
 

 

 หลักสูตร “กฎหมายการควบคมุการนําเขา้ สง่ออก 
International Trade Control Laws 

รุ่น 1 : วันที ่4 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training Zoom 
วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎ ี และกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้-
สง่ออก ของผูป้ระกอบการธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่สญัญาซือ้ขายเลตเตอรอ์อฟ
เครดติ การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ การประกันภัย เป็นตน้ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวเิคราะหก์ฎหมายการคา้
ระหวา่งประเทศกับคูค่า้ของตนเอง และเพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหถ์งึขัอดขีอ้เสยีของการบังคบัใชก้ฎหมายดังกลา่ว กอปรทัง้
ใหส้ามารถนําหลกัการทีเ่กีย่วกับการคา้ระหวา่งประเทศไปประยกุตใ์ชใ้นการคา้ การลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 เน้ือหาการอบรมมดีังน้ี 

หวัขอ้การสมัมนา - (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
1. ความสําคัญของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ และการดําเนนิคดกีารคา้ระหวา่งประเทศ 

3. สญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ และขอ้ควรระวงั 

4. กฎหมายทีใ่ชบ้ังคบักับสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

5. การทําความเขา้ใจ และความหมายขอ้บังคบัทางการคา้ (Incoterms ® 2020) 
เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจในการทําสญัญาซือ้ขาย 

      - ความเป็นมาของ Incoterms 

      - การบังคบัใชข้อง Incoterms 

      - สิง่ที ่Incoterms ไมค่รอบคลมุไปถงึ 

      - หลกัการของ Incoterms ® 2020 

      - ขอ้กําหนด และกฎเกณฑท์ีเ่ป็นขอ้บังคับใน Incoterms ® 2020 

      - การจัดเตรยีมเอกสารการขนสง่สนิคา้ และการประกันภัย ภายใตข้อ้บังคับของ Incoterms ® 2020 

6. การชําระเงนิระหวา่งประเทศ  และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (Method of Payment and Risks) 

      -  Letter of Credit     

      -  Bill for Collections       



 
      - Clean Collection   

      -  D/P (Documents Against Payment) 

      - D/A (Documents Against Acceptance)           

      - Pre-Payment by T/T   

      - Post Payment by T/T (Open Account-O/A) 

7. หนังสอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ กบัการคํา้ประกัน 

8. สญัญาทรัสตร์ซีที (Trust Receipt) และอายคุวามตามสญัญาทรัสตร์ซีที 

9. แนวทางการใชง้าน Letter of Credit กับการคา้ระหวา่งประเทศ 

10. ใบตราสง่สนิคา้ และเอกสารการขนสง่ 

      - ประเภทของใบตราสง่สนิคา้ 

      - เอกสารการขนสง่อืน่ทีม่ใิชใ่บตราสง่สนิคา้ 

      - ใบตราสง่สนิคา้เป็นใบรับของ หรอืใบรับสนิคา้ 

      - สทิธหินา้ทีข่องผูส้ง่สนิคา้ 

11. พระราชบญัญัตรัิบขนของทางทะเล พุทธศกัราช 2534 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจาํนวน  6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 

คา่อบรม/ท่าน  3,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ดว้ย Application Zoom 

การชําระคา่อบรม (โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้) 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  



 
www.ptstraining.in.th Email:  info.ptstraining@gmail.com,  
ptstraining3@gmail.com 

 

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลักสูตร “กฎหมายการควบคมุการนําเขา้ สง่ออก 
International Trade Control Laws 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
 


