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โครงการฝZกอบรมและสัมมนา 
หัวข\อ “ความรู\เกีย่วกบัพธีิสาร ฉบบัที ่1 เพือ่แก\ไขความตกลงทางการค\าอาเซยีน (ATIGA)” 

วันองัคารที ่20 ตลุาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสขุมุวทิ 26 

 

1.หลักการและเหตุผล 
 ความตกลงการค\าสินค\าของอาเซียน หรือ ATIGA เปkนความตกลงท่ีเกิดข้ึนภายในแผน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ภายใต\วัตถุประสงคtท่ีต\องการให\อาเซียนเปkนตลาดเดียวและ เปkนฐานการผลิตรuวมกัน โดย 
ATIGA เปkนความตกลงที่มีพัฒนาการมาจากความตกลงทางการค\าตuาง ๆ ของ อาเซียน โดยมีความตกลงวuาด\วยการใช\
อัตราภาษีพิ เศษท่ีเทuากัน สําหรับเขตการค\าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential 
Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area/CEPT) เปkนกลไก สําคัญในการให\สิทธิประโยชนtทางภาษีศุลกากร
ระหวuางกันในลักษณะตuางตอบแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขuงขันของอาเซียน ซึ่งตuอมาอาเซียนได\ปรับปรุง
ความตกลง CEPT ให\ทันสมัย พร\อมทั้งรวบรวมพิธีสาร และความตกลงตuาง ๆ ให\รวมอยูuในความตกลงฉบับเดียวกัน ทํา
ให\เกิดเปkนความตกลงวuาด\วยการค\าสินค\า (ASEAN Trade in Goods Agreement) เรียกยuอวuา ATIGA ซึ่งมีผลบังคับใช\
เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ มีเน้ือหาครอบคลุมการลดภาษีการจํากัดมาตรการที่ไมuใชuภาษีการอํานวยความสะดวก
ทางการค\า ฯลฯ ป�จจุบันได\มีการแก\ไขพิธีสาร ฉบับท่ี 1 เพื่อความตกลงทางการค\าอาเซียน (ATIGA) ข้ึน ทางสมาคม 
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ีจึงได\จัดสัมมนาเพื่อความเข\าใจของผู\ประกอบการในหัวข\อน้ีขึ้นมา 
 

2.หัวข\อบรรยาย 
1.ประกาศกรมศุลกากรที่เก่ียวข\องกับการใช\สิทธิภายใต\ความตกลงการค\าสินค\าของอาเซียน (ATIGA) (ป�จจุบัน) 
2.พิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก\ไขความตกลงการค\าสินค\าของอาเซียน (ATIGA) (OCP ฉบับใหมu) 
3.การใช\หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค\าแบบ Back-to-Back ควบคูuการซื้อขายผuานประเทศท่ีสาม  
(Third Country Invoicing) 
4.โครงสร\างประกาศกรมศุลกากรเร่ืองหลักเกณฑtและพิธีการการยกเว\นอากรและลดอัตราอากร 
สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน ฉบับใหมu 
5.การใช\ Invoice ในประเทศ  ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอใช\สิทธิ FTA  
ตามประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2563 

 

3.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 3 ชั่วโมง) 
 1.  หมวดความรู\ท่ัวไป 
 2.  หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 

4.กลุuมเป�าหมาย 
 ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสt ด\านการนําเข\าสuงออก ผู\ประกอบการ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคtกรในระบบ
สมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  
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5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดข้ึนใน วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

6.สถานที่จัด 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 

7.อัตราคuาลงทะเบียน 
 -บริษัทสมาชิก ทuานแรก ราคาทuานละ 1,200 บาท ทuานตuอๆไป 1,000 บาท 
 -บริษัทภายนอก/ บุคคลท่ัวไป ราคาทuานละ 1,500 บาท 
8.วิทยากร 
 คุณสมบูรณtพงษt  พุกกะเวส  ผู\เช่ียวชาญด\านกฎวuาด\วยถ่ินกําเนิดสินค\า และสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
 

10.ผู\รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ�ายฝZกอบรมและสัมมนา 
 โทรศัพทt : 02-661-4005-8 
 โทรสาร  : 02-661-4009 
 E-mail   : seminar@tacba.or.th  
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แบบตอบรับเข\ารuวมสัมมนา 

หัวข\อ “ความรู\เก่ียวกับพิธีสาร ฉบบัที ่1 เพือ่แก\ไขความตกลงทางการค\าอาเซียน (ATIGA)” 
โดยคณุสมบรูณtพงษt  พกุกะเวส ผู\เชี่ยวชาญด\านกฎวuาด\วยถ่ินกําเนิดสินค\า และสิทธพิเิศษทางภาษอีากร 

วันอังคารที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 26 

 

ช่ือบริษัท/ห\างหุ\นสuวนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________ 
ช่ือผู\ติดตuอประสานงาน_______________________________________________ เบอรtโทรติดตuอ____________ 
ช่ือผู\เข\ารuวมอบรมและสัมมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตuอ___________________ 
2.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตuอ___________________ 
3.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตuอ___________________ 
4.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตuอ___________________ 
5.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรtโทรติดตuอ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาทีส่มาคม แนะนาํให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       สuวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตtสuวนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอียดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจuายในนาม ช่ือภาษาองักฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูuเลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจาํตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7 
โอนเงินเข\าบัญชี ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333 
 

เมือ่ทuานดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ท่ีจuาย 
กรณุาแจ\งและนาํสuงใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่uายกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ท่ี Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสuงแบบตอบรับ และชาํระเงนิได\ตัง้แตuวนัทีทํ่าการสมคัรจนถงึกuอนวนัอบรม 3 วนั ทําการ 
หากสuงแบบตอบรบัแล\ว แตuไมuทาํการชําระเงนิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ทางสมาคมฯ จะตดัชือ่อกโดยไมuแจ\งให\ทราบลuวงหน\า 

 
สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัทt 02-661-4005-8 ฝ�ายฝZกอบรมและสมัมนา 

อตัราคuาลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชกิ 1,200 บาท ทuานตuอๆไป 1,000 บาท 

บริษทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,500 บาท 
(ราคาดังกลuาวรวมภาษมีูลคuาเพิม่ 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จuายได\ 3%) 


