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หลักสูตร แนวปฏบิตั ิIncoterms และ Payment Terms 

ส ำหรบักำรจดัซือ้ในตลำดตำ่งประเทศ 

Incoterms and Payment Terms for Purchasing in International Markets 

รอบที ่3 - วนัที ่20 กรกฎาคม 2565 
รอบที ่4 วนัที ่23 กนัยายน 2565 

รอบที ่5 วนัที ่18 พฤศจกิายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 โรงแรมจัสมนิซติี ้สขุมุวทิ 23 
ควำมส ำคญั 
วตัถปุระสงค ์
กระบวนการขอ้ตกลงและเงือ่นไขในเอกสารทีจ่ะตอ้งน ามาใชเ้จรจากับคูค่า้ กับธนาคาร  กับบรษัิทประกันภัย หรอื
ผูป้ระกอบการขนสง่และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หากเขา้ใจไมถ่กูตอ้ง น ามาใชอ้ยา่งผดิๆ อาจเกดิความเสยีหาย หรอื
ท าใหก้จิการเสยีประโยชนไ์ด ้  เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการคา้ตา่งประเทศไดร่้วมกันใชก้ฎระเบยีบในการสง่มอบทีเ่ป็น
มาตรฐานใหมต่ามการเปลีย่นแปลงของ ตน้ทนุ คา่ใชจ่้าย และความเสีย่ง ทีเ่กดิขึน้เพราะการเคลือ่นยา้ยสนิคา้
จากจดุตน้ทางไปยังจดุปลายทางตลอดอนุกรมของการสง่มอบ เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งทางสถาบันจงึไดจั้ดใหม้หีัวขอ้ในการสมัมนาเพือ่ประโยชนแ์กก่จิการของทา่น
ดังน้ี  

(The process of terms and conditions in the documents must be used to negotiate with the bank 
partners with the insurance company. Or transport operators and other related If 
misunderstandings Wrongly used May damage Or may cause the business to lose benefit To allow 
foreign traders to use the new standardized delivery regulations in accordance with changes in 
costs, costs and risks. That occurs because the movement of goods from the origin to the 
destination throughout the delivery series In order for relevant parties to be able to coordinate with 
other agencies in a consistent manner, the institute has organized the seminar topics for your 
business benefits as follows:) 

หวัขอ้กำรสมัมนำ 
1. วงจรธรุกจิน าเขา้และสง่ออก (Import and export business cycle)  
2. การจัดท าสญัญาซือ้ขาย (Preparation of sales contract)  
3. การเลอืกใช ้Incoterms® 2020 (Choosing Incoterms® 2020)  
4. Rules for any mode or modes of transport  
- EXW , FCA , CPT, CIP, DAT, DAP, DDP  
5. Rules for Sea and Inland Waterway of transport - FAS, FOB ,CFR, CIF  
6. การใช ้L/C ( At sight Terms)  
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7. การโอน L/C (L/C Transferable)  
8. Back to Back L/C  
9. Bill for Collection (B/C) - D/P (Document Against Payment) - D/A (Document Against 
Acceptance) - Open Account (T/T Payment) - Advance of Payment (T/T Payment)  
10. ถาม-ตอบ (Question-Answer) 
โดย อาจารยม์นตร ียวุชาต ิ
อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
ต าแหน่งปัจจบุันผูป้ระนีประนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 
และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
หลักสตูรน้ีเหมาะกบัใคร ผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบในการจัดซือ้หรอืการขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ การสง่ออก
และการน าเขา้สนิคา้ 
วธิกีารสมัมนา 
การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

คา่ลงทะเบยีน 
                                                        (รวมคำ่เอกสำร คำ่วทิยำกร) 

คำ่อบรม  รำคำกอ่น VAT 
VAT 7% 

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย  
3% 

รำคำสทุธ ิ

    คำ่สมัมนำ Onsite โรงแรม 
(มอีำหำรกลำงวนั และCoffee Break) 

3,900 273 117 4,056 

วธิกีำรช ำระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่่าย ใหน้ าไปใหใ้นวันทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่: คณุอรญัญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 
 
กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสูตร แนวปฏบิตั ิIncoterms และ Payment Terms 

ส ำหรบักำรจดัซือ้ในตลำดตำ่งประเทศ 

Incoterms and Payment Terms for Purchasing in International Markets 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
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