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หลกัสูตรตอ่เน่ือง 2 วนั

หลกัการและเหตผุล  

          การนําเขา้สินคา้ในปัจจุบนัมีการขยายตวัเติบโตมากขึ้ นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการคา้วา่ดว้ยเขตการคา้เสรี 

(FTA)โดยมีหลกัการท่ีพยายามลดอุปสรรคทางการคา้ลง โดยเฉพาะการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีระหวา่งคู่สญัญา  เน่ืองจากขั้นตอนการนํา เขา้สินคา้มีขั้นตอนท่ี

ยุง่ยาก และมีปัญหาทางดา้นตน้ทุนผูป้ระกอบธุรกิจนําเขา้สินคา้จะตอ้งทาํความเขา้ใจและ ศึกษาขอ้ปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจนําเขา้สินคา้เป็นไป

อยา่งสะดวกและไดร้บัผลสาํเร็จคุม้ ค่ากบัความตั้งใจการลงทุน 

        เพอเฟกท ์เทรนน่ิงฯ จึงขอเรียนเชิญผูป้ระกอบการธุรกิจนําเขา้-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผูผ้ลิต, ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือต่างประเทศ, ผูนํ้าเขา้-ส่งออก, พนักงานท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งการทาํธุรกิจ นําเขา้-ส่งออกเขา้รว่มการอบรมในครั้งน้ี

วนัท่ี 26  มกราคม 2561 (บรรยายโดย อ.วชัระ  ปิยะพงษ)์

09:00-12:00 น.

1.ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการนําเขา้-ส่งออก

2.เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ (Incoterms 2010)

- EXW - FCA - FAS - FOB  - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP 

3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการชาํระค่าสินคา้ หลกัการและวธีิการของ

     - การชาํระเงินดว้ยเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต (Letter of Credit)  - ตัว๋เรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

- การฝากขาย (Consignment)       - ผูข้ายเปิดบญัชีขายเช่ือใหก้บัผูซ้ื้อ (Open Account)

- การชาํระเงินล่วงหนา้หรือการชาํระดว้ยเงินสด (Cash in Advanced)

13:00-16:00 น.

4. ขั้นตอนในการส่งสินคา้ และการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทางการคา้ระหวา่งประเทศ

     - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)   - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)  - เอกสารทางการคา้ (Commercial Document)

5. เทคนิคเบ้ืองตน้ ในการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดว้ย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ

6. แนวทางในการเลือกประกนัภยัเพื่อคุม้ครองสินคา้ท่ีจดัซ้ือจากต่างประเทศ

7. แนวทางในการเลือกวธีิการขนส่งสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือจากต่างประเทศท่ีคุม้ค่าปลอดภยั ทนัเวลาและเหมาะสมกบัสินคา้

วนัท่ี 27 มกราคม 2561 (บรรยายโดย อ.วิชยั  มากวฒันสุข)

1. หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการนําเขา้ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

                - ความรบัผิดในการเสียค่าอากร การคาํนวณค่าภาษีอากร

                - อายุความในการประเมินอากรหลงัการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

- เงินเพิ่ม เบ้ียปรบั ดอกเบ้ีย

2. อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมลูค่าเพิ่ม และอากรพิเศษอ่ืน ๆ

3. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการนําเขา้

4. หลกัเกณฑด์า้นพิกดัอตัราศุลกากร (HS Code) พิกดัอตัราศุลกากรฮารโ์มไนซอ์าเซียน (AHTN)

5. หลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากร 

               - การยกเวน้หรือลดอตัราอากรทัว่ไปตามมาตรา 12                      - การยกเวน้หรือลดอตัราอากรสาํหรบัเขตการคา้เสรี (FTA)

6. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัสินคา้ส่งออก

7. การยกเวน้อากรสาํหรบัของส่งออกแลว้จะนํากบัเขา้มาในภายหลงั (สุทธินํากลบั)

8. การขอคืนอากรสาํหรบัสินคา้ท่ีนําเขา้มาแลว้ส่งกลบัออกไป (Re-Export)

9. การคืนอากรสาํหรบัของท่ีนําเขา้มาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาํเนินการดว้ยวธีิอ่ืนใด (มาตรา 29)

10. การจดัตั้งและสิทธิประโยชน์ของคลงัสินคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse)

11. การจดัตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร (Free Zone)

12. การจดัตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

12. การขอรบัเงินชดเชยค่าภาษีอากรสาํหรบัสินคา้ส่งออก (Tax Coupon)

13. ปัญหา ขอ้ควรระวงั และแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดการนําเขา้-ส่งออก

หลกัสตูร กระบวนการนําเขา้-สง่ออก ภาษศีลุกากร และขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ

วนัที ่26-27  มกราคม 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนดส์ขุมุวทิ ซอยสขุมุวทิ 6



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ช่ือบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

2. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

3. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

4. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

5. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร กระบวนการนาํเขา้-สง่ออก ภาษีศุลกากร และขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศ

โปรโมชัน่พิเศษสาํหรบัเดือนธนัวาคม 

ราคาเดียวเทา่นั้น  5,900 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)


