การสัมมนาออนไลน เรื่อง

ความสําคัญ
พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม ซึ่งประกาศใชเมื่อปลายป 2560 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบ ขัน
้ ตอน การปฏิบต
ั ิเกี่ยวกับการ
สงออก-นําเขา รวมทั้งสิทธิประโยชนตา ง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ แมวา นํามาใชไดระยะเวลาหนึ่งแลว ก็ปรากฏวา
ยังมีผูประกอบการสงออก-นําเขา ปฏิบัติไมถูกตองเปนประจํา
ดวยเหตุนี้ สถาบันฝกอบรมเพือ
่ พัฒนาธุรกิจการคา จึงไดจด
ั อบรมใหทราบถึงสาระสําคัญของกฏหมายฉบับใหมนี้ เพื่อให
ผูประกอบการไดมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ และพิธีการศุลกากรทั้งสงออกและนําเขา หลักเกณฑการประเมินอากรศุลกากร
การคืนอากร และสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ทั้งนี้ เพื่อที่ผูประกอบการ จะไดนําความรูท
 ี่ไดนําไปวางแผนและปรับปรุงการทํางาน เพือลดความเสีย
่ งดานศุลกากร ปองกัน
ผลกระทบเมือ
่ เกิดปญหา หรือความผิดพลาดดานศุลกากร

เหมาะสําหรับ






ผูป
 ระกอบการ และผูบริหารธุรกิจสงออก-นําเขา
ผูจด
ั การฝายสงออก-นําเขา ฝายจัดซื้อและผูท
 เี่ กี่ยวของ
ตัวแทนออกของ (Shipping) ตัวแทนเรือ (Freight Forwarder)
เจาหนาทีฝ
่ ายบัญชีและการเงิน
เจาหนาทีฝ
่ ายตางประเทศของสถาบันการเงิน ฯลฯ

รายละเอียดการบรรยาย













ภาษีอากรในการนําเขา-สงออก
พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ
การใชสิทธิยกเวนหรือลดหยอนอากร
ของควบคุมการนําเขา-สงออก (ของตองหาม ของตองกํากัด)
เอกสารประกอบการนําเขา - สงออก
พิธีการศุลกากรนําเขาในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Import)
พิธีการศุลกากรสงออกในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Export)
การยกเวนอากรสําหรับของนํากลับเขามา (ใบสุทธินํากลับ)
การคืนอากรสําหรับสินคาสงกลับออกไปตางประเทศ (Re-Export)
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร
o การคืนอากรตามมาตรา 29
o คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse)
E-mail. : cwmedia.th@gmail.com
o เขตปลอดอากร (Free Zone)
o เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)
o การขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก (Tax Coupon)
ถาม-ตอบ ปญหา ขอควรระวังและแนวทางแกไขในการนําเขา-สงออก

วิทยากร

อาจารย วิชัย มากวัฒนสุข
อดีตผูอํานวยการสวนคดีแพงและปกครอง สํานักกฏหมาย กรมศุลกากร

วัน เวลา

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00–16.00 น.

จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM

อัตราคาลงทะเบียน
(พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)
$ ผูสนใจทั่วไป

ทานละ 3,500 + VAT (245)

= 3,745 บาท

$ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานที่เคยเขารวมสัมมนากับบริษัท
ทานละ 3,200 + VAT (224) = 3,424 บาท
****************************************************************************************

การสัมมนาออนไลน เรื่อง

ความสําคัญ
ขั้นตอนในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับพิธีการศุลกากรนั้น จะตองมีเอกสารตางๆ และรายละเอียด
มากมายในการดําเนินการ ซึ่งทําใหผูประกอบการสวนใหญตัดปญหาโดยการใชบริการของบริษัทชิปปง ทั้งนี้บริษัทชิปปง
สวนใหญก็จะใหบริการกับบริษัทหลายแหง จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดไดงาย อันอาจทําใหการสงออกหรือนําเขาเกิด
ความลาชาหรือเสียหายได
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจดานการคาระหวางประเทศ สถาบันฝกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การคา จึงได
จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานพิธีการศุลกากรใหกับผูประกอบการ และเพื่อใหผูประกอบการสามารถ
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถตรวจทานเอกสารตางๆ ใหถูกตองกอนดําเนินการได

