
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ภาษศีลุกากร พธิกีารนําเขา้-สง่ออก 
และสทิธปิระโยชนท์างภาษอีากร 

 

วทิยากร: อาจารยว์ชิยั  มากวฒันสขุ 
ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติมหาวทิยาลัยศรปีทมุ, ปรญิญาตร ินติศิาสตรบ์ัณฑติมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช,  

ประกาศนียบตัรโรงเรยีนศลุการักษ์รุน่ทีK  13, ผลงานทางวชิาการ หนังสอืความรูท้ัKวไปวา่ดว้ยงานศลุกากร 
และการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539, คูม่อืปฏบิตังิานบคุลากรวา่ดว้ยภาษีและพธิกีารศลุกากรพ.ศ. 2542, 

คูม่อืศลุกากรระบบใหม ่The Customs 2000 พ.ศ. 2543, คูม่อืศลุกากรฉบับพเิศษพ.ศ. 2544,  
กฎหมายภาษีและพธิกีารศลุกากร พ.ศ. 2546, เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้กห่น่วยงานตา่ง ๆ  
ทั \งของภาครับและเอกชน ในหวัขอ้กฎหมายศลุกากร ความผดิและการดําเนนิคดทีางศลุกากร,  

ภาษีศลุกากร พธิกีารและการตรวจปลอ่ยสนิคา้นําเขา้-สง่ออก, ปัญหาแนวทางแกไ้ขในการเสยีภาษี 
และการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร, เทคนคิในการขอ้ใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรตามกฎหมาย 

ศลุกากรและกฎหมายอืKน รวมประสบการณ์กวา่ 20 ปี 
 

12 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** Boulevard Hotel Bangkok (สขุมุวทิซอย 5 BTS นานา) 
 

*สถานทีKจัดอบรมอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
กรมศลุกากรมภีารกจิเกีKยวกบัการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําสนิคา้เขา้และสง่สนิคา้ออก และการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทําความผดิทางศลุกากร โดยดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร กฎหมายวา่ดว้ยพกิัดอตัรา
ศลุกากร รวมถงึการสง่เสรมิและสนับสนุนการผลติและการสง่ออก ภายใตก้ฎหมายอืKนทีKเกีKยวขอ้ง อาทเิชน่ การคนื
อากรตามมาตรา 19 ทว ิการจัดตั \งคลังสนิคา้ทณัฑบ์น เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสร ี(I-EAT) 
การสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) การขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร เป็นตน้ 
         ในการประกอบธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ ผูป้ระกอบการไมว่า่จะเป็นผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้-สง่ออกสายเรอื-อากาศ
ยาน ผูรั้บจา้งขนสง่ ตัวแทนออกของ ตลอดจนผูท้ีKเกีKยวขอ้งทกุฝ่ายจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีKยวกบักฎหมายและ
ระเบยีบปฏบิตัทิางศลุกากรเป็นอยา่งด ีเพืKอใหก้ารเสยีคา่ภาษีอากรและการผ่านพธิกีารศุลกากรเป็นไปดว้ยความ
ถกูตอ้ง รวดเร็ว ประหยัดค่าใชจ่้าย และป้องกันความเสยีหายอันเนืKองมาจากความผดิพลาดในการเสยีภาษีของ
ผูป้ระกอบการเองหรอืตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) 
 
วตัถปุระสงค ์
       หลักสตูรภาษีศลุกากร พธิกีารนําเขา้-สง่ออกและสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร ขึ\น เพืKอใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดรั้บ
ความรู ้เสรมิสรา้งความเขา้ใจในเรืKองการเสยีภาษีและพธิกีารศลุกากรนําเขา้-สง่ออกระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e - Import 
& e - Export) ตลอดจนใหท้ราบถงึแนวทางการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรแบบตา่งๆ เพืKอนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิาน การบรหิารตน้ทุนกจิการในเรืKองของการเสยีภาษี การยกเวน้ภาษีและการขอคนืเงนิอากร 
การจัดเตรยีมเอกสาร และการใหข้อ้มูลแกต่ัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) เพืKอปฏบัิตพิธิกีารศลุกากร
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ป้องกันความผดิพลาดหรอืความเสยีหายทีKอาจจะเกดิขึ\นได ้
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ภาษีศลุกากร ภาษีมูลค่าเพิKม และภาษีอืKน ๆ ในการนําเขา้-สง่ออก 
2. สทิธปิระโยชนเ์ขตปลอดอากร (Free Zone) 
3. วธิดํีาเนนิการเพืKอขอใชส้ทิธเิขตปลอดอากร 
4. การปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรในเขตปลอดอากร 
5. การใชส้ทิธปิระโยชนเ์ขตปลอดอากร ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
6. สทิธปิระโยชนพ์เิศษทางภาษีอากรเฉพาะสาํหรับการประกอบธรุกรรมในเขตปลอดอากรเพืKอการจําหน่าย 
ในประเทศ 

7. ภาษีมูลคา่เพิKมในเขตปลอดอากร 
8. ขอ้ควรรูเ้กีKยวกับความผดิทางศุลกากร 
9. ขอ้ควรระวังและแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดการปฏบิตัพิธิกีารศุลกากรการนําเขา้ 
10. สรุปคําถาม-คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  12 ธนัวาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีKจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนังสอืหกั ณ ทีKจา่ย 

บคุคลทัKวไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีKจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนังสอืหกั ณ ทีKจา่ย 

บคุคลทัKวไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืKอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีKจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 

หลกัสตูรอบรม, สมัมนา,ภาษีศลุกากร,ศลุกากร,พธิกีารนําเขา้, พธิกีารสง่ออก,สทิธปิระโยชน,์ภาษีอากร,Freezone 


