[เลือกวันที่]

[ครบเครื่ องเรื่ องส่ งออก]

่ ออก
หล ักเกณฑ์สาค ัญในการนาเข้า-สง
Fundamental in Import-Export

วันรุที
นสยายน
2564
น
่ 4่ 14
วันทีกั
่ 19
งิ หาคม 2564

รุน
่ 5 วันน.
ที่ 27
ตุลาคม
2564
เวลา 09.00-16.00
Online
Training
รุน
่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
หล ักการและเหตุผล

้ ขายข ้ามประเทศเป็ นเรือ
การซือ
่ งน่ากลัวและน่าปวดหัวสาหรับบางคน แต่ทา่ นจะทางานด ้วยความมัน
่ ใจ หากเข ้าใจ
หลักเกณฑ์สาคัญให ้ถ่องแท ้เสียก่อน วิทยากรเป็ นผู ้มีประสบการณ์ทางด ้านนาเข ้าและส่งออกมานานพอ ทีจ
่ ะแนะนา
วิธก
ี ารให ้ท่านนาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างถูกต ้อง และป้ องกันมิให ้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

ั มนา
หัวข ้อสม

1. เปรียบเทียบ INCOTERMS®2010 กับ INCOTERMS2020
2. ค่าใช ้จ่ายใดบ ้างทีเ่ กีย
่ วข ้องแต่ละ Terms of Shipment
3. ข ้อมูลจาเพาะของ Containers และประโยชน์การใช ้งาน
4. เงือ
่ นไขการบรรทุกสินค ้าใน Containers
5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู ้เกีย
่ วข ้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค ้าทีข
่ นส่งโดยเรือ
6. สรุปขัน
้ ตอนการส่งสินค ้าทางเรือ
7. ประเภทของสินค ้าทีส
่ ง่ ทางอากาศ
8. สรุปขัน
้ ตอนการส่งสินค ้าทางอากาศ
9. การประกันภัยขนส่งสินค ้ากับการค ้าระหว่างประเทศ
10. เงือ
่ นไขการชาระเงินค่าสินค ้าระหว่างประเทศ ได ้แก่ O/A, B/C and L/C
11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ทีจ
่ ะใช ้ผ่านพิธก
ี ารนาเข ้า-ส่งออก
12. กฏหมายศุลกากรของไทยทีค
่ วรทราบ

วิทยากร

คุณจ ันทรา สงิ หพ ันธุ
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้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซือ
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู ้จัดการฝ่ ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัตข
ิ องบริษัทส่งออก ผู ้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนั กงานธนาคารด ้านต่างประเทศ

ั
วิธก
ี ารสมมนา
ึ ษา (Case Study)
บรรยาย กรณีศก
ั มนา
อัตราค่าสม

(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร วุฒบ
ิ ัตร)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %
ราคาก่อน VAT
VAT 7%

ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา
ท่านละ

3,000

210

ราคาสุทธิ

90

3,120

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
สอบถามและสารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ;
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th

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

หลักเกณฑ์สาคัญในการนาเข้า-ส่ งออก /
Fundamental in Import-Export
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________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: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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