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โครงการฝZกอบรมและสมัมนา 
หัวข\อ “พธิีการศลุกากรว`าด\วยการถา̀ยลาํและผ`านแดน” 

วันองัคารที ่26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวิท 26 

1.กหลกัการ และเหตผุล 
ปhจจุบันการถ̀ายลํา-ผ`านแดน เปjนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยถูกจับตา

มองเปjนศูนยqกลางในการถ̀ายลํา-ผ`านแดน ตัวแทนออกของ ชิปปrsง และผู\รับจัดการขนส`ง เปjนกลไกท่ีสําคัญท่ีสุด ในการ
ขับเคลื่อนในครั้งนี้ เปuาประสงคqของการดําเนินงานจึงเปjนเรื่องท่ีซับซ\อน เอกสาร ข้ันตอน รวมท้ัง กฎระเบียบท่ีสําคัญ 
ผู\ใดไม̀เรียนรู\ ผู\นั้นอาจสูญเสียโอกาส แห`งการให\บริการอย`างถูกต\อง การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได\แนวทางการ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย`างถูกต\อง ท้ังนี้การดําเนินการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด การ
พัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปjนสิ่งสําคัญอย`างหนึ่งสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาท่ีดีได\ในอนาคต เพ่ือสร\างความ
พร\อมในการก\าวสู`ความเปjนผู\นําท่ีดีในอนาคตได\ 
 

2.กวัตถปุระสงคqการฝZกอบรมและสมัมนา  
1.เพ่ือให\ทราบถึงปhญหากฎหมายด\านของการถ̀ายลําและผ`านแดน 
2.เพ่ือให\ทราบถึงกฎหมายท่ีมีการแก\ไขใหม̀ 3 ฉบับ 
3.เพ่ือวิเคราะหqปhญหาท่ีเกิดข้ึนบ̀อยจากการถ̀ายลํา และผ`านแดน 
4.เพ่ือเปrดโอกาสให\ผู\เข\าร`วมสัมมนาได\ ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับประเด็นปhญหา 
การถ̀ายลําและผ`านแดนซ่ึงกันและกัน 
5.เพ่ือสามารถนําองคqความรู\ ความเข\าใจไปใช\ในองคqกร และถ̀ายทอดให\ผู\อ่ืนได\รับรู\ 
6.เพ่ือสร\างความพร\อมในการก\าวสู`ความเปjนผู\นําท่ีดีได\ในอนาคต 
 

3.กรายละเอยีดของหลกัสูตร (รวม 3 ชัว่โมง) 
1.หมวดความรู\ท่ัวไป 
2.หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 

4.กกลุ`มเปuาหมาย 
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสq ด\านการนําเข\า-ส`งออก ,ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคqกรในระบบสมาชิกของ

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถรับการสัมมนา และฝZกอบรมได\ตลอดหลักสูตร 
 

5.กระยะเวลาการดาํเนนิการ 
 การสัมมนา และฝZกอบรม จะจัดข้ึนในวันอังคารท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

6.กสถานทีจ่ดั 
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  
 เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ  10110 
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7.กอัตราค`าลงทะเบยีน 
 -บริษัทสมาชิก ราคาท`านละ 900 บาท 
 (ราคาดงักลา̀วรวมถาษมีลูคา̀เพิม่ 7% แล\ว กรณเีมือ่สมคัรตัง้แต ̀2 ทา̀นขึน้ไปเทา̀นัน้ จงึจะสามารถหกั ณ ทีจ่า̀ยได\ 
 -บริษัทภายนอก  ราคาทา̀นละ 1,200 บาท 
 

11.กวทิยากร 
คุณประพนัธq  พสิมยรมยq   ผู\เชีย่วชาญและทีป่รึกษาด\านกฎหมาย 

 หวัหน\าฝ~ายคด ีสํานกังานศลุกากร ตรวจสนิค\า ลาดกระบงั  
 

12.กผู\รบัผดิชอบโครงการ 
 ฝ~ายฝZกอบรมและสัมมนา  

โทรศัพทq  : 02-661-4005-8  
โทรสาร   : 02-661-4005-9 
E-mail    : seminar@tacba.or.th 
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แบบตอบรบัเข\ารว̀มสมัมนา 
หวัข\อ “พธิีการศลุกากรวา̀ด\วยการถา̀ยลาํและผา̀นแดน” 

 โดยคณุประพันธq  พิสมยรมยq ผู\เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด\านกฎหมาย หัวหน\าฝ~ายคดี สํานักงานตรวจสินค\าลาดกระบัง 
วนัองัคารที ่26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 26 
 

ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นส`วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________ 
ชื่อผู\ติดต̀อประสานงาน_______________________________________________ เบอรqโทรติดต̀อ____________ 
ชื่อผู\เข\าร`วมอบรมและสัมมนา 
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต̀อ___________________ 
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต̀อ___________________ 
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต̀อ___________________ 
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต̀อ___________________ 
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรqโทรติดต̀อ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจ`ายในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ท่ีอยู`เลขท่ี 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 
 

เมือ่ทา̀นดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ทีจ่า̀ย 
กรณุาแจ\งและนาํสง̀ใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่า̀ยกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ที ่Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสง̀แบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตว̀นัทีท่าํการสมคัรจนถงึกอ̀นวนัอบรม 3 วนั ทาํการ 
หากสง̀แบบตอบรบัแล\ว แตไ̀มท̀าํการชาํระเงนิภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ทางสมาคมฯ จะตดัชือ่อกโดยไมแ̀จ\งให\ทราบลว̀งหน\า 

 
สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัทq 02-661-4005-8 ฝ~ายฝZกอบรมและสมัมนา 

 

อตัราคา̀ลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชิก 900 บาท 

 (ราคาดงักลา̀วรวมภาษมีลูคา̀เพิม่ 7% แล\ว กรณเีมื่อสมัครตั้งแต` 2 ท`านขึ้นไปเท`านั้น จึงจะสามารถหัก ณ ที่จ`ายได\ 
บรษิทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,200 บาท 

(ราคาดงักลา̀วรวมภาษมีลูคา̀เพิ่ม 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จา̀ยได\ 3%) 


