
[เลือกวนัท่ี] 

[หลักเกณฑ์ส ำคัญในกำรน ำเข้ำ-ส่งออก] 

 

1 Professional Training Solution |  www.ptstraining.in.th 

 

  
 
 
 

 
 
 
หลกัการและเหตผุล 
การซือ้ขายขา้มประเทศเป็นเรือ่งน่ากลัวและน่าปวดหวัส าหรับบางคน แตท่า่นจะท างานดว้ยความม่ันใจ หากเขา้ใจ
หลกัเกณฑส์ าคัญใหถ้อ่งแทเ้สยีกอ่น วทิยากรเป็นผูม้ปีระสบการณ์ทางดา้นน าเขา้และสง่ออกมานานพอ ทีจ่ะแนะน า
วธิกีารใหท้า่นน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และป้องกันมใิหเ้กดิความเสยีหายตอ่กจิการของบรษัิท 

 

หัวขอ้สมัมนา  

  1. เปรยีบเทยีบ INCOTERMS®2010 กับ INCOTERMS2020 

  2. คา่ใชจ่้ายใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะ Terms of Shipment  
  3. ขอ้มลูจ าเพาะของ Containers และประโยชนก์ารใชง้าน  

  4. เงือ่นไขการบรรทกุสนิคา้ใน Containers  

  5. ขอบเขตความรับผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้งกบัการสง่มอบและรับมอบสนิคา้ทีข่นสง่โดยเรอื  

  6. สรุปขัน้ตอนการสง่สนิคา้ทางเรอื  

  7. ประเภทของสนิคา้ทีส่ง่ทางอากาศ  

  8. สรุปขัน้ตอนการสง่สนิคา้ทางอากาศ  

  9. การประกันภัยขนสง่สนิคา้กับการคา้ระหวา่งประเทศ  

10. เงือ่นไขการช าระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่O/A, B/C and L/C  

11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ทีจ่ะใชผ้า่นพธิกีารน าเขา้-สง่ออก  

12. กฏหมายศลุกากรของไทยทีค่วรทราบ 

 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการน าเขา้-สง่ออก 

Fundamental in  Import-Export 

 

วันที ่23 มนีาคม 2565/รุน่ถัดไปวันที ่20 เมษายน 2565 
       เวลา 09.00-16.00 น. Online Training   
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วทิยากร 

คณุจนัทรา สงิหพนัธุ 
- อดตีกรรมการบรหิารสมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการบรหิารสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ พ.ศ. 2542- 2550 

- ผูจั้ดการฝ่ายจัดหาและสง่ออก บรษัิท พัฒนก์ล จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 

 
คณุสมบัตผิูเ้ขา้อบรม :  

ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบัิตขิองบรษัิทสง่ออก  ผูร้ับผดิชอบLogisticบรษัิทเรอื บรษัิทประกันภัย พนักงานธนาคารดา้นต่างประเทศ 

 
วธิกีารสมัมนา 

➢ บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  
 

อัตราคา่สมัมนา 
                                      (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา ทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
ส ารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและส ารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
Fax. 0-29030080 # 9330 หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; 
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการน าเขา้-ส่งออก / 

Fundamental in Import-Export 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________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: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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