หัวข ้อ “สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรภายใต้ขอ้ ตกลงการเปิ ดเสรีทางการค้า”
ว ันอบรม : พฤห ัสบดีท ี่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (Online Training by Zoom)
ว ัตถุประสงค์
ิ ธิพเิ ศษทางการค ้าด ้านภาษี ศล
ิ ค ้าและวัตถุดบ
ระบบสท
ุ กากร สามารถลดต ้นทุนการนาเข ้าสน
ิ จาก
ต่างประเทศได ้อย่างมาก อีกทัง้ ยังชว่ ยเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค ้า และชว่ ยสร ้างรายได ้จาก
ิ ค ้า
การสง่ ออกสน
ิ
ด ้วยสทธิพเิ ศษนีก
้ ารทีเ่ ราจะได ้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท่านต ้องทราบและปฏิบัตต
ิ าม
ิ ธิพเิ ศษทางการค ้าได ้อย่างถูกต ้อง ครบถ ้วนตามข ้อตกลงต่างๆ ท่านต ้องปรับแนวทางการ
หลักเกณฑ์การใชส้ ท
ิ ธิประโยชน์สงู สุดครบถ ้วนถูกต ้อง
ดาเนินธุรกิจให ้เหมาะสม ซงึ่ จะทาให ้ได ้สท

วิทยากร : อ.วิร ัตน์ บาหย ัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาไมต้องเปิ ดเสรีทางการค้า
FTA คืออะไร และมีกป
ี่ ระเภท ?
่ ยผูป
่ ออกและนาเข้าอย่างไร
FTA ชว
้ ระกอบธุรกิจสง
้ ท
ิ ธิพเิ ศษทางภาษีศล
หล ักเกณฑ์การใชส
ุ กากรภายใต้ FTA
FTA ทีม
่ ผ
ี ลบ ังค ับก ับประเทศไทย และทีอ
่ ยูร่ ะหว่างเจรจาก ับประเทศไทย
ิ ธิพเิ ศษภายใต้ FTA
วิธก
ี ารตรวจสอบสท
- ทวิภาคี : JTEPA, TIFTA, TAFTA, TNZFTA, TPEFTA, TCHFTA, TPFTA, TTFTA, TSFTA,
TEUFTA, T-EFTA
- พหุภาคี : * WTO, ATIGA* ACFTA* AKFTA* AJFTA* AIFTA* AANZFTA* AHFTA*
BIMSTEC* TCFTA*

้ ท
ิ ธิลดหรือยกเว้นภาษีศล
7. ใชส
ุ กากรภายใต้ FTA ได้อย่างไร
8. เอกสารการร ับรองถิน
่ กาเนิดมีอะไรบ้าง
ิ ค้า (RULE OF ORIGIN)
9. กฎว่าด้วยถิน
่ กาเนิดสน
- เกณฑ์สง
ู สุด WO,
- เกณฑ์นาเข้าว ัตถุดบ
ิ มาผลิต RVC, CTC, SP
- เกณฑ์รว่ มก ันผลิตในภาคีเดียวก ัน
10.
ระเบียบปฏิบ ัติในการนาเข้าของไทยภายใต้ FTA
ั าเอกสารจะผิดพลาด
11.
การวางประก ัน ด้วยเหตุแห่งความสงสยว่
12.
หล ักเกณฑ์เงือ
่ นไขพิธก
ี ารศุลกากรในการนาเข้า
ิ ธิเกีย
่ มอบสน
ิ ค้าแบบตรง (Direct Consignment & Transhipment)
13.
สท
่ วก ับการสง
้ ท
ิ ธิโดยการซอ
ื้ ขายผ่านประเทศทีส
14.
การใชส
่ าม (3rd Party Invoicing)
ื ร ับรองแหล่งกาเนิดแทนก ัน ( Back to Back)
15.
การออกแบบหน ังสอ
ื ร ับรองแหล่งกาเนิดย้อนหล ังทาอย่างไร
16.
การออกหน ังสอ
้ ท
ื ร ับรองแหล่งกาเนิดในการใชส
ิ ธิพเิ ศษ
17.
การตรวจสอบหน ังสอ
ิ ธิโดยยกเว้นหน ังสอ
ื ร ับรองแหล่งกาเนิด
18.
กรณีได้สท
19.
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการออกเอกสาร และร ับรองให้ออกเอกสารเองได้
20.
ถาม-ตอบ

อ ัตราค่าสัมมนาต่อท่าน 3,000 บาท+VAT 7% 210 =3,210 บาท

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 086-8929330
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
หัวข ้อ “สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรภายใต้ขอ้ ตกลงการเปิ ดเสรีทางการค้า”
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: ____________________________________________________________________________