เหมาะสําหรับ
เจาของกิจการ ผูบริหาร ผูจด
ั การที่มีความประสงคจะทําการคาระหวางประเทศ บุคคลากรฝายนําเขา – สงออก ผูที่ตอง
ดําเนินพิธีการกับกรมศุลกากร และผูที่สนใจทั่วไป

หัวขอการสัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ระบบไรเอกสาร (Paperless) สําหรับการนําเขาและสงออก
ความสําคัญของเอกสารที่ใชจัดทําใบขนสินคาขาเขาและขาออก แตละประเภท
การยกเลิกขอมูลใบขนสินคาขาเขา และยกเลิกใบขนสินคาขาออก
คาภาษีอากรที่ตองชําระ และเวลาที่ตองชําระคาภาษีอากร
ปจจัยที่มีผลกระทบตอคาภาษีอากร (เชน ราคาศุลกากร ฯลฯ)
วิธีจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกอนยื่นใบขนสินคาฯ ขณะผานพิธีการฯ และหลังจากการตรวจปลอย
ของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแลว
การจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายศุลกากร
การชี้แจง และยื่นเอกสารเพื่อพิสูจนความถูกตองของคาภาษีอากร
ความผิดทางศุลกากรที่เกี่ยวของดานเอกสาร

วิทยากร

อาจารยสันติชุม ศรีรัญเพชร
อดีตนักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ

วัน เวลา

สถานที่

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM

อัตราคาลงทะเบียน
(พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)
$ ผูสนใจทั่วไป

ทานละ 3,500 + VAT (245)

= 3,745 บาท

$ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานที่เคยเขารวมสัมมนากับบริษัท
ทานละ 3,200 + VAT (224) = 3,424 บาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail. : cwmedia.th@gmail.com

การสัมมนาออนไลน เรื่อง

ความสําคัญ

INCOTERMS เปนขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ ที่หอการคานานาชาติไดประกาศใช เพื่อใหผูซื้อและผูขายในแต
ละประเทศ มีความเขาใจตรงกันในเรื่องการชําระคาสินคา การประกันความปลอดภัยของสินคา การสงมอบสินคา ฯลฯ ซึ่งจะทําให
ผูซื้อและผูขายไมตองมีขอพิพาทกันในภายหลัง
หอการคานานาชาติ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ และประกาศใชในทุกๆ 10 ป
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการคาของโลก และความทันสมัยของระบบโทรคมนาคม และการขนสง
สําหรับฉบับลาสุดคือ INCOTERMS 2020 ซึ่งประกาศใชแทน INCOTERMS 2010 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับความซับซอนของการคาโลกที่เพิ่มขึ้น และเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทอมตางๆใน Incoterms 2010
ใหถูกตองเหมาะสม ซึ่งมีบางเทอมไดยกเลิกและมีบางเทอมไดพัฒนาขึ้นมาใหม อีกทั้งเทอมเกาที่ยังใชอยูก็กําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้น
ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการคาระหวางประเทศ ผูประกอบการขนสง และผูที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ ควรศึกษา
และเขาใจเทอมตาง ๆ ของ INCOTERMS 2020 ไดอยางถูกตอง และนําไปใชในการทําสัญญาการคาไดอยางรัดกุม สามารถ
สื่อสารและเจรจาตอรองกับคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอพิพาททางการคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เหมาะสําหรับ
1.
2.
3.
4.
5.

