หลักสูตร “การทาการค้ าระหว่ างประเทศ และพิธีการศุลกากรรู ปแบบใหม่ ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560
รุ่ น 2 : วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. ในรู ปแบบ Online App Zoom
หลักการและเหตุผล
การส่งออกและนาเข ้าสินค ้าในปั จจุบน
ั มีการขยายตัวเพิม
่ มากขึน
้ ตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ
และของโลก ประกอบกับการค ้าวิถใี หม่ NEW NORMAL เป็ นการค ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีม
่ ค
ี วามสะดวก รวดเร็ว ผู ้
ปฏิบต
ั ต
ิ ้องมีความพร ้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค ้าของโลกทีเ่ ปลีย
่ นไปเร็วมาก
้ ต่างประเทศ, นายหน ้าหรือตัวแทน
สิง่ ทีผ
่ ู ้ประกอบการธุรกิจนาเข ้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู ้ผลิต, ผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ
การค ้า, รวมทัง้ พนักงานทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู ้สนใจทั่วไป จาเป็ นต ้องศึกษาเรียนรู ้ในเรือ
่ งของ
การค ้ายุคใหม่ทน
ี่ าเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให ้ได ้รับประโยชน์สงู สุดเพือ
่ ให ้การประกอบธุรกิจ
เป็ นไปอย่างสะดวกและได ้รับผลสาเร็จคุ ้ม ค่ากับการลงทุน

เนื ้อหาการอบรมมีดงั นี ้
สว่ นที่ 1
อ.มนตรี ยุวชาติ (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
1 .ความรู ้ทางด ้านการค ้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)
ความหมายของการประกอบธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศ
่ งทีเ่ กิดขึน
วิธก
ี ารชาระเงิน และความเสีย
้ ในการชาระเงินระหว่างประเทศ
2. ข ้อตกลงการส่งมอบสินค ้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของ
สภาหอการค ้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)
3. ขัน
้ ตอนในการจัดทาเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ
– เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
– เอกสารการประกันภัย (Insurance Document)

สว่ นที่ 2
อ.วิร ัตน์ บาหย ัน (เวลา 13.00 – 16.00 น.)

1. การเตรียมความพร ้อมในการดาเนินธุรกิจส่งออกและนาเข ้าในระบบโลจิ
สติกส์
ภายใต ้พระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขในการนาเข ้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคานวณค่าภาษี อากร
อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)
2. สินค ้าทีม
่ ม
ี าตรการนาเข ้าและส่งออกตามพระราชบัญญัต ิ ฯ พ.ศ.2558
สินค ้าต ้องห ้าม-ต ้องกากัด
สินค ้าทีห
่ ้ามนาผ่านและผ่านได ้
สินค ้าทีต
่ ้องมีมาตรฐาน
3. e-Import : การผ่านพิธก
ี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนาเข ้า
4. หลักเกณฑ์ด ้านพิกด
ั อัตราศุลกากร (HS Code) พิกด
ั อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)
5. หลักเกณฑ์ด ้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษี อากรในการนาเข ้า
6. หลักเกณฑ์การใช ้สิทธิพเิ ศษทางภาษี อากรว่าด ้วยการเปิ ดเสรีทางการค ้า
การยกเว ้นหรือลดอัตราอากรสาหรับเขตการค ้าเสรี (FTA)
การตรวจสอบสิทธิกอ
่ นและหลังการนาสินค ้าเข ้า
การรับรองแหล่งกาเนิดด ้วยตนเอง (Self Certification)
7. e-Export: พิธก
ี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสินค ้าส่งออก
8. การยกเว ้นอากรสาหรับของส่งออกแล ้วจะนากับเข ้ามาในภายหลัง (สุทธินากลับ)
9. การขอคืนอากรสาหรับสินค ้าทีน
่ าเข ้ามาแล ้วส่งกลับออกไป (Re-Export)
10. การคืนอากรสาหรับของทีน
่ าเข ้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใด(มาตรา 29)
11. การใช ้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค ้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขต
ประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)
12. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสาหรับสินค ้าส่งออก (Tax Coupon)
13. ปั ญหา ข ้อควรระวัง และแนวทางในการแก ้ไขข ้อผิดพลาดการนาเข ้า-ส่งออก
14. การรับรองป้ องกันภัยจากการก่อการร ้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน วันละจานวน 6 ชัว่ โมง เวลา 09.00-16.00

ค่าอบรม/ท่าน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
รู ปแบบการฝึ กอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้ วย Application Zoom
ี นาคารเท่านน)
การชาระค่าอบรม (โอนผ่านบ ัญชธ
ั้
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 0868929330
Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752 ,
www.ptstraining.in.th

Email: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หลักสูตร “การทาการค้ าระหว่ างประเทศ และพิธีการศุลกากรรู ปแบบใหม่ ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560
สง่ มาที่ info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

