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หลักสูตร  Incoterms 2010 
และการจัดทาํเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วนัท่ี 23 กรกฎาคม  2561 โรงแรมจสัมิน ซิต้ี สขุมุวิท 23
   The International Chamber of Commerce: ICC หรอืหอการคา้ระหวา่งประเทศ ทีก่รงุปารสี ประเทศ
ฝร่ังเศสไดอ้อกขอ้บงัคบัทีเ่รยีกวา่ INCOTERMS 2010 RULES ฉบบัใหมม่าทดแทน INCOTERMS 2000 ทีไ่ด ้
เริม่ใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2011 (ปี 2554)
ใน INCOTERMS 2010 มเีรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงจากฉบบัทีป่ระกาศใชใ้นปี 2000 โดยม ี4 ขอ้บงัคบัทีทํ่าการ
ยกเลกิ และม ี2 ขอ้บงัคบัทีไ่ดรั้บการพัฒนาขึน้มาใหม่
จดุมุง่หมายสําคญัคอืการทําใหค้รอบคลมุ และงา่ยตอ่การปฏบิตัมิากขึน้ เนือ้หาสําคญัเกีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภยัในการขนสง่ และการประกนัภยั กฎเกณฑเ์หลา่นีไ้ดรั้บการปรับปรงุใหง้า่ยตอ่การปฏบิตั ิทัง้นีย้งัมกีาร
ใชภ้าษาทีท่นัสมยัซึง่เป็นภาษาทีใ่ชก้บัการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจบุนั
กฎเกณฑใ์หม ่ถอืวา่เป็นเรือ่งเรง่ดว่นสําหรับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําการคา้ระหวา่งประเทศ ในทกุตําแหน่งงาน
จําเป็นตอ้งศกึษา เพือ่นําไปใชป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง
 เนือ้หาของหลกัสตูร เวลา 09:00-16:00 น.
1. สาระสําคญัของเอกสารสําคญัการคา้ระหวา่งประเทศ
   2. เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ(Incoterms 2010) รายละเอยีดและแนวปฏบิตัิ
             - EXW                - FAS             - FOB           - FCA

- CFR                 - CPT            - CIF             - CIP             
- DAP                 - DAT             - DDP              

3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
             - เอกสารทางการเงนิ (Financial Documents)

- เอกสารการขนสง่สนิคา้ (Transport Documents)
- เอกสารทางการคา้ (Commercial Documents)

4. เครือ่งมอืการชาํระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งประเทศ (Payment Terms)
- การชาํระเงนิลว่งหนา้หรอืการชาํระดว้ยเงนิสด(Advance Payment or Cash)
- ผูข้ายเปิดบญัชขีายเชือ่ใหก้บัผูซ้ ือ้ (Open Account)
- การฝากขาย (Consignment)
- ตัว๋เรยีกเก็บผา่นธนาคาร (Bill for Collection)
- การชาํระเงนิดว้ยเล็ตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter of Credit)

5. ประเภทของตัว๋เรยีกเก็บเงนิผา่นธนาคาร(Bill for Collection)
- Documents Against Payment (D/P)              - Documents Against Acceptance (D/A)

6. ผูนํ้าเขา้-สง่ออก มหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งไร
   7. ประเภทของรายละเอยีด Letter of Credit (L/C)

- Revocable L/C                        - Irrevocable L/C
8. ใครมสีว่นเกีย่วขอ้งในการเปิด Letter of Credit
9. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ของวธิกีารชาํระเงนิการคา้ระหวา่งประเทศ

 10. ความรูเ้กีย่วกบั UCP600 
11. ตวัอยา่งของการเปิด Letter of Credit และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
วทิยากร     
อาจารยว์ชัระ  ปิยะพงษ์
ทีป่รกึษาการคา้ระหวา่งประเทศ บรษัิท E.B.C.I.
อดตีผูรั้บผดิชอบศนูยบ์รกิารธรุกจิสง่ออกนําเขา้ ศนูยส์ลีม ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร  Incoterms 2010 

และการจดัทาํเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