เจาของ / ผูป
 ระกอบการธุรกิจนําเขา – สงออก
ผูจด
ั การฝายนําเขา – สงออก และฝายงานที่เกี่ยวของ
ผูมห
ี นาทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการสงออก – นําเขา
ผูใหบริการดาน Logistics
เจาหนาที่ดานการคาระหวางประเทศของธนาคาร , บริษท
ั ประกันภัย

เนื้อหาหลักสูตร
















ความสําคัญของ INCOTERMS กับการคาระหวางประเทศ
สาเหตุของการปรับปรุง INC0TERMS 2010 เปน INC0TERMS 2020
สาระสําคัญของ INC0TERMS 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก INC0TERMS 2010
การเปลี่ยนแปลง INC0TERMS 2020
INC0TERMS 2020 กับพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเขาและสงออกสินคา และภาระภาษีอากรเมื่อถือเปนสวนหนึ่งของราคาศุลกากร
พรอมเหตุผลการใชเทอม CIF และ FOB
INC0TERMS 2020 กับความรับผิดชอบเฉพาะระหวางผูขายและผูซื้อ
การขาย/สัญญาซื้อขายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ INC0TERMS 2020 หนาที่ของผูซื้อและผูขายสินคาในเรื่องของความเสี่ยง
และความปลอดภัยของสินคา
เงื่อนไขการขายและการชําระเงิน เอกสารทางการคาที่เกี่ยวของกัน
ความสําคัญของจุดสงมอบสินคาของผูขาย
เอกสารที่ตองจัดทําตาม INC0TERMS 2020 ความแตกตางจุด Critical Point ของสถานที่ที่พึงระมัดระวัง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศที่สําคัญ
หนวยงานที่รับผิดชอบออกเอกสารการคา ผูที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทที่วาดวยสัญญาการคา การขนสง ฯลฯ
Letter of Credit(L/C) อัตราแลกเปลี่ยนเงินกับการเลือกใช Incoterms
กรณีศึกษา ปญหาจากคําพิพากษาที่ผานมา
สรุปสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง การใชอยางเหมาะสมถูกตองเพื่อลดปญหาและขอพิพาทอันอาจเกิดขึ้นไดในระหวางทาง
ที่รอการสงมอบสินคาและการชําระเงิน

E-mail. : cwmedia.th@gmail.com

วิทยากร

อาจารยสนั ติชุม ศรีรัญเพชร
วัน เวลา

อดีตนักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่
จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM

อัตราคาลงทะเบียน
(พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)
$ ผูสนใจทั่วไป

ทานละ 3,500 + VAT (245)

= 3,745 บาท

$ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานที่เคยเขารวมสัมมนากับบริษัท
ทานละ 3,200 + VAT (224) = 3,424
************************************************************************************

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ความสําคัญ
กฎหมายศุลกากร เกี่ยวกับภาษีอากร เปนเรื่องจําเปนสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเขา ที่จะตองติดตาม เรียนรู และทําความเขาใจ
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีภาษีอากรอยูหลายประเภท แตละประเภทมีหลักเกณฑ และวิธีการประเมินทีซ
่ ับซอน
นอกจากนี้ ยังมีการยกเวนหรือลดอัตราอากรในกรณีตาง ๆ
อยางไรก็ตาม หากผลการประเมินปรากฎวา ผูประกอบการเสียอากรไมตรง หรือ ไมไดเสียอาจมีความผิดหรือคาปรับ หรือตองโทษ
ทางอาญาได ทั้งนี้ หากผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีอากรทางศุลกากรที่เพียงพอ ก็สามารถใชสท
ิ ธิโตแยง และสามารถ
บรรเทาปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

เหมาะสําหรับ






ผูป
 ระกอบการ และผูบริหารธุรกิจสงออก-นําเขา
ผูจด
ั การฝายสงออก-นําเขา ฝายจัดซื้อและผูท
 เี่ กี่ยวของ
ตัวแทนออกของ (Shipping) ตัวแทนเรือ (Freight Forwarder)
เจาหนาทีฝ
่ ายบัญชีและการเงิน
เจาหนาทีฝ
่ ายตางประเทศของสถาบันการเงิน ฯลฯ

