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

“เจาะลึก การเตรียมตัวเป็ นผ้ ปู ระกอบการระดับมาตรฐาน AEO”
วันเสาร์ ที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

วัตถุประสงค์ ของการจัดฝึ กอบรม
AEO คือ อะไร ?
การเตรียมตัวเป็ นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO
ผู้ประกอบการทีส่ มัครเป็ น AEO จะต้ องเตรียมความ
พร้ อมของสถานประกอบการของตนเองอย่ างไร
คุณสมบัติ ของผู้นําของเข้ า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐาน
AEO
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและสิ ทธิพเิ ศษของผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐาน AEO
สิ ทธิในการใช้ หลักประกันในการเป็ นผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐาน AEO แทนการวางหลักประกันในการถ่ ายลํา
และผ่ านแดน
สิ ทธิพเิ ศษด้ านคดีภายใต้ เงื่อนไขทีก่ รมศุลกากรกําหนด
สิ ทธิพเิ ศษอื่นๆทีพ่ งึ มีตามทีอ่ ธิบดีกรมศุลกากรประกาศ
กําหนด

วิทยากรโดย อ.โสพิศ บุญญานิตย์

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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จํานวนเงิน

อัตราค่าสัมมนา ท่านละ 1,400 บาท

ฟรี อาหารกลางวัน และ อาหารว่ าง (เช้ า)
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