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ื้ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดซอ
วันที่ 20 สงิ หาคม 2563 / วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ิ ี้ สุขม
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซต
ุ วิท 23

บรรยายโดย อาจารย์วช
ั ระ ปิ ยะพงษ์
ื้ ซงึ่ จัดเป็ นหน่วยงานทีม
ื้ จาก
หน่วยงานจัดซอ
่ ค
ี วามสาคัญอย่างยิง่ ใน การดูแล รับผิดชอบการสงั่ ซอ
้ นวัตถุดบ
ต่างประเทศ เพือ
่ ใชเป็
ิ หรือจาหน่าย จึงเป็ นอีกหน่วยงานสาคัญทีจ
่ ะต ้องเพิม
่ พูน พัฒนาทักษะด ้านการ
ื้ ต่างประเทศให ้มีความเข ้าใจและชานาญยิง่ ขึน
จัดซอ
้ ทัง้ ในสว่ นของรายละเอียดงาน เอกสาร หลักเกณฑ์ พิธก
ี าร
ี เปรียบในการทาสญ
ั ญา
และเงือ
่ นไขต่างๆ เพือ
่ ให ้สามารถดาเนินการได ้อย่างถูกต ้องตามกฎหมาย และไม่เสย
การค ้า


ื้ สน
ิ ค ้าจากต่างประเทศ
สงิ่ ทีค
่ วรทราบและเอกสารสาคัญในการดาเนินการจัดซอ



วิธป
ี ฏิบัตเิ กีย
่ วกับเงือ
่ นไขการค ้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms/Incoterms 2010)



ข ้อตกลงในการชาระเงินทางการค่าระหว่างประเทศ (Payment Terms) เกณฑ์การชาระเงินรูปแบบต่างๆ
ื้ ต่างประเทศ” จะนาเสนอวิธป
ื้ การจัดเตรียมเอกสารทางการค ้า
หลักสูตร “งานจัดซอ
ี ฏิบัตใิ นการดาเนินการจัดซอ
้ ้จริงจากวิทยากรทีม
พิธก
ี าร และเงือ
่ นไขทางการค ้า เพือ
่ นาไปปฏิบัตใิ ชได
่ ค
ี วามรู ้ และประสบการณ์จริงมาถ่ายทอด
ั มนาได ้ทราบวิธแ
ให ้ผู ้เข ้าสม
ี ละแนวปฏิบัตอ
ิ ย่างเป็ นรูปธรรม
ั
ห ัวข้อสมมนา
ื้ ต่างประเทศ พร ้อมวิธป
1. วิธป
ี ฏิบัตแ
ิ ละกระบวนการงานจัดซอ
ี ้ องกันและแก ้ไข
ิ ค ้าหรือบริการทีส
ื้ จากต่างประเทศมีปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน
2. กรณีสน
่ งั่ ซอ
้





ี หาย
การเรียกร ้องค่าเสย
ิ ค ้า
กรณีสง่ คืนสน
ศุลกากร
เอกสารหลักฐานต่างๆ

ื้ สน
ิ ค ้าจากต่างประเทศ เอกสารสาคัญในการดาเนินการจัดซอ
ื้ สน
ิ ค ้าจาก
3. สงิ่ ทีค
่ วรทราบก่อนการดาเนินการจัดซอ
ต่างประเทศ




Quotation - Purchase Order (PO)
Performa Invoice
Sale Contract

ั ญาการค ้าในการจัดซอ
ื้ ต่างประเทศ
4. ประเด็นหลักในการดาเนินการจัดทาสญ





ิ ค ้าในการดาเนินการจัดซอ
ื้
คูค
่ ้าและสน
ิ ค ้าในการสงั่ ซอ
ื้
จานวนและปริมาณสน
ข ้อตกลงและวิธก
ี ารชาระเงิน
เงือ
่ นไขการค ้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2017)
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กาหนดเวลาการสง่ มอบ
ี่ งเกีย
การประกันความเสย
่ วกับต ้นทุน
ี หาย) ฯลฯ
ผู ้รับภาระในกรณีตา่ งๆ (ค่าใชจ่้ าย, ค่าเสย

