
  
 

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) 

วนัศกุรท์ ี ่28 ตลุาคม 2565 
 วันพฤหัสบดีที ่22 ธันวาคม 2565  

โรงแรมจสัมนิ สขุมุวทิ 23 & Zoom Online 
 

   
      

         วทิยากร: อ.มนตร ียวุชาต ิ
ประสบการณ์ :อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบนั: ผูป้ระนีประนอม ในศาลทรัพยส์นิ

ทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางอาจารยว์ชัระ ปิยะพงษ์ 
 

 

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

คูค่า้ก็ไม่สามารถเอาเปรยีบเราได ้โดยเฉพาะเมือ่มคีา่ใชจ้า่ย เชน่  คา่ธรรมเนยีมใครควรรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ 

หรอื ผูส้ง่ออกทีต่อ้งสง่สนิคา้ภายใตเ้งือ่นไขของ L/C ยิง่ตอ้งท าเอกสารหาเอกสารใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที ่L/C 
ก าหนด มฉิะนัน้อาจท าใหไ้มไ่ดรั้บเงนิตามก าหนดหรอืแยก่วา่นัน้อาจไมไ่ดรั้บเงนิเลย ผูน้ าเขา้ก็เชน่เดยีวกนั กอ่นจะ

เห็นสนิคา้วา่ถกูตอ้งตามคณุภาพ รวมทัง้จ านวนสนิคา้ครบถว้นหรอืไมก็่ตอ้งช าระเงนิกอ่นทีจ่ะเห็นสนิคา้ ก็ตอ้ง
เขา้ใจใน L/C และเอกสารนัน้ถกูตอ้งหรอืไม่ 

        ดงันัน้จะตอ้งเขา้ในเชงิลกึของ L/C โดยละเอยีด วา่อยา่งไรท าไม่ได ้อยา่งไรท าได ้การสมัมนาครัง้นีจ้ะให ้
รายละเอยีดในการอา่น L/C และ UCP 600 ทีอ่อกโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศทีป่ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่1 

กรกฏาคม 2550 ทีม่ทีัง้หมด 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 ้าประกนั 
 

          - 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 วา่นับอย่างไร ถา้ L/C ระบ ุ
 

          - On or about 
 

          - First Half, Second Half 

 
          - Beginning, Middle, End 

 



  
 
5. UCP 600 จะระบหุนา้ทีค่วามรับผดิชอบของธนาคาร 

 
     (Issuing Bank, Confirming Bank) 

 

          - มาตรฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที ่14 ทีจ่ะตอ้งปฏบิัต ิ
 

          - การปฏเิสธเอกสารทีม่ขีอ้ผดิพลาด (Discrepancy) ของการใชม้าตราที ่16ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 
 

          - การขอใบตราสง่ใหส้อดคลอ้งใน L/C (ใชม้าตราที ่19 ถงึ 25) 

 
          - ความหมายของค าวา่ “CLEAN” ตามมาตราที ่27 

 
          - การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที ่28 

 

          - ถา้วนัหมดอายขุอง L/C ตรงกบัวนัหยดุท าอยา่งไร(มาตราที ่29) 
 

          - ความหมายของค าวา่ “ABOUT” ตามมาตราที ่30 
 

          - การใช ้“PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที ่31 
 

          - การสง่สนิคา้เป็นงวด ๆ ตามาตราที ่32 

 
          - การยืน่เอกสารนอกเวลาท าการของธนาคาร ตามมาตราที ่33 

 
          - เอกสารทีป่ลอมแปลงใครรับผดิชอบ มาตราที ่34 

 

          - เอกสารสญูหายลา่ชา้ใครรับผดิชอบ มาตราที ่35 
 

          - เหตสุดุวสิยั ตามาตราที ่36 
 

          - ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิตอ่การเปิด L/C มาตราที ่37 
 

          - ผูข้ายตอ้งการโอน L/C ใหก้บัผูอ้ ืน่ ตอ้งท าอยา่งไร มาตราที ่38 

 
          - จะโอนบางสว่นได ้ตอ้งท าอยา่งไร 

 
          - ผูรั้บโอนมาแลว้จะโอนตอ่ท าอยา่งไร 

 

          - ผูรั้บประโยชนต์าม L/C จะหา Supplier ไดอ้ยา่งไร มาตราที ่39 
 

คา่อบรม: 
ทา่นละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM) 

ทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 

 
 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนั

ตลอดหลกัสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
29/266 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี  

TEL : 02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853  
FAX : 02-569 6537     Email : ssr.qualitycenter@gmail.com  ,   Web. : www.ssrqualitycenter.com   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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