
 

หวัขอ้ “สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรภายใตข้อ้ตกลงการเปิดเสรทีางการคา้” 

วนัอบรม : พฤหสับดทีี ่7 ตลุาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น.  (Online Training by Zoom) 

วตัถปุระสงค ์

      ระบบสทิธพิเิศษทางการคา้ดา้นภาษีศลุกากร สามารถลดตน้ทนุการน าเขา้สนิคา้และวตัถดุบิจาก
ตา่งประเทศไดอ้ยา่งมาก อกีทัง้ยังชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันทางการคา้  และชว่ยสรา้งรายไดจ้าก
การสง่ออกสนิคา้  
      ดว้ยสทิธพิเิศษนีก้ารทีเ่ราจะไดรั้บประโยชนอ์ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทา่นตอ้งทราบและปฏบิัตติาม
หลักเกณฑก์ารใชส้ทิธพิเิศษทางการคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ตกลงตา่งๆ ทา่นตอ้งปรับแนวทางการ
ด าเนนิธรุกจิใหเ้หมาะสม ซึง่จะท าใหไ้ดส้ทิธปิระโยชนส์งูสดุครบถว้นถกูตอ้ง 

 
วทิยากร : อ.วริตัน ์บาหยนั 
 

1. ท าไมตอ้งเปิดเสรทีางการคา้ 

2. FTA  คอือะไร และมกี ีป่ระเภท ? 

3. FTA  ชว่ยผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกและน าเขา้อยา่งไร 

4. หลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรภายใต ้ FTA 

5. FTA ทีม่ผีลบงัคบักบัประเทศไทย และทีอ่ยูร่ะหวา่งเจรจากบัประเทศไทย 

6. วธิกีารตรวจสอบสทิธพิเิศษภายใต ้FTA   

- ทวภิาค ี: JTEPA, TIFTA, TAFTA, TNZFTA, TPEFTA, TCHFTA, TPFTA, TTFTA, TSFTA, 

TEUFTA, T-EFTA 

- พหภุาค ี: * WTO, ATIGA* ACFTA* AKFTA* AJFTA* AIFTA* AANZFTA* AHFTA* 

BIMSTEC*  TCFTA* 



 
7. ใชส้ทิธลิดหรอืยกเวน้ภาษศีลุกากรภายใต ้FTA  ไดอ้ยา่งไร 

8. เอกสารการรบัรองถิน่ก าเนดิมอีะไรบา้ง 

9. กฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ (RULE OF ORIGIN) 

- เกณฑส์งูสดุ WO,  

- เกณฑน์ าเขา้วตัถดุบิมาผลติ RVC, CTC, SP 

- เกณฑร์ว่มกนัผลติในภาคเีดยีวกนั   

10. ระเบยีบปฏบิตัใินการน าเขา้ของไทยภายใต ้FTA 

11. การวางประกนั ดว้ยเหตแุหง่ความสงสยัวา่เอกสารจะผดิพลาด 

12. หลกัเกณฑเ์งือ่นไขพธิกีารศลุกากรในการน าเขา้ 

13. สทิธเิก ีย่วกบัการสง่มอบสนิคา้แบบตรง (Direct Consignment & Transhipment) 

14. การใชส้ทิธโิดยการซือ้ขายผา่นประเทศทีส่าม (3rd  Party  Invoicing) 

15. การออกแบบหนงัสอืรบัรองแหลง่ก าเนดิแทนกนั ( Back to Back) 

16. การออกหนงัสอืรบัรองแหลง่ก าเนดิยอ้นหลงัท าอยา่งไร 

17. การตรวจสอบหนงัสอืรบัรองแหลง่ก าเนดิในการใชส้ทิธพิเิศษ 

18. กรณีไดส้ทิธโิดยยกเวน้หนงัสอืรบัรองแหลง่ก าเนดิ 

19. หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการออกเอกสาร และรบัรองใหอ้อกเอกสารเองได ้

20. ถาม-ตอบ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น 3,000 บาท+VAT 7% 210 =3,210 บาท 

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom 
การช าระคา่อบรม (โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้) 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.in.th 

Email:  info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หวัขอ้ “สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรภายใตข้อ้ตกลงการเปิดเสรทีางการคา้” 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

     E-mail: ____________________________________________________________________________ 


