคดีต่างๆเกี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศนํามาสู่การพิจารณาในศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้ องที่น่าศึกษา
ซึง่ จะเป็ นแนวการพิจารณาการตัดสินคดีต่างๆ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนที่เป็ นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
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