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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

หลักสูตรนี้ผู้ทําบัญชีไม่สามารถนับชั่วโมงได้

การนำเขา-สงออกกับปญหา

พิกัดอัตราศุลกากร

- Update Harmonize System 2022

ผูประกอบการตองเตรียมตัวอยางไร
- การตีความและการจัดประเภทสินคาตามหลักเกณฑของศุลกากร
- ปญหาที่ผูประกอบการมักพบและถูกประเมินใหเสียอากรเพิ่ม
เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
ความหมายของหมวด ของตอน
วิธีการจําแนก 4 หลักและ 8 หลัก
การค้นหาพิกัดทาง Internet และการเลือกใช้

SCAN เพื่อจองสัมมนา

บรรยายโดย...

กำหนดการสัมมนา

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

วันพุธที่

อัตราค่าสัมมนา

พฤศจิกายน 2564

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

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

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD.
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(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟใต้ดิน MRT
สถานีห้วยขวาง ทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร..
02-555-0700 กด 1 , 02-587-6860-64
Fax. 02-555-0710
Line : @dharmnitiseminar
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หัวข้อสัมมนา
1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากร
ห้ามบันทึกเทป !!!
- ความหมายของหมวด ตอน
รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- วิธกี ารจำแนก 4 หลัก 8 หลัก
2. วิธกี ารจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกดั อัตราศุลกากร
- การจัดประเภทพิกดั
- กรณีสนิ ค้าทีม่ แี หล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยูใ่ นพิกดั ใด
- กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกดั ใด
3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยูใ่ นพิกดั อัตราศุลกากรประเภทใด
- วิธกี ารค้นหา หรือดูพกิ ดั ค้นหาอย่างไรได้บา้ ง
- ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องหรือไม่
- สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกดั ศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่
4. หากมีปญ
ั หาพิกดั ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไร
5. เวลาทีถ่ กู เจ้าหน้าทีเ่ ข้าปรับ / ตรวจจับพิกดั ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
6. ปัญหาการให้ sipping เป็นผูจ้ ำแนกพิกดั
- กรณี shipping แจ้งพิกดั ให้บริษทั ฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
- ในการสอบถามพิกดั ล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการแทนผูป้ ระกอบการ
ได้หรือไม่
- ในกรณี shipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกดั ล่วงหน้าแต่เอกสารทีแ่ นบเป็นชือ่ บริษทั ของ
ผูป้ ระกอบการนำเข้าสามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิดพลาดใครจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
- Shipping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรือ่ งขอคืนอากรได้ หรือไม่
7. กรณีทผี่ ปู้ ระกอบการทราบขณะดำเนินพิธกี ารนำของออกว่าของทีน่ ำเข้ามานัน้
สำแดงพิกดั ผิดพลาด จะมีวธิ แี ก้ไขอย่างไร ภาษีทเี่ สียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่
8. สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องทราบเกีย่ วกับการตีความพิกดั ศุลกากรล่วงหน้า
- หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
- หากกรมศุลกากรได้ชพี้ กิ ดั แล้ว แต่นายด่านทีต่ รวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกดั ดังกล่าวจะทำอย่างไร
- กรณีผปู้ ระกอบการยังไม่ได้สงั่ ซือ้ ของ ไม่มรี ายละเอียดสินค้า สามารถยืน่ สอบถามพิกดั ล่วงหน้าได้หรือไ่ม่
9. กรณีศลุ กากรได้มกี ารชีพ้ กิ ดั ล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าทีเ่ คยนำเข้ามาหรือไม่
- หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกดั ทีเ่ คยนำเข้า ผูป้ ระกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษียอ้ นหลังหรือไม่
10. ข้อควรระวังในการนำพิกดั มาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผูเ้ ชีย่ วชาญตรง
11. การเจตนาหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเสียพิกดั ในอัตราทีถ่ กู จะมีโทษอย่างไร
12. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกดั ไม่ถกู ต้อง ทัง้ เจตนาไม่เจตนา

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สำรองที่นั่งไดที่ โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

