
                                                          การสัมมนาออนไลน เร่ือง 
  

 
 

 
    ความสําคัญ 
 พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม ซึ่งประกาศใชเม่ือปลายป 2560 มีสาระสาํคัญเก่ียวกับระเบียบ ข้ันตอน การปฏิบัติเก่ียวกับการ 
  สงออก-นําเขา รวมทั้งสทิธิประโยชนตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ แมวานํามาใชไดระยะเวลาหน่ึงแลว ก็ปรากฏวา  
  ยังมีผูประกอบการสงออก-นําเขา ปฏิบัติไมถูกตองเปนประจํา 
 ดวยเหตุน้ี สถาบันฝกอบรมเพือ่พัฒนาธุรกิจการคา จึงไดจดัอบรมใหทราบถึงสาระสําคัญของกฏหมายฉบับใหมน้ี เพ่ือให    
  ผูประกอบการไดมีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ และพิธีการศลุกากรทั้งสงออกและนําเขา หลักเกณฑการประเมินอากรศุลกากร  
  การคืนอากร และสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
 ทั้งน้ี เพ่ือที่ผูประกอบการ จะไดนําความรูที่ไดนําไปวางแผนและปรับปรุงการทาํงาน เพือลดความเสีย่งดานศุลกากร ปองกัน   
  ผลกระทบเมือ่เกิดปญหา หรือความผดิพลาดดานศุลกากร 
 
  เหมาะสําหรับ 

 ผูประกอบการ และผูบรหิารธุรกิจสงออก-นําเขา 
 ผูจดัการฝายสงออก-นําเขา ฝายจัดซื้อและผูทีเ่ก่ียวของ 
 ตัวแทนออกของ (Shipping) ตัวแทนเรือ (Freight Forwarder) 
 เจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 เจาหนาทีฝ่ายตางประเทศของสถาบันการเงิน 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) 
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        สถานที ่      
  วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00–16.00 น.        จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM  
       อัตราคาลงทะเบียน 
                                              (พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา) 
   
   $ ผูสนใจท่ัวไป                      ทานละ 3,500  +  VAT (245)    =  3,745  บาท 
 
   $ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานท่ีเคยเขารวมสัมมนากับบริษัท 
                                                ทานละ 3,200 +  VAT (224)    =  3,424  บาท 
 
****************************************************************************************    

       

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



                                                         การสัมมนาออนไลน เรื่อง 

 

ความสําคัญ 

ข้ันตอนในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับพิธีการศุลกากรน้ัน จะตองมีเอกสารตางๆ และรายละเอียด      
   มากมายในการดําเนินการ ซึ่งทําใหผูประกอบการสวนใหญตัดปญหาโดยการใชบริการของบริษัทชิปปง ท้ังนี้บริษัทชิปปง 
   สวนใหญก็จะใหบริการกับบริษัทหลายแหง จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดไดงาย อันอาจทําใหการสงออกหรือนําเขาเกิด 
   ความลาชาหรือเสียหายได 
 

ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจดานการคาระหวางประเทศ สถาบันฝกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การคา จึงได   
   จัดหลักสูตรนี้ข้ึนเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานพิธีการศุลกากรใหกับผูประกอบการ และเพื่อใหผูประกอบการสามารถ   
   นําไปเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถตรวจทานเอกสารตางๆ ใหถูกตองกอนดําเนินการได 

 
   เหมาะสําหรับ 

เจาของกิจการ ผูบริหาร ผูจดัการที่มีความประสงคจะทําการคาระหวางประเทศ บุคคลากรฝายนําเขา – สงออก ผูท่ีตอง  
    ดําเนินพิธีการกับกรมศลุกากร และผูท่ีสนใจท่ัวไป 
 
