ั มากวัฒนสุข
อ.วิชย

หลักสูตร

“เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนาเข ้า การยกเว ้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียก
ี หรือเสย
ี ไม่ครบ”
เก็บอากรทีไ่ ม่ได ้เสย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ิ ี้ สุขม
สถานที่ โรงแรมจัสมินซต
ุ วิท 23
รายละเอียด
1. หลักเกณฑ์ในการนาเข ้าตามพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พ.ศ.2560
2. พิธก
ี ารศุลกากรนาเข ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Import)
ิ ค ้าควบคุมในการนาเข ้า-สง่ ออก (ของต ้องห ้าม ต ้องกากัด)
3. สน
4. ภาษีอากรในการนาเข ้า
อากรศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต / ภาษีเพือ
่ ราชการสว่ นท ้องถิน
่
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
อากรป้ องกันการทุมตลาด (AD)
ิ ค ้าทีเ่ พิม
อากรปกป้ องจากการนาเข ้าสน
่ ขึน
้ (Safeguard)
5. การประเมินอากรศุลกากร วิธก
ี ารกาหนดราคา
6. พิกัดอัตราศุลกากรสาหรับของขาเข ้า
7. การยกเว ้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามมาตรา 12 พิกัดฯ
8. การยกเว ้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามข ้อตกลงเขตการค ้าเสรี (FTA)
9. การวางประกันโต ้แย ้งปั ญหาพิกัด
10. แบบแจ ้งการประเมินอากร
11. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาชาระอากร

ี หรือเสย
ี ไม่ครบ (Post Review / Post Audit)
12. การเรียกเก็บอากรทีไ่ ม่ได ้เสย
13. เงินเพิม
่ เบีย
้ ปรับ ดอกเบีย
้
ี ภาษีอากร และแนวทางแก ้ไข
14. ปั ญหา ข ้อควรระวังในการเสย

วิทยากร อ.วิชัย มากวัฒนสุ ข
เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเป็ นที่ปรึ กษา

ปัจจุบัน

ทางด้านกฎหมายและพิธีการศุลกากรให้แก่ผปู ้ ระกอบการทัว่ ไป
อัตราค่าอบรม
(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางว ัน-ชากาแฟ อาหารว่างและ
วุฒบ
ิ ัตร)
ั
ค่าอบรมสมมนา

ราคาก่อน VAT

ค่าอบรม 1 ท่าน

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคา
สุทธิ

3,900

273

117

4,056

Early bird ชาระล่วงหน้า

3,500

245

105

3,640

สม ัคร 3 ท่านๆละ

3,200

224

96

3,328

วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ

2

ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน

Partnership)

กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

public.ptstraining@gmail.com

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

หลักสูตร

“เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนาเข ้า การยกเว ้นหรือลดอากรศุลกากร และการ
ี หรือเสย
ี ไม่ครบ”
เรียกเก็บอากรทีไ่ ม่ได ้เสย

ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

