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 หลักสูตร  ครบเคร่ือง เร่ือง “การน าเข้า-ส่งออก” : พธีิการศุลกากร กฎหมาย
ภาษศุีลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบบัใหม่ 2560 

 

วันที ่7-8  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กทม. 
 

หลักการและเหตุผล 

 
การน าเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึน้ตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตก

ลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการท่ีพยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เน่ืองจากขัน้ตอนการน าเข้าสินค้ามีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน  

ผู้ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถกูต้อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจ
น าเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลส าเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน 
 
วัตถุประสงค์ 

วันที ่1  
ครบเคร่ืองเร่ือง การ “น าเข้า-ส่งออก” ทัง้ระบบ   

• ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการน าเข้า-ส่งออก 

 การไหลของวงจรการน าเข้า-ส่งออก ท่ีส าคัญ 

 กระบวนการน าเข้า 

 กระบวนการส่งออก 

 การเจรจา การท าสัญญาในการท าธุรกรรมน าเข้า-ส่งออก 

 กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเม่ือเกิดรายการขาย หรือ Order ในการน าเข้า-ส่งออก 

• ขัน้ตอนการท าธุรกิจน าเข้า-ส่งออก และการจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ขัน้ตอนในการท าธุรกิจน าเข้า-ส่งออก (Import-Export  Process) 

 เอกสารทางการเงิน (Financial Document) 
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 เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document) 

 เอกสารทางการค้า (Commercial Document) 

• กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

1.  ก าหนดผู้ซ้ือเป้าหมาย 

          1.1 เลือกผู้ ซ้ือเป้าหมาย 

1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ ซ้ือ 

1.3 เสนอขาย 

2. การท าสัญญาข้อตกลงในการซ้ือขาย 

          2.1 ข้อควรระวงั 

2.2 เง่ือนไขในสัญญาต้องมีเพ่ือลดความเส่ียง 

2.3 พิจารณาข้อก าหนดทางการค้า 

3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า 

    การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทาง
พัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 

4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อก าหนดทางการค้าเป็นตัวก าหนด เพือ่ไม่ให้เสียเปรียบ  

                 (International  Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010) 

 EXW (Ex-Works) 

 FCA (Free Carrier) 

 FAS (Free Alongside Ship) 

 FOB (Free on Board) 

 CFR (Cost and Freight) 
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 CPT( Carriage Paid To) 

 CIF (Cost Insurance and Freight) 

 CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

 DAT (Delivered at Terminal) 

 DAP (Delivered at place) 

 DPP (Delivered Duty Paid)  

5. การวิเคราะห์เคร่ืองมือในการช าระเงิน 

 Letter of Credit (L/C) ช าระด้วยแลต็เตอร์ออฟเครดิต 

 Bills For Collection (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเกบ็ผ่านธนาคาร 

 Consignment  การฝากขาย 

 Open Account (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเช่ือให้กับผู้ ซ้ือ 

 Cash Advanced Payment การช าระเงินล่วงหน้าหรือการช าระด้วยเงินสด 

6.  การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด 

 เง่ือนไขท่ีเสียเปรียบท่ีไม่ควรรับ 

 การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา 

 การขอแก้ไข L/C (Amendment) ท่ีถกูต้อง 

7.   การขอให้มีการยืนยนัการช าระเงินเพือ่ลดความเส่ียง 

8.   การ Negotiate ต๋ัวในการส่งออกกบัธนาคาร 

9.   การท า Insurance ในการส่งออก 

10. วิธีการโอน L/C ให้กบัผู้ อ่ืน 

10.1 การโอนจ านวนเงินท้ังหมดใน L/C 

10.2 การโอนบางส่วนเพ่ือรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ) 
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10.3 การโอนให้กับผู้ รับโอนมากกว่าหน่ึงราย 

11. เทคนิคเบือ้งต้นในการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ 

12.  แนวทางในการเลือกประกันภัยเพ่ือคุ้มครองสินค้าท่ีจัดซ้ือจากต่างประเทศ 

13.  แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าท่ีส่ังซ้ือจากต่างประเทศท่ีคุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสม
กับสินค้า 

วันที่ 2  
พธีิการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร  พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  (บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒน

สุข) 

          1. การจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก ท่ีสอดคล้องกันและใช้ต่อเน่ือง 

3. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee) 

4. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA 

5. พิธีการศุลกากรน าเข้า-ส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-import, e-Export) 

6. ราคาศุลกากร /ระบบราคา GATT 

7. การตรวจสอบพิกัดอัตราอากร และรหัสสถิติ 

8. การสงวนสิทธ์ิและวางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร 

9. แนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรการน าเข้า-ส่งออกในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

10. การใช้สิทธิประโยชน์ในการน าเข้า-ส่งออก 

11. พ.ร.บ.ศุลกากร ท่ีปรับเปล่ียนใหม่ พ.ศ. 2560 /หลักเกณฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ 

12. จุดเปล่ียนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ AHTH 2017 ท่ีจะกระทบรายได้-รายจ่ายของกิจการพร้อม
หลักเกณฑ์ใหม่ท่ีถกูต้อง 
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13. การเปล่ียนแปลงบทบัญญติัว่าด้วย "การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์" จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการ
อย่างไร / การเปล่ียนเร่ือง "การผ่านแดนและการถ่ายล า" มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เป็นต้น  

14. การเปล่ียนแปลงบทลงโทษกรณีซ้ือหรือรับไว้ซ่ึงของเน่ืองด้วยความผิด มาตรา 27 

     - ต้องดูเจตนาของผู้กระท าความผิดด้วยหรือไม่  

     - บทลงโทษท่ีมีการเปล่ียนแปลงพร้อมอัตราโทษ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :   ผู้ประกอบการธุรกิจน าเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือต่างประเทศ, ผู้น า
เข้า-ส่งออก, พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการท าธุรกิจน าเข้า-ส่งออกเข้า 

วิธีการสัมมนา   บรรยาย กรณีศึกษา (Case Study) 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 7,800 546 234 8,112 

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ 7,000 490 210 7,280 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
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(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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