หลักสู ตร” กระบวนการส่งออกและ
นาเข้าพร ้อมด้วยพิธก
ี ารศุลกากร
วันที่ 24 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบ Online App Zoom
โดย อาจารย ์วิร ัตน์ บาหยัน
อดีตผู ้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ั
ห ัวข้อสมมมนา
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Professional Training Solution

086-8929330,02-1753330

info.ptstraining@gmail.com

ค่าสัมมนาท่านละ
3,000 บาท
(ไม่รวมVAT 7%

www.ptstraining.in.th

1.

กระบวนการส่งออกและนาเข ้า

2.

นโยบายส่งเสริมการค ้าของไทย

3.

การเตรียมความพร ้อมในการประกอบธุรกิจการค ้า

4.

ความรู ้เบือ
้ งต ้นกฎเกณฑ์การส่งออกและนาเข ้า

5.

การเลือกปฏิบต
ั พ
ิ ธิ ก
ี ารศุลกากร

6.

ระบบการขนส่งทีเ่ กีย
่ วข ้อกับศุลกากร

7.

สิง่ ทีต
่ ้องเรียนรู ้เกีย
่ วกับพิกด
ั อัตราศุลกากร

8.

การกาหนดราคาเกีย
่ วข ้องกับศุลกากรอย่างไร

9.

สิทธิพเิ ศษทางภาษี อากรกับการเปิ ดเสรีทางการค ้า

10.
11.

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

12.

พิธก
ี ารศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

13.

การจาแนกระบบภาษีอากรของไทย

14.

สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรของไทย

15.

การดาเนินพิธก
ี ารศุลกากรขาเข ้าของไทย

16.

มีวธิ ก
ี ารตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ านนาเข ้าได ้อย่างไร

17.

ภาพพิธก
ี ารส่งออกของไทย

18.

มีวธิ ก
ี ารตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ านส่งออกได ้อย่างไร

19.

ใครมีหน ้าทีเ่ ก็บหลักฐานทางการค ้าตามกฎหมายศุลกากร

20.

เทคนิคการแก ้ปั ญหาเมือ
่ เกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร

21.

ระบบความปลอดภัยทางการค ้าของสากลเช่น C-TPAT & AEO

22.

การทาการค ้าวิถใี หม่ NEW NORMAL

วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์
1.1 ธนาคารกสก
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
)Professional Training Solution Ltd, Partnership(

สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
Tel. 0-21753330 or 086-6183752 )True(
E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th

่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
กรณีหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร ์มการลงทะเบียน

หลักสูตร” กระบวนการส่งออกและนาเข ้าพร ้อมด ้วยพิธกี ารศุลกากร
ส่งมาที่ email :

ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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: _____________________________________________________________________

