คู่มือวิธีการกรอกข้อมูลพร้อมคําอธิบาย
แบบฟอร์มคําขอเปิ ดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
(Application for Issuing a Documentary Credit)

1

หัวข้อ วิธกี ารกรอกข้อมูลพร้อมคําอธิบาย
1. Date of issue this L/C:
วันทีย่ น่ื เอกสารขอเปิ ด L/C
2. Applicant name and address:
ชื่อและทีอ่ ยู่โดยละเอียดพร้อมทัง้
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสารของผูข้ อเปิ ด L/C (ผูซ้ ้อื สินค้า)
3. Advising Bank:
ธนาคารทีท่ าํ หน้าทีแ่ จ้งหรือส่ง L/C ให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C
ซึง่ เป็ นธนาคารตัวแทนของธนาคารผูเ้ ปิ ด L/C
4. L/C No. :
หมายเลข L/C (ไม่ตอ้ งระบุธนาคารจะเป็ นผูอ้ อกหมายเลข L/C)
5. ADD THEIR CONFIRMATION:
เพิม่ การยืนยัน L/C โดยธนาคารผูแ้ จ้ง L/C (Advising Bank)
ในกรณีผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C ต้องการความมันใจในการชํ
่
าระเงิน
จากธนาคารผูแ้ จ้ง L/C
กรุณาทําเครื่องหมาย  เพือ่ ระบุผูช้ าํ ระค่ายืนยัน L/C
 our account : ผูข้ อเปิ ด L/C เป็ นผูช้ าํ ระเงิน
 beneficiary’s account : ผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C เป็ นผูช้ าํ ระเงิน
6. Beneficiary’s name and address:
ชื่อและทีอ่ ยู่โดยละเอียดพร้อมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ของผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C (ผูข้ ายสินค้า)
7. Expiry Date:
วัน เดือน ปี ท่ี L/C หมดอายุ
8. Amount in figures and words:
สกุลเงิน และจํานวนเงินในการเปิ ด L/C
ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องตรงกัน
9. Shipment from:
จุดส่งมอบสินค้าต้นทาง
(สามารถระบุเป็ นประเทศ / เมือง / ท่าเรือ / ท่าอากาศยานต้นทาง เป็ นต้น)
10. Shipment To:
จุดส่งมอบสินค้าปลายทาง
(สามารถระบุเป็ นประเทศ / เมือง / ท่าเรือ / ท่าอากาศยานปลายทาง เป็ นต้น)
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11. Latest date of shipment:
วัน เดือน ปี ทีต่ อ้ งจัดส่งสินค้าอย่างช้าทีส่ ุดไม่เกินวันทีท่ ก่ี าํ หนด
12. Partial shipments:
การส่งสินค้าบางส่วน
 Allowed
: อนุญาตให้ทยอยส่งสินค้าได้หลายครัง้
 Not Allowed : ไม่อนุ ญาตให้ทยอยส่งสินค้า ต้องส่งครัง้ เดียวหมด
13. Transshipment :
การขนถ่ายสินค้า เปลีย่ นพาหนะ
 Allowed
: อนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าเปลีย่ นพาหนะได้
 Not Allowed : ไม่อนุ ญาตให้ขนถ่ายสินค้าเปลีย่ นพาหนะ
14. Available by beneficiary’s drafts at:
เงือ่ นไขการชําระเงิน
 Sight : ชําระเงินทันที เมือ่ ผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C ยืน
่ เอกสาร
 Term : ชําระเงินทีม
่ รี ะยะเวลาตามทีต่ กลงกันไว้ กรุณาระบุในช่องทีก่ าํ หนด เช่น
90 days after B/L date เป็ นต้น
15. Commercial Invoice :
ใบกํากับราคาสินค้า
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุเทอมการส่งมอบสินค้าในช่อง
 F.O.B. : Free on Board พร้อมระบุช่อื ท่าต้นทาง
 C.F.R. : Cost and Freight พร้อมระบุช่อื ท่าปลายทาง
 C.I.F. : Cost, Insurance and Freight พร้อมระบุช่อื ท่าปลายทาง
16. Bill of Lading :
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุค่าระวางขนส่ง Freight Charges
 Prepaid : ค่าระวางขนส่งจ่ายล่วงหน้าทีต
่ น้ ทางแล ้ว (ผูข้ ายจ่าย)
 Collect : ค่าระวางขนส่งให้เก็บปลายทาง (ผูซ้ ้ อื จ่าย)
