
 

 
ครบเครือ่งเรือ่ง INCOTERMS ® 2020 เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ 

INCOTERMS ® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions 
วันที ่26 กรกฎาคม 2565/ 

30 สงิหาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจสัมนิซติี ้ 

 
วตัถปุระสงค ์
   เป็นทีท่ราบกนัดแีลว้วา่ประมาณทกุๆ 10 ปี เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศทีเ่รยีกกนัวา่ INCOTERMS มักมกีาร
แกไ้ขปรับเปลีย่นบางเงือ่นไข เพือ่ใหก้ระชบัและชดัเจนในการนําไปใชใ้นการปฏบิัตงิาน จงึทําใหผู้ป้ฏบิัตงิาน
นําเขา้-สง่ออก ตอ้งตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง และเพือ่ป้องกนัการทํางานผดิพลาด เพราะรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ สําหรับ 
Incoterms version 2020 จะมผีลบังคับใชใ้นวันที ่1 มกราคม 2563 

It is well known that approximately every 10 years, the so-called INCOTERMS trade terms are often 

modified. In order to be concise and clear in applying in operations Thus allowing workers to import 

- export Must be continuously monitored And to prevent a malfunction For the uninformed 

incoterms version 2020 will come into effect on January 1, 2020. 
 

   ผูท้ีค่วรเขา้ร่วมการสมัมนา ควรเป็นผูท้ีป่ฏบิัตงิานในกระบวนการ Logistics, Procurement, Purchasing, 
Sourcing, Planning, Import-Export, Costing หรอืผูส้นใจทั่วไป 



Who should attend the seminar Should be a person who works in Logistics, Procurement, 

Purchasing, Sourcing, Planning, Import-Export, Costing or general interest. 
 

 
หวัขอ้การสมัมนา  Seminar Topics ( Time 9.00 น. - 16.00 น.) 

1.ประวัตแิละความเป็นมาของ INCOTERMS (History and background of the INCOTERMS) 

2.เหตผุลทีต่อ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไขจาก Version 2010 เป็น 2020 (Reason for changing the conditions 

from Version 2010 to 2020) 

3.ความหมายและความสําคัญของแตล่ะเงือ่นไข (Meaning and significance of each condition) 

4.แนวทางการเลอืกใช ้INCOTERMS ใหเ้หมาะสม (Guidelines for choosing appropriate INCOTERMS) 

5.ขอ้ควรระวังในแตล่ะเงือ่นไขใหม ่(Caution on each new condition) 

6.ภาระหนา้ทีข่องผูซ้ือ้และผูข้ายจะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไรหรอืไม ่ 

(Will the obligations of buyers and sellers change?) 

7.กฎระเบยีบและพธิกีารศลุกากรจะเปลีย่นไปหรอืไม ่(Will the rules and customs change?) 
8.ชอ่งการนําเขา้ตามกฎหมายศลุกากร (Entry channels according to customs law) 
9.ภาษีใดบา้งทีต่อ้งชําระขณะนําเขา้หรอืสง่ออก (What taxes must be paid while importing or exporting? 

10.เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้และสง่ออก (Documents related to import and export) 

11.หลักเกณฑก์ารพจิารณาเบีย้ประกนัภัย (Insurance premium consideration criteria) 

12.การคํานวณเบีย้ประกนัภัย (Insurance premium calculation) 

13.ตอ้งทําอยา่งไรบา้งหากเกดิความเสยีหายกบัสนิคา้ (What should I do if there is damage to the product? 

14.การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูข้ายในตา่งประเทศ Claims for damages from overseas vendors 

15.การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทประกนัภัย Claims for damages from the insurance company 
 

16.ถาม-ตอบ (ถา้ม)ี 

 

วทิยากร 

คณุจนัทรา สงิหพนัธ ุ

- อดตีกรรมการบรหิารสมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการบรหิารสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ พ.ศ. 2542- 2550 

- ผูจั้ดการฝ่ายจัดหาและสง่ออก บรษัิท พัฒนก์ล จํากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 

 

 



ค่าอบรม Onsite ทา่นละ 3,900 บาท (ไม่รวม Vat 7%) 
Onsite โรงแรมโชนสขุมุวทิ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรพัย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่0297110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

ครบเครือ่งเรือ่ง INCOTERMS ® 2020 เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ 
INCOTERMS ® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com  หรือ ptstraining3@gmail.com 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  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: ____________________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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