
 

 
REGISTER FORM 

กรุณากรอกใบสมัครเพ่ือเข้ารับการสัมมนา 
สมคัร หลกัสูตร กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี ค่าอบรม 

 INCOTERMS 2020 และการจดัท าเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ @โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพ 06 ก.พ 2563 2,500* 

 กฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดและการใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี ภายใต ้FTAs ของประเทศไทย 12 ก.พ 2563. 2,000** 

 หลกัเกณฑก์ารตีความพิกดัศุลกากรแบบมืออาชีพ 13 ก.พ 2563. 2,000** 

 Using privileges and Customs Tax Privileges @WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 13 ก.พ 2563 1,500*** 

 เทคนิคการวเิคราะห์และแกปั้ญหางานคลงัสินคา้ 19 ก.พ 2563 2,000** 

 เทคนิคการเลือกบรรจุภณัฑใ์ชป้้องกนัสินคา้เสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก @ศูนยส์าธิตการบรรจุตู ้
คอนเทนเนอร์ (ศูนยก์ระจายสินคา้ V-SERVE ลาซาล 83) 20 ก.พ 2563 2,000** 

 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจดัซ้ิอยคุดิจิตอล 21 ก.พ 2563 2,000** 

 กลยทุธ์การควบคุมสตอ๊กอยา่งมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence) 25 ก.พ 2563 2,000** 

 การคา้ชายแดนและขนส่งขา้มแดนประเทศเพ่ือนบา้น (CLMV) 26 ก.พ 2563 2,000** 

ช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา   หมายเหตุ : * ท่านแรก 2,500 ท่านต่อไป 2,000 บาท, **ท่านแรก 2,000 ท่านต่อไป 1,500 บาท **ท่านแรก 1,500 ท่านต่อไป 1,000 บาท 
1. ช่ือ ........................................................................................................................ ต  าแหน่ง ....................................................................... 
2. ช่ือ ........................................................................................................................ ต  าแหน่ง ........................................................................ 
ช่ือบริษัท ................................................................................................................ ประเภทกจิการ ............................................................... 
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้ตดิต่อประสานงาน ช่ือ ................................................................................................. แผนก ............................................................... 
เบอร์โทร .................................................. เบอร์แฟกซ์ ................................... e-mail ............................................................ 
เง่ือนไขและขั้นตอนการช าระเงนิ 
1. อตัราค่าอบรมน้ียงัไม่รวม VAT 7% และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 13 หลกั 105542021181)  
2. ส่ังจ่ายเช็คในนามบริษทั ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  หรือ ช าระเป็นเงนิสด ณ วนัสมัมนา  หรือ ฝากเงนิเข้าบัญชีกระแสรายวนั บริษทั ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช เลขท่ีบญัชี  060-1-06923-7แฟกซ์ใบ PAY IN พร้อมทั้งแฟกซ์ใบสมคัรมาท่ีเบอร์ 0-2744-1006  และน าใบ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มาแสดง ณ วนัสมัมนาเพ่ือรับใบเสร็จรับเงิน 

3. ช่ือและท่ีอยูใ่นการออกใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  บริษัท ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  709 54-55 ช้ัน 4 ซอยอ่อนนุช 7/1  ถนนอ่อนนุช  แขวงสวนหลวง  เขตสวน
หลวง กทม. 10250 (ส านักงานใหญ่) เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี 13 หลกั 0105542021181  

ส ารองทีน่ั่งสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร 0-2744-1007 ต่อ 11-12, 089-204-8463 FAX 0-2744-1006  training2@v-servegroup.com 
LINE ID : vsltraining 

  

  

() 

https://v-serveacademy.com/training_cal_th_views_2017.php?qid=1068&&month=01&&year=2020
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mailto:training2@v-servegroup.com


 

 
REGISTER FORM 

กรุณากรอกใบสมัครเพ่ือเข้ารับการสัมมนา 
สมคัร หลกัสูตร มีนาคม 2563 วนัท่ี ค่าอบรม 

 INCOTERMS 2020 และการจดัท าเอกสารการคา้ระหวา่งประเทศ 12 มี.ค 2563 2,000** 

 การปฏิบติังานพ้ืนฐานส าหรับพนกังานคลงัสินคา้@ศูนยส์าธิตการบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ (ศูนยก์ระจายสินคา้ V-
SERVE ลาซาล 83) 13 มี.ค 2563 2,000** 

 การบริหารจดัการซบัคอนแทรคในงานขนส่ง 18 มี.ค 2563. 1,500*** 

 "ถูกกฎลดภาษี" (การใชสิ้ทธ์ิประโยชน์ส าหรับการน าเขา้-ส่งออก) 20 มี.ค 2563 2,000** 

 การจดัการคลงัสินคา้ยคุใหม่ 24 มี.ค 2563 2,000** 

 หลกัเกณฑร์ะงบัคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร ตาม พรบ.ศุลกากร 2560 25 มี.ค 2563 2,000** 

 พิธีการศุลกากรเก่ียวกบัการน าเขา้ส่งออก @โรงแรมโกลเดน้ซิต้ี ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 26 มี.ค 2563 2,500* 

 เทคนิคการจองตูแ้ละขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการส่งออกสินคา้แบบไม่เตม็ตู ้(LCL) 26 มี.ค 2563. 2,000** 

ช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา   หมายเหตุ : * ท่านแรก 2,500 ท่านต่อไป 2,000 บาท, **ท่านแรก 2,000 ท่านต่อไป 1,500 บาท **ท่านแรก 1,500 ท่านต่อไป 1,000 บาท 
1. ช่ือ ........................................................................................................................ ต  าแหน่ง ....................................................................... 
2. ช่ือ ........................................................................................................................ ต  าแหน่ง ........................................................................ 
ช่ือบริษัท ................................................................................................................ ประเภทกจิการ ............................................................... 
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้ตดิต่อประสานงาน ช่ือ ................................................................................................. แผนก ............................................................... 
เบอร์โทร .................................................. เบอร์แฟกซ์ ................................... e-mail ............................................................ 
เง่ือนไขและขั้นตอนการช าระเงนิ 
4. อตัราค่าอบรมน้ียงัไม่รวม VAT 7% และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 13 หลกั 105542021181)  
5. ส่ังจ่ายเช็คในนามบริษทั ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  หรือ ช าระเป็นเงนิสด ณ วนัสมัมนา  หรือ ฝากเงนิเข้าบัญชีกระแสรายวนั บริษทั ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช เลขท่ีบญัชี  060-1-06923-7แฟกซ์ใบ PAY IN พร้อมทั้งแฟกซ์ใบสมคัรมาท่ีเบอร์ 0-2744-1006  และน าใบ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มาแสดง ณ วนัสมัมนาเพ่ือรับใบเสร็จรับเงิน 

6. ช่ือและท่ีอยูใ่นการออกใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  บริษัท ว-ีเวล็ธ์ จ ากดั  709 54-55 ช้ัน 4 ซอยอ่อนนุช 7/1  ถนนอ่อนนุช  แขวงสวนหลวง  เขตสวน
หลวง กทม. 10250 (ส านักงานใหญ่) เลขทีป่ระจ าตวัผู้เสียภาษี 13 หลกั 0105542021181  

ส ารองทีน่ั่งสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร 0-2744-1007 ต่อ 11-12, 089-204-8463 FAX 0-2744-1006  training2@v-servegroup.com 
LINE ID : vsltraining 
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