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โครงการฝZกอบรมและสมัมนา 

หวัข\อ “การตรวจสอบและการควบคมุทางศลุกากร” 
วนัพธุที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวทิ 26 

1.หลกัการ และเหตผุล 
การฝZกอบรม และสัมมนาในครั้งน้ีได\แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอยjางถูกต\อง ท้ังน้ีการดําเนินการท่ีมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด การพัฒนาบุคคลากร และการให\ความรู\ก็เปpนสิ่งสําคัญอยjางหน่ึงสามารถบอกได\ถึงการพัฒนาท่ีดี 
เพ่ือสร\างความพร\อมในการก\าวสูjความเปpนผู\นําท่ีดีได\ 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคsความรู\และเผยแพรjความรู\ ในการปฏิบัติงานอยjางตjอเน่ือง จึง
จําเปpนต\องเสริมสร\าง และสนับสนุนให\องคsกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุjงหวังให\เกิดประโยชนsสูงสุดdสามารถปรับตัวให\ทันตjอ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได\อยjางตjอเน่ือง จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อน้ีให\แกjองคsกร และบุคคลท่ีสนใจเข\ารjวมในครั้งน้ีด\วย 
 

2.หัวข\อการฝZกอบรมและสมัมนา  
1.กฎหมายศุลกากรท่ีเก่ียวข\องกับการควบคุมและการตรวจสอบ 
2.หลักการของการตรวจสอบหลังการตรวจปลjอย POST AUDIT  และ การทบทวนหลังการตรวจปลjอย POST REVIEW 
3.การช้ีแจงถึงความผิดและโทษทางศุลกากร 
4.เทคนิคในการการใช\สิทธ์ิโต\แย\ง และวิธีการระงับคดีทางศุลกากร 
5.ระบบควบคุมทางศุลกากร (Pre Clearance Control/Clearance Control/Post Clearance Control) 
6.ประเด็นท่ีศลุกากรมักเข\มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปลjอย 
7.การเตรียมความพร\อมในการจัดเก็บเอกสารเพ่ือการตรวจสอบหลงัการตรวจปลjอย 
8.การตรวจสอบเอกสารใบขนสินค\าด\วยตนเองและการชําระคjาภาษีอากร 
 

4.กลุjมเป|าหมาย 
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสs ด\านการนําเข\า-สjงออก ,ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคsกรในระบบสมาชิกของสมาคมตัวแทน

ออกของรับอนุญาตไทย นอกจากน้ียังสามารถรับการสัมมนา และฝZกอบรมได\ตลอดหลักสูตร 
 

5.ระยะเวลาการดาํเนนิการ 
การสัมมนา และฝZกอบรม จะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

 

6.สถานทีจ่ดัฝZกอบรม และสมัมนา 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  
              เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ  10110 
 

7.อตัราคjาลงทะเบยีน 
 -บรษิัทสมาชกิ ราคาทjานละ 1,000 บาท 
 -บรษิัทภายนอก/บคุคลภายนอก ราคาทjานละ 1,500 บาท 
 

8. วทิยากร 
   คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ กรมศุลกากร  

9.กผู\รบัผดิชอบโครงการ 
ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา  

 โทรศัพทs 02-661-4005-8 
โทรสาร  02-661-4009 
e-mail : seminar@tacba.or.th 
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แบบตอบรบัเข\ารjวมสมัมนา 
หวัข\อ “การตรวจสอบ และการควบคุมทางศลุกากร” 

โดยคณุสนิศกัดิ ์ตวงหริัญวมิล นักวชิาการศลุกากร ชาํนาญการ 
วนัพธุที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 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___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาท่ีสมาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       สjวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตsสjวนตัวแนะนําให\จอดรถท่ี ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอยีดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจjายในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ท่ีอยูjเลขท่ี 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 
 

เมือ่ทjานดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ทีจ่jาย 
กรณุาแจ\งและนาํสjงใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่jายกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ที ่Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสjงแบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตjวนัทีท่าํการสมคัรจนถงึกjอนวนัอบรม 3 วนั ทาํการ 
 

สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัทs 02-661-4005-8 ฝ}ายฝZกอบรมและสมัมนา 
 

 

อตัราคjาลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชิก 1,000 บาท 

บรษิทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,500 บาท 
(ราคาดงักลjาวรวมภาษมีลูคjาเพิ่ม 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จjายได\ 3%) 


