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หลักการและเหตุผล 

 
หน่วยงานจัดซือ้ซึง่จัดเป็นหน่วยงานทีม่คีวามส าคัญอยา่งยิง่ใน การดแูล รับผดิชอบการสัง่ซือ้จาก
ตา่งประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นวตัถดุบิหรอืจ าหน่าย จงึเป็นอกีหน่วยงานส าคัญทีจ่ะตอ้งเพิม่พนู พัฒนาทักษะดา้นการ
จัดซือ้ตา่งประเทศใหม้คีวามเขา้ใจและช านาญยิง่ข ึน้ ทัง้ในสว่นของรายละเอยีดงาน เอกสาร หลักเกณฑ ์พธิกีาร 
และเงือ่นไขตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และไมเ่สยีเปรยีบในการท าสญัญา
การคา้ 

 สิง่ทีค่วรทราบและเอกสารส าคัญในการด าเนนิการจัดซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ 

 วธิปีฏบิัตเิกีย่วกับเงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ (International Commercial Terms/Incoterms 2010) 

 ขอ้ตกลงในการช าระเงนิทางการคา่ระหวา่งประเทศ (Payment Terms) เกณฑก์ารช าระเงนิรปูแบบตา่งๆ 

หลักสตูร “งานจัดซือ้ตา่งประเทศ” จะน าเสนอวธิปีฏบิัตใินการด าเนนิการจัดซือ้ การจัดเตรยีมเอกสารทางการคา้
พธิกีาร และเงือ่นไขทางการคา้ เพือ่น าไปปฏบิัตใิชไ้ดจ้รงิจากวทิยากรทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์จรงิมาถา่ยทอด
ใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดท้ราบวธิแีละแนวปฏบิัตอิยา่งเป็นรปูธรรม 

หัวขอ้สมัมนา 

1. การวางกลยทุธแ์ละเป้าหมายของการจัดซือ้ (Objective) 
 2. การสรรหาผูข้าย (Suppliers/Sources) 
 3. การตรวจสอบสถานะภาพของผูข้ายเพือ่ความมั่นใจวา่จะไดส้นิคา้ตามที ่ตอ้งการ 
 4. การท าสญัญาซือ้ขาย และขอ้ควรระวงั 

 5. ท าความเขา้ใจความหมายขอ้บังคับทางการคา้ (Incoterms ® 2020) เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจในการซือ้ 

               - RULES OF ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT  EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP 

              - RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT  FAS FOB CPT CIP 

 6. แนวทางในการขอสนิเชือ่กับธนาคารพาณชิยเ์พือ่เป็นทนุในการซือ้สนิคา้ 
               - วงเงนิ Letter of Credit Trust Receipt (T/R) 
               - วธิกีารพจิารณาระยะเวลา และวงเงนิทีเ่หมาะสม 

               - Shipping Guarantee (S/G) 
 7. การเลอืกวธิชี าระเงนิคา่สนิคา้ (Method of Payment) 
                - Letter of Credit 
               - Bill for Collection 

               - Clean Collection 

               - D/P=Document  Against Payment 
               - D/A= Document  Against  Acceptance 

               - Open Account (O/A) 
               - Advanced of Payment 
 8. การท าประกันภัย 

               - การเลอืกเงือ่นไขในการซือ้ประกันภัย 

               - การ Claim ประกันภัย/เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการ Claim 

                     หลกัเกณฑส์ าคัญในการจัดซือ้ตา่งประเทศ 

วันที ่22 เมษายน 2564 / วันที ่17 มถินุายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมนิซติี ้สขุมุวทิ 23 
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               - การ Claim สนิคา้ไมต่รงสเปก 

 9. พธิกีารศลุกากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

               - สทิธปิระโยชน ์ภาษีอากรทีไ่ดล้ดหยอ่นในกลุม่ AFTA , FTA 

               - การเลอืกใชบ้รกิารของบรษัิท Shipping 

10. ถาม-ตอบ 

วิทยากร  อาจารย์วชัระ  ปิยะพงษ์ 

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

 
วิธีการสมัมนา 

 บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  
 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีช าระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 

3,900 273 (117) 4,056 

 
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) 
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; 
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th 

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

 
 
 
 
 
แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัเกณฑส์ าคัญในการจัดซือ้ตา่งประเทศ 
 

ส่งมาท่ี email : 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 

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:ptstraining3@gmail.com
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(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 


