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 โรงแรมจสัมนิ สุขมุวทิ 23                                                                                                                      

วทิยากร   :          

      อ.อาวุธ โพธิเ์ล็ก                                                                             
อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ สาขาการตลาดระหวา่งประเทศ วชิา “กฎระเบยีบการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ” 

แนะน าหลกัสตูร 
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรอื ATIGA คอืความตกลงเพือ่การซือ้ขายสนิคา้ใน ASEAN ทีจั่ดใหผู้ซ้ ือ้

ไดร้ับสทิธพิเิศษตา่ง ๆ จากผูข้ายดว้ยการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของประชาคมทีว่า่ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้กอ่นการ
ไดร้ับสทิธพิเิศษตา่ง ๆ ท าใหก้ารสัง่ซือ้ไรอ้ปุสรรคดว้ยอัตราภาษีน าเขา้รอ้ยละศนูย ์และไรอุ้ปสรรคทีเ่คยมอีืน่ ๆ (Tariff 

and Non-Tariff Barriers) สิง่ส าคัญคอืความถกูตอ้งในการใชถ้อ้ยค าระบใุนเอกสารสัญญา และการเลอืกผูข้ายทีม่ี
คณุสมบัตคิรบถว้นในการใหส้ทิธิแ์กผู่ซ้ ือ้ นอกจากนัน้ตน้ปี 2559 จะมกีารใช ้Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสทิธิ์

แบบใหม ่ทีน่อกเหนือจากการใช ้Form ATIGA (D) แบบเดมิกันแพร่หลายยิง่ขึน้แลว้ ทางสถาบันจงึเห็นควรไดม้กีารจัด
สมัมนาเพือ่ใหนั้กจัดซือ้ และนักการตลาดไดร้ับทราบและซกัถามขอ้มลูจากผูบ้รรยายทีม่ปีระสบการณ์ครบวงจร อันจะน ามา

ซึง่ประโยชนต์อ่ความเตบิโตขององคก์รของท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี

หวัขอ้สมัมนา 09.00 – 16.00 น.  
* ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถงึ AFTA ATIGA (D) ในป จจุบัน 

* สทิธปิระโยชนจ์ากก าแพงภาษีและก าแพงทีไ่มใ่ชภ่าษี (Tariff and Non-Tariff Barriers) 

* ยทุธศาสตร ์ยุทธวธิ ีและแนวทางปฏบัิตสิ าหรับ Free Flows of Goods 
* ความร่วมมอืในเสาหลักส าคัญของ AEC 

* มาตรการสนิคา้ทีไ่ดส้ทิธปิระโยชน์ 
* เนื้อหา "มาตราส าคัญใน ATIGA" ทัง้ 11 บท และขอ้ยกเวน้ 

* กฎศุลกากร ส าหรับขอใชส้ทิธปิระโยชนใ์น ATIGA 
* เกณฑก์ารไดถ้ิน่ก าเนดิในอาเซยีน 10 ประเทศ 

* การเตรยีมการทางการตลาดกอ่นเสนอตัวในประชาคม 

* Certificate of Origin ในความตอ้งการของ L/C & B/C และการช าระเงนิแบบอืน่ 
* หลักเกณฑก์ารออก Certificate of Origin (Form D) 

* บัญชรีาคาสนิและ Self Certification และขอ้ความทีจ่ะตอ้งใชร้ับรองถิน่ก าเนดิสนิคา้ดว้ยตนเอง 
* แนวทางและคณุสมบัตกิารขึน้ทะเบยีนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA 

* Incoterms และ Customs Delivery Terms ทีเ่กีย่วพันกับ ATIGA 

* วงจรการคา้ 2 ฝ่าย ดว้ย L/C ของคูค่า้ และผูร้ับผดิชอบตามเกณฑ ์
* วงจรการคา้ 3 ฝ่าย ดว้ย Transferable & Back to Back L/C และการประยกุตใ์ช ้C/O ATIGA (Form D) 

* ถอ้ยค าทีต่อ้งระบใุน P/O, P/I รวมทัง้ Application และ L/C เพือ่เรยีกรอ้งเอา C/O & INV Declaration 
* Appendix for Logistics of ASEAN Connectivity 

 

Normal 
ทา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 

Promotion !!!! 

ทา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท 
*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด

หลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 

สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิต่อไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 
29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 12120  

TEL : 02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853   FAX : 02-569 6537   

E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com Web. : www.ssrqualitycenter.com   
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