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เจาะลกึการทําสญัญาจดัซือ้จดัหา 
Preparing the Purchasing and Supply Contract 

วันที ่16 สงิหาคม 2565 /รุน่ถัดไปวนัที ่14 กนัยายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวทิ 23 

วตัถปุระสงค ์

         เป็นความจําเป็นของนักจัดซือ้ทกุคนตอ้งรูห้ลกักฎหมายซือ้ขายเพือ่ซือ้สนิคา้และบรกิารและ
สญัญาว่าจา้ง ความรับผดิ ชอบของผูซ้ือ้เองและผูข้าย หลักฐานการซือ้ขายเพือ่การฟ้องบังคับคด ี การรับโอน
กรรมสทิธิ ์ สนิคา้ทีซ่ือ้ การตรวจรับหรอืปฏเิสธการรับมอบสนิคา้ ในภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิทีผู่ข้ายอาจไมส่ง่มอบ
สนิคา้เลยหรอืสง่มอบลา่ชา้ ไม่ถกูตอ้ง ผูซ้ือ้ตอ้งกาํหนดขอ้สญัญาลดความเสีย่ง ระบคุา่ปรับใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและเรยีกคา่เสยีหายใหค้รอบคลมุความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ปวง ตลอดจนการออก
ใบสัง่ซือ้ทีม่เีงือ่นไขรัดกมุ  

         หลักสตูรน้ีจะทําใหผู้เ้ขา้สมัมนาเขา้ใจและปฏบิัตติามกฎหมายซือ้ขายไดส้ามารถรา่งขอ้ตกลงสญัญาซือ้
ขายและตรวจรา่งสญัญาซือ้ขาย ระบเุงือ่นไขทีส่ําคัญและจําเป็นในสญัญา หรอืในใบสัง่ซือ้ได ้ รูห้ลกักฎหมาย
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสนํ์ามาปฏบิัต ิเชน่ คําสัง่ซือ้ และตอบรับทางแฟกซ ์อเีมล ์ตามวัตถปุระสงคข์ององคก์ร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการระงับขอ้พพิาทดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ 
หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
• อํานาจและหนา้ทีต่ามกฎหมายของนักจัดซือ้ 

• ความรับผดิชอบตามกฎหมายทัง้ของฝ่ายผูซ้ือ้และผูข้าย    

• ความผกูพันของใบสัง่ซือ้และใบเสนอราคา      

• การไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นสนิคา้    

• การตรวจรับและการปฏเิสธไมร่ับสนิคา้    

• การกําหนดคา่ปรับทีถ่กูตอ้งรัดกมุและสอดคลอ้งกบัหลักกฏหมาย 

• การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายกรณีผูข้ายผดิสญัญา จะเรยีกรอ้งไดม้ากนอ้ยเพยีงใด เมือ่ใด    

• การตคีวามขอ้สญัญา    

• แนวทางการรา่งสญัญาจัดซือ้และวา่จา้ง  
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• ตัวอยา่งเงือ่นไขทีจํ่าเป็นตอ้งระบใุนสญัญา ระยะยาว 3-5 ปี    

• อะไรคอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์และมผีลทางกฎหมายอยา่งไร   

• การตดิตามสญัญาและบรหิารสญัญา    

• วธิรีะงับขอ้โตแ้ยง้ ขอ้พพิาทหลายวธิ ีเลอืกวธิทีีเ่หมาะสม    

• การเลอืกใชค้ําชีข้าดของอนุญาโตตลุาการ  

• ตัวอยา่งสญัญาซือ้สนิคา้และบรกิารทัง้ฉบับ   

• ถามตอบปัญหา 

วทิยากร : อ. สชุาต ิประเสรฐิสม LL.B., Dip. in A.C., Adv. C.P.S. ประธานทีป่รกึษากติตมศักดิ ์
สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย อดตีอปุนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวชิาชพี 
ฝ่ายฝึกอบรมสมัมนา 

กําหนดการอบรม 2564 
 

 รุน่ 37 วนัที ่8 /07/ 2565 
รุน่ 38 วันที ่16 /08/ 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 

  

อตัราคา่สมัมนา 
รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ชา-

กาแฟ-อาหารวา่ง และวฒุบิตัร 

บคุคลท ัว่ไป 
3,900 + Vat 273 = 4,173 บาท 

 
คา่สมัมนาแบบ Online ทา่นละ 3000 บาท 

(ไมร่วม VAT) 

 
 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่-
ชากาแฟ ขนมวา่ง 2 มือ้และวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ
คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 117 4,056 

ราคาน้ีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน 
สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

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

 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

เจาะลกึการทําสญัญาจดัซือ้จดัหา 
Preparing the Purchasing and Supply Contract 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
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