สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “Incoterms ® 2020 กับการทําสัญญาการค\าระหว`างประเทศ”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการและเหตุผล
สภาหอการค\านานาชาติ (The International Chamber of Commerce: ICC) ที่สํานักงานใหญ` กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศสได\ออกข\อบังคับที่เรียกว`า Incoterms ® 2020 ฉบับใหม`มาทดแทน Incoterms ® 20210 ที่ได\เริ่มใช\ตั้งแต`วันที่ 1
มกราคม 2020 (ปn 2563) เปoนเงื่อนไขการซื้อขายสินค\าซึ่งเปoนที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเปoนมาตรฐานให\ผู\ประกอบการใช\เปoน
เงื่อนไขการทําการค\าระหว`างประเทศ เพื่อสร\างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยในการทําการค\าทั่วโลก และช`วยให\
ผู\ประกอบการนําเข\าและผู\ส`งออกเข\าใจถึงภาระหน\าที่และความรับผิดชอบของคู`ค\า และหลีกเลี่ยงความเข\าใจผิดที่อาจจะ
ก`อให\เกิดค`าใช\จ`ายสูงโดยไม`จําเปoน
กฎเกณฑxของ Incoterms ได\ถูกนํามาใช\เปoนครั้งแรกโดย สภาหอการค\านานาชาติ (ICC) ในปn ค.ศ. 1936 ด\วยการ
สร\างคําจํากัดความและกฎระเบียบที่เกี่ยวข\องกับการซื้อขายสินค\าระหว`างคู`ค\าทั่วโลก โดยที่ ICC ได\ปรับปรุงกฎ Incoterms
เปoนระยะ ๆ เพื่อให\สอดคล\องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการค\าระหว`างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ Incoterms ®2020
เปoนเรื่องสําคัญสําหรับผู\ประกอบการ การทําการค\าระหว`างประเทศ จําเปoนต\องศึกษา เพื่อนําไปใช\ปฏิบัติให\ถูกต\อง
2.หัวข\อบรรยาย
1. ความสําคัญของ Incoterms ® 2020 กับการทําสัญญาการค\าระหว`างประเทศ
2. ทําไมสภาหอการค\านานาชาติ จึงต\องเปลี่ยนแปลงจาก Incoterms ® 2010 เปoน Incoterms ®2020
3. การเปลี่ยนแปลงของ Incoterms ®2020 แตกต`างจาก Incoterms ®2010 อย`างใด
4. สาระสําคัญของ Incoterms ®2020 กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. หน\าที่ และความรับผิดชอบของผู\ซื้อ และผู\ขายตามกฎเกณฑxของ Incoterms ® 2020
6. ความสําคัญของจุดส`งมอบสินค\าตามกฎเกณฑxของ Incoterms ®2020
7. การโอนความเสี่ยง และค`าใช\จ`ายของผู\ขาย และผู\ซื้อในแต`ละเงื่อนไขของ Incoterms ® 2020
8. เทคนิคการเลือกใช\ Incoterms ®2020 ให\เหมาะสมกับการเจรจาการซื้อขายระหว`างประเทศ
9. เอกสารการค\าระหว`างประเทศ (Shipping Documents) ที่ต\องปฏิบัติตามกฎเกณฑxของ Incoterms ® 2020
10. กรณีศึกษา/คําถามคําตอบ

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
98 Athakavi Building, Floor 4 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2 661-4005-8 Fax. +66 2 661 - 4009 ,E - mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

3.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 3 ชั่วโมง )
1. หมวดความรู\ทั่วไป
2. หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม)
4.วิทยากร
อาจารยxสันติชุม ศรีรัญเพชร ผู\เชี่ยวชาญด\านราคาศุลกากร และการค\าระหว`างประเทศ
5.ระยะเวลาดําเนินการ
การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
6.สถานที่จัด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
7.อัตราค`าลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ราคาท`านละ 900 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมภาษีมูลค`าเพิ่ม 7% แล\ว กรณีเมื่อสมัครตั้งแต` 2 ท`านขึ้นไปเท`านั้น จึงจะสามารถหัก ณ ที่จ`ายได\

-บริษัทภายนอก / บุคคลทั่วไป ราคาท`านละ 1,200 บาท
8.วิธีการฝZกอบรม และสัมมนา
บรรยายโดยวิทยากรผู\เ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในด\ านนั้นๆ พร\อ มยกตั วอย`า ง กรณีศึ กษาประกอบการบรรยาย โดย
นําเสนอบน Power Point และเป•ดโอกาสให\ผู\เรียนที่มีประสบการณx นําความรู\หรือวิธีปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซักถามปƒญหา หรือข\อสงสัย และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
9.การประเมินผลโครงการ
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณx และเข\าถึงผู\เข\าอบรมทุกท`าน
2. การฝZกปฏิบัติ การระดมความคิดเห็น (พิจารณาตามความเหมาะสม)
3. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจท\ายหลักสูต
10.ผู\รับผิดชอบโครงการ
ฝ„ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทx : 02-661-4005-8
โทรสาร : 02-661-4009
E-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\าร`วมสัมมนา
หัวข\อ “Incoterms ® 2020 กับการทําสัญญาการค\าระหว`างประเทศ”
โดย อาจารยxสันติชมุ ศรีรญ
ั เพชร ผู\เชี่ยวชาญด\านราคาศุลกากร และการค\าระหว`างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นส`วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดต`อประสานงาน_______________________________________________ เบอรxโทรติดต`อ____________
ชื่อผู\เข\าร`วมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรxโทรติดต`อ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรxโทรติดต`อ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรxโทรติดต`อ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรxโทรติดต`อ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรxโทรติดต`อ___________________

อัตราค`าลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 900 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมภาษีมลู ค`าเพิม่ 7% แล\ว กรณีเมือ่ สมัครตัง้ แต` 2 ท`านขึน้ ไปเท`านัน้ จึงจะสามารถหัก ณ ทีจ่ า` ยได\

บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,200 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมภาษีมลู ค`าเพิม่ 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ทีจ่ า` ยได\ 3%)

อัตราดังกล`าวนีร้ วม : อาหารเบรค 1 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาที่สมาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
ส`วนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตxส`วนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจ`ายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู`เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7
โอนเงินเข\าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333

เมือ่ ท`านดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ า` ย
กรุณาแจ\งและนําส`งใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ า` ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาส`งแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แต`วนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงก`อนวันอบรม 3 วัน ทําการ
หากส`งแบบตอบรับแล\วแต`ไม`ทําการชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทางสมาคมฯ จะตัดชือ่ ออกโดยไม`แจ\งให\ทราบล`วงหน\า
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทx 02-661-4005-8 ฝ„ายฝZกอบรมและสัมมนา
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