รายละเอียดการบรรยาย















ภาษีอากรในการนําเขา
 อากรศุลกากร
 ภาษีสรรพสามิต , ภาษีเพื่อราชการสวนทองถิ่น
 อากรปองกันการทุมตลาด (AD)
 มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure)
 ภาษีมูลคาเพิม
่ (VAT)
ของควบคุมการนําเขา-สงออก
การประเมินอากรศุลกากร
 ราคาศุลกากร
 การจําแนกพิกัดอัตราอากร
การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 พิกัดฯ
การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามขอตกลง FTA
พิธีการศุลกากรนําเขาในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Import)
การวางประกันโตแยงพิกัด
การเรียกเก็บอากรที่ไมไดเสียหรือเสียไมครบ
แบบแจงการประเมินอากร
การอุทธรณการประเมินอากร และการขอทุเลาการชําระอากร
E-mail. : cwmedia.th@gmail.com
เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย
ถาม - ตอบ ปญหา ขอควรระวัง และแนวทางแกไข

วิทยากร

อาจารย วิชัย มากวัฒนสุข
อดีตผูอํานวยการสวนคดีแพงและปกครอง สํานักกฏหมาย กรมศุลกากร

วิธีการอบรม
ทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM

วัน เวลา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00–16.00 น.

อัตราคาลงทะเบียน

สถานที่

จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM

(พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)
$ ผูสนใจทั่วไป

ทานละ 3,500 + VAT (245)

= 3,745 บาท

$ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานที่เคยเขารวมสัมมนากับบริษัท
ทานละ 3,200 + VAT (224) = 3,424 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ชื่อผูติดตอ

สาขา

เลขประจําตัวผูเสียภาษี

บริษัท (สําหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู
โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

1. เรื่อง “หลักเกณฑการนําเขา-สงออก สิทธิประโยชนทางภาษีอากร”

(24 พฤศจิกายน 2565)

ผูเขารวมสัมมนา จํานวน _________ ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________
2. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________

2. เรื่อง “การจัดระบบเอกสาร การสงออกและนําเขาใหถูกตองตามระเบียบพิธีการศุลกากร และ

พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้น”
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน _________ ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
(29 พฤศจิกายน 2565)
1. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________
2. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________

3. เรื่อง “INCOTERMS 2020 ขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ ที่ผูสงออก-นําเขา ตองรู”
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน _________ ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
(15 ธันวาคม 2565)
1. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________
2. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________

4. เรื่อง “เจาะลึกภาษีอากรในการนําเขา การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร การเรียกเก็บอากรที่
ไมไดเสีย หรือเสียไมครบ และการใชสิทธิโตแยง”
ผูเขารวมสัมมนา จํานวน _________ ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
(20 ธันวาคม 2565)
1. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________
2. ______________________________________________ ตําแหนง _______________________________

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น _______________ บาท
การชําระเงิน

“ เช็ค และ ใบหัก ณ ที่จาย ออกในนาม “

เงินสด

บริษทั คอมเมอรเชียล เวิลด มีเดีย จํากัด (สํานักงานใหญ)
540 ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Commercial World Media Co.,Ltd. (Head Office)
540 Ladphrao Road, Chantrakasem, Jatuchak, Bangkok, 10900

เลขประจําตัวผูเสียภาษี
0105552119281
***************************************
E-mail. : cwmedia.th@gmail.com

เช็คสั่งจายในนาม "บริษัท คอมเมอรเชียล เวิลด มีเดีย จํากัด”
โอนเขาบัญชีออมทรัพย
"บริษัท คอมเมอรเชียล เวิลด มีเดีย จํากัด”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพราว 25 เลขที่บัญชี 045-2-00905-8
ธนาคารทหารไทย สาขาลาดพราว 6 เลขที่บัญชี 175-2-12110-1
***************************************************************
กรุณาแฟกซใบเขารวมสัมมนา และใบฝากเงิน
มาที่คุณจันทิรา โทรสาร : 02-938-0742
โทรศัพท : 02-938-0742 , 089-671-9030