   หัวขอการสัมมนา  

 ข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการศลุกากร ระบบไรเอกสาร (Paperless) สําหรับการนําเขาและสงออก 
 ความสําคัญของเอกสารที่ใชจัดทําใบขนสินคาขาเขาและขาออก แตละประเภท 
 การยกเลิกขอมูลใบขนสินคาขาเขา และยกเลิกใบขนสินคาขาออก 
 คาภาษีอากรที่ตองชําระ และเวลาท่ีตองชําระคาภาษีอากร 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอคาภาษีอากร (เชน ราคาศุลกากร ฯลฯ) 
 วิธีจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนกอนยื่นใบขนสินคาฯ ขณะผานพิธีการฯ และหลังจากการตรวจปลอย
ของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแลว 

 การจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายศุลกากร 
 การชี้แจง และยื่นเอกสารเพื่อพิสูจนความถูกตองของคาภาษีอากร 
 ความผิดทางศุลกากรท่ีเกี่ยวของดานเอกสาร 

 

   วิทยากร 
                     อาจารยสันติชุม  ศรีรัญเพชร 
   อดีตนักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ 
 
   วัน เวลา                สถานที ่
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 – 16.00 น.      จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM 
 
                

         อัตราคาลงทะเบียน     
        (พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)  

   
   $ ผูสนใจท่ัวไป                      ทานละ 3,500  +  VAT (245)    =  3,745  บาท 
 
   $ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานท่ีเคยเขารวมสัมมนากับบริษัท 
                                                ทานละ 3,200 +  VAT (224)    =  3,424  บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



                                                        การสัมมนาออนไลน เรื่อง 

 
  

 
 
ความสําคัญ 
      INCOTERMS  เปนขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ  ท่ีหอการคานานาชาติไดประกาศใช เพื่อใหผูซ้ือและผูขายในแต 
ละประเทศ มีความเขาใจตรงกันในเร่ืองการชําระคาสินคา การประกันความปลอดภัยของสินคา การสงมอบสินคา ฯลฯ ซ่ึงจะทําให
ผูซ้ือและผูขายไมตองมีขอพิพาทกันในภายหลัง 
 หอการคานานาชาติ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอบังคับทางการคาระหวางประเทศ และประกาศใชในทุกๆ 10 ป 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการคาของโลก และความทันสมัยของระบบโทรคมนาคม และการขนสง 
 สําหรับฉบับลาสุดคือ INCOTERMS 2020 ซ่ึงประกาศใชแทน INCOTERMS 2010  มกีารปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับความซับซอนของการคาโลกท่ีเพิ่มข้ึน และเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทอมตางๆใน Incoterms 2010 
ใหถูกตองเหมาะสม ซ่ึงมีบางเทอมไดยกเลิกและมีบางเทอมไดพัฒนาข้ึนมาใหม อีกท้ังเทอมเกาท่ียังใชอยูก็กําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมใหชัดเจนข้ึน  
 ดวยเหตุน้ี ผูประกอบการคาระหวางประเทศ ผูประกอบการขนสง และผูท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ ควรศึกษา
และเขาใจเทอมตาง ๆ ของ INCOTERMS 2020 ไดอยางถูกตอง และนําไปใชในการทําสัญญาการคาไดอยางรัดกุม สามารถ
ส่ือสารและเจรจาตอรองกับคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอพิพาททางการคาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 
เหมาะสําหรับ 
 1. เจาของ / ผูประกอบการธุรกิจนําเขา – สงออก 
 2. ผูจดัการฝายนําเขา – สงออก และฝายงานที่เก่ียวของ 
 3. ผูมีหนาทีใ่นการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อการสงออก – นําเขา 
 4. ผูใหบริการดาน Logistics 
 5. เจาหนาที่ดานการคาระหวางประเทศของธนาคาร , บริษัทประกันภยั 
 
เนื้อหาหลักสูตร 
 ความสําคัญของ INCOTERMS กับการคาระหวางประเทศ 
 สาเหตุของการปรับปรุง INC0TERMS 2010 เปน INC0TERMS 2020 
 สาระสําคัญของ INC0TERMS 2020 และส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงจาก INC0TERMS 2010 
 การเปล่ียนแปลง INC0TERMS 2020 
 INC0TERMS 2020 กับพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเขาและสงออกสินคา และภาระภาษีอากรเม่ือถือเปนสวนหนึ่งของราคาศุลกากร  

