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Incoterms® (International Commercial Terms) เป็นชุดของ
เง่ือนไขทางการค้าที่ เป็นมาตรฐาน ได้ถือก าเนิดขึน้โดยหอการค้า
นานาชาติเม่ือปี ค.ศ. 1936 และไดถ้กูปรบัปรุงเป็นระยะ ๆ เพ่ือสะทอ้น
ถึงพัฒนาการของการคา้ระหว่างประเทศ อันเน่ืองมาจากทั้งปริมาณ
และความซบัซอ้นของการคา้โลกที่เพิ่มขึน้ ดงันัน้ มีความเป็นไปไดท้ี่จะ
เกิดความเขา้ใจผิด และขอ้พิพาทที่มีค่าใชจ้่ายสูง เม่ือสญัญาซือ้ขาย
ไม่ไดถ้กูรา่งขึน้อย่างครบถว้นสมบรูณ ์
  

 เขา้ใจและสามารถใชก้ฎ Incoterms® 2020 ไดอ้ย่างถกูตอ้ง    
และเหมาะสม 

 เขา้ใจบทบาทและภาระหนา้ที่ของคู่สญัญา 
 ลดความเสี่ยงและตน้ทนุในการด าเนินการ 
 สามารถน าไปใชใ้นการรา่งสญัญาไดอ้ย่างรดักมุ 
 สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
 เพ่ือแสดงใหเ้หน็ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัระหว่าง  

Incoterms® 2010 และ Incoterms® 2020 

Benefits: 

Who should attend? 

1. International Trade and Logistics Business 
 Sales and Logistics Executives / Officers 
 Shipping Lines / Agents 
 Freight Forwarders 
 Customs Brokers 
 Third Party Logistics Providers 

2. Others 
 Lawyers / Legal Counselors 
 Bankers 
 Insurers 
 Customs Officers 
 Professors / Students 

สัมมนา NEW 

ฟรี ! หนังสือ Incoterms® 2020 
(ฉบับไทย – อังกฤษ)  
มูลค่า 1,250 บาท 

รบัจ ำนวนจ ำกดั ! 
ตัง้แต่วนัน้ี                

ถึง 18 ก.พ. 63 



คุณสาวิตรี รัตนจันทร ์
รองประธานคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการปฏิบัติ
ทางการค้า หอการค้านานาชาติแหง่ประเทศไทย และ
คณะท างานการแปล Incoterms®  ฉบับปี 2000 – 2020 
 
เป็นวิทยากรในหวัขอ้ ICC Incoterms® โดยผ่านหลกัสตูร Incoterms® 2010 
Masterclass ไดเ้ป็น ICC Accredited Trainer เม่ือปี 2553 และไดร้บั
อนญุาตโดย ICC ใหด้  าเนินการจดั ICC Accredited Trainings on the 
Incoterms® 2010 rules 

ก าหนดการสัมมนา 
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13.00 – 13.15 น.        ลงทะเบียน 
 

13.15 – 14.45 น.        การบรรยายหวัขอ้   
           -  Four Contracts  in International Trade 
           -  Introduction to Incoterms® rules 
           -  How best to incorporate the Incoterms® rules? 
           -  Delivery, Risk and Costs in Incoterms® 2020 rules 
           -  Incoterms® 2020 rules and the carrier 
 

14.45 – 15.00 น.        Coffee break 
 

15.00 – 17.00 น.        การบรรยายหวัขอ้  
          -  The eleven Incoterms® 2020 rules – “Sea and Inland waterway” and                      
                                      “Any Mode(s) of Transport”: Getting it right 
          -  Order within the Incoterms® 2020 rules 
          -  Differences between Incoterms® 2010 and 2020 
          -  Overview of Incoterms® 2020 rules 
          -  Case Studies 
                                  -  Question and Answer  
 

17.00 น.          ปิดการสมัมนา 

วิทยากร 
  



แบบฟอรม์ลงทะเบยีน  
 

วนัที:่ วันจันทรท์ี ่24 กมุภาพันธ ์2563  

เวลา: 13.00 - 17.00 น.  

สถานที:่ หอ้ง Bytes ชัน้ 5 โรงแรมเรเนซองส ์ราชประสงค ์กรงุเทพฯ (BTS ชดิลม ทางออก 2) 

บรรยาย:    ภาษาไทย 

  

รายละเอยีดผูเ้ขา้สมัมนา:     
  
ชือ่-นามสกลุ:       

ต าแหนง่:        

บรษิทั:        

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสร็จ:       

       

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี ___________________________________________________________ 

โทร:                                   E-mail: _________________________________________________ 

  
รายละเอยีดการลงทะเบยีน:   

คา่ลงทะเบยีนรวมหนงัสอื Incoterms® 2020 (ฉบบัไทย – องักฤษ) มลูคา่ 1,250 บาท แลว้ 

Early Bird:  ส าหรบัผูล้งทะเบยีนและช าระเงนิภายในวนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2563 
 

    สมาชกิ ICC Thailand:   3,900.00  บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 

    บคุคลท ัว่ไป:    4,400.00  บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 

ส าหรบัผูล้งทะเบยีนและช าระเงนิต ัง้แตว่นัที ่7-18 กมุภาพนัธ ์2563 

     สมาชกิ ICC Thailand:   4,500.00  บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 

    บคุคลท ัว่ไป:     4,900.00  บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%) 

รายละเอยีดการช าระเงนิ:     

   โอนเงนิ    ชือ่บญัช:ี สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (ICC) 

                     ธนาคารกสกิรไทย สาขาเสาชงิชา้ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่004-2-31368-8  

   ช าระโดยเช็ค    สัง่จา่ย “สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (ICC)” 

  
หมายเหต:ุ  1. ICC Thailand ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิคา่สมัมนาไม่วา่กรณีใด ๆ  
                 2. ผูส้นใจเขา้ร่วมสมัมนาจะตอ้งลงทะเบยีนและช าระเงนิคา่สมัมนากอ่นวนัจัดงาน 

 


