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หลักสูตร  Incoterms 2010 และการจัดท าเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
วนัจนัทรท์ี่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00น. 

 ณ โรงแรม อมารีบูเลอวารด์ สุขุมวิท 5 

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการคา้ระหวา่งประเทศ ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศสได้

ออกขอ้บงัคบัท่ีเรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบบัใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ท่ีไดเ้ร่ิมใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 

2011 (ปี 2554) ใน INCOTERMS 2010 มีเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงจากฉบบัท่ีประกาศใชใ้นปี 2000 โดยมี 4 ขอ้บงัคบัท่ีท า

การยกเลิก และมี 2 ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัการพฒันาขึ้ นมาใหม่

          จุดมุ่งหมายส าคญัคือการท าใหค้รอบคลุม และง่ายต่อการปฏบิติัมากขึ้ น เน้ือหาส าคญัเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัใน

การขนส่ง และการประกนัภยั กฎเกณฑเ์หล่าน้ีไดร้บัการปรบัปรุงใหง่้ายต่อการปฏบิติั ทั้งน้ียงัมีการใชภ้าษาท่ีทนัสมยัซ่ึงเป็น

ภาษาท่ีใชก้บัการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนั กฎเกณฑใ์หม่ ถือว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนส าหรบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการท าการคา้

ระหว่างประเทศ ในทุกต าแหน่งงานจ าเป็นตอ้งศึกษา เพื่อน าไปใชป้ฏบิติัใหถู้กตอ้ง

เน้ือหาของหลกัสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. สาระส าคญัของเอกสารส าคญัการคา้ระหว่างประเทศ

 2. เง่ือนไขการคา้ระหว่างประเทศ(Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏบิติั

             - EXW                - FAS             - FOB           - FCA

- CFR                 - CPT            - CIF             - CIP             

- DAP                 - DAT             - DDP              

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง

             - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

- เอกสารการขนส่งสินคา้ (Transport Documents)

- เอกสารทางการคา้ (Commercial Documents)

4. เคร่ืองมือการช าระเงินค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ (Payment Terms)

- การช าระเงินล่วงหน้าหรือการช าระดว้ยเงินสด(Advance Payment or Cash)

- ผูข้ายเปิดบญัชีขายเช่ือใหก้บัผูซ้ื้อ (Open Account)

- การฝากขาย (Consignment)

- ตัว๋เรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

- การช าระเงินดว้ยเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต (Letter of Credit)

5. ประเภทของตัว๋เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร(Bill for Collection)

- Documents Against Payment (D/P)              - Documents Against Acceptance (D/A)

6. ผูน้ าเขา้-ส่งออก มีหน้าท่ีตอ้งปฏบิติัอยา่งไร

 7. ประเภทของรายละเอียด Letter of Credit (L/C)

- Revocable L/C                        - Irrevocable L/C

8. ใครมส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการเปิด Letter of Credit

9. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของวิธีการช าระเงินการคา้ระหวา่งประเทศ

10. ความรูเ้กี่ยวกบั UCP600 

11. ตวัอยา่งของการเปิด Letter of Credit และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

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

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

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

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร  Incoterms 2010 และการจดัท าเอกสารการคา้ระหว่างประเทศ

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

สมคัรก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


