[ครบเครื่ องเรื่ องส่ งออก]
[เลือกวันที่]

้ื ต่างประเทศ
หล ักเกณฑ์สาค ัญในการจ ัดซอ
Fundamental for Overseas Purchase

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training By Zoom
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล
ว ัตถุประสงค์

้ สินค ้าจากต่างประเทศ เป็ นความเสีย
่ งไม่น ้อย หากเกิดความผิดพลาดขึน
้ คน
งานจัดซือ
้ วิธท
ี ป
ี่ ลอดภัยทีส
่ ด
ุ คือนักจัดซือ
้ สินค ้าจากต่างประเทศให ้ถูกต ้องและไม่ควรลองผิดลองถูกเป็ นอันขาดเพราะ
นัน
้ ควรจะต ้องเรียนรู ้หลักการ ในการจัดซือ
แก ้ไขยาก หลักสูตรนีจ
้ งึ เหมาะอย่างยิง่ ในการเตรียมความพร ้อมก่อนจะลงมือทางาน

ั
ห ัวข้อการสมมนา
(เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
เนือ
้ หาการบรรยาย
ื้ ต่างประเทศและสน ับสนุนงานองค์กร
1. ว ัตถุประสงค์ของการจ ัดซอ
(Objectives for Purchasing & Supporting to Business)
- Buy competitively and Wisely
- Identifying Needs (6R)
- What is SEPT affecting to the Business
- SWOT Analysis
2. Specific Terms for Today’s Purchasing
- Objective for Purchase
- Responsibility for Purchasing Personnel
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3. 5 Tips for Sourcing Products from Overseas
Figure Out Where to Source Your Products
Get Product Samples:
Shop Around
Be Aware that Contracts may not be Final
Read the supplier contract carefully
ั
ื้ ขาย
4. ขนตอนการท
ั้
าสญญาซ
อ
5. ทาความเข้าใจความหมายข้อบ ังค ับทางการค้า (INCOTERMS2020)
- Rules of Any Mode of Transport
- Rules of Sea Mode of Transport
้ื สน
ิ เชอ
ื่ ก ับธนาคารพาณิชย์เพือ
ิ ค้า
6. แนวทางในการขอสน
่ เป็นทุนในการซอ
- วงเงิน L/C and T/R
- วิธพ
ี จ
ิ ารณาระยะเวลาและวงเงินทีเ่ หมาะสม
- Shipping Guarantee (S/G)
ิ ค้า (Method of Payment)
7. การเลือกวิธช
ี าระเงินค่าสน
- Letter of Credit (L/C)
- Bill for Collection (B/C) consisting of D/P and D/A Terms
- Open Account (O/A)
- Advance Payment (ADV)
- e-Payment ผ่าน NSW Gateway
8. การทาประก ันภ ัย
้ ประกันภัย
การเลือกเงือ
่ นไขการซือ
- การ Claim ประกันภัย/เอกสารทีต
่ ้องใช ้ในการ Claim
9. พิธก
ี ารศุลกากรทีเ่ กีย
่ วข้อง
- ทบทวนสิทธิประโยชน์ด ้านภาษี อากร (ATIGA)
- e-ATIGA Form D The conceptual Model
10. การประเมินผูร้ ับขนสง่ (Transport Evaluation)
-

11.

ถาม-ตอบ

10. ถาม-ตอบ
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
้ ต่างประเทศ ฝ่ ายต่างประเทศ
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัทส่งออก เจ ้าหน ้าทีจ
่ ัดซือ

วิ ธีการสัมมนา
บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)

ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร วุฒบ
ิ ัตรสมมนา)
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ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา
ท่านละ

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,000

210

90

3,120

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
สอบถามและสารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ;
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ื้ ต่างประเทศ
หล ักเกณฑ์สาค ัญในการจ ัดซอ
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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