17. Airway Bills:
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
กรุณาทําเครื่องหมาย ในช่อง  และ
ระบุค่าระวางขนส่ง Freight Charges
 Prepaid : ค่าระวางขนส่งจ่ายล่วงหน้าทีต
่ น้ ทางแล ้ว (ผูข้ ายจ่าย)
 Collect : ค่าระวางขนส่งให้เก็บปลายทาง (ผูซ้ ้ อื จ่าย)
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18. Parcel Post Receipt, Truck / Railway Receipt :
ใบรับขนส่งพัสดุไปรษณีภณั ฑ์, ใบรับขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก / รถไฟ
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุค่าระวางขนส่ง Freight Charges
 Prepaid : ค่าระวางขนส่งจ่ายล่วงหน้าทีต
่ น้ ทางแล ้ว (ผูข้ ายจ่าย)
 Collect : ค่าระวางขนส่งให้เก็บปลายทาง (ผูซ้ ้ อื จ่าย)
19. Insurance Policy or Certificate:
กรมธรรม์หรือใบรับรองประกันภัย
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุเงือ่ นไขความคุม้ ครองในชอง  (A), (B) ... TPND
20. Packing List :
ใบแสดงรายการบรรจุหบี ห่อ
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุจาํ นวน Packing List ทีต่ อ้ งการ
21. Other Documents:
เอกสารอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุขา้ งต้นทีต่ อ้ งการ เช่น
Certificate of Origin : ใบรับรองแหล่งกําเนิดของสินค้า
Weight List : ใบแสดงรายการนํา้ หนักของสินค้า
Beneficiary’s Certificate : ใบรับรองของผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C
22. Goods (Description & Quantity) :
สินค้า ปริมาณและรายละเอียด
เป็ นไปตามข้อตกลง และสอดคล ้องกับสัญญาซื้อขาย
อาจระบุรายละเอียดหรือไม่ก็ได้ เช่น ปริมาณ ชื่อสินค้า
ราคาต่อหน่วย ราคารวม เครื่องหมายหีบห่อ
หมายเลขหลักฐานการซื้อขาย เป็ นต้น
23. Transferable L/C :
L/C ฉบับนี้สามารถโอนให้ผูร้ บั ประโยชน์คนถัดไปได้
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ถ้าต้องการ
ให้ L/C ฉบับนี้สามารถโอนได้
24. All Bank Charges :
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆทัง้ หมดของธนาคารนอกประเทศไทย
รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการชดใช้เงินคืนและค่าธรรมเนียม
การรับรอง (ถ้ามี)
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25.

26.

27.
28.
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กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 Applicant : ผูข้ อเปิ ด L/C (ผูซ้ ้ อื ) เป็ นผูจ้ ่าย
 Beneficiary : ผูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C (ผูข้ าย) เป็ นผูจ้ ่าย
Documents Presentation:
จํานวนวันทีผ่ ูร้ บั ประโยชน์ตาม L/C ต้องยืน่ เอกสารทัง้ หมดต่อธนาคาร
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง  และ
ระบุจาํ นวนวัน
(ปกติถา้ ไม่เลือกหัวข้อนี้ตาม UCP เท่ากับ 21 วัน
หลังจากส่งสินค้า แต่ไม่เกินวันที่ L/C หมดอายุ)
Other Conditions:
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
ทีผ่ ูซ้ ้อื และผูข้ ายตกลงกันไว้ถา้ ต้องการระบุ เช่น
+ / - 10% in Quantity and Amount L/C Acceptable
Third Party Document Acceptable
Interest Rate:
อัตราดอกเบี้ย (ไม่ตอ้ งระบุ)
Authorized Signature:
ผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษทั ตามทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร
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