
Incoterms หลกัสูตร Letter of Credit & UCP 600                                                                                
 

 
 
 

หลกัสตูร กฎกตกิาเกีย่วกบัเครดติในการนําเขา้-สง่ออก แนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั
ความเสีย่งทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

Make import-export documents to reduce the risk 
วนัที ่16 มถินุายน 2565 

รุน่ถัดไปวันที ่18 สงิหาคม 2565 / วนัทีท่ี ่21 ตลุาคม 2565 
 

เวลา 09.00-16.00  
วตัถปุระสงค ์
    ปัจจุบัน การดําเนนิธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศทัง้ในดา้นการนําเขา้และการสง่ออกลว้นแลว้ใชเ้อกสารในการเรยีก
เก็บเงนิคา่สนิคา้จากผูส้ง่ออกไปยังผูนํ้าเขา้ เอกสารอาจจะออกโดย... 

      * ผูส้ง่ออกสว่นหนึง่ และบางสว่นกต็อ้งใชเ้อกสารทีอ่อกโดย... 

      * สว่นราชการ     * บรษัิทรับขนสง่สนิคา้     * บรษัิทประกันภัย           * ฯลฯ 

    ความรู ้ ความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้นการจัดทําหรอืจัดหากต็อ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้ มคีวามถกู
ตอ้งตามเงือ่นไขของเครือ่งมอืการชําระเงนิเพือ่การคา้ระหวา่งประเทศ รวมถงึอาจขอหลักประกัน จงึเป็นองคป์ระกอบ
หนึง่ทีส่าํคญัในการดําเนนิธรุกจิใหป้ระสบความสําเร็จไดอ้ยา่งราบรืน่ ซึง่ผูป้ระกอบการดา้นน้ีตอ้งใหค้วามสําคัญใน
ลําดับตน้ๆ 

     การสมัมนาหลกัสตูรน้ีจะชว่ยใหผู้นํ้าเขา้-สง่ออก สามารถเลอืกจัดทําหรอืจัดหาเอกสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ตาม
เงือ่นไขของเครือ่งมอืในการชําระเงนิทีรั่ดกมุ เหมาะสม ไมเ่สยีเปรยีบในเชงิการคา้และจะทําใหเ้กดิความม่ันใจในการ
ทําธรุกรรมดา้นการเงนิสาํหรับการทําธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ ภายใตเ้งือ่นไขสญัญา ขอ้ตกลง ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ป้องการปฏเิสธการชาํระเงนิและเอกสารตา่งๆ ก็จะทําใหผู้นํ้าเขา้มคีวามรูท้ีจ่ะตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของเอกสารนัน้ไดอ้ยา่งแมน่ยํากอ่นทีจ่ะมกีารชาํระเงนิเพราะถา้ตรวจพบวา่เอกสารไมถ่กูตอ้งผูซ้ือ้ก็มสีทิธิท์ีจ่ะ
ไมช่ําระเงนิได ้ 

หวัขอ้การสมัมนา - (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอราคาซือ้-ขาย (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE) 

       - ขอ้ความทีส่ําคัญทีจ่ะตอ้งกําหนดทกุครัง้ 

       - ขอ้ความทีค่วรระวัง 

2. การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการชําระเงนิคา่สนิคา้ 
       *  Letter of Credit วเิคราะหเ์งือ่นไขในเครดติ และการจัดทําและตรวจเอกสารพรอ้มนําเสนอ กตกิา UCP 600                                                              
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              - การจัดทําเอกสารภายใตเ้งือ่นไข Letter of Credit 

              - เอกสารทางการเงนิ (Financial Document) 

              - เอกสารทางการขนสง่ (TRANSPORT DOCUMENT) 

              - เอกสารทางการคา้ (COMMERCIAL DOCUMENT) 

              - การจัดทําเอกสารภายใตเ้งือ่นไข Letter of Credit      * AT SIGHT    * TERMS    

       * ตั๋วเรยีกเก็บ (BILL FOR COLLECTION) ม ี2 ชนดิ 

              - D/P Document Against Payment 

              - D/A Document Against Acceptance 

       * Open Account 

       * Advance of Payment 

3. เครือ่งมอืของความเชือ่ถอืในการทําธรุกจิ 

 STANDBY L/C 

 ADVANCE BOND 

 PERFORMANCE BOND 

 WARRANTY BOND 

 
วทิยากรโดย อาจารยม์นตร ียวุชาต ิ
อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
ตําแหน่งปัจจบุันผูป้ระนีประนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 
และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
หลักสตูรน้ีเหมาะกบัใคร ผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบในการจัดซือ้หรอืการขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ การสง่ออกและ
การนําเขา้สนิคา้ 
วธิกีารสมัมนา 
การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

คา่ลงทะเบยีน 
                                                        (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา Online ทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

    คา่สมัมนา Onsite ทา่นละ 3,900 273 117 4,056 
Onsite Hotel ณ โรงแรมจสัมนิ ซติ ี ้สขุมุวทิ 23 / Online by ZOOM 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และสง่ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
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2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่่าย ใหนํ้าไปใหใ้นวันทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

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

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร กฎกตกิาเกีย่วกบัเครดติในการนําเขา้-สง่ออก แนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั
ความเสีย่งทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

Make import-export documents to reduce the risk 
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: _____________________________________________________________________ 

 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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