
 
สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จํากัด  (สํานักงานใหญ่)29/266 หมูท่ี ่2 ตําบลคลองสาม อําเภอคลอง
หลวง 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PS-087 การทําการคา้ระหวา่งประเทศ และพธิกีารศลุกากร

รปูแบบใหมต่าม พรบ.ศลุกากรปี 60 
(International Trade and New Customs Formalities 

According to the Customs Act B.E. 2560 (2017)) 
 

รุน่ที ่12 - วนัศกุรท์ ี ่27 มกราคม 2566 
วันพุธที ่29 มนีาคม,วันพุธที ่26 เมษายน, วันพุธที ่17 พฤษภาคม, วันอังคารที ่27 มถินุายน2566  

โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online 
     
วิทยากร : อ.มนตรี ยุวชาติ และ อ.วิรัตน์ บาหยัน  
อ.มนตรี ยุวชาติ -   อดีตเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คําปรึกษา

ปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  มีความชํานาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี 

อีกท้ังยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า 30 ปี  
 
อ.วิรัตน์ บาหยัน - ผู้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย - ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏบิัติการธุรกิจ

ต่างประเทศและแฟคเตอร่ิง 
 

 

แนะนําหลกัสตูร 
การสง่ออกและนําเขา้สนิคา้ในปัจจุบันมกีารขยายตัวเพิม่มากขึน้ตามการเจรญิเตบิโตทาง เศรษฐกจิของประเทศและของโลก 
ประกอบกับการคา้วถิใีหม ่NEW NORMAL  เป็นการคา้ในระบบอเิล็กทรอนกิส ์ ทีม่คีวามสะดวก รวดเร็ว ผูป้ฏบัิตติอ้งมคีวาม
พรอ้มในการประกอบธรุกจิอยา่งชาญฉลาด ทันสมัย ตามการคา้ของโลกทีเ่ปลีย่นไปเร็วมาก 

      สิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจินําเขา้-สง่ออก, นักธรุกจิ, ผูผ้ลติ, ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ตา่งประเทศ, นายหนา้หรอืตัวแทนการคา้, 
รวมทัง้พนักงานทีป่ฏบัิตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมดังกลา่วและผูส้นใจทั่วไป จําเป็นตอ้งศกึษาเรยีนรูใ้นเรือ่งของการคา้ยคุ
ใหมท่ีนํ่าเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบรหิารจัดการใหไ้ดรั้บประโยชน์สงูสดุเพือ่ใหก้ารประกอบธรุกจิเป็นไปอยา่ง
สะดวกและไดรั้บผลสําเร็จคุม้ค่ากับการลงทนุ 

 
หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.         
 
สว่นที ่1 – ภาคเชา้ ( 09.00 – 12.00 น. ) วทิยากร :  อ.มนตร ียุวชาต ิ
* ความรูท้างดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ (Import -Export Operations) 
     –  ความหมายของการประกอบธรุกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
     –  วธิกีารชําระเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการชําระเงนิระหวา่งประเทศ 
* ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020)  
   ตามเกณฑข์องสภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce) 
* ขัน้ตอนในการจัดทําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 
      – เอกสารทางการขนสง่ (Transport Document) 
      –  เอกสารการประกันภัย (Insurance Document) 
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สว่นที ่2 – ภาคบา่ย (13.00 – 16.00 น.)  วทิยากร : อ.วริตัน ์บาหยนั 
* การเตรยีมความพรอ้มในการดําเนนิธรุกจิสง่ออกและนําเขา้ในระบบโลจสิตกิส ์ 
ภายใตพ้ระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ.2560 
        –  หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการนําเขา้ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
        –  ความรับผดิในการเสยีคา่อากร การคํานวณค่าภาษีอากร 
        –  อายคุวามในการประเมนิอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) 
 
* สนิคา้ทีม่มีาตรการนําเขา้และสง่ออกตามพระราชบัญญัต ิฯ พ.ศ.2558 
* สนิคา้ตอ้งหา้ม-ตอ้งกํากัด   
* สนิคา้ทีห่า้มนําผา่นและผา่นได ้
* สนิคา้ทีต่อ้งมมีาตรฐาน   
* e-Import : การผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับการนําเขา้ 
* หลักเกณฑด์า้นพกัิดอัตราศุลกากร (HS Code) พกัิดอัตราศลุกากรฮารโ์มไนซอ์าเซยีน (AHTN) 
* หลักเกณฑด์า้นราคาศลุกากร Gatt Valuation ในการประเมนิภาษีอากรในการนําเขา้ 
* หลักเกณฑก์ารใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีอากรวา่ดว้ยการเปิดเสรทีางการคา้ 
        

 –  การยกเวน้หรอืลดอัตราอากรสําหรับเขตการคา้เสร ี(FTA) 
          –  การตรวจสอบสทิธกิอ่นและหลังการนําสนิคา้เขา้ 
         –  การรับรองแหลง่กําเนดิดว้ยตนเอง (Self Certification) 
 
* e-Export: พธิกีารศุลกากรทางอเิล็กทรอนกิสสํ์าหรับสนิคา้สง่ออก 
* การยกเวน้อากรสําหรับของสง่ออกแลว้จะนํากับเขา้มาในภายหลัง (สทุธนํิากลับ) 
* การขอคนือากรสําหรับสนิคา้ทีนํ่าเขา้มาแลว้สง่กลับออกไป (Re-Export) 
* การคนือากรสําหรับของทีนํ่าเขา้มาผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรอืดําเนนิการดว้ยวธิอีืน่ใด(มาตรา 29) 
* การใชส้ทิธปิระโยชนข์องคลังสนิคา้ทัณฑบ์น (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขต
ประกอบการเสร ี(I-EAT Free Zone) 
* การขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรสําหรับสนิคา้สง่ออก (Tax Coupon) 
* ปัญหา ขอ้ควรระวัง และแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดการนําเขา้-สง่ออก 
* การรับรองป้องกันภัยจากการกอ่การรา้ยจากมาตรฐานเออโีอ (AEO) and (C-TPAT) 
____________________________________________________________________________________ 
 
คา่อบรม : 
(Zoom - Online) ราคาทา่นละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท 
(Hotel - Onsite) ราคาทา่นละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท  
 
รับชําระเงนิ โดยการโอนเงนิผ่านธนาคารเทา่นัน้ เงือ่นไขการอบรม... หา้มบันทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร่ 
*หมายเหตุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทาง
บัญชไีด ้200 % 


