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หลักการและเหตุผล 
วตัถปุระสงค ์
งานจัดซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ เป็นความเสีย่งไมน่อ้ย หากเกดิความผดิพลาดขึน้ วธิทีีป่ลอดภัยทีส่ดุคอืนักจัดซือ้คน
นัน้ควรจะตอ้งเรยีนรูห้ลกัการ ในการจัดซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศใหถ้กูตอ้งและไมค่วรลองผดิลองถกูเป็นอันขาดเพราะ
แกไ้ขยาก หลกัสตูรน้ีจงึเหมาะอยา่งยิง่ในการเตรยีมความพรอ้มกอ่นจะลงมอืท างาน 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
เน้ือหาการบรรยาย 

1. วตัถปุระสงคข์องการจดัซือ้ตา่งประเทศและสนบัสนุนงานองคก์ร                                             
(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 

3. 5  Tips for Sourcing Products from Overseas 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัซือ้ตา่งประเทศ 

Fundamental for Overseas Purchase                                            
 (Online) วนัที ่24 พฤษภาคม 2565  

(Onsite โรงแรมจัสมนิซติี ้

                       เวลา 09.00-16.00 น.  
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▪ 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 

4. ข ัน้ตอนการท าสญัญาซือ้ขาย 

5. ท าความเขา้ใจความหมายขอ้บงัคบัทางการคา้ (INCOTERMS2020)  

-  Rules of Any Mode of Transport 

-  Rules of Sea Mode of Transport  
6. แนวทางในการขอสนิเชือ่กบัธนาคารพาณิชยเ์พือ่เป็นทนุในการซือ้สนิคา้ 

- วงเงนิ L/C and T/R 

- วธิพีจิารณาระยะเวลาและวงเงนิทีเ่หมาะสม 

- Shipping Guarantee (S/G) 

7. การเลอืกวธิชี าระเงนิคา่สนิคา้ (Method of Payment) 

- 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 ผา่น NSW Gateway 

8. การท าประกนัภยั 

- การเลอืกเงือ่นไขการซือ้ประกันภัย 

- การ Claim ประกันภัย/เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการ Claim 

9. พธิกีารศลุกากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทบทวนสทิธปิระโยชนด์า้นภาษีอากร (ATIGA) 

- e-ATIGA Form D The conceptual Model 

10. การประเมนิผูร้บัขนสง่ (Transport Evaluation) 

11. ถาม-ตอบ 

10. ถาม-ตอบ 

วทิยากร  อาจารยจ์ันทรา  สงิหพันธ ุ
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม :  
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิัตขิองบรษัิทสง่ออก  เจา้หนา้ทีจั่ดซือ้ตา่งประเทศ ฝ่ายตา่งประเทศ  

 
วิธีการสมัมนา 

➢ บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  
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อัตราคา่สมัมนา 
                             (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร วฒุบิตัรสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3 % 
ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา Online ทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

    คา่สมัมนา Onsite ทา่นละ 3,900 273 114 4,056 

Onsite จัดที่ โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวิท 23 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
ส ารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและส ารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
Fax. 0-29030080 # 9330 หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; 
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th 

 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   
เลขที่ 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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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัซือ้ตา่งประเทศ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

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