สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ ไทย จัดฝึ กอบรมหลักสู ตร
“ตัวแทนออกของ มาตรฐานศุ ลกากร” (ชิปปิ้ ง) จุดประสงค์ เพือ่ สร้ าง
ตัวแทนออกของรุ่นใหม่ ให้ ปฏิบัตพิ ธิ ีการศุลกากรให้ ถูกต้ อง ตาม
ระเบียบศุลกากร ขณะเดียวกันผู้เข้ าฝึ กอบรมได้ ทราบภาพรวมทั้งหมด
ของการปฏิบัตพิ ธิ ีการศุลกากร

รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น

เปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ (เต็มวัน) จานวน 10 วัน หรือ 80 ชัว่ โมง
เริม่ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน-วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2560
อัตราค่าอบรม 15,000.- /ท่าน /หลักสูตร (เต็มหลักสูตร) ลดหย่อนภาษีได้200%

ใบจองเข้าฝึกอบรม
หลักสูตร “ตัวแทนออกของมาตรฐานศ ุลกากร”สระแก้ว
ประเภท [ ] เต็มหลักสูตร -15,000 บาทชื่อบริษทั ……………………………….............................. ชื่อผูต้ ิดต่อ……………………….
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก……………………….………สาขา……………..…………..…
ที่อยู…
่ …………………………………..…………………………………………..…
โทรศัพท์……………….. แฟ็กซ์………………….. อีเมล์….…………….……………..

รายละเอียดผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ชื่อ – นามสกุล

จานวน

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

จานวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ท่าน กรุณาแนบสาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าอบรมมาพร้อมใบสมัคร
รวม
คุณสมบัติของผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กอบรม
วิธีการส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ
1. วุฒิการศึกษาขั้นตา่ ม.6 หรือเทียบเท่า
Mail: yonso2527@gmail.com
2. อายุไม่ตา่ กว่า 18 ปี
Tel: 02-249 9623,086-310 1670 Fax. 02-249 1887

กรุณา โอนเงินเข้าบัญชีในนาม สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
เลขทีบ่ ญ
ั ชี082-0-15320-6 ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวตะเข้ – ลาดกระบัง
และ แฟ็ กซ์ ที่ 02-249-1887 พร้อมใบจองเข้าฝึ กอบรม ก่อนเข้าฝึ กอบรมเพือ่ สารองทีน่ งั ่

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ ไทย
THE THAI ELECTRONIC CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
444 อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตึก B ชั้น 6/5 ถนนท่าเรือ แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 249 9623 ,086-310 1670 โทรสาร. 02 249 1887 www.eca.or.th
“สถาบันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากกรมศุ ลกากร และกรมพัฒนาธุรกิจ ให้ เป็ นหน่ วยงานพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ”

ตารางการฝึ กอบรม
หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร จังหวัด สระแก้ว
ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิ กายน 2560 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
วันที่

เวลา 09.00-12.00 น.

25 พฤศจิ กายน 2560
เสาร์

ความรูเ้ กี่ยวกับพิกดั อัตราศุลกากร
หลักเกณฑ์การตีความ
อ.อัครเรศ เพชรวิภูษิต

เวลา 13.00-17.00 น.
ของทีไ่ ด้ รับการยกเว้ นตาม ภาค 4
และพิกดั อัตราอากรขาออก
อ.อัครเรศ เพชรวิภูษิต

26 พฤศจิ กายน 2560
อาทิตย์

การจาแนกพิกดั อัตราอากรขาเข้า
อ.อัครเรศ เพชรวิภูษิต

การจาแนกพิกดั อัตราอากรขาเข้า(ต่อ)work shop
อ.อัครเรศ เพชรวิภูษิต

02 ธันวาคม 2560
เสาร์

จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
อ.สินศักดิ์ ตวงหิรญ
ั วิมล

กฏหมายศุลกากร
อ.สินศักดิ์ ตวงหิรญ
ั วิมล

03 ธันวาคม 2560
อาทิตย์

พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ (Tces)
อ.สินศักดิ์ ตวงหิรญ
ั วิมล
Work Shop พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ขาเข้า) อ.ขวัญชัย สายทอง
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้เงื่อนไข
WTO และ FTA
อ.สมจิ ตร เตมียวานิชณ์
การชดเชยอากรและการคืนอากรตาม ม.19 ทวิ,
การยืน่ สูตรการผลิต (E-FORMULAR)
อ.โสพิศ บุญญานิตย์

พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ (Tces)
อ.สินศักดิ์ ตวงหิรญ
ั วิมล
Work Shop พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ขาเข้า) อ.ขวัญชัย สายทอง
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าภายใต้เงื่อนไข
WTO และ FTA
อ.สมจิ ตร เตมียวานิชณ์
UPDATE สิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่
(Tax-Incentive)
อ.โสพิศ บุญญานิตย์

17 ธันวาคม 2560
อาทิตย์

การกาหนดราคาศุลกากร
อ.สันติชมุ ศรีรญ
ั เพชร

การกาหนดราคาศุลกากร
อ.สันติชมุ ศรีรญ
ั เพชร

23 ธันวาคม 2560
เสาร์

พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
อ.ธีระบู ล ธีรวัฒนวงศ์

พิธีการศุลกากร ขนส่งสินค้าผ่านแดน
(Transit) และการถ่ายลา (Transshipment)
อ.ธีระบู ล ธีรวัฒนวงศ์

24 ธันวาคม 2560
อาทิตย์

** พิธีปิดและรับมอบวุฒิบตั ร **

ติวก่อนสอบ

09 ธันวาคม 2560
เสาร์
10 ธันวาคม 2560
อาทิตย์
16 ธันวาคม 2560
เสาร์

