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เทคนคิการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600  

เพือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบทางการคา้ 
วนัท่ี 28 เมษายน 2565 / วนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 

                                              รุ่นถดัไปวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 /วนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 

                                     เวลา 09.00-16.00 น. สถานท่ี โรงแรมจสัมินซิต้ี สุขมุวิท 23 
  
ความสําคญั 
         Letter of Credit เป็นเครือ่งมอืทีสํ่าคญัในการชําระเงนิคา่สนิคา้ทัง้ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ 
ถา้เขา้ใจเงือ่นไขของ L/C คูค่า้ก็ไมส่ามารถเอาเปรยีบเราได ้โดยเฉพาะเมือ่มคีา่ใชจ้า่ย เชน่ 
        คา่ธรรมเนยีมใครควรรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยน ัน้ หรอื 
        ผูส้ง่ออกทีต่อ้งสง่สนิคา้ภายใตเ้งือ่นไขของ L/C ยิง่ตอ้งทําเอกสารหาเอกสารใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
ตามที ่L/C กําหนด มฉิะนัน้อาจทําใหไ้มไ่ดร้บัเงนิตามกําหนดหรอืแยก่วา่น ัน้อาจไมไ่ดร้บัเงนิเลย 
        ผูนํ้าเขา้ก็เชน่เดยีวกนั กอ่นจะเห็นสนิคา้วา่ถูกตอ้งตามคณุภาพ รวมทัง้จํานวนสนิคา้ครบถว้น
หรอืไมก่็ตอ้งชําระเงนิกอ่นทีจ่ะเห็นสนิคา้ ก็ตอ้งเขา้ใจใน L/C และเอกสารนัน้ถกูตอ้งหรอืไม ่
        ดงัน ัน้จะตอ้งเขา้ในเชงิลกึของ L/C โดยละเอยีด วา่อยา่งไรทําไม่ได ้อยา่งไรทําได ้การ
สมัมนาครัง้น้ีจะใหร้ายละเอยีดในการอา่น L/C และ UCP 600 ทีอ่อกโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ
ทีป่ระกาศใชเ้มือ่วันที ่1 กรกฏาคม 2550 ทีม่ทีัง้หมด 39 มาตรา การจะบอกวา่เอกสารมทีีผ่ดิหรอืถกูนัน้
ก็ใชม้าตราตา่ง ๆ ของ UCP 600 เป็นขอ้อา้งองิ เพือ่การนําเสนอเอกสารผา่นธนาคารไดถ้กูตอ้งแมน่ยํา
และรวดเร็ว 
  
Course OUTLINE 
1. วเิคราะห ์Letter of Credit : 
          - การใช ้Standby ~L/C เพือ่การคํ้าประกนั 
          - ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบเทอมการชําระเงนิ L/C RESTRICTED หรอืไม ่
          - Incoterms ® 2020 ทีใ่ชส้อดคลอ้งตามทีต่กลงหรอืไม ่
2. ตอ้งการเอกสารอะไรบา้ง และใครเป็นผูอ้อกเอกสารน ัน้ 
3. การใช ้UCP 600 ท ัง้ 39 มาตราในการจดัทําเอกสาร 
4. UCP 600 ไดใ้หค้วามหมายของ Shipment term วา่นบัอยา่งไร ถา้ L/C ระบุ 
          - On or about 
          - First Half, Second Half 
          - Beginning, Middle, End 
5. UCP 600 จะระบหุนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของธนาคาร (Issuing Bank, Confirming Bank) 
          - มาตราฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที ่14 ทีจ่ะตอ้งปฏบิัต ิ
          - การปฏเิสธเอกสารทีม่ขีอ้ผดิพลาด (Discrepancy) ของการใชม้าตราที ่16ตอ้งปฏบิตัอืยา่งไร 
          - การขอใบตราสง่ใหส้อดคลอ้งใน L/C (ใชม้าตราที ่19 ถงึ 25) 
          - ความหมายของคําวา่ “CLEAN” ตามมาตราที ่27 
          - การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที ่28 
          - ถา้วันหมดอายขุอง L/C ตรงกบัวันหยดุทําอยา่งไร(มาตราที ่29) 
          - ความหมายของคําวา่ “ABOUT” ตามมาตราที ่30 
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          - การใช ้“PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที ่31 
          - การสง่สนิคา้เป็นงวด ๆ ตามาตราที ่32 
          - การยืน่เอกสารนอกเวลาทําการของธนาคาร ตามมาตราที ่33 
          - เอกสารทีป่ลอมแปลงใครรับผดิชอบ มาตราที ่34 
          - เอกสารสญูหายลา่ชา้ใครรับผดิชอบ มาตราที ่35 
          - เหตสุดุวสิยั ตามาตราที ่36 
          - ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิตอ่การเปิด L/C มาตราที ่37 
          - ผูข้ายตอ้งการโอน L/C ใหก้บัผูอ้ืน่ ตอ้งทําอยา่งไร มาตราที ่38 
          - จะโอนบางสว่นได ้ตอ้งทําอยา่งไร 
          - ผูร้ับโอนมาแลว้จะโอนตอ่ทําอยา่งไร 
          - ผูร้ับประโยชนต์าม L/C จะหา Supplier ไดอ้ยา่งไร มาตราที ่39 
 
วทิยากร อาจารยม์นตร ี ยวุชาต ิ
 ประสบการณ ์: 
อดตีผูช้ว่ยผูจั้ดการ Assistance Vice President ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ ่

ตําแหน่งปัจจุบัน ผูป้ระนีประนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

วธิกีารสมัมนา 
การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

คา่ลงทะเบยีน 
                            (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 
% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา  (Onsite) ราคาทา่นละ  3,900 273 105 4,056 

    คา่สมัมนา  (Online) ราคาทา่นละ  3,000 210 90 3,120 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหนํ้าไปใหใ้นวันทีจ่ัดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
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www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 
 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เทคนคิการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600  
เพือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบทางการคา้ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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