
 

ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ  
Incoterms ®2020 

 

วนัที ่26 สงิหาคม 2564 

เวลา 09.00 – 12.00  ออนไลนผ์า่นทาง ZOOM 

 
ปัจจบุันการประกอบธรุกจิการสง่ออก และน าเขา้มกีารแขง่ขันกันอยา่งมาก ทัง้ในดา้นเทคโนโลยีก่ารผลติ 

และสารสนเทศ ปัจจัยการลดตน้ทนุการผลติ รวมทัง้การพัฒนาบคุลากรลว้นเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ยพัฒนาธรุกจิ

การสง่ออก-น าเขา้ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักับผูป้ระกอบการตา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี

เงือ่นไขการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ ในแตล่ะประเทศมกีฎเกณฑก์ารสง่มอบทีม่กีารเรยีกคลา้ยคลงึ

กันแตค่วามหมายของแตล่ะเงือ่นไขมคีวามแตกตา่งกัน ดังนัน้เพือ่ลดปัญหาความขดัแยง้ และมคีวามเขา้ใจไม่

ตรงกัน สภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce-ICC) จงึไดอ้อกกฎเกณฑก์ารสง่มอบ

สนิคา้ทีเ่รยีกวา่ Incoterms เพือ่เป็นมาตรฐานใหผู้ป้ระกอบการสง่ออก และน าเขา้ไดเ้ขา้ใจถงึภาระหนา้ที ่และ

ความรับผดิชอบของแตล่ะฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑก์ารสง่ออกสนิคา้ระหวา่งประเทศ ไดม้กีาร

ปรับเปลีย่นกฎเกณฑท์กุ 10 ปี และตัง้แตปี่ คศ.2020 สภาหอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ไดม้กีารเปลีย่นแปลง

เงือ่นไข และกฎเกณฑก์ารสง่มอบสนิคา้ใหม ่โดยมกีารก าหนดเรือ่งการสง่มอบใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื และ

เอกสารการประกันภัยใหก้บัคูค่า้ รวมทัง้ภาระความรับผดิชอบในการสง่มอบสนิคา้ของผูข้าย และการรับสนิคา้ของ

ผูซ้ ือ้ใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้เพือ่ลดขอ้โตแ้ยง้ และความไมเ่ขา้ใจจากกฎเกณฑก์ารสง่มอบสนิคา้ในปีเกา่ ๆ ทีผ่า่นมา 

ดังนัน้ ผูป้ระกอบธรุกจิสง่ออก และน าเขา้ รวมทัง้ผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งในการท าขอ้ตกลงซือ้ขายสนิคา้

ระหวา่งประเทศ จงึมจี าเป็นตอ้งมคีวามรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกับเงือ่นไขการสง่มอบสนิคา้ฉบับปรับปรงุใหม่

ดังกลา่ว เพือ่ใหส้ามารถรูภ้าระหนา้ที ่และความรับผดิชอบของตนในการก าหนดราคาซือ้/ขาย สนิคา้ไดถ้กูตอ้ง

ตามมาตรฐานสากล  และชว่ยไมใ่หเ้กดิความเสยีเปรยีบในทางคด ีหากเกดิการฟ้องรอ้งขึน้ในอนาคต 

วตัถปุระสงค ์หลกัสตูรออนไลน ์3 ชัว่โมงนี ้มเีนือ้หาสาระ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรูเ้พือ่เป็นพืน้ฐาน และแนวทางในการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์น

การปฏบิัตงิาน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจความหมาย ความเป็นมาและความส าคัญของขอ้ตกลงการสง่มอบ

สนิคา้ระหวา่งประเทศ (Incoterms ® 2020) ตามมาตรฐานสากลทีก่ าหนดโดยสภาหอการคา้

นานาชาต ิ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจถงึชนดิของเอกสารทีต่อ้งสง่มอบใหคู้ส่ญัญาตาม

ขอ้ก าหนดใน Incoterms ®2020 

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจถงึวธิกีารขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้บทบาทหนา้ที ่และ

ความรับผดิชอบของผูรั้บการขนสง่ (Carrier) ผูข้าย และผูซ้ ือ้ 

5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจหลักการส าคัญของ Incoterms ® 2020 ทีใ่ชใ้นปัจจบุัน รวมถงึ

ประโยชนแ์ละขอ้ควรระวงัในการใช ้Incoterms 2020 ของแตล่ะขอ้ตกลงดังกลา่ว 

6. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ และการพัฒนาบคุลากรในองคก์รใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

หลักเกณฑก์ารสง่มอบสนิคา้ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ใหเ้พิม่มากขึน้ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่องคก์รใน

ภายภาคหนา้ 

 

 



 

หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัใคร 

ผูป้ระกอบการธรุกจิสง่ออก และน าเขา้  ผูป้ระกอบการตัวแทนออกของ เจา้หนา้ทีฝ่่ายจัดซือ้ เจา้หนา้ทีฝ่่าย

บัญช ี และบคุคลท่ัวไปทีม่แีนวคดิทีจ่ะประกอบธรุกจิการน าเขา้- สง่ออกสนิคา้ระหวา่งประเทศ และตัวแทนออก

ของ 

หวัขอ้การบรรยาย 
o สาระส าคัญของกฎเกณฑข์อ้ตกลงในการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ (International Commercial 

Terms – Incoterms ® 2020) 

o หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูซ้ ือ้ และผูข้ายในการสง่มอบสนิคา้ 

o การโอนความเสีย่ง และความรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีจ่ดุรับมอบสนิคา้ในแตล่ะเงือ่นไขของ Incoterms 
®2020 

o ความส าคัญของจดุสง่มอบสนิคา้ของผูข้าย 

o สาระส าคัญ และการเปลีย่นแปลงเทอมการสง่มอบสนิคา้ (Trade Terms) ตามกฎเกณฑข์อง Incoterms 
® 2020 

o เอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ (Shipping Documents)  ทีต่อ้งปฏบิัตติามกฎเกณฑข์อง 
Incoterms®2020 

o เทคนคิการเลอืกใช ้Incoterms ®2020 ใหเ้หมาะสมกับการเจรจาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

o ประเด็นกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ก าหนดของ Incoterms 

โดย คณุมนตร ียวุชาต ิ

อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

ต าแหน่งปัจจบุนัผูป้ระนปีระนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 

และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดอบรม ตอ้งมผีูเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.co.th 

วธิกีารช าระเงนิ: ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

2. ช ำระเงนิผ่ำนธนำคำร “บัญชีออมทรัพย์ [Saving Account]”   ในนาม: Professional Training Solution Ltd.,Partnership 

นำคำร สำขำ เลขที่บัญช ี

 กสิกรไทย (KBANK) เดอะมอลล์บำงกะปิ 732-2-45823-8 

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


 

 กรุงเทพ  (BBL)  โลตัส รำมอนิทรำ 109 029-7-11049-6 

 
      ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่    และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร  สง่ mail มาที่  ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

หลกัสตูร  ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ  
Incoterms ®2020 

_________________________________________________ 

วนัสมัมนา___________________________ 

สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com;ptstraining3@gmail.com  

 

  บรษิทั____________________________________________________________________________จ ากดั 

 ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________TAX ID____________________________ส านกังานใหญ่/สาขา____________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ___________ 

   Fax: ___________________________     E-mail: ______________________________________________ 

  รายชื่อผูเ้ขา้อบรม(กรณุากรอกตวับรรจง) 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื(กรณฉุีกเฉิน) _________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื:(กรณฉุีกเฉิน)___________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 


