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หลักสูตรนี้ผู้ทำบัญชีไม่สามารถนับชั่วโมงได้

หลักเกณฑ์การนําเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร

คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
ตามกฎหมายศุลกากร

ฉบับใหม่

วิทยากร
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

“CD หลักเกณฑ์การนําเข้า-ส่งออก
คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
ตามกฎหมายศุลกากร” ฟรีทันที!!

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีศุลกากร
- อาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายและพิธีการศุลกากรสิทธิประโยชน์
- ทางภาษีศุลกากร

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิดและการดำเนินคดีศุลกากร
ทั้งภาครัฐแลเอกชน

หัวข้อสัมมนา
1. Update กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับ
การนำของเข้า ส่งของออก
2. อายุความในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ
3. หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือ
เสียไม่ครบ เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ
4. การกักของ ขายทอดตลาด และการริบทรัพย์สิน
5. หลักเกณฑ์ในการขอคืนอากร
6. สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7. หลักเกณฑ์การดำเนินการในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
- ต้องเสียอากรอย่างไร
- แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด
กับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
8. การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่เก็บไว้ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ การนำของออกจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
- ต้องเสียอากรอย่างไร
- ขั้นตอนและวิธีการนำของออก

9.
10.
11.
12.

- อัตราศุลกากรจะใช้อัตราเมื่อใด
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้าไปยังเขตปลอดอากร
- การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่าย
ให้กับกิจการ BOI
การคำนวณเงินอากร กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกทำลาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการ
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการ
ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
การนำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้า

13. การนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและ เครื่องใช้ ที่ใช้กับเครื่องจักร
เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้า
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14. การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าเก็บใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
15. การนำของที่โอนมาจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทอื่น เข้า
เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
16. การนำของที่โอนมาจากของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด ตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เข้าเก็บในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
17. การนำของที่โอนจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบ
การเสรีเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
18. การจำหน่ายของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้น
อากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเข้าเก็บใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
19. การยื่นและการพิจารณาสูตรการผลิต
20. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร
21. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อโอนไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
22. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
23. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อโอนไปยังเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
24. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น
25. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
26. การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
27 การนำสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับเข้ามาซ่อมใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า และการรับจ้าง
ซ่อมสินค้าจากต่างประเทศ
28. หลักเกณฑ์การโอนของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่นเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าหรือ
การโอนระหว่างกัน
29. การนำสินค้าที่ผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนออกไปแสดงใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว
30. เศษซาก ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิตและไม่ได้ส่งออก
จำหน่ายในประเทศจะยังได้รับยกเว้นอากรขาเข้าหรือไม่
- หากต้องการบริจาคเศษซากหรือสินค้าด้อยคุณภาพทำได้
หรือไม่

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

- หากต้องการทำลายเศษซากหรือของที่ไม่ได้คุณภาพต้องปฏิบัติ
อย่างไร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตให้จัดตั้งเขต
ปลอดอากร การเลิกเขตปลอดอากร การพักใช้และ
การเพิกถอนใบอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
การเลิกประกอบกิจการในเขต ปลอดอากร การพักใช้
และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ
ลดประเภทกิจการในเขตปลอดอากร
การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของจากต่างประเทศเข้าไปใน
เขตปลอดอากร
การนำของเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
พิธีการศุลกากรในการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปใน
เขตปลอดอากรซึ่งไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหรือ
คืนอากรเข้าไปในเขตปลอดอากร
การผ่านพิธีการนำของในราชอาณาจักรเข้าไปใน
เขตปลอดอากร ซึ่งของที่ได้รับยกเว้น หรือคืนอากร
เมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้า
สำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปใน
เขตปลอดอากร
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของออกจากเขตปลอดอากร
การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่าย
ในราชอาณาจักร
การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่ปล่อยออกไปจาก
เขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร
การนำของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตาม
มาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
พิกัดอัตราศุลกากร หรือผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
การนำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นการชั่วคราว
การโอนของระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากรหรือต่างเขตปลอดอากร หรือระหว่าง
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
กับผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรี
การกำจัดหรือทำลายของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือ
ของที่ไม่ได้ใช้ออกไปจากเขตปลอดอากร

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

สมาชิก (Tax, HR)
3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท
บุคคลทั่วไป
4,600 + VAT 322 = 4,922 บาท

(เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(ถนนศรีนครินทร์)

(รวมอาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
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