สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “พิธีการศุลกากรว`าด\วยการถ`ายลําและผ`านแดน”
วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.กหลักการ และเหตุผล
ปhจจุบันการถ`ายลํา-ผ`านแดน เปjนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยถูกจับตา
มองเปjนศูนยqกลางในการถ`ายลํา-ผ`านแดน ตัวแทนออกของ ชิปปrsง และผู\รับจัดการขนส`ง เปjนกลไกที่สําคัญที่สุด ในการ
ขับเคลื่อนในครั้งนี้ เปuาประสงคqของการดําเนินงานจึงเปjนเรื่องที่ซับซ\อน เอกสาร ขั้นตอน รวมทั้ง กฎระเบียบที่สําคัญ
ผู\ใดไม`เรียนรู\ ผู\นั้นอาจสูญเสียโอกาส แห`งการให\บริการอย`างถูกต\อง การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได\แนวทางการ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย`างถูกต\อง ทั้งนี้การดําเนินการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การ
พัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปjนสิ่งสําคัญอย`างหนึ่งสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาที่ดีได\ในอนาคต เพื่อสร\างความ
พร\อมในการก\าวสู`ความเปjนผู\นําที่ดีในอนาคตได\
2.กวัตถุประสงคqการฝZกอบรมและสัมมนา
1.เพื่อให\ทราบถึงปhญหากฎหมายด\านของการถ`ายลําและผ`านแดน
2.เพื่อให\ทราบถึงกฎหมายที่มีการแก\ไขใหม` 3 ฉบับ
3.เพื่อวิเคราะหqปhญหาที่เกิดขึ้นบ`อยจากการถ`ายลํา และผ`านแดน
4.เพื่อเปrดโอกาสให\ผู\เข\าร`วมสัมมนาได\ ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปhญหา
การถ`ายลําและผ`านแดนซึ่งกันและกัน
5.เพื่อสามารถนําองคqความรู\ ความเข\าใจไปใช\ในองคqกร และถ`ายทอดให\ผู\อื่นได\รับรู\
6.เพื่อสร\างความพร\อมในการก\าวสู`ความเปjนผู\นําที่ดีได\ในอนาคต
3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 ชัว่ โมง)
1.หมวดความรู\ทั่วไป
2.หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม)
4.กกลุ`มเปuาหมาย
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสq ด\านการนําเข\า-ส`งออก ,ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และองคqกรในระบบสมาชิกของ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถรับการสัมมนา และฝZกอบรมได\ตลอดหลักสูตร
5.กระยะเวลาการดําเนินการ
การสัมมนา และฝZกอบรม จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
6.กสถานทีจ่ ดั
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
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7.กอัตราค`าลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ราคาท`านละ 900 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมถาษีมลู ค`าเพิม่ 7% แล\ว กรณีเมือ่ สมัครตัง้ แต` 2 ท`านขึน้ ไปเท`านัน้ จึงจะสามารถหัก ณ ทีจ่ า` ยได\

-บริษัทภายนอก ราคาท`านละ 1,200 บาท
11.กวิทยากร
คุณประพันธq พิสมยรมยq ผูเ\ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษาด\านกฎหมาย
หัวหน\าฝ~ายคดี สํานักงานศุลกากร ตรวจสินค\า ลาดกระบัง
12.กผูร\ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ~ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทq : 02-661-4005-8
โทรสาร : 02-661-4005-9
E-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\าร`วมสัมมนา
หัวข\อ “พิธีการศุลกากรว`าด\วยการถ`ายลําและผ`านแดน”
โดยคุณประพันธq พิสมยรมยq ผู\เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด\านกฎหมาย หัวหน\าฝ~ายคดี สํานักงานตรวจสินค\าลาดกระบัง

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นส`วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดต`อประสานงาน_______________________________________________ เบอรqโทรติดต`อ____________
ชื่อผู\เข\าร`วมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต`อ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต`อ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต`อ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต`อ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต`อ___________________

อัตราค`าลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 900 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมภาษีมลู ค`าเพิม่ 7% แล\ว กรณีเมื่อสมัครตั้งแต` 2 ท`านขึ้นไปเท`านั้น จึงจะสามารถหัก ณ ที่จ`ายได\

บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,200 บาท
(ราคาดังกล`าวรวมภาษีมลู ค`าเพิ่ม 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จา` ยได\ 3%)
รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจ`ายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู`เลขที่ 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 ท`านดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ า` ย
กรุณาแจ\งและนําส`งใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ า` ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาส`งแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แต`วนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงก`อนวันอบรม 3 วัน ทําการ
หากส`งแบบตอบรับแล\ว แต`ไม`ทาํ การชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทางสมาคมฯ จะตัดชือ่ อกโดยไม`แจ\งให\ทราบล`วงหน\า
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทq 02-661-4005-8 ฝ~ายฝZกอบรมและสัมมนา
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