่ ออกและนาเข้าพร้อมด้วยพิธก
Online หล ักสูตร”กระบวนการสง
ี ารศุลกากร
ว ันทีอ
่ บรม : ว ันที่ 24 มกราคม 2565
รุน
่ ถ ัดไปว ันที่ 9 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 (Online ผ่าน Zoom)
วิทยากร : อ.วิร ัตน์ บาหย ัน
ว ัตถุประสงค์ :
เมือ
่ ธุรกิจเข ้าสูโ่ ลก 4.0 จึงหลีกเลีย
่ งไม่ได ้ทีจ
่ ะต ้องปรับเปลีย
่ นการทางานให ้มีกระบวนการทีส
่ อดคล ้องและก ้าวล้า
การเปลีย
่ นแปลงระบบงานวิถใี หม่ (New Normal) ท่านต ้องทาอย่างไร?
ี มาปรับให ้สอดคล ้อง ให ้เข ้ากับการเปลีย
การอบรมในครัง้ นี้ ท่านสามารถนาประสบการณ์และทักษะในวิชาชพ
่ นแปลง
ิ ธิภาพ
ได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อสมมมนา
(09.00 – 16.00 น.)
1.

กระบวนการสง่ ออกและนาเข ้า

2.

นโยบายสง่ เสริมการค ้าของไทย

3.

การเตรียมความพร ้อมในการประกอบธุรกิจการค ้า

4.

ความรู ้เบือ
้ งต ้นกฎเกณฑ์การสง่ ออกและนาเข ้า

5.

การเลือกปฏิบต
ั พ
ิ ธิ ก
ี ารศุลกากร

6.

ระบบการขนสง่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อกับศุลกากร

7.

สงิ่ ทีต
่ ้องเรียนรู ้เกีย
่ วกับพิกัดอัตราศุลกากร

8.

การกาหนดราคาเกีย
่ วข ้องกับศุลกากรอย่างไร

9.

ิ ธิพเิ ศษทางภาษี อากรกับการเปิ ดเสรีทางการค ้า
สท

10.
11.

ี ภาษี อากรของไทยภายใต ้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560
เรือ
่ งของการเสย
วิธค
ี ด
ิ และคานวณภาษีอากร

12.

พิธก
ี ารศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส ์

13.

การจาแนกระบบภาษีอากรของไทย

14.

ิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากรของไทย
สท

15.

การดาเนินพิธก
ี ารศุลกากรขาเข ้าของไทย

16.

มีวธิ ก
ี ารตรวจสอบการปฏิบัตงิ านนาเข ้าได ้อย่างไร

17.

ภาพพิธก
ี ารสง่ ออกของไทย

18.

มีวธิ ก
ี ารตรวจสอบการปฏิบัตงิ านสง่ ออกได ้อย่างไร

19.

ใครมีหน ้าทีเ่ ก็บหลักฐานทางการค ้าตามกฎหมายศุลกากร

20.

เทคนิคการแก ้ปั ญหาเมือ
่ เกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร

21.

่ C-TPAT & AEO
ระบบความปลอดภัยทางการค ้าของสากลเชน

22.

การทาการค ้าวิถใี หม่ NEW NORMAL

ั
อ ัตราค่าสมมนา
ท่านละ 3,000 บาท+VAT 7% 210 = 3,210 บาท
วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก

1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ ้ามี) ผู ้โอนเงินต ้องเป็ นผู ้ชาระค่าธรรมเนียมเอง
ั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
2. ชาระด ้วยเช็คสง
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

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-6183752

Form Register
่ ออกและนาเข้าพร้อมด้วยพิธก
Online หล ักสูตร”กระบวนการสง
ี ารศุลกากร
ส่งมาที่ 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: _____________________________________________________________________

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

