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เจาะลึก “ความรู้เกีย่ วกับพิกดั อัตราศุลกากร หลักเกณฑ์ การตีความ
และของที่ได้ รับการยกเว้ นตามภาค 4, การจําแนกพิกดั อัตราอากรขาเข้ า
วันที่ 01-02 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.

วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม

1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้ทราบความรู ้เรื่ องพิกดั อัตราศุลกากร และ บทบัญญัติของ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทราบพระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (เจาะลึกการเสี ยภาษีอากร,
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี)
3. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ความหมายของหมวด
ของตอนและวิธีการจําแนก 4 หลัก และ 8 หลัก ตามระบบ Harmonized System)
4. ของที่ได้รับยกเว้น ภาค 4 (18 ประเภท) สามารถนําเข้ามาได้มากน้อยเท่าใด
5. พิกดั อัตราศุลกากรขาออก (9 ประเภท) มีสินค้าใดบ้างที่ตอ้ งเสี ยภาษี
6. การสําแดงพิกดั อัตราศุลกากรในใบขนสิ นค้าต้องสําแดงอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม

1. การจําแนกพิกดั 01-97 มีสาระสําคัญ และวิธีการจําแนกอย่างไร
2. การลดหรื อยกเว้นอัตราอากรศุลกากรหรื อการเรี ยกเก็บอากรพิเศษตาม มาตรา 12 แห่ง
พระราชกําหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 นํามาใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
3. อัตราอากรตามราคา และตามสภาพ มีความหมายและนํามาใช้อย่างไร
4. การยืน่ คําร้องเพื่อตรวจสอบพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า
5. การค้นหาพิกดั อัตราอากรทาง Internet และการเลือกใช้อย่างถูกวิธี
6. Work Shop การจําแนกพิกดั อัตราศุลกากร ภาคปฏิบตั ิ (Case Study ให้จดั กลุ่มวิเคราะห์)
7. ปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับพิกดั อัตราศุลกากร รวมถึงการโต้แย้งพิกดั อัตราศุลกากร

วิทยากรโดย อ.สิ นศักดิ์ ตวงหิ รัญวิมล

(การเรียนการสอนแบบปูพนื้ จากง่ ายไปหายาก)

โดยวิทยากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
โดย อ.อัครเรศ เพชรวิภูษติ

เรียนสนุกไม่ เครียด
...ครับ...

สถานที่ฝึกอบรม ตึกใหม่ การท่าเรื อ อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทรศัพท์ 02-249-9623

กรุณาแฟ็ กซ์ ยืนยันไปที่ 02-249-1887 “เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม”
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ใบสมัครเข้ าฝึ กอบรม

เจาะลึก “ความรู้เกีย่ วกับพิกดั อัตราศุลกากร หลักเกณฑ์ การตีความ
และของที่ได้ รับการยกเว้ นตามภาค4, การจําแนกพิกดั อัตราอากรขาเข้ า
บริษัท……………………………………………………………ชื่ อผู้ติดต่ อ…………………………………………….
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี 13 หลัก …………………………………………….สาขา …………………………………….
ทีอ่ ยู่……………………………………………………………………………………………………………………….
โทร………………………………. แฟ็ กซ์ ………………………….. Mail ……………………………………………..
โทรศัพท์ มือถือผู้เข้ าอบรม...................................................................

มีความประสงค์จะจองเข้ าสัมมนา  วันเสาร์ ที่ 01 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ค่าสัมมนา
ท่านละ 2,000 บาท/วัน/คน
ชื่ อ-นามสกุล

หัวข้ อ ความรู้ เกีย่ วกับ หลักเกณฑ์ การตีความ และของทีไ่ ด้ รับยกเว้ น ภาค 4

 วันอาทิตย์ ที่ 02 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น.

หัวข้ อ การจําแนกพิกดั อัตราอากรขาเข้ า ภาคทฤษฏี และปฏิบัติ (Work Shop)

รายละเอียดผู้เข้ าฝึ กอบรม
วันทีเ่ ข้ าฝึ กอบรม

จํานวนเงิน

ฟรี อาหารกลางวัน และ อาหารว่ าง 2 เวลา (เช้ า-บ่ าย)

กรุ ณา โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุ งไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-249-9623,092-261-9572 แฟ็ กซ์ 02-249-1887 (คุณหนิง,โอม)

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกให้ ท่านกรอกชื่ อ-ที่อยู่บริษทั ฯ ให้ ชัดเจน แล้วแฟ็ กซ์ สลิปโอนเงิน
ค่าสัมมนาพร้ อม ภพ.20 ให้ กบั ทางสมาคมก่อนวันสั มมนา อย่ างน้ อย 7 วัน

