สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “หลักเกณฑ`ตคี วามพิกดั อัตราศุลกากร และกรณีศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากสมาคมตั วแทนออกของรับอนุ ญ าตไทย เปlนองค` กรรวมของผู\ประกอบการวิ ชาชีพ ตั วแทนออกของ
ระดับมาตรฐาน AEO ที่ได\รับอนุญาตจากกรมศุลกากร และตัวแทนออกของทั่วไป มีนโยบายที่พัฒ นาองค`ความรู\ และ
เผยแพรpความรู\ในการปฏิบัติงานให\กับสมาชิกอยpางตpอเนื่อง และเพื่อให\สอดคล\องกับการเปlนแนวรpวมศุลกากรกรในการ
สร\างเครือขpายการนําเข\าสpงออก จึงจําเปlนต\องสpงเสริมและสนับสนุนให\หนpวยงาน และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานให\มีคุณภาพ โดยมุpงหวังให\บุคคลากรมีการคิด วิเคราะห` ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติให\บรรลุผลตามเปuาประสงค`
ที่ ต\อ งการ โดยจํ า เปl น ต\ อ งให\ ความรู\ เสริ ม ทั ก ษะ และความสามารถเพื่ อ การแขp ง ขั น และเตรียมความพร\ อ มในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 3 ชั่วโมง)
1. หมวดความรู\ทั่วไป
2. หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม)
3.กลุpมเปuาหมาย
ผู\ ป ฎิ บัติงานด\ านโลจิ สติ ก ส` ด\ า นการนํ าเข\ าสp งออก ประชาชนทั่ วไปที่ สนใจ และองค` กรในระบบสมาชิ กของ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถเข\ารpวมได\ตลอดการอบรม
4.ระยะเวลาดําเนินการ
การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
5.สถานที่จัด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
6.อัตราคpาลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ราคาทpานละ 1,200 บาท ทpานตpอๆไป 1,000 บาท
-บริษัทภายนอก/ บุคคลทั่วไป ราคาทpานละ 1,500 บาท
7.วิธีการฝZกอบรม และสัมมนา
บรรยายโดยวิทยากรผู\เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด\านนั้นๆ พร\อมยกตัวอยpาง กรณีศึกษาประกอบการบรรยาย โดย
นําเสนอบน Power Point และเป•ดโอกาสให\ผู\เรียนที่มีประสบการณ` นําความรู\หรือวิธีปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซักถามป•ญหา หรือข\อสงสัย และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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8.การประเมินผลโครงการ
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณ` และเข\าถึงผู\เข\าอบรมทุกทpาน
2. การฝZกปฏิบัติ การระดมความคิดเห็น (พิจารณาตามความเหมาะสม)
3. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจท\ายหลักสูตร
9.ผลที่คาดวpาจะได\รับ
องค`กรและบุคลากรเข\าใจและทราบถึงรายละเอียดตpางๆ พื้นฐาน ความเหมาะสม และการแก\ไขป•ญหาได\อยpาง
ตรงจุด และเกิดความชัดเจน เพื่อการดําเนินการในธุรกิจ ได\อยpางถูกต\อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
10.วิทยากร
คุณสมยศ ไม\หลากสี ผู\เชี่ยวชาญด\านพิกัดอัตราศุลกากร
11.ผู\รับผิดชอบโครงการ
ฝ‚ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพท` : 02-661-4005-8
โทรสาร : 02-661-4009
E-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\ารpวมสัมมนา
หัวข\อ “หลักเกณฑ`ตีความพิกดั อัตราศุลกากร และกรณีศึกษา”
บรรยายโดย คุณสมยศ ไม\หลากสี ผูเ\ ชี่ยวชาญด\านพิกัดอัตราศุลกากร
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสpวนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดตpอประสานงาน_______________________________________________ เบอร`โทรติดตpอ____________
ชื่อผู\เข\ารpวมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________

อัตราคpาลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 1,200 บาท ทpานตpอๆไป 1,000 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,500 บาท
(ราคาดังกลpาวรวมภาษีมูลคpาเพิม่ 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จpายได\ 3%)
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาทีส่ มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
สpวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนต`สpวนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจpายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูpเลขที่ 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 ทpานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ าp ย
กรุณาแจ\งและนําสpงใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ าp ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาสpงแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แตpวนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงกpอนวันอบรม 3 วัน ทําการ
หากสpงแบบตอบรับแล\ว แตpไมpทาํ การชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทางสมาคมฯ จะตัดชือ่ อกโดยไมpแจ\งให\ทราบลpวงหน\า
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพท` 02-661-4005-8 ฝ‚ายฝZกอบรมและสัมมนา
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