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“สถาบันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากกรมศุ ลกากร และกรมพัฒนาธุรกิจ ให้ เป็ นหน่ วยงานพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ”

“สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” มีประโยชน์อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
เจาะลึก การคืนอากรตาม ม.19 ทวิ, การขอชดเชยภาษี

วันเสาร ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
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การบรรยาย
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ที่ผปู ้ ระกอบการควรทราบ
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วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม
เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้ทราบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากร เกี่ยวกับ
การนําเข้า-ส่ งออก ต่างๆ ที่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้
ทราบขั้นตอนการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ตั้งแต่ข้นั ตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
ทราบการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และชดเชยภาษี ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Drawback, E-refund) พร้อมให้บริ การหรื อยัง
ทราบการบันทึกข้อมูลใบขนสิ นค้าอย่างไร ไม่ให้มีผลกระทบต่อ
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ต่างๆ
ทราบการยืน่ สู ตรการผลิต และ ยืน่ ตารางโอนสิ ทธิ์ (E-formular)
ทราบสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิพิธีการต่างๆ ในเขตปลอดอากร และบริ การ
ต่างๆ ของกรมศุลกากรในเขตปลอดอากร
ทราบสิ ทธิ ประโยชน์สาํ หรับเขตอุตสาหกรรมส่ งออก (EPZ),
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน (Bone), การขนย้ายภายในประเทศ (A-Z)
ปั ญหาต่างๆ ที่ทาํ ให้การขอคืนอากรล่าช้า และข้อควรระวัง ที่จะทําให้
ท่านสามารถขอคืนอากรได้ในระยะเวลาที่กาํ หนด
ผูเ้ ข้าสัมมนาได้มีโอกาส พบปะผูใ้ ห้บริ การโดยตรง

E-Drawback, E-Refund ใช้ งานได้ สมบูรณ์ หรือยัง ???
วิทยากรโดย อ. ศุ ทธิการต์ กริชไกรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสิทธิประโยชน์ และภาษีอากร

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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“สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร” มีประโยชน์ อย่ างไรในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
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บริษัท……………………………………………………………ชื่ อผู้ติดต่ อ…………………………………………….
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี 13 หลัก ............................................................ สาขา ...................................................................
ทีอ่ ยู่……………………………………………………………………………………………………………………….
โทร………………………………. แฟ็ กซ์ ………………………….. Mail ……………………………………………..
โทรศัพท์ มือถือผู้เข้ าอบรม...................................................................

โดย อ. ศุทธิการต์ กริชไกรวรรณ  วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
ชื่ อ-นามสกุล

รายละเอียดผู้เข้ าฝึ กอบรม
วันทีเ่ ข้ าฝึ กอบรม

จํานวนเงิน

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 2,000 บาท/วัน

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

กรุ ณา โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุ งไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 249 9623,092-261-9572 แฟ็ กซ์ 02 249 1887
คุณหนิง,คุณโอม
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกให้ ท่านกรอกชื่ อ-ที่อยู่บริษทั ฯ ให้ ชัดเจน แล้วแฟ็ กซ์ สลิปโอนเงิน
ค่าสัมมนาพร้ อม ภพ.20 ให้ กบั ทางสมาคมก่อนวันสั มมนา อย่ างน้ อย 7 วัน

