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ครบเคร่ืองเร่ืองส่งออกเพ่ือชิงความไดเ้ปรียบ GM-108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุสถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

การนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ในปัจจบุัน มกีารขยายตัวเตบิโตมากยิง่ขึน้ตามความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ และความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเขตการคา้เสร ี(FTA)โดยมหีลักการ
ทีพ่ยายามลดอปุสรรคทางการคา้ลง โดยเฉพาะการลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษีศลุกากรระหวา่ง
คูส่ญัญา เน่ืองจากขัน้ตอนการนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้มขัีน้ตอนทียุ่ง่ยาก และมปัีญหาทางดา้นตน้ทนุทีส่งูขึน้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งทําความเขา้ใจและศกึษากฎหมายและกฎเกณฑใ์นการปฏบิัตใิหถ้กูตอ้ง เพือ่ใหก้าร
ประกอบธรุกจินําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วและไดร้ับผลสําเร็จคุม้คา่กบัความตัง้ใจใน
การลงทนุ จงึจัดใหม้กีารบรรยายอบรมในหัวขอ้น้ี 
 
รายละเอยีดการบรรยาย 

1. กฎหมายศลุกากร และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้-สง่ออก 
2. สนิคา้ควบคมุการนําเขา้-สง่ออก (ของตอ้งหา้ม-ของตอ้งกํากดั) 
3. การจัดเก็บอากรศลุกากร 
4. พธิกีารศลุกากรนําเขา้ (e-Import) 
5. ราคาศลุกากร 
6. พกิดัอัตราศลุกากร  
7. การตรวจปลอ่ยสนิคา้ไปจากอารักขาศลุกากร 
8. การวางประกนัโตแ้ยง้พกิดั 
9. การอทุธรณ์การประเมนิอากร 
10. การผา่นแดน ถ่ายลํา 
11. ของตกคา้ง 
12. พกิดัอัตราอากรของขาออก 
13. พธิกีารศลุกากรสง่ออก (e-Export) 
14. การยกเวน้อากรสนิคา้นํากลบั (ใบสทุธนํิากลับ) 
15. การคนือากรสนิคา้สง่กลับออกไป (Re-Export) 
16. คนือากรตามมาตรา 29 
17. คลังสนิคา้ทัณฑบ์น (Bonded Warehouse) 

ครบเครือ่งเรือ่งการนําเขา้-สง่ออกท ัง้ระบบ 
สทิธปิระโยชนท์างภาษศีลุกากร 

Knowledge of import-export of the whole system 
Customs benefits 

วนัที.่ 26 มนีาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
Novotel Bangkok Hotel สขุมุวทิ 20 (ใกล ้BTS อโศก) 
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18. เขตปลอดอากร (Freezone) 
19. เขตประกอบการเสร ี(I-EAT Freezone)  
20. การขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรสําหรับสนิคา้สง่ออก (Tax Coupon) 
21. ปัญหา ขอ้ควรระวัง และแนวทางแกไ้ขในการนําเขา้-สง่ออก 

 
วทิยากร  อาจารยว์ชิยั มากวัฒนสขุ 

    อดตีผูอ้ํานวยการสว่นคดแีพ่งและคดปีกครอง สํานักกฎหมาย กรมศลุกากร 
   
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม :  

 ผูป้ระกอบการธรุกจินําเขา้-สง่ออก, ผูผ้ลติสนิคา้, ผูจ้ัดการฝายจัดจําหน่าย, ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้
ตา่งประเทศ, ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ, ผูป้ระกอบการขนสง่(Freight Forwarder) , ตัวแทนออกของ
(Shipping) , พนักงานทีป่ฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และผูส้นใจทั่วไปทีต่อ้งการประกอบธรุกจินําเขา้-สง่ออก 
 
วธิกีารสมัมนา 

 บรรยายแบบ On Side ถามตอบ กรณีศกึษา (Case Study)  
 

อัตราคา่อบรม (รวมคา่วทิยากรและเอกสารการอบรม วฒุบิัตร) 
 คา่อบรม ทา่นละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM) 
 คา่อบรมทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 

การชําระคา่อบรม 
1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์ 
เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์ 
เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิขา้มจงัหวดั) 
สํารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   

สอบถามและสํารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
Mobile 086-8929330 หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 
www.ptstraining.in.th 

หมายเหต ุตอ้งการจดัแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ตดิตอ่ คณุอรญัญา  
โทร. 086-6183752 

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 

เลขที ่89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสุเรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี 0103553030100 
 
 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

ครบเครือ่งเรือ่ง"การนําเขา้-สง่ออกท ัง้ระบบ 
สทิธปิระโยชนท์างภาษศีลุกากร 

 
สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  

 

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์_______________________________TAX ID______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์___________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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