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

จัดอบรม “เจาะลึก การผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร”
หัวข้ อ การสําแดงใบขนสินค้ าและการตรวจปล่ อยสินค้ าขาออก
วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้ทราบโครงสร้างการทํางานของการผ่านพิธีการ
แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs)
2. ทราบเงื่อนไขการตรวจสอบ และวิธีการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบตั ิที่กรมศุลกากรบังคับใช้ในปั จจุบนั
3. ทราบขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรก จนถึงขั้น ตอนสุ ดท้าย ทั้งขาเข้าและขาออก
4. ทราบวิธีปฏิบตั ิในการตรวจปล่อยสิ นค้า ในระบบพิธีการศุลกากร
แบบไร้เอกสาร ทางอากาศยาน
5. ทราบเหตุผลของการติด Profile ของกรมศุลกากร ซึ่ งท่านมิอาจ
ทราบได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะการติด Red Line ก่อนผ่านท่า
6. ทราบขอบเขตการบริ การ สําหรับพิธีการศุลกากรทางอากาศยาน
7. ทราบวิธีการติดต่อขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ กรณี ใบขนสิ นค้ามีปัญหา
8. ทราบวิธีการตัด Manifest ในเขต Free zone มีข้นั ตอนและวิธีบนั ทึก
ข้อมูลอย่างไร
9. ทราบภาพรวมในการผ่านพิธีการในเขตปลอดอากร (Free zone)
10. ภาพรวมการโอนย้ายของในประเทศเข้า-ออกจากเขตปลอดอากร
(INDIRECT)

วิทยากรโดย อ.ธีระบูล ธีรวัฒนวงศ์

และพร้ อมรับทราบปัญหาต่ างๆที่เกิดขึน้ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข เพื่อระบบทํางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ฝึกอบรม ตึกใหม่ การท่าเรื อ อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทรศัพท์ 02 249 9623
กรุณาแฟ็ กซ์ ยืนยันไปที่ 02 249 1887 “เพื่อยืนยันการเข้ าอบรม”
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มีความประสงค์จะจองเข้ าสัมมนา [ ] วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
โดย อ.ธีระบูล ธีรวัฒนวงศ์
ชื่ อ-นามสกุล

รายละเอียดผู้เข้ าฝึ กอบรม
วันทีเ่ ข้ าฝึ กอบรม

จํานวนเงิน

อัตราค่าสัมมนา ท่านละ 2,000 บาท/วัน

ฟรี อาหารกลางวัน และ อาหารว่ าง 2 เวลา (เช้ า-บ่ าย)

กรุ ณา โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุ งไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ โทรศัพท์ 02 249 9623 ,092-261-9572 , แฟ็ กซ์ 02 249 1887
คุณหนิง , คุณโอม
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกให้ ท่านกรอกชื่ อ-ที่อยู่บริษทั ฯ ให้ ชัดเจน แล้วแฟ็ กซ์ สลิปโอนเงิน
ค่าสัมมนาพร้ อม ภพ.20 ให้ กบั ทางสมาคมก่อนวันสั มมนา อย่ างน้ อย 7 วัน

