สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “การตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากร”
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการ และเหตุผล
การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได\แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอยjางถูกต\อง ทั้งนี้การดําเนินการที่มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การพัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปpนสิ่งสําคัญอยjางหนึ่งสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาที่ดี
เพื่อสร\างความพร\อมในการก\าวสูjความเปpนผู\นําที่ดีได\
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาองคsความรู\และเผยแพรjความรู\ ในการปฏิบัติงานอยjางตjอเนื่อง จึง
จําเปpนต\องเสริมสร\าง และสนับสนุนให\องคsกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุjงหวังให\เกิดประโยชนsสูงสุดdสามารถปรับตัวให\ทันตjอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได\อยjางตjอเนื่อง จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อนี้ให\แกjองคsกร และบุคคลที่สนใจเข\ารjวมในครั้งนี้ด\วย
2.หัวข\อการฝZกอบรมและสัมมนา
1.กฎหมายศุลกากรที่เกีย่ วข\องกับการควบคุมและการตรวจสอบ
2.หลักการของการตรวจสอบหลังการตรวจปลjอย POST AUDIT และ การทบทวนหลังการตรวจปลjอย POST REVIEW
3.การชี้แจงถึงความผิดและโทษทางศุลกากร
4.เทคนิคในการการใช\สิทธิ์โต\แย\ง และวิธีการระงับคดีทางศุลกากร
5.ระบบควบคุมทางศุลกากร (Pre Clearance Control/Clearance Control/Post Clearance Control)
6.ประเด็นที่ศลุ กากรมักเข\มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปลjอย
7.การเตรียมความพร\อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปลjอย
8.การตรวจสอบเอกสารใบขนสินค\าด\วยตนเองและการชําระคjาภาษีอากร
4.กลุมj เป|าหมาย
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสs ด\านการนําเข\า-สjงออก ,ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และองคsกรในระบบสมาชิกของสมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย นอกจากนี้ยังสามารถรับการสัมมนา และฝZกอบรมได\ตลอดหลักสูตร
5.ระยะเวลาการดําเนินการ
การสัมมนา และฝZกอบรม จะจัดขึน้ ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
6.สถานทีจ่ ดั ฝZกอบรม และสัมมนา
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
7.อัตราคjาลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ราคาทjานละ 1,000 บาท
-บริษัทภายนอก/บุคคลภายนอก ราคาทjานละ 1,500 บาท
8. วิทยากร
คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร
9.กผูร\ บั ผิดชอบโครงการ
ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทs 02-661-4005-8
โทรสาร 02-661-4009
e-mail : seminar@tacba.or.th

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
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สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

แบบตอบรับเข\ารjวมสัมมนา
หัวข\อ “การตรวจสอบ และการควบคุมทางศุลกากร”
โดยคุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสjวนจํากัด_________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดตjอประสานงาน____________________________________________ เบอรsโทรติดตjอ____________
ชื่อผู\เข\ารjวมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรsโทรติดตjอ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรsโทรติดตjอ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรsโทรติดตjอ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรsโทรติดตjอ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรsโทรติดตjอ___________________

อัตราคjาลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 1,000 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,500 บาท
(ราคาดังกลjาวรวมภาษีมลู คjาเพิ่ม 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จาj ยได\ 3%)
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาทีส่ มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
สjวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตsสวj นตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจjายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูjเลขที่ 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 ทjานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ าj ย
กรุณาแจ\งและนําสjงใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ าj ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาสjงแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แตjวนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงกjอนวันอบรม 3 วัน ทําการ
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทs 02-661-4005-8 ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา
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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

