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ธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ สงิทสีําคญัอนัดบัแรกทผีูป้ระกอบการตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในเบอืงตน้ ก็คอื เงอืนไขการสง่มอบสนิคา้ เพราะจะเป็นควักําหนด
ขอบเขตความรับผดิชอบในตวัสนิคา้และภาระคา่ใชจ้า่ยของผูซ้อืและผูข้าย ถา้
กําหนดผดิไปจากกตกิาสากลทกํีาหนดขนึโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ ก็
อาจเป็นเหตใุหก้ารคํานวณตน้ทุนราคาสนิคา้คลาดเคลอืนไป และอาจเป็นสาเหตุ
ทําใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพมิขนึได ้อาจนําไปสูก่ารเสยีหายและนําไปสูก่ารขดัแยง้หรอืขอ้
พพิาททางการคา้ไดด้ว้ย ดงันันเพอืป้องกนัปัญหาตา่งๆทอีาจจะขนึ ก็ควรทตีอ้งใช ้
มาตรฐานขอ้กําหนดในการสง่มอบสนิคา้ทกํีาหนดโดยสภาหอการคา้นานาชาตทิี
เรยีกวา่ “INCOTERMS”

ปัจจบุันสภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce 
= ICC) ไดอ้อก Incoterms ใหมล่า่สดุคอื Incoterms 2010 ทไีดป้ระกาศใชม้ผีล
บังคบัตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2011(พ.ศ. 2554)

ในการทําสญัญาซอื-ขาย จะตอ้งกําหนดเงอืนไขตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบั 
Incoterms เพราะสญัญาซอื-ขาย ก็ตอ้งระบุ Incoterms ทใีชใ้นการซอืขายแตล่ะ
ครัง จะจดัทําสญัญาอยา่งไรไมใ่หม้เีงอืนไขทขีดัแยง้กบั Incoterms จงึมคีวาม
จําเป็นตอ้งรูข้อ้กําหนดความรับผดิชอบ ภาระหนา้ท ีคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้ 
และความเสยีงภยัในการขนสง่สนิคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้อื การใช ้Incoterms ใน
สญัญาซอื-ขาย ทําใหผู้ซ้อืและผูข้ายสามารถเขา้ใจตรงกนัถงึแมจ้ะอยูก่นัคนละ
ประเทศก็ตาม
      หลกัสตูรนีเหมาะกบัผูทํ้างานดา้นงานดา้นสง่ออก ดา้นนําเขา้ ผูบ้รกิารงานดา้น 
Logistic  บรกิารดา้นประกนัภยั งานบรกิารธนาคาร ฯ ผูทํ้าธุรกจิตอ้งเขา้ใจเนือหา
ใน Incoterms และเนือหาสญัญาซอื-ขายเพอืประสานงานกนักบัทกุๆฝ่ายไมอ่ยูใ่น
ประเทศหรอือยูใ่นตา่งประเทศ

เนอืหา เวลา 09.00 – 16.00 น.

1. ความสําคญัของ Incoterms กบัการคา้ระหวา่งประเทศ
2. สาระสําคญัในสญัญาซอื-ขาย และขอ้ควรระวงั
3. สาเหตขุองการปรับปรุงIncoterms 2000 มาเป็น Incoterms 2010
4. สาระสําคญัของ Incoterms 2010 และสงิทเีปลยีนแปลงจาก 

Incoterms 2000 มอีะไรบา้ง
5. การเปลยีนแปลง Incoterms 2010 จาก 14 Terms เหลอื 11 Terms
6. การสง่มอบสนิคา้ ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัแตล่ะขอ้บังคบั ของ  INCOTERMS
7. Incoterms 2010 กบั กฎระเบยีบและพธิกีารศลุการกรทังสง่ออกและนําเขา้
8. Incoterms 2010กบั ความรับผดิชอบเฉพาะระหวา่งผูข้ายและผูซ้อื
9. เกยีวขอ้งการขาย / สญัญาซอืขายระหวา่งประเทศ
10.หนา้ทขีองผูซ้อืและผูข้ายสนิคา้ ในเรอืงของความเสยีง
     และความปลอดภยัของสนิคา้
11.เงอืนไขในการขายและเงอืนไขการชําระเงนิ 
12.ความสําคญัของจดุสง่มอบสนิคา้ของผูข้าย 
13.เอกสารทตีอ้งจดัทําตาม Incoterms 2010
14.ความแตกตา่งจดุ Critical Points ของสถานท ีพงึระมดัระวงั
15.กรณีศกึษา และคําถาม คําตอบ

วทิยากร 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ทปีรกึษาธุรกจิตา่งประเทศ ธนาคาร
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
วทิยากรสถาบันฝึกอบรมการคา้
ระหวา่งประเทศ กรมสง่เสรมิการ
สง่ออก กระทรวงพาณชิย์
ผูพ้พิากษาสมทบศาลทรัพยส์นิทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ
กลาง



อัตราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมัครกอ่นวันท ี13 พฤษภาคม 2559            ทา่นละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

        
       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54  แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธุรการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง
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