
  
 

เทคนคิการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพือ่
ไมใ่หเ้สยีเปรยีบทางการคา้ 

 ( Document verification techniques according to Letter of Credit & UCP 
600 in order not to be disadvantageous to trade ) 

 

รุ่นท่ี 16  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 

วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม, วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2563  
ณ โรงแรมจสัมนิ สุขมุวทิ 23 

 
 

วทิยากร   :        
      

        อาจารยว์ชัระ ปิยะพงษ ์
 

ประสบการณ์ : ผูจ้ัดการสาขา,ผูจ้ัดการศนูยต์า่งประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ 
ทีป่รกึษา ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME BANK) 

 
 

แนะน าหลกัสตูร 
Letter of Credit เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญในการช าระเงนิคา่สนิคา้ทัง้ผูส้ง่ออกและผูน้ าเขา้ ถา้เขา้ใจเงือ่นไขของ L/C 

คูค่า้ก็ไม่สามารถเอาเปรยีบเราได ้โดยเฉพาะเมือ่มคีา่ใชจ่้าย เชน่  คา่ธรรมเนียมใครควรรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนัน้ 
หรอื ผูส้ง่ออกทีต่อ้งสง่สนิคา้ภายใตเ้งือ่นไขของ L/C ยิง่ตอ้งท าเอกสารหาเอกสารใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที ่L/C 

ก าหนด มฉิะนัน้อาจท าใหไ้มไ่ดร้ับเงนิตามก าหนดหรอืแยก่วา่นัน้อาจไมไ่ดร้ับเงนิเลย ผูน้ าเขา้ก็เชน่เดยีวกัน กอ่นจะ

เห็นสนิคา้ว่าถกูตอ้งตามคณุภาพ รวมทัง้จ านวนสนิคา้ครบถว้นหรอืไมก็่ตอ้งช าระเงนิกอ่นทีจ่ะเห็นสนิคา้ ก็ตอ้ง

เขา้ใจใน L/C และเอกสารนัน้ถกูตอ้งหรอืไม่ 

        ดังนัน้จะตอ้งเขา้ในเชงิลกึของ L/C โดยละเอยีด ว่าอยา่งไรท าไม่ได ้อยา่งไรท าได ้การสมัมนาครัง้นี้จะให ้
รายละเอยีดในการอ่าน L/C และ UCP 600 ทีอ่อกโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศทีป่ระกาศใชเ้มือ่วันที ่1 

กรกฏาคม 2550 ทีม่ทัีง้หมด 39 มาตรา การจะบอกวา่เอกสารมทีีผ่ดิหรอืถกูนัน้ก็ใชม้าตราตา่ง ๆ ของ UCP 600 

เป็นขอ้อา้งองิ เพือ่การน าเสนอเอกสารผ่านธนาคารไดถ้กูตอ้งแมน่ย าและรวดเร็ว 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 
1. วเิคราะห ์Letter of Credit : 

 

          - การใช ้Standby ~L/C เพือ่การค ้าประกัน 
 

          - ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบเทอมการช าระเงนิ L/C RESTRICTED หรอืไม่ 
 

          - Incoterms ® 2020 ทีใ่ชส้อดคลอ้งตามทีต่กลงหรอืไม่ 

 
2. ตอ้งการเอกสารอะไรบา้ง และใครเป็นผูอ้อกเอกสารนัน้ 

 
3. การใช ้UCP 600 ทัง้ 39 มาตราในการจัดท าเอกสาร 

 
4. UCP 600 ไดใ้หค้วามหมายของ Shipment term ว่านับอย่างไร ถา้ L/C ระบุ 

 

          - On or about 
 

          - First Half, Second Half 



  
 

 

 
          - Beginning, Middle, End 

 

5. UCP 600 จะระบหุนา้ทีค่วามรับผดิชอบของธนาคาร 
 

     (Issuing Bank, Confirming Bank) 
 

          - มาตรฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที ่14 ทีจ่ะตอ้งปฏบัิต ิ

 
          - การปฏเิสธเอกสารทีม่ขีอ้ผดิพลาด (Discrepancy) ของการใชม้าตราที ่16ตอ้งปฏบัิตอิยา่งไร 

 
          - การขอใบตราสง่ใหส้อดคลอ้งใน L/C (ใชม้าตราที ่19 ถงึ 25) 

 

          - ความหมายของค าวา่ “CLEAN” ตามมาตราที ่27 
 

          - การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที ่28 
 

          - ถา้วันหมดอายขุอง L/C ตรงกับวันหยดุท าอยา่งไร(มาตราที ่29) 
 

          - ความหมายของค าวา่ “ABOUT” ตามมาตราที ่30 

 
          - การใช ้“PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที ่31 

 
          - การสง่สนิคา้เป็นงวด ๆ ตามาตราที ่32 

 

          - การยืน่เอกสารนอกเวลาท าการของธนาคาร ตามมาตราที ่33 
 

          - เอกสารทีป่ลอมแปลงใครรับผดิชอบ มาตราที ่34 
 

          - เอกสารสญูหายล่าชา้ใครรับผดิชอบ มาตราที ่35 
 

          - เหตสุดุวสิยั ตามาตราที ่36 

 
          - ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิต่อการเปิด L/C มาตราที ่37 

 
          - ผูข้ายตอ้งการโอน L/C ใหกั้บผูอ้ืน่ ตอ้งท าอยา่งไร มาตราที ่38 

 

          - จะโอนบางสว่นได ้ตอ้งท าอยา่งไร 
 

          - ผูร้ับโอนมาแลว้จะโอนตอ่ท าอยา่งไร 
 

          - ผูร้ับประโยชนต์าม L/C จะหา Supplier ไดอ้ยา่งไร มาตราที ่39 

 
Normal 

 
ทา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 
 
 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 1.5 % ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหาร

กลางวันตลอดหลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักค่าใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 

 

 

สนใจหลกัสูตรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ)่ 

29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 12120  
TEL : 02-102 1898, 092-835 2953, 092-775 5853  FAX : 02-569 6537 

E-mail: ssr.qualitycenter@gmail.com   Web. : www.ssrqualitycenter.com 
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