พรอมเหตุผลการใชเทอม CIF และ FOB 
 INC0TERMS 2020 กับความรับผิดชอบเฉพาะระหวางผูขายและผูซ้ือ 
 การขาย/สัญญาซ้ือขายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ INC0TERMS 2020 หนาท่ีของผูซ้ือและผูขายสินคาในเร่ืองของความเส่ียง 

และความปลอดภัยของสินคา 
 เงื่อนไขการขายและการชําระเงิน เอกสารทางการคาท่ีเก่ียวของกัน 
 ความสําคัญของจุดสงมอบสินคาของผูขาย 
 เอกสารท่ีตองจัดทําตาม INC0TERMS 2020 ความแตกตางจุด Critical Point ของสถานท่ีท่ีพึงระมัดระวัง 
 กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคาระหวางประเทศท่ีสําคัญ 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบออกเอกสารการคา ผูท่ีเก่ียวของ กรณีมีขอพิพาทท่ีวาดวยสัญญาการคา การขนสง ฯลฯ 
 Letter of Credit(L/C) อัตราแลกเปล่ียนเงินกับการเลือกใช Incoterms 
 กรณีศึกษา ปญหาจากคําพิพากษาท่ีผานมา 
 สรุปสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง การใชอยางเหมาะสมถูกตองเพ่ือลดปญหาและขอพิพาทอันอาจเกิดขึ้นไดในระหวางทาง 

ท่ีรอการสงมอบสินคาและการชําระเงิน

วิทยากร 
   อาจารยสนัติชุม  ศรีรัญเพชร 
   อดีตนักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ 
วัน เวลา                 สถานที ่
วันพฤหัสบดีท่ี  15  ธันวาคม  2565   เวลา 09.00 – 16.00 น.      จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM 
 

         อัตราคาลงทะเบียน     
        (พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา)  

 
      $ ผูสนใจท่ัวไป                      ทานละ 3,500  +  VAT (245)    =  3,745  บาท 
 
      $ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานท่ีเคยเขารวมสัมมนากับบริษัท 
                                                   ทานละ 3,200  +  VAT (224)    =  3,424   

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

************************************************************************************ 



                                                             สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

  

 
 

   ความสําคัญ 
 กฎหมายศุลกากร เก่ียวกับภาษีอากร เปนเรื่องจําเปนสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเขา ที่จะตองติดตาม เรยีนรู และทําความเขาใจ 
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เน่ืองจากมีภาษีอากรอยูหลายประเภท แตละประเภทมหีลักเกณฑ และวิธีการประเมินทีซ่ับซอน 
นอกจากน้ี ยังมกีารยกเวนหรือลดอัตราอากรในกรณีตาง ๆ  
 อยางไรก็ตาม หากผลการประเมินปรากฎวา ผูประกอบการเสียอากรไมตรง หรือ ไมไดเสยีอาจมีความผดิหรือคาปรับ หรอืตองโทษ
ทางอาญาได ทั้งน้ี หากผูประกอบการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีอากรทางศุลกากรที่เพียงพอ ก็สามารถใชสทิธิโตแยง และสามารถ
บรรเทาปญหาที่อาจเกิดข้ึนได

  เหมาะสําหรับ 
 ผูประกอบการ และผูบรหิารธุรกิจสงออก-นําเขา 
 ผูจดัการฝายสงออก-นําเขา ฝายจัดซื้อและผูทีเ่ก่ียวของ 
 ตัวแทนออกของ (Shipping) ตัวแทนเรือ (Freight Forwarder) 
 เจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 เจาหนาทีฝ่ายตางประเทศของสถาบันการเงิน ฯลฯ 

รายละเอียดการบรรยาย 
 ภาษีอากรในการนําเขา 

 อากรศุลกากร 
 ภาษีสรรพสามิต , ภาษีเพื่อราชการสวนทองถิ่น 
 อากรปองกันการทุมตลาด (AD) 
 มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน (Safeguard Measure) 
 ภาษีมูลคาเพิม่ (VAT) 

