
Commission on Commercial Law & Practice ร่วมกบั Commission on Customs & Trade Facilitation ของ ICC
Thailand มีก ำหนดจดัสัมมนำในหัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัตภิายใต้กฎว่า
ด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ 14 FTA ของไทย” ข้ึน เพื่อให้ควำมรู้แก่ ผู้ประกอบกำร ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก และ SME ใน
เรื่องกฎว่ำด้วยถิน่ก ำเนดิสินค้ำ (Rules of Origin) ทุกรูปแบบ ที่ต้องใช้ในทำงปฏบิัติจรงิ เพือ่ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถวำง
แผนกำรผลิตและกำรส่งออกไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดเวลำ และลดต้นทุนค่ำใช้จำ่ยในกำรท ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

• สำมำรถใช้สิทธิประโยชนภ์ำยใต้ 14 FTA ในทำงปฏิบติัไดอ้ย่ำงถูกต้อง
ทั้งด้ำนกำรน ำเข้ำและส่งออก

• แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรใช้สิทธิ FTA 

• ใช้วำงแผนกำรค้ำภำยใต้กำรใช้สิทธ ิFTA ในทำงปฏิบติัไดจ้ริง 

• แนวทำงกำรใช้สิทธ ิFTA เพื่อเชื่อมโยงกับสิทธปิระโยชนอ์ื่น ๆ เช่น 

Free Zone

• แนวทำงปฏบิติัเพื่อปอ้งกันกำร Post Review และ Post Audit จำก

หน่วยงำนรำชกำร

• เตรียมควำมพร้อมที่จะรองรบั FTA ใหม่ ๆ เช่น RCEP, CP-TPP

บุคคลที่ควรเข้าร่วมสัมมนา 

✓ ผู้น ำเข้ำ - ส่งออก 
✓ ผู้ผลิต 
✓ นักศึกษำ/นักวิชำกำรดำ้นกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ 
✓ ผู้สนใจที่ต้องกำรทรำบข้อเท็จจรงิที่

ถูกต้องของเขตกำรค้ำเสรี

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.45 น.
(ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

สัมมนา (on-line)
“กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัติภายใต้กฎว่าด้วย

ถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ 14 FTA ของไทย”

คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
อดีตนักวิชำกำรศุลกำกร 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ กรมศุลกำกร

▪ อดีตข้ำรำชกำรต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ เจ้ำหน้ำที่ประเมินอำกร 
นักวิชำกำรศุลกำกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ กรมศุลกำกร 

▪ อดีตหัวหน้ำฝ่ำยกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำและผู้อ ำนวยกำรส่วนคืนอำกร
มำตรำ 19 ทวิ กรมศุลกำกร 

▪ หัวหน