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โครงการฝZกอบรมและสมัมนา 

หวัข\อ “กฎกระทรวงตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2560 จาํนวน 13 ฉบบั” 
วนัจนัทรeที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวทิ 26 

1.หลกัการ และเหตผุล 
การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งน้ีได\แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอยlางถูกต\อง ท้ังน้ีการดําเนินการท่ีมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด การพัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปrนสิ่งสําคัญอยlางหน่ึงสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาท่ีดี 
เพ่ือสร\างความพร\อมในการก\าวสูlความเปrนผู\นําท่ีดีได\ 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคeความรู\และเผยแพรlความรู\ ในการปฎิบัติงานอยlางตlอเน่ือง จึง
จําเปrนต\องเสริมสร\าง และสนับสนุนให\องคeกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุlงหวังให\เกิดประโยชนeสูงสุดdสามารถปรับตัวให\ทันตlอ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได\อยlางตlอเน่ือง จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อน้ีให\แกlองคeกร และบุคคลท่ีสนใจเข\ารlวมในครั้งน้ีด\วย 
 

2.หัวข\อการฝZกอบรมและสมัมนา  
1.กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข\องกับดlานศุลกากรและดlานพรมแดน 
2.กฎกระทรวงเก่ียวกับการกําหนดคlาธรรมเนียมและยกเว\นคlาธรรมเนียมตามกฎหมายศุลกากร 
3.กฎกระทรวงกําหนดการยื่นใบขนสินค\าและการเสียอากรสําหรับกuาซธรรมชาติและพลังงานไฟฟwาท่ีนําเข\ามาในหรือสlงออก
ไปนอกราชอาณาจักร 
4.กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถlายและการจัดเก็บอากร สําหรับสินค\าอันตราย 
5.กฎกระทรวงกําหนดคlาใช\จlายการเก็บรักษาของในท่ีเก็บรักษาหรอืในคลังสินค\าของศุลกากร 
6.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑeการลดเงินเพ่ิม 
7.กฎกระทรวงการกําหนดและการใช\ราคาศุลกากร 
8.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดําเนินการคลังสินค\าทัณฑeบน โรงพักสินค\า ท่ีมั่นคง และทlาเรือรับอนุญาต 
9.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร 
10.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
11.กฎกระทรวงการยกเว\นอากรสาํหรับของท่ีนําเข\ามาในราชอาณาจักรเพ่ือนําเข\าไปในเขตปลอดอากรและของท่ีปลlอย
ออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือสlงออกไปนอกราชอาณาจักร 
12.กฎกระทรวงกําหนดพ้ืนท่ีท่ีได\รบัยกเว\นไมlอยูlภายใต\บังคับของกฎหมายในสlวนท่ีเก่ียวกับการควบคุมการนําเข\ามาใน
ราชอาณาจักร การสlงออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช\ประโยชนeซึ่งของในเขตปลอดอากร 
13.กฎกระทรวงกําหนดเวลาทําการบรรทุกหรือขนถlายของหรือกระทําการท่ีต\องมีพนักงานศุลกากรกํากับ 

 

3.สถานทีจ่ดัฝZกอบรม และสมัมนา 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  
              เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ  10110 
 

4.อตัราคlาลงทะเบยีน 
 -บรษิัทสมาชกิ ราคาทlานละ 900 บาท 
 -บรษิัทภายนอก/บคุคลภายนอก ราคาทlานละ 1,200 บาท 
 

5. วทิยากร 
   คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร  
 

6.กผู\รบัผดิชอบโครงการ 
ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทe 02-661-4005-8  โทรสาร  02-661-4009  e-mail : seminar@tacba.or.th 
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แบบตอบรบัเข\ารlวมสมัมนา 
หวัข\อ “กฎกระทรวงตามพระราชบัญญตัิศลุกากร พ.ศ. 2560 จาํนวน 13 ฉบับ” 

โดยคณุสนิศกัดิ ์ตวงหริัญวมิล นักวชิาการศลุกากร ชาํนาญการ 
วนัจนัทรeที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวทิ 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___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาท่ีสมาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       สlวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตeสlวนตัวแนะนําให\จอดรถท่ี ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอยีดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจlายในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ท่ีอยูlเลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7 
โอนเงินเข\าบัญชี ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 179-305-1333 
 

เมือ่ทlานดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ทีจ่lาย 
กรณุาแจ\งและนาํสlงใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่lายกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ที ่Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสlงแบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตlวนัทีท่าํการสมคัรจนถงึกlอนวนัอบรม 3 วนั ทาํการ 
 

สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัทe 02-661-4005-8 ฝ}ายฝZกอบรมและสมัมนา 
 

 

อตัราคlาลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชิก 900 บาท 

บรษิทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,200 บาท 
(ราคาดงักลlาวรวมภาษมีลูคlาเพิ่ม 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จlายได\ 3%) 


