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ความส าคญั 
       ATIGA จากขอ้ตกลงการซือ้ขายสนิคา้ใน ASEAN ทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บสทิธพิเิศษตา่งๆจากผูข้าย โดยตอ้งปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบของประชาคมทีว่า่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้กอ่นการไดรั้บสทิธพิเิศษตา่งๆ ท าใหก้ารสัง่ซือ้มอีตัราภาษีน าเขา้ 
0% และไรอ้ปุสรรคอืน่ๆทีเ่คยม ี(Tariff and Non-Tariff Barriers)  
        แตท่ีส่ าคญัคอืความถกูตอ้งในการใชถ้อ้ยค าระบใุนเอกสารสญัญาและการเลอืกผูข้ายทีม่คีณุสมบตั ิ
ครบถว้นในการใหส้ทิธิแ์กผู่ซ้ือ้นอกจากนี ้จะตอ้งใช ้Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสทิธิแ์บบใหม ่จากทีเ่คย
ใช ้Form ATIGA (D) แบบเดมิ    สถาบนัจงึไดจั้ดสมัมนานีข้ ึน้ เพือ่ใหนั้กจัดซือ้ นักการตลาดไดรั้บทราบและท าความ
เขา้ใจจากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ โดยหวังใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์รและผูส้มัมนา 
  

OUTLINE 
1. วงจรการจดัซือ้สนิคา้ตา่งประเทศ 
2. เทคนคิในการเลอืกผูข้ายเป้าหมาย 
3. ตวัอยา่งสญัญาซือ้ขาย 
4. การเลอืกใชข้อ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ (Incoterms ® 2020) 
           - Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP 
           - Water       : FAS, FOB. CFR, CIF 
5. เลอืกผูข้ายทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีข่อ้ตกลงเร ือ่งสทิธปิระโยชนล์ดหยอ่นภาษอีากร 
           - 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) 

เคล็ดลับจัดการซือ้สนิคา้ใน ASEAN ดว้ยสทิธพิเิศษ ภาษี 0% 
/ Asean trade in goods agreement (ATIGA) 

วันที ่24 สงิหาคม 2564 /  
วันที ่22 กนัยายน 2564 

                        เวลา 09.00-16.00 น.  
Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
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7. เครือ่งมอืในการช าระเงนิ 
           - Letter of Credit 
                      - Standby L/C 
                      - 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 

การสมัมนานีเ้หมาะส าหรับ 

เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูจั้ดการ/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายตา่งประเทศ ฝ่ายน าเขา้-สง่ออก และ

ผูส้นใจทัว่ไป 

วิทยากร อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ 

 กรรมการบรหิารสมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย 

 กรรมการบรหิารสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ พ.ศ. 2542- 2550 

- ผูจั้ดการฝ่ายจัดหาและสง่ออก บรษัิท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 

 

 
วิธีการสมัมนา ในรปูแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom 

 บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  
 

อตัราคา่สมัมนา 
                          (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร และวฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่อบรม 1 ทา่น 3000 210 90 3,120 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
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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 ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

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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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เคลด็ลบัจดัการซ้ือสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพเิศษ ภาษ ี0% /  

Asean trade in goods agreement (ATIGA) 

 
 

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

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________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 _____________________________________________________________________ 

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

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

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

