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โครงการฝZกอบรมและสัมมนา 
หัวข\อ “หลกัเกณฑต̀คีวามพกิดัอตัราศลุกากร และกรณศีึกษา” 
วันพฤหสับดทีี ่21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา  13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวทิ 26 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปlนองค`กรรวมของผู\ประกอบการวิชาชีพตัวแทนออกของ 
ระดับมาตรฐาน AEO ท่ีได\รับอนุญาตจากกรมศุลกากร และตัวแทนออกของทั่วไป มีนโยบายท่ีพัฒนาองค`ความรู\ และ
เผยแพรpความรู\ในการปฏิบัติงานให\กับสมาชิกอยpางตpอเน่ือง และเพื่อให\สอดคล\องกับการเปlนแนวรpวมศุลกากรกรในการ
สร\างเครือขpายการนําเข\าสpงออก จึงจําเปlนต\องสpงเสริมและสนับสนุนให\หนpวยงาน และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานให\มีคุณภาพ โดยมุpงหวังให\บุคคลากรมีการคิด วิเคราะห̀ ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติให\บรรลุผลตามเปuาประสงค̀
ท่ีต\องการ โดยจําเปlนต\องให\ความรู\ เสริมทักษะ และความสามารถเพื่อการแขpงขัน และเตรียมความพร\อมในการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 

2.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 3 ชั่วโมง) 
 1.   หมวดความรู\ท่ัวไป 
 2.  หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 

3.กลุpมเปuาหมาย 
 ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกส̀ ด\านการนําเข\าสpงออก ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ และองค`กรในระบบสมาชิกของ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถเข\ารpวมได\ตลอดการอบรม 
 

4.ระยะเวลาดําเนินการ 
 การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดข้ึนใน วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

5.สถานที่จัด 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 

6.อัตราคpาลงทะเบียน 
 -บริษัทสมาชิก ราคาทpานละ 1,200 บาท ทpานตpอๆไป 1,000 บาท 
 -บริษัทภายนอก/ บุคคลท่ัวไป ราคาทpานละ 1,500 บาท 
 

7.วิธีการฝZกอบรม และสัมมนา 
 บรรยายโดยวิทยากรผู\เช่ียวชาญเฉพาะทางในด\านน้ันๆ พร\อมยกตัวอยpาง กรณีศึกษาประกอบการบรรยาย โดย
นําเสนอบน Power Point และเป�ดโอกาสให\ผู\เรียนที่มีประสบการณ̀ นําความรู\หรือวิธีปฏิบัติจริงมาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ซักถามป�ญหา หรือข\อสงสัย และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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8.การประเมินผลโครงการ 
 1.   การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณ̀ 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 และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย 
  THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

เลขที ่98  อาคารอรรถกระว ีช้ัน 4 ซอยสุขมุวทิ 26 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพฯ10110 
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 

 
 

แบบตอบรับเข\ารpวมสัมมนา 
หัวข\อ “หลกัเกณฑ`ตีความพิกดัอัตราศุลกากร และกรณศีึกษา” 

บรรยายโดย คุณสมยศ  ไม\หลากส ีผู\เชี่ยวชาญด\านพกิัดอัตราศุลกากร 
วันพฤหัสบดีที ่21 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 26  
 

ช่ือบริษัท/ห\างหุ\นสpวนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________ 
ช่ือผู\ติดตpอประสานงาน_______________________________________________ เบอร`โทรติดตpอ____________ 
ช่ือผู\เข\ารpวมอบรมและสัมมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________ 
2.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________ 
3.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________ 
4.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอร`โทรติดตpอ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาทีส่มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       สpวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนต̀สpวนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอียดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจpายในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

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

เมือ่ทpานดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ท่ีจpาย 
กรณุาแจ\งและนาํสpงใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่pายกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ท่ี Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสpงแบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตpวนัทีทํ่าการสมคัรจนถงึกpอนวนัอบรม 3 วนั ทําการ 
หากสpงแบบตอบรบัแล\ว แตpไมpทาํการชําระเงนิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ทางสมาคมฯ จะตดัชือ่อกโดยไมpแจ\งให\ทราบลpวงหน\า 

 
สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัท ̀02-661-4005-8 ฝ�ายฝZกอบรมและสมัมนา 

อตัราคpาลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชกิ 1,200 บาท ทpานตpอๆไป 1,000 บาท 

บริษทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,500 บาท 
(ราคาดังกลpาวรวมภาษมีูลคpาเพิม่ 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จpายได\ 3%) 


