สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 จํานวน 13 ฉบับ”
วันจันทรeที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการ และเหตุผล
การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได\แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอยlางถูกต\อง ทั้งนี้การดําเนินการที่มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การพัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปrนสิ่งสําคัญอยlางหนึ่งสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาที่ดี
เพื่อสร\างความพร\อมในการก\าวสูlความเปrนผู\นําที่ดีได\
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาองคeความรู\และเผยแพรlความรู\ ในการปฎิบัติงานอยlางตlอเนื่อง จึง
จําเปrนต\องเสริมสร\าง และสนับสนุนให\องคeกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุlงหวังให\เกิดประโยชนeสูงสุดdสามารถปรับตัวให\ทันตlอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได\อยlางตlอเนื่อง จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อนี้ให\แกlองคeกร และบุคคลที่สนใจเข\ารlวมในครั้งนี้ด\วย
2.หัวข\อการฝZกอบรมและสัมมนา
1.กฎกระทรวงที่เกี่ยวข\องกับดlานศุลกากรและดlานพรมแดน
2.กฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดคlาธรรมเนียมและยกเว\นคlาธรรมเนียมตามกฎหมายศุลกากร
3.กฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินค\าและการเสียอากรสําหรับกuาซธรรมชาติและพลังงานไฟฟwาที่นาํ เข\ามาในหรือสlงออก
ไปนอกราชอาณาจักร
4.กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถlายและการจัดเก็บอากร สําหรับสินค\าอันตราย
5.กฎกระทรวงกําหนดคlาใช\จlายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค\าของศุลกากร
6.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑeการลดเงินเพิ่ม
7.กฎกระทรวงการกําหนดและการใช\ราคาศุลกากร
8.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดําเนินการคลังสินค\าทัณฑeบน โรงพักสินค\า ที่มั่นคง และทlาเรือรับอนุญาต
9.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร
10.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
11.กฎกระทรวงการยกเว\นอากรสําหรับของที่นําเข\ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข\าไปในเขตปลอดอากรและของที่ปลlอย
ออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อสlงออกไปนอกราชอาณาจักร
12.กฎกระทรวงกําหนดพื้นที่ที่ได\รบั ยกเว\นไมlอยูภl ายใต\บังคับของกฎหมายในสlวนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเข\ามาใน
ราชอาณาจักร การสlงออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช\ประโยชนeซึ่งของในเขตปลอดอากร
13.กฎกระทรวงกําหนดเวลาทําการบรรทุกหรือขนถlายของหรือกระทําการที่ต\องมีพนักงานศุลกากรกํากับ
3.สถานทีจ่ ดั ฝZกอบรม และสัมมนา
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
4.อัตราคlาลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ราคาทlานละ 900 บาท
-บริษัทภายนอก/บุคคลภายนอก ราคาทlานละ 1,200 บาท
5. วิทยากร
คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร
6.กผูร\ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทe 02-661-4005-8 โทรสาร 02-661-4009 e-mail : seminar@tacba.or.th

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
98 Athakavi Building, Floor 4 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2 661-4005-8 Fax. +66 2 661 - 4009 ,E - mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
แบบตอบรับเข\ารlวมสัมมนา
หัวข\อ “กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560 จํานวน 13 ฉบับ”
โดยคุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ
วันจันทรeที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26

ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสlวนจํากัด_________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดตlอประสานงาน____________________________________________ เบอรeโทรติดตlอ____________
ชื่อผู\เข\ารlวมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรeโทรติดตlอ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรeโทรติดตlอ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรeโทรติดตlอ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรeโทรติดตlอ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรeโทรติดตlอ___________________

อัตราคlาลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 900 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,200 บาท
(ราคาดังกลlาวรวมภาษีมลู คlาเพิ่ม 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จาl ยได\ 3%)
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาทีส่ มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
สlวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตeสวl นตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจlายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูlเลขที่ 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 ทlานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ าl ย
กรุณาแจ\งและนําสlงใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ าl ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาสlงแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แตlวนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงกlอนวันอบรม 3 วัน ทําการ
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทe 02-661-4005-8 ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา
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