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หลกัสตูร INCOTERMS 2020 ฉบบัใหม ่ 

และเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

วันที่ 3  มีนาคม 2563  โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5 

    The International Chamber of Commerce: ICC หรอืหอการคา้ระหว่างประเทศ ในกรุงปารสี ไดอ้อก

ขอ้บังคบัทีเ่รยีกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริม่ใชใ้นวันที ่1 มกราคม 2020 (ปี 2563) 
       ใน INCOTERMS 2020 มเีรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงจากฉบับทีป่ระกาศใชใ้นปี 2010 โดยม ี1 เทอมทีท่ าการ
ยกเลกิ และม ี1 เทอมทีไ่ดรั้บการพัฒนาขึน้มาใหม่ สว่นเทอมเก่าไดส้รา้งขอ้ก าหนดเพิม่เตมิชัดเจนขึน้ 
จุดมุ่งหมายส าคญัคอืการท าใหค้รอบคลมุ และง่ายตอ่การปฏบิัตมิากขึน้ เนือ้หาส าคญัเกยีวขอ้งกับความ
ปลอดภัยในการขนสง่ และการประกันภัย กฏเกณฑ ์
เหลา่นีไ้ดรั้บการปรับปรุงใหง่้ายตอ่การปฏบิัต ิทัง้นียั้งมกีารใชภ้าษาทีท่ันสมัยซึง่เป็นภาษาทีใ่ชก้ับการคา้
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
        กฏเกณฑใ์หม่ถอืว่าเป็นเรือ่งเร่งดว่นส าหรับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการท าการคา้ระหว่างประเทศ ในทุกต าแหน่ง
งานจ าเป็นตอ้งศกึษา เพือ่น าไปใชป้ฏบิัตใิหถ้กูตอ้ง 

 
เนือ้หาของหลกัสูตร เวลา 09:00-16:00 น. 
 
1. ความหมายและความส าคัญของ INCOTERMS ตอ่การคา้ 
2. ท าไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC), 
    ตอ้งเปลีย่น INCOTERMS 2010   มาเป็น INCOTERMS 2020 
3. เหตผุลในการยกเลกิ DAT,ของ INCOTERMS 2010 
4. ใช ้เทอมอะไร มาแทน เทอมทีย่กเลกิ 
5. แนวทางในการเลอืกใช ้INCOTERMS ทีเ่หมาะสม 
6. INCOTERMS 2010 แบง่เป็น 2 กลุม่ จาก 11 เทอม เปรยีบเทยีบกับ INCOTERMS 2020  
    ก็ม ี11 เทอม แบง่ได ้2 กลุม่เชน่กัน 
7. มเีทอมอะไรบา้งใน INCOTERMS 2020 การใชค้วรระบอุย่างไรถงึจะสมบรูณ ์
8. Incoterms ® 2020 ม ี11เทอม อะไรบา้ง 
9. ขอ้ควรระวังขอ้บังคับในแตล่ะเทอมนัน้ขัดตอ่กฏระเบยีบของศลุกากรหรอืไมอ่ย่างไร 
10. ภาระหนา้ที ่ ของผูซ้ ือ้และผูข้าย ทัง้11 เทอมทีต่อ้งรับผดิชอบ 
11. คา่ใชจ้่ายและความเสีย่งทีส่ าคัญสดุ ในแตล่ะขอ้ตกลงจนครบทัง้ 11 เทอม 
12. Critical Points และการเจรจาตอ่รองเพือ่ลดคา่ใชจ้่าย และลดความเสีย่ง 
13. กฏระเบยีบและภาระพธิกีารศลุกากร เกยีวขอ้งกับ INCOTERMS  
14. ภาระความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ มลูคา่เอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP  
15. การใช ้INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
16. ตัวอย่างกรณศีกึษา/ค าพพิากษาทีเ่กีย่วกับ INCOTERMS 
 

วทิยากร  อาจารยว์ชัระ  ปิยะพงษ ์
ทีป่รกึษาการคา้ระหว่างประเทศ บรษัิท E.B.C.I. 
อดตีผูรั้บผดิชอบศนูยบ์รกิารธุรกจิสง่ออกน าเขา้ ศนูยส์ลีม ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 



อัตราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร INCOTERMS 2020 ฉบบัใหม ่ 
และเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

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

สมคัรก่อนวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2563   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั  

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150  

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299   

เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี 0735553003036 

               

       เช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท์ เทรนน่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั      

       โอนเงินเขา้บัญชีออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบัญชี 022-3-91431-4 
 

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร 
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 % 

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา 

 
ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน................................................................................................................................... 

 
ทีอ่ยูบ่รษัิท................................................................................................................................................. 

 

                   
1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 

 
2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 

 
3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 

 
4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 

 

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
                      

โทรศัพท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ................................... 
 

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

การแจง้ยกเลกิ : ผูส้มัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหักค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ คืนเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บรษัิทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรยีบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองที่นัง่ 


