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่ ออกทงระบบ
ครบเครือ
่ งเรือ
่ ง"การนาเข้า-สง
ั้
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีศล
สท
ุ กากร

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564
หรื อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
Novotel Bangkok Hotel สุขุมวิท 20(BTS อโศก)
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล
ิ ค ้าในปั จจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึน
การนาเข ้าสน
้ ตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ
และการตกลงทางการค ้าว่าด ้วยเขตการค ้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการทีพ
่ ยายามลดอุปสรรคทางการค ้าลง
ั ญา เนือ
ิ ค ้ามีขน
โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว ้นภาษี ระหว่างคูส
่ ญ
่ งจากขัน
้ ตอนการนา เข ้าสน
ั ้ ตอนที่
ิ ค ้าจะต ้องทาความเข ้าใจและ ศก
ึ ษาข ้อปฏิบัตใิ ห ้
ยุง่ ยาก และมีปัญหาทางด ้านต ้นทุนผู ้ประกอบธุรกิจนาเข ้าสน
ิ
ถูกต ้อง เพือ
่ ให ้การประกอบธุรกิจนาเข ้าสนค ้าเป็ นไปอย่างสะดวกและได ้รับผลสาเร็จคุ ้ม ค่ากับความตัง้ ใจการ
ลงทุน
ห ัวข้อบรรยายว ันที่ 1
1. กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการนาเข ้า-สง่ ออก
2. ภาษีอากรในการนาเข ้า-สง่ ออก
3. ของควบคุมการนาเข ้า-สง่ ออก (ของต ้องห ้าม ของต ้องกากัด)
ิ ค ้า
4. การค ้าระหว่างประเทศ วิธช
ี าระเงินค่าสน
ิ ค ้า (Incoterms 2020)
5. ข ้อตกลงในการสง่ มอบสน
6. พิธก
ี ารศุลกากรนาเข ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Import)
7. การประเมินอากร พิกัดอัตราศุลกากร
ห ัวข้อบรรยายว ันที่ 2
1. พิธก
ี ารศุลกากรสง่ ออกในระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Export)
ิ ค ้าขาออกภายหลังการสง่ ออก
2. การแก ้ไขข ้อมูลใบขนสน
3. การยกเว ้นอากรสาหรับของนากลับ (ใบสุทธินากลับ)
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากร
4. สท
4.1

การคืนอากรตามมาตรา 29

4.2

ิ ค ้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
คลังสน

4.3

เขตปลอดอากร (Free Zone)
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4.4

เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

4.5

ิ ค ้าสง่ ออก (Tax Coupon)
การขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสน

4.6

การสง่ เสริมการลงทุน (BOI)

5. ปั ญหา ข ้อควรระวัง และแนวทางแก ้ไขในการนาเข ้า-สง่ ออก

วิทยากร อาจารย์วิชยั มากวัฒนสุข
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :

ผู้ประกอบการธุรกิจนาเข้ า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อต่างประเทศ, ผู้นาเข้ า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องและผู้สนใจทัว่ ไปที่ต้องการทาธุรกิจ นาเข้ า-ส่งออกเข้ า
วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)

 ค่าลงทะเบียน

ั
 (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
กรณีชาระหน้างาน
(อบรมทง2
ั้ ว ัน)
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

7,800

546

(234)

8,112

7,000

490

(210)

7,280

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระค่าอบรม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ าม

จังหวัด)

สำรองที่นัง่ ติ ดต่อคุณตุ้ม โทร 086-6183752

สอบถามและสารองที่น่ ังติดต่ อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ;
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th
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ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

่ ออกทงระบบ
ครบเครือ
่ งเรือ
่ ง"การนาเข้า-สง
ั้
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีศล
สท
ุ กากร
ส่งมาที่ email : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ _______________________________TAX ID______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ___________________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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