5. วิธป
ี ฏิบัตเิ กีย
่ วกับเงือ
่ นไขการค ้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms/Incoterms 2010)
ข ้อตกลงในการชาระเงินทางการค ้าระหว่างประเทศ (Payment Terms) เกณฑ์การชาระเงินรูปแบบต่างๆใน การ
ื้ ต่างประเทศ
จัดซอ







ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินด ้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit (L/C)
ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินด ้วยตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร Bill for Collection (B/C)
ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
ี ายเชอ
ื่ ให ้กับผู ้ซอ
ื้ Open Account
กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินแบบผู ้ขายเปิ ดบัญชข
ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินแบบการชาระเงินล่วงหน ้า หรือการชาระเงินด ้วยเงินสด
Advance Payment or Cash
ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินแบบการฝากขาย Consignment

ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
6. กระบวนการและรายละเอียดในการจัดซอ
ี ารชาระเงินด ้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)








ใคร? เป็ นผู ้เกีย
่ วข ้องในวิธก
ี ารขอเปิ ด Letter of Credit (L/C)
Letter of Credit (L/C) มีกป
ี่ ระเภท อะไรบ ้าง
เงือ
่ นไขในการชาระเงิน Term of Payment
เนือ
้ หาสาระสาคัญของ Letter of Credit (L/C)
วิธก
ี ารปฏิบัต/ิ ความแตกต่างระหว่างธนาคารผู ้เปิ ด (Issuing Bank) และธนาคารผู ้แจ ้ง (Advising
Bank)
ข ้อความและรายละเอียดของ Letter of Credit (L/C)
ตัวอย่างของ Letter of Credit (L/C)

ื้ สน
ิ ค ้าด ้วยวิธก
7. กระบวนการจัดซอ
ี ารชาระเงินด ้วยตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร Bill for Collection (B/C)



Document against Payment (D/P)
Document against Acceptance (D/A)

ิ เชอ
ื่ Trust Receipt (T/P) รูปแบบต่างๆ ให ้เหมาะสมกับสภาพการขนสง่ และเงือ
8. การใชส้ น
่ นไขในการชาระเงิน
9. ความรู ้และวิธป
ี ฏิบัตเิ กีย
่ วกับพิธก
ี ารปฏิบัตข
ิ องสภาหอการค ้า UCP 600
้
ื้ ต่างประเทศให ้มีประสท
ิ ธิภาพ
10. แนวทางการปรับตัวและการใชประโยชน์
ในการจัดซอ
11. ถาม-ตอบปั ญหา แลกเปลีย
่ นความรู ้กับวิทยากร

วิทยากร อาจารย์วชั ระ ปิ ยะพงษ์
คุณสมบัตผิ เู้ ข้าอบรม :
ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผูผ้ ลิต, ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ต่างประเทศ, ผูน้ าเข้า-ส่งออก, พนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องและผูส้ นใจทัวไปที
่ ต่ อ้ งการทาธุรกิจ นาเข้า-ส่งออกเข้า
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วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)
 อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ภาษี
ห
ัก
ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ั
ค่าสมมนากรณี
ชาระหน้างาน
ราคาท่านละ
Early Bird ชาระล่วงหน้า

้ ไปท่านละ
Pro สม ัคร 3 ท่านขึน

3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระค่าอบรม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ าม

จังหวัด)

สำรองที่นัง่ ติ ดต่อคุณตุ้ม โทร 086-6183752

สอบถามและสารองที่น่ ังติดต่ อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ 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
กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
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ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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
แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ื้ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดซอ
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com
บริ ษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย_์ ____________________เลขภาษี _____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณี ยกเลิ กการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิ ฉะนัน้ จะต้องชาระ 30% ของ
ราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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