กําหนดการสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัตแิ ละอนุบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น. ห้อง PANORAMA 1
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ิ รัชดา

สัมมนาเรื่อง

พระราชบัญญัติและอนุบญ
ั ญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกสมาคมผู้นําเข้ าและผู้สง่ ออกระดับมาตรฐานเออีโอ 1,500 บาท
บริ ษัท / บุคคลทัว่ ไป

2,000 บาท

อัตรานี ้ ไม่ มีภาษีมูลค่ าเพิ่ม ( เนื่องจากสมาคมฯไม่ ได้ จด (ภพ. 20)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-954-400-005-3
การชําระเงิน ชื่อบัญชี สมาคมผู้นําเข้ าและผู้สง่ ออกระดับมาตรฐานเออีโอ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซีพีทาวเวอร์ บัญชีเลขที่ 168-216-443-8 บัญชีออมทรัพย์
หากชําระแล้ วกรุณา

FAX

ใบ Pay In มาที่เบอร์ 02-681-9945 หรื อ taa@thaiaeo-ie.or.th

สะดวกที่สดุ ทางรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีหว้ ยขวาง

7.30 -8.20 น. เริ่ มลงทะเบียน
8.20- 8.30 น. กล่ าวเปิ ดงานสัมมนา โดยที่ปรึกษาด้ านพัฒนาระบบสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร (นายชูชยั อุดมโภชน์)
8.30-10.30 น. ฟั งการบรรยายเรื่ อง
- พระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560 การประเมินอากร
การยื่นอุทธรณ์ ของตกค้ าง เกณฑ์การระงับคดี
- อนุบญ
ั ญัติศลุ กากร หมวด4 “การผ่านแดน การถ่ายลํา”
ตามพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560
โดย ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย (ผอ.กฤติกา ปั น้ ประเสริ ฐ)
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
10.45-12.00 น. ฟั งการบรรยายช่วง1 เรื่ อง อนุบญ
ั ญัติศลุ กากรหมวด3 “การนําของ
เข้ าและการส่งของออก” โดย ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรื อ
แหลมฉบัง (ผอ.กิตติ สุทธิสมั พันธ์ )
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ฟั งการบรรยายช่วง2 เรื่ อง อนุบญ
ั ญัติศลุ กากรหมวด3 “การนําของ
เข้ าและการส่งของออก และความผิดกรณีผ้ นู ําของเข้ าหรื อผู้สง่ ของ
ออกไม่จดั ให้ มีเครื่ องหมายหรื อเลขหมายกํากับหีบห่อ(Marks)
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่ าง
14.15-16.30 น. ฟั งการบรรยาย เรื่อง อนุบญ
ั ญัติศลุ กากร “หมวด 2 “การคืนอากร
ตามมาตรา 29 , การขอชดเชยอากร” หมวด 5 คลังสินค้ าทัณฑ์
บนประเภทโรงผลิต, หมวด 6 เขตปลอดอากร และข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขการเพิกถอนใบอนุญาตหรื อ พักใช้ ใบอนุญาตเกี่ยวกับคลัง
ทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ า โดย ผู้อํานวยการสํานักสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร (ผอ. สาธิต ภูห่ อมเจริญ)
17.00 น. ปิ ดสัมมนา

เนื้ อหาและสาระสําคัญการสัมมนา
 ความผิดกรณีหลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียอากร
 การสังจ่
่ ายเงินสิ นบนรางวัลตามระเบียบที่อธิ บดีกาํ หนด การลดระยะเวลาในการประเมิ นอากร และเกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์
การ เปรียบเทียบ งดการฟ้ องร้อง ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560
 แนวปฎิ บตั ิ ที่ถกู ต้องตามอนุบญ
ั ญัติศลุ กากรที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560 เช่น
หมวด 2
การคืนอากรตามมาตรา 29
และการขอชดเชยอากร
หมวด 3
การนําของเข้าและการส่งของออก
หมวด 4
การผ่านแดน การถ่ายลํา ของตกค้าง
หมวด 5
“คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิ ต

หมวด 6
เขตปลอดอากร

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขอคืนภาษีอากรนําเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ตามมาตรา 29 และการ
ขยายเวลาขอคืนอากรตามทีก่ ฎหมายกําหนด
กรณีหบี ห่อหรือภาชนะบรรจุของทีจ่ ะนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่มเี ครื่องหมายหรือเลขหมายกํากับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ ผูน้ ําของเข้าและผูส้ ่งของออก
จะต้องปฎิบตั อิ ย่างไร และหากผูน้ ําของเข้าหรือผูส้ ่งของออกไม่แสดงเครือ่ งหมายหรือเลขหมายนัน้ ไว้ในเอกสารที ่
เกีย่ วกับของนัน้ จะมีโทษปรับอย่างไรบ้าง
-หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร
- ความคืบหน้าความตกลงระหว่างประเทศในการผ่านแดนทีม่ กี ารข้ามแดนทางบก
- กรณีทผี ่ นู้ ําของเข้าเพือ่ การผ่านแดนหรือการถ่ายลําไม่นําของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที ่
กําหนด มีบทลงโทษอย่างไร
- ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเพิกถอนใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตเกีย่ วกับคลังทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
- การจัดเก็บของทีอ่ ยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรณีของเก็บนอกอาคารแต่อยู่ในเขตเส้นแดง
ต้องทําเรื่องขออนุญาตหรือไม่ และหากสถานทีอ่ าคารไม่เพียงพอต้องเก็บข้างนอกจริง ใครคือผูอ้ นุมตั ิ
- การตรวจปล่อยของเพือ่ นําเข้าเก็บในคลังฯ ให้ทาํ การตรวจปล่อยทีค่ ลังฯ หรือทีด่ ่านศุลกากรทีน่ ําของเข้า
- การจัดตัง้ เขตปลอดอากร
- การนําของเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากร จะได้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
อะไรบ้างและคํานวณอากรอย่างไร

