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หลักเกณฑ์สาคัญในการนาเข้า-ส่งออก
(Fundamental in Import-Export)
หลักการและเหตุผล
พนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฎิบตั งิ านด้านการซือ้ ขายข้ามประเทศจาเป็ นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์สาคัญในการนาเข้า-ส่งออกให้ถ่องแท้เสียก่อนเป็ นประเด็นสาคัญ ผู้
เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้รบั ความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์จากวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
ด้านการนาเข้าและส่งออกทีจ่ ะแนะนาวิธกี ารให้ท่านสามารถนาไปปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง และ
ป้ องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษทั
หัวข้อการสัมมนา
®
®
1. ความเหมือนและความแตกต่าง INCOTERMS 2010 กับ INCOTERMS 2000
2. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องแต่ละ Terms of Shipment
3. ข้อมูลจาเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน
4. เงือ่ นไขการบรรทุกสินค้าใน Containers
5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผูเ้ กีย่ วข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทีข่ นส่งโดยเรือ
6. สรุปขัน้ ตอนการส่งสินค้าทางเรือ
7. ประเภทของสินค้าทีส่ ่งทางอากาศ
8. สรุปขัน้ ตอนการส่งสินค้าทางอากาศ
9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ
10. เงือ่ นไขการชาระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C และ L/C
11. การตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) ทีจ่ ะใช้ผ่านพิธกี ารนาเข้า -ส่งออก
12. กฎหมายศุลกากรของไทยทีค่ วรทราบ
การสัมมนานี้ เหมาะสาหรับ
ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายจัดซือ้ และผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่

วิ ธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วิ ทยากร
คุณจันทรา สิ งหพันธุ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดหาและส่งออก บริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
วัน-เวลา-สถานที่
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
โรงแรมจัสมิ น (ถนนสุขมุ วิ ท ซอย 23)
อัตราค่าสัมมนา
ผูส้ นใจทัวไป
่

3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒบิ ตั รนักจัดซือ้ มืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)

**สมาคมขอสงวนสิ ทธิ์ งดรับชาระเงิ นหน้ างาน กรุณาชาระก่อนวันอบรมทุกกรณี **
หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี เงิ นได้ ณ ที่จ่ายตามคาสังกรมสรรพากรที
่
่
ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็ นสานักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณี เป็ นสาขาให้ระบุเป็ นตัวเลขจานวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิ ทธิ์ งด ชาระหน้ างาน กรุณาชาระค่าสัมมนาก่อนวัน
การยกเลิ กการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีทท่ี ่านสารองทีน่ งไว้
ั ่ แล้ว แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าโดยทาหนังสือยกเลิ กกับเจ้าหน้ าที่ส มาคม ก่อน
วันสัมมนา 7 วันทาการ มิ ฉะนัน้ สมาคมจาเป็ นต้องเก็บค่าธรรมเนี ยมจากท่าน 50% ของ
ราคาค่าสัมมนา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มหรือสารองที่นัง่ เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิ ริรตั น์ อุปเถย์
แผนกฝึ กอบรมและบริ การนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ www.ic.or.th

สถานที่จดั สัมมนา
แผนที่โรงแรม จัสมิ น สุขมุ วิ ท 23
 ลงทางด่วนสุขมุ วิท เพลินจิตฝั ง่ เหนือ เลีย้ วซ้ายถนนสุขมุ วิท
 สถานีรถไฟฟ้ า BTS อโศก ทางออกที่ 3
 สถานีรถไฟใต้ดนิ MRT สุขมุ วิท ทางออกที่ 2

