
 

 

รปูเเบบเขม้ขน้ 1 วันเต็ม  

เรยีนออนไลน ์หลกัสตูร การคา้ระหวา่งประเทศ น าเขา้-สง่ออก ทัง้ระบบ  

รุน่ 2 วนัที ่16 กนัยายน 2564 

หรอืวันเสารท์ี ่25 กนัยายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลักการและเหตผุล  

          การสง่ออกและน าเขา้สนิคา้ในปัจจบุันมกีารขยายตัวเพิม่มากขึน้ตามการเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิของ

ประเทศและของโลก ประกอบกับการคา้วถิใีหม ่NEW NORMAL  เป็นการคา้ในระบบอเิล็กทรอนกิส ์ ทีม่คีวาม

สะดวก รวดเร็ว ผูป้ฏบิัตติอ้งมคีวามพรอ้มในการประกอบธรุกจิอยา่งชาญฉลาด ทันสมัย ตามการคา้ของโลกที่

เปลีย่นไปเร็วมาก 

          สิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิน าเขา้-สง่ออก, นักธรุกจิ, ผูผ้ลติ, ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ตา่งประเทศ, นายหนา้หรอืตัวแทน

การคา้, รวมทัง้พนักงานทีป่ฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมดังกลา่วและผูส้นใจทั่วไป จ าเป็นตอ้งศกึษาเรยีนรูใ้นเรือ่ง

ของการคา้ยคุใหมท่ีน่ าเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบรหิารจัดการใหไ้ดรั้บประโยชนส์งูสดุเพือ่ใหก้ารประกอบธรุกจิ

เป็นไปอยา่งสะดวกและไดรั้บผลส าเร็จคุม้ คา่กบัการลงทนุ 

เนือ้หาการอบรมมดีังนี ้

สว่นที ่1. 

1. ความรูท้างดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (Import -Export Operations) 

 ความหมายของการประกอบธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

 วธิกีารช าระเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการช าระเงนิระหวา่งประเทศ 

2. ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) 

ตามเกณฑข์องสภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce) 

3. ขัน้ตอนในการสง่สนิคา้ และการจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

 เอกสารทางการเงนิ (Financial Document) 



 
 เอกสารทางการขนสง่ (Transport Document) 

 เอกสารทางการคา้ (Commercial Document) 

สว่นที ่2.  

4. การเตรยีมความพรอ้มในการด าเนนิธรุกจิสง่ออกและน าเขา้ในระบบโลจสิตกิส ์ภายใตพ้ระราชบัญญัติ

ศลุกากร พ.ศ.2560 

 หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการน าเขา้ตาม พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2560 

 ความรับผดิในการเสยีคา่อากร การค านวณคา่ภาษีอากร 

 อายคุวามในการประเมนิอากรหลังการตรวจปลอ่ย (Post Clearance Audit) 

5. สนิคา้ทีม่มีาตรการน าเขา้และสง่ออกตามพระราชบญัญัต ิฯ พ.ศ.2558 

 สนิคา้ตอ้งหา้ม-ตอ้งก ากดั 

 สนิคา้ทีห่า้มน าผา่นและผา่นได ้

 สนิคา้ทีต่อ้งมมีาตรฐาน 

6. e-Import : การผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับการน าเขา้ 

7. หลักเกณฑด์า้นพกิดัอตัราศลุกากร (HS Code) พกิัดอัตราศลุกากรฮารโ์มไนซอ์าเซยีน (AHTN) 

8. หลักเกณฑด์า้นราคาศลุกากร Gatt Valuation ในการประเมนิภาษีอากรในการน าเขา้ 

9. หลักเกณฑก์ารใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีอากรวา่ดว้ยการเปิดเสรทีางการคา้ 

 การยกเวน้หรอืลดอัตราอากรส าหรับเขตการคา้เสร ี(FTA) 

 การตรวจสอบสทิธกิอ่นและหลังการน าสนิคา้เขา้ 

 การรับรองแหลง่ก าเนดิดว้ยตนเอง (Self Certification) 

10. e-Export: พธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับสนิคา้สง่ออก 

11. การยกเวน้อากรส าหรับของสง่ออกแลว้จะน ากับเขา้มาในภายหลัง (สทุธนิ ากลับ) 

12. การขอคนือากรส าหรับสนิคา้ทีน่ าเขา้มาแลว้สง่กลับออกไป (Re-Export) 

13. การคนือากรส าหรับของทีน่ าเขา้มาผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอืด าเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด(มาตรา 29) 

14. การใชส้ทิธปิระโยชนข์องคลังสนิคา้ทัณฑบ์น (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) 

เขตประกอบการเสร ี(I-EAT Free Zone) 

15. การขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิคา้สง่ออก (Tax Coupon) 

16. ปัญหา ขอ้ควรระวงั และแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดการน าเขา้-สง่ออก 

17. การรับรองป้องกันภัยจากการกอ่การรา้ยจากมาตรฐานเออโีอ (AEO) and (C-TPAT) 

โดย คณุมนตร ียวุชาต ิ

อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

ต าแหน่งปัจจบุันผูป้ระนปีระนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 

และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัใคร ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจดัซือ้หรือการขายสนิค้าระหวา่งประเทศ การสง่ออกและการน าเข้าสนิค้า 

ราคาโปรโมรชัน่ 2,000  บาท/ตอ่ 1 ทา่น (ราคาไมร่วม VAT 7%) 

ช าระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   

ธนาคารกสกิร เลขทีบ่ัญช ี732-2458238  หรอื ธนาคาร กรงุเทพ เลขทีบ่ัญช ี029-7110496 

 เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 



 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร การคา้ระหวา่งประเทศ น าเขา้-สง่ออก ทัง้ระบบ 

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: ____________________________________________________________________________ 

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

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

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

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
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