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การใชถอยคํา สํานวน หรือคําศัพทในสัญญาภาษาอังกฤษ
หลักการและรูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ
ลักษณะเฉพาะของการใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษากฎหมายในสัญญา
ขอกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาธุรกิจ
ตัวอยางแบบฟอรมสัญญาทั่วไปภาษาอังกฤษตามระบบกฎหมายไทย
 ตัวอยางแบบฟอรมสัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการคาระหวางประเทศ
 International Sale Of Goods, ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT

 พิเศษมุมมองดานกฎหมายในการทําสัญญา

สมนาคุณพิเศษ ! 1. CONTRACT DRAFTING : English for Lawyer
2. หลักการทําสัญญาและตัวอยางสัญญาตางๆ เลม1
3. หลักการทําสัญญาและตัวอยางสัญญาตางๆ เลม 2
4. United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG) : ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

ดวนรับจํานวนจํากัด
Level 1 Day One : หลักการใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษากฎหมาย
เนน ทักษะ การใชไวยากรณและศัพทกฎหมายที่ใชในสัญญา
 เทคนิคการทําความเขาใจและการใชไวยากรณกฎหมายที่ใชในสัญญา
 เรียนรูลักษณะเฉพาะการใชคําศัพทกฎหมาย ที่ใชในสัญญาและเอกสารกฎหมายอื่นๆ
 Work shop การทําความเข าใจและการใชไวยากรณและศัพทกฎหมายในสัญญา
Level 2 Day Two : รูปแบบ ขอสัญญาและผลทางกฎหมายของขอสัญญา
เนน ความเขาใจและการใชรูปแบบ ขอสัญญาและผลทางกฎหมายของขอสัญญา
ฝกรางสัญญา
 รูปแบบสัญญาทั่วไป และสัญญาเฉพาะ
 ลักษณะพิเศษของสัญญาเฉพาะ
 ขอสัญญาทั่วไป เชน force majeure, termination, amendment,
Waiver, assignment, severability, applicable law, และ Settlement of dispute และผลทางกฎหมาย
 ขอสัญญาเฉพาะของสัญญาลักษณะตางๆ เชน sale contract service contracts, distributorship contracts, lease
contracts,trademark licensing contracts และผลทางกฎหมาย
 เทคนิคการเพิ่มเติมขอสัญญาที่จําเปนและการตอรองขอสัญญา

Level 3 Day Three : ทักษะ: การตรวจ และการเขียนการแกไขสัญญา
เนน การตรวจ และเทคนิคการใชศัพท สํานวน ในแกไขสัญญาเพื่อไมใหเสียเปรียบ
 เทคนิคการเขียนสัญญา (ใชทักษะดานไวยากรณและศัพทกฎหมายใน Level 1 )
 เทคนิคการตรวจสัญญาทางธุรกิจ ที่ไมควรพลาด
 เทคนิคการแกไขสัญญาเพื่อชิงความไดเปรียบ
 Workshop การตรวจและการแกไขสัญญา
 INTERNATIONAL SALE OF GOODS , ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

แมจะไมใชนักกฎหมายก็สามารถเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดจริง !
ปฏิเสธไมไดวา ภาษาอังกฤษที่เปนภาษากฎหมายมีบทบาทในกฎหมายไทยมากยิ่งขึ้นในยุคการคาเสรี การตกลง
ประกอบธุรกิจตางๆที่เกี่ยวของกับคนตางชาติ การเจรจาตอรองและรางสัญญา ต องเขาใจกฎหมายระบบ Common
Law ที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งแตกตางกับกฎหมายระบบ Civil Law ที่ประเทศไทยใชอยู ดังนั้น การางสัญญาธุรกิจ
ภาษาอังกฤษที่เปนภาษากฎหมาย เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองทําความเขาใจอยางชัดเจน ทั้งรูปแบบและภาษาที่
แตกตางไปจากสัญญาที่ทําขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อชวยหลีกเลี่ยงปญหาขอกฎหมายที่ไมควรเกิดขึ้นจากสัญญา

ประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนา
เรียนรูเขาใจการบริหารจัดการสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
 เขาใจที่มาคําศัพทที่ใชในการรางสัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษที่เปนภาษากฎหมาย
 เขาใจขอกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาแตละประเภท
 เรียนรูรูปแบบของสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจการคาในยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และในอาเซียน
 เรียนรูและเขาใจ ทักษะประเด็นทางกฎหมายในการทําสัญญาเชิงธุรกิจ

สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 รับฟรี! ตัวอยางสัญญาภาษาอังกฤษตามระบบกฎหมายไทย Loan Agreement (กูยืม), Surety ship
Agreement (ค้ําประกัน), Sale Agreement (ซื้อขาย),Agreement for Sale with right of redemption
(สัญญาขายฝาก), mortgage contract (สัญญาจํานอง), Pledge Agreement (สัญญาจํานํา),Hire of
property agreement (สัญญาเขาทรัพย), Hire-Purchase Agreement (สัญญาเชาซื้อ), Hire of Service
Agreement (สัญญาจางแรงงาน), Hire of Work Agreement (สัญญาจางทําของ), Contract on
Copyright (สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์), Brokerage Contract (สัญญานายหนา), Power of Attorney
(หนังสือมอบอํานาจ)
 รับฟรี!ตัวอยางสัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการคาระหวางประเทศตามระบบกฎหมายคอม
มอนลอว
 Lease Agreement for Building สัญญาเชาอาคาร
 Distributorship Agreement สัญญาผูแทนจําหนาย
 Guarantee Agreement สัญญาค้ําประกัน
 Management and Service Agreement สัญญาการจัดการและการบริการ
 Management Agreement สัญญาการจัดการ
 Technical Service Agreement สัญญาใหบริการทางเทคนิค
 Escrow Agreement (สัญญาดูแลผลประโยชน)
 Franchise Agreement (สัญญาแฟรนไชส) /สัญญาสิทธิทางการตลาด
 Trademark Licensing Agreement (สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา)
 Joint Venture Agreement (สัญญารวมทุน)

แคคุณรู… วิธีการรางสัญญาภาษาอังกฤษ
คุณก็สามารถรางสัญญาฉบับภาษาไทยได...อยางงายดาย

ไมตองหวงหากทานไมชํานาญภาษาอังกฤษ
เพราะเราจะสอนทานตั้งแตขั้นพื้นฐาน
สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนไดที่ บริษัท ฝกอบรมและสัมมนากฎหมายวิญูชน จํากัด
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