
 

 
หลักสูตร “การทาํการค้าระหว่างประเทศ และพธิีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560 

รุ่น 8 : วันที ่4 สิงหาคม 2565 

รุ่น 9 วันที ่13 กันยายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวิท 23 
หลกัการและเหตผุล  

          การสง่ออกและนําเขา้สนิคา้ในปัจจุบันมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ตามการเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิของประเทศ
และของโลก ประกอบกับการคา้วถิใีหม ่NEW NORMAL  เป็นการคา้ในระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ ทีม่คีวามสะดวก รวดเร็ว ผู ้
ปฏบิัตติอ้งมคีวามพรอ้มในการประกอบธรุกจิอยา่งชาญฉลาด ทันสมัย ตามการคา้ของโลกทีเ่ปลีย่นไปเร็วมาก 

          สิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจินําเขา้-สง่ออก, นักธรุกจิ, ผูผ้ลติ, ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ตา่งประเทศ, นายหนา้หรอืตัวแทน
การคา้, รวมทัง้พนักงานทีป่ฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมดังกลา่วและผูส้นใจทั่วไป จําเป็นตอ้งศกึษาเรยีนรูใ้นเรือ่งของ
การคา้ยคุใหมท่ีนํ่าเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบรหิารจัดการใหไ้ดรั้บประโยชนส์งูสดุเพือ่ใหก้ารประกอบธรุกจิ
เป็นไปอยา่งสะดวกและไดรั้บผลสาํเร็จคุม้ คา่กับการลงทนุ 

 เนือ้หาการอบรมมีดงันี ้

สว่นที ่1   บรรยายโดย อ.มนตร ียวุชาต ิ (เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

1 .ความรูท้างดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (Import -Export Operations) 

 ความหมายของการประกอบธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 
 วธิกีารชาํระเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการชาํระเงนิระหวา่งประเทศ 

2.  ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑข์อง
สภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce) 

3. ขัน้ตอนในการจัดทําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

– เอกสารทางการขนสง่ (Transport Document) 
– เอกสารการประกันภัย (Insurance Document) 

 

 

 

 



 
 

สว่นที ่2 บรรยายโดย อ.วริตัน ์บาหยนั (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

1. การเตรยีมความพรอ้มในการดําเนนิธรุกจิสง่ออกและนําเขา้ในระบบโลจสิตกิส ์ภายใตพ้ระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ.
2560 
 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการนําเขา้ตาม พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2560 
 ความรับผดิในการเสยีคา่อากร การคํานวณคา่ภาษีอากร 
 อายคุวามในการประเมนิอากรหลังการตรวจปลอ่ย (Post Clearance Audit) 

2. สนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้และสง่ออกตามพระราชบญัญัต ิฯ พ.ศ.2558 
 สนิคา้ตอ้งหา้ม-ตอ้งกาํกดั 
 สนิคา้ทีห่า้มนําผา่นและผา่นได ้
 สนิคา้ทีต่อ้งมมีาตรฐาน 

3. e-Import : การผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิสส์ําหรับการนําเขา้ 
4. หลกัเกณฑด์า้นพกิัดอัตราศลุกากร (HS Code) พกิดัอตัราศลุกากรฮารโ์มไนซอ์าเซยีน (AHTN) 
5. หลกัเกณฑด์า้นราคาศลุกากร Gatt Valuation ในการประเมนิภาษีอากรในการนําเขา้ 
6. หลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีอากรวา่ดว้ยการเปิดเสรทีางการคา้ 

 การยกเวน้หรอืลดอตัราอากรสําหรับเขตการคา้เสร ี(FTA) 
 การตรวจสอบสทิธกิอ่นและหลังการนําสนิคา้เขา้ 
 การรับรองแหลง่กําเนดิดว้ยตนเอง (Self Certification) 

7. e-Export: พธิกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิสส์าํหรับสนิคา้สง่ออก 
8. การยกเวน้อากรสาํหรับของสง่ออกแลว้จะนํากับเขา้มาในภายหลัง (สทุธนํิากลับ) 
9. การขอคนือากรสําหรับสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาแลว้สง่กลับออกไป (Re-Export) 
10. การคนือากรสําหรับของทีนํ่าเขา้มาผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรอืดาํเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด(มาตรา 29) 
11. การใชส้ทิธปิระโยชนข์องคลังสนิคา้ทัณฑบ์น (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขต

ประกอบการเสร ี(I-EAT Free Zone) 
12. การขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรสาํหรับสนิคา้สง่ออก (Tax Coupon) 
13. ปัญหา ขอ้ควรระวัง และแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดการนําเขา้-สง่ออก 
14. การรับรองป้องกันภัยจากการกอ่การรา้ยจากมาตรฐานเออโีอ (AEO) and (C-TPAT) 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจาํนวน  6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 
คา่ลงทะเบยีน 

                                                        (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา Online ทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

    คา่สมัมนา Onsite ทา่นละ 3,900 273 117 4,056 

การชําระคา่อบรม (โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้) 

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 บัญชอีอม

ทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

 

 

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 

 

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลักสูตร “การทาํการค้าระหว่างประเทศ และพธิีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560 

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  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: ____________________________________________________________________________ 

 
 


