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ความส าคญั 

       ATIGA จากขอ้ตกลงการซือ้ขายสนิคา้ใน ASEAN ทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บสทิธพิเิศษตา่งๆจากผูข้าย 

โดยตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบของประชาคมทีว่า่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้กอ่นการไดรั้บสทิธพิเิศษตา่งๆ 

ท าใหก้ารสัง่ซือ้มอีตัราภาษีน าเขา้ 0% และไรอ้ปุสรรคอืน่ๆทีเ่คยม ี(Tariff and Non-Tariff 
Barriers)  
        แตท่ีส่ าคญัคอืความถกูตอ้งในการใชถ้อ้ยค าระบใุนเอกสารสญัญาและการเลอืกผูข้าย 

ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นในการใหส้ทิธิแ์กผู่ซ้ือ้นอกจากนี ้จะตอ้งใช ้Invoice Declaration เป็น 

เอกสารแสดงสทิธิแ์บบใหม ่จากทีเ่คยใช ้Form ATIGA (D) แบบเดมิ 

         สถาบนัจงึไดจั้ดสมัมนานีข้ ึน้ เพือ่ใหนั้กจัดซือ้ นักการตลาดไดรั้บทราบและท าความเขา้ใจ 

จากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ โดยหวังใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์รและผูส้มัมนา 

  

OUTLINE 
1. วงจรการจัดซือ้สนิคา้ตา่งประเทศ 
2. เทคนคิในการเลอืกผูข้ายเป้าหมาย 
3. ตัวอยา่งสญัญาซือ้ขาย 
4. การเลอืกใชข้อ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ (Incoterms ® 2020) 
           - Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP 
           - Water       : FAS, FOB. CFR, CIF 
5. เลอืกผูข้ายทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีข่อ้ตกลงเรือ่งสทิธปิระโยชนล์ดหยอ่นภาษีอากร 
           - ความหมายของภาษีอากร 
           - สทิธปิระโยชน์ภาษีอากรของประเทศไทย 
           - สทิธปิระโยชน์ภาษีอากรระหวา่งประเทศ 
                      - ASEN-AEC 
                                 - Form D 
                                 - RoO 40% of FOB value(Rules of Origin) 
                       - ASEAN-China 
                                 - Form E 
                                 - RoO (Rules of Origin) 
                                 - 40% 
                                 - RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) 
                                 - CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement of 
                                 Trans-Pacific Partnership)  
6. เอกสารทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
           - เอกสารทางการเงนิ (Financial Documents) 
           - เอกสารทางการขนสง่(Transport Documents) 
           - เอกสารทางการคา้ (Commercial Documents) 
7. เครือ่งมอืในการช าระเงนิ 
           - Letter of Credit 
                      - Standby L/C 

เคล็ดลบัการจดัซือ้สนิคา้ใน ASEAN ดว้ยสทิธพิเิศษ ภาษ ี0% /  

Asean trade in goods agreement (ATIGA) 

วันที ่22 กนัยายน 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training เต็มวนั 
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                      - Transferable L/C 
                      - Back to Back L/C 
                      - Revolving L/C 
                      - Red Clause L/C 
           - Bill for Collection (B/C) 
           - Consignment 
           - Open Accounts 
           - Advance of Payment 

 
คุณสมบตัผิูเ้ขา้อบรม :  
ผูป้ระกอบการธุรกจิน าเขา้-ส่งออก, นกัธุรกจิ, ผูผ้ลติ, ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ต่างประเทศ, ผูน้ าเขา้-ส่งออก, พนกังานทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการท าธุรกจิ น าเขา้-ส่งออกเขา้ 
 

วิธีการสมัมนา 
 บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  
 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
                    (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร  และวฒุบิตัรการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนา 1 ทา่น 3000 210 90 3,120 

 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

การช าระคา่อบรม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330  ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้าม
จังหวัด) 

ส ำรองท่ีนัง่ ติดต่อคณุตุ้ม  โทร 086-6183752   

สอบถามและส ารองที่ น่ังตดิต่อ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
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Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; 
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th 
 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 
  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

เคล็ดลบัการจดัซือ้สนิคา้ใน ASEAN ดว้ยสทิธพิเิศษ ภาษ ี0% /  

Asean trade in goods agreement (ATIGA) 

 
ส่งมาท่ี email : info.ptstraining@gmail.com; ptstraining3@gmail.com 

 
  บริษทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขภาษี_____________________________________________ 
  ช่ือผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  
2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรณุาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของ

ราคาค่าสมัมนา 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com