 ของควบคุมการนําเขา-สงออก 
 การประเมินอากรศุลกากร   

 ราคาศุลกากร 
 การจําแนกพิกัดอัตราอากร 

 การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 พิกัดฯ 
 การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร ตามขอตกลง FTA 
 พิธีการศุลกากรนําเขาในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Import) 
 การวางประกันโตแยงพิกัด   
 การเรียกเก็บอากรท่ีไมไดเสียหรือเสียไมครบ 
 แบบแจงการประเมินอากร 
 การอุทธรณการประเมินอากร และการขอทุเลาการชําระอากร 
 เงินเพิ่ม  เบ้ียปรับ ดอกเบ้ีย 
 ถาม - ตอบ ปญหา ขอควรระวัง และแนวทางแกไข 

 

วิทยากร 
อาจารย วิชัย มากวัฒนสุข 

  อดีตผูอํานวยการสวนคดีแพงและปกครอง สํานักกฏหมาย กรมศุลกากร 
วิธีการอบรม 
  ทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM 
 
วัน เวลา            สถานที่      
  วันอังคารท่ี  20  ธันวาคม  2565   เวลา 09.00–16.00 น.              จัดการอบรมทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM  
       อัตราคาลงทะเบียน 
                                              (พรอมเอกสารประกอบการสัมมนา) 
   
   $ ผูสนใจท่ัวไป                      ทานละ 3,500  +  VAT (245)    =  3,745  บาท 
 
   $ สมาชิกนิตยสารโลกการคา หรือทานท่ีเคยเขารวมสัมมนากับบริษัท 
                                                ทานละ 3,200 +  VAT (224)    =  3,424  บาท 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

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



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

 
 

 

                                                                     

                                                                            

 
1. เรื่อง  “หลักเกณฑการนําเขา-สงออก สิทธิประโยชนทางภาษีอากร”     (24 พฤศจิกายน 2565) 

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

2.  เรื่อง  “การจัดระบบเอกสาร การสงออกและนําเขาใหถูกตองตามระเบียบพิธีการศุลกากร และ 
             พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้น”  

    ผูเขารวมสัมมนา  จํานวน  _________   ทาน   ดังรายช่ือตอไปนี้       (29 พฤศจิกายน 2565)      
           1. ______________________________________________   ตําแหนง _______________________________ 
           2. ______________________________________________   ตําแหนง _______________________________ 

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

4.  เรื่อง “เจาะลึกภาษีอากรในการนําเขา การยกเวนหรือลดอัตราอากรศุลกากร การเรียกเก็บอากรที่ 
            ไมไดเสีย หรือเสียไมครบ และการใชสิทธิโตแยง”  
     ผูเขารวมสัมมนา  จํานวน  _________   ทาน   ดังรายช่ือตอไปนี้          (20 ธันวาคม 2565)        

       1. ______________________________________________   ตําแหนง _______________________________ 
     2. ______________________________________________   ตําแหนง _______________________________ 

        รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น _______________ บาท 

 
 “  เช็ค และ ใบหัก ณ ท่ีจาย ออกในนาม  “ 

   
     บริษัท 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 
*************************************** 

 
การชําระเงิน 

 เงินสด 
 เช็คส่ังจายในนาม "บริษัท คอมเมอรเชียล เวิลด มีเดีย จํากัด” 
 โอนเขาบัญชีออมทรัพย  

 
                     "บริษัท คอมเมอรเชียล เวิลด มีเดยี จํากัด” 

  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาลาดพราว 25  เลขที่บัญชี 045-2-00905-8 
  ธนาคารทหารไทย  สาขาลาดพราว 6   เลขที่บัญชี  175-2-12110-1 

 
                  *************************************************************** 

กรุณาแฟกซใบเขารวมสัมมนา และใบฝากเงิน 
มาท่ีคุณจันทิรา  โทรสาร   :  02-938-0742 

  โทรศัพท : 02-938-0742 , 089-671-9030 
 

 

ชื่อผูติดตอ 

บริษัท (สําหรับออกใบเสร็จ)    

ที่อยู 

โทรศัพท โทรสาร E-mail

เลขประจําตัวผูเสยีภาษี สาขา 


