สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “ชิปป_ง` ตรวจปลbอยมืออาชีพ”
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการและเหตุผล
การตรวจปลbอยสินค\าจากอารักขาของศุลกากร นับเปjนหัวใจของงานตัวแทนออกของ ความสูญเสียจํานวนมากเกิดขึ้น
ณ จุดนี้ ชิปป_`งไมbรู\จักสินค\า ไมbมีความรู\เรื่องพิกัด หรือไมbมีเทคนิคในการตรวจสอบ ความถูกต\องครบถ\วนตbางๆ อาจนําความ
เสียหายใหญbหลวงมาสูbผู\ประกอบการ
หลักสูตรนี้มุbงหวังยกระดับความรู\ความสามารถของพนักงานผู\ทําหน\าที่ตรวจปลbอยสินค\าโดยการสร\างพื้นฐานความรู\
ความเข\าใจเพื่อให\เปjนแนวทางในการพัฒนา ความเปjนมืออาชีพของพนักงานตรวจปลbอย
2.หัวข\อบรรยาย
1.ระเบียบ หลักเกณฑt ข\อกําหนดของการตรวจปลbอยสินค\าที่ถูกต\อง
2.กฎหมายศุลกากรและประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข\องกับการนําเข\า
3.พิธีการนําเข\า พิธีการงานคดี และพิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข\อง
4.ความรู\เชิงเทคนิคเกี่ยวกับพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
5.สินค\ากับเทคโนโลยีและ HS Code
6.ความตกลงทางการค\าในกรอบตbางๆและข\อควรระวังในการตรวจปลbอย
7.เงื่อนไขการประกันภัยสินค\าทางทะเล การเรียกร\องคbาสินไหม และการไลbเบี้ย
8.การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร กbอนตรวจปลbอย
3.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 6 ชั่วโมง)
1. หมวดความรู\ทั่วไป
2. หมวดกิจกรรมพิเศษ WORKSHOP (พิจารณาตามความเหมาะสม)
4.กลุbมเป|าหมาย
ผู\ปฎิบัติงาน ด\านโลจิสติกสt ด\านการนําเข\าสbงออก ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และองคtกรในระบบสมาชิกของสมาคม
ตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถเข\ารbวมได\ตลอดการอบรม
5.ระยะเวลาดําเนินการ
การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
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6.สถานที่จัด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
7.อัตราคbาลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ทbานแรก ราคาทbานละ 1,500 บาท ทbานตbอๆไป 1,200 บาท
-บริษัทภายนอก / บุคคลทั่วไป ราคาทbานละ 2,000 บาท
อัตราดังกลbาวนี้รวม : อาหารวbาง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการอบรม

8.วิทยากร
คุณวัชริศนt วิศษิ ฎtวงศt อุปนายกฝ~ายประสานงานภาครัฐและเอกชน สมาคมตัวแทนออของรับอนุญาตไทย
คุณประพันธt พิสมยรมยt หัวหน\าฝ~ายงานคดีตรวจปลbอยสินค\าลาดกระบัง กรมศุลกากร
9.ผู\รับผิดชอบโครงการ
ฝ~ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทt : 02-661-4005-8
โทรสาร : 02-661-4009
E-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\ารbวมสัมมนา

หัวข\อ “ชิปป_ง` ตรวจปลbอยมืออาชีพ”
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสbวนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดตbอประสานงาน_______________________________________________ เบอรtโทรติดตbอ____________
ชื่อผู\เข\ารbวมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตbอ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตbอ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตbอ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตbอ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตbอ___________________

อัตราคbาลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 1,500 บาท ทbานตbอๆไป 1,200 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 2,000 บาท
(ราคาดังกลbาวรวมภาษีมูลคbาเพิม่ 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จbายได\ 3%)
อัตราดังกลbาวนีร้ วม : คbาอาหารเบรค 2 มื้อ คbาอาหารกลางวัน 1 มือ้ และคbาเอกสารประกอบการอบรม
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาที่สมาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
สbวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตtสbวนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจbายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูbเลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7
โอนเงินเข\าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333

เมือ่ ทbานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ าb ย
กรุณาแจ\งและนําสbงใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ าb ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาสbงแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แตbวนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงกbอนวันอบรม 3 วัน ทําการ
หากสbงแบบตอบรับแล\วแตbไมbทําการชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทางสมาคมฯ จะตัดชือ่ ออกโดยไมbแจ\งให\ทราบลbวงหน\า
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทt 02-661-4005-8 ฝ~ายฝZกอบรมและสัมมนา
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