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ข ้อตกลงเงือ
่ นไขการขนสง่ Incoterms ® 2010

วันที่ 30 มกราคม 2562
09.00-16.00 น.

โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26 (BTS พร้ อมพงษ์ )
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล
The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค ้าระหว่างประเทศ ทีก
่ รุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศสได ้ออกข ้อบังคับทีเ่ รียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ทีไ่ ด ้เริม
่
้ นที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554)
ใชในวั
้
ใน Incoterms ® 2010 มีเรือ
่ งทีเ่ ปลีย
่ นแปลงจากฉบับทีป
่ ระกาศใชในปี
2000 โดยมี 4 ข ้อบังคับทีท
่ ํา
การยกเลิก และมี 2 ข ้อบังคับทีไ่ ด ้รับการพัฒนาขึน
้ มาใหม่ จุดมุง่ หมายสาํ คัญคือการทําให ้ครอบคลุม และง่ายต่อ
การปฏิบต
ั ม
ิ ากขึน
้ เนื้อหาสาํ คัญเกีย
่ วข ้องกับความปลอดภัยในการขนสง่ และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได ้รับ
้
การปรับปรุงให ้ง่ายต่อการปฏิบต
ั ิ ทัง้ นี้ยังมีการใชภาษาที
ท
่ ันสมัยซงึ่ เป็ นภาษาทีใ่ ชกั้ บการค ้าระหว่างประเทศใน
ปั จจุบน
ั กฎเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็ นเรือ
่ งเร่งด่วนสาํ หรับผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทําการค ้าระหว่างประเทศ ในทุกตําแหน่ง
ึ ษา เพือ
้ บต
งานจําเป็ นต ้องศก
่ นํ าไปใชปฏิ
ั ใิ ห ้ถูกต ้อง

สงิ่ ทีผ
่ เู ้ ข้าอบรมได้ร ับ :

ความรู ้ความเข ้าใจในการส่งออกทัง้ ระบบ รู ้เรือ
่ งIncoterms แต่ละเทอมเพือ
่ ทราบต ้นทุนในการคิดราคาค่า
่ งจุดส่งมอบสินค ้า และการจัดทําเอกสารได ้อย่างแม่นยําและ
สินค ้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช ้จ่าย ความเสีย
่ งในเรือ
ถูกต ้อง เพือ
่ ลดความเสีย
่ งเอกสารทีม
่ ข
ี ้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข ้าใจในเรือ
่ งเครือ
่ งมือในการชําระเงินค่า
้
สินค ้า เพือ
่ เท่าทันเล่หเ์ หลีย
่ มของผู ้ซือ

หัวข้ อการสัมมนา

1. ความสําคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค ้าระหว่างประเทศ
2. สาเหตุของการปรับปรุงIncoterms 2000 มาเป็ น Incoterms 2010
3. สาระสําคัญของ Incoterms® 2010 และสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจาก Incoterms 2000 มีอะไรบ ้าง
4. Incoterms® 2010 แบ่ง 2 กลุม่ 11 Terms
•
•

EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP (Rules for any mode or modes of transport)
FAS FOB CFR CIF (Rules for sea and Inland waterway of transport)

5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู ้ขายและผู ้ซือ้
6. ความเสีย่ งและผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข ้องกับแต่ละข ้อบังคับ ของ INCOTERMS®
7. Incoterms® 2010 กับ กฎระเบียบและพิธกี ารศุลการกรทัง้ ส่งออกและนําเข ้า
8. Incoterms® 2010กับ ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเฉพาะระหว่างผู ้ขายและผู ้ซือ้
9. เกีย่ วข ้องการขาย / สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ
้ และผู ้ขายสินค ้า ในเรือ
่ ง และความปลอดภัยของสินค ้า
10.
หน ้าทีข
่ องผู ้ซือ
่ งของความเสีย
ิ ค ้าของผู ้ขาย
11.
ความสําคัญของจุดสง่ มอบสน
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12.
13.
14.

GM-109
เอกสารทีต
่ ้องจัดทําตาม Incoterms 2010
ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ พึงระมัดระวัง
ึ ษา และคําถาม คําตอบ
กรณีศก

วิทยากร อาจารย์ วัชระ ปิ ยะพงษ์
ทีป
่ รึกษาการค ้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.
ี ม ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
อดีตผู ้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจสง่ ออกนํ าเข ้า ศูนย์สล

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัทส่งออก ผู ้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด ้านต่างประเทศ

วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)

ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird จ่ายก่อนอบรม 5 ว ัน
ค่าอบรมลดพิเศษท่านละ

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชันแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

(กรุณาส่งสําเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการชําระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัคร,
ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
สอบถามและสํารองที่น่ ังติดต่ อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร Incoterms ® 2010

ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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