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“สถาบันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากกรมศุ ลกากร และกรมพัฒนาธุรกิจ ให้ เป็ นหน่ วยงานพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ”

จัดอบรม “กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องและ

การตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ (Post Audit) งานด้ านปราบปราม”

วันอาทิตยที่ 25 กันยาน 2559 เวลา 09.00 -17.00 น.

“เข้ มข้ น-เจาะลึก ถ่ ายทอด
จากประสบการณ์ จริง”
“รับจํานวนจํากัด”

วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้ทราบกฏหมายศุลกากร เพื่อประกอบการดําเนิน
ธุ รกิจในการนําเข้า-ส่ งออก
2. ทราบผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลทางด้านกฏหมาย กรณี
การบันทึกข้อมูลอินวอยซ์ หรื อใบขนสิ นค้าผิดพลาด
3. โทษทางแพ่ง และทางอาญา กรณี กระทําความผิดต่อกฏหมายศุลกากร
ความผิดโดยมีเจตนา และมิได้มีเจตนา มีโทษต่างกันอย่างไร
5. ทราบกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในธุ รกิจนําเข้า-ส่ งออก
6. ความรับผิดระหว่างผูป้ ระกอบการ-ตัวแทนออกของ และบุคคลที่ให้การ
สนับสนุนให้กระทําความผิด
7. ปรึ กษาแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ จากวิทยากรทางด้าน
กฏหมายของกรมศุลกากร ที่มีประสบการณ์โดยตรง
8. คดีที่พบในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paper less customs)
9. ตอบข้อซักถาม ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
“การลักลอบและหลีกเลีย่ งการผ่ านศุลกากรโดยถูกต้ อง มีบทลงโทษร้ ายแรง
ถึงขั้นปิ ดโรงงานและยกเลิกสิ ทธิประโยชน์ ต่างๆ”

วิทยากรโดย อ. ประพันธ์ พิสมยรมย์ (หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายฯ สํ านักกฎหมาย กรมศุลกากร)
สถานที่ ตึกใหม่ การท่าเรื อ อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5
กรุ ณา โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุ งไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง

กรุ ณาแฟ็ กซ์ ยืนยันไปที่ 02 249 1887 “เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม”
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มีความประสงค์จะจองเข้ าสัมมนา  ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -17.00 น.
โดย อ. ประพันธ์ พิสมยรมย์
ชื่ อ-นามสกุล

วันทีเ่ ข้ าฝึ กอบรม

จํานวนเงิน

อัตราค่ าสั มมนา ท่ านละ 2,000 บาท/วัน
กรุณา โอนเข้ าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ ไทย”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 249 9623,092-261-9572 แฟ็ กซ์ 02 249 1887
คุณหนิง, คุณโอม
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกให้ ท่านกรอกชื่ อ-ที่อยู่บริษัทฯ ให้ ชัดเจน แล้ วแฟ็ กซ์ สลิปโอนเงิน
ค่ าสั มมนาพร้ อม ภพ.20 ให้ กบั ทางสมาคมก่ อนวันสั มมนา อย่ างน้ อย 7 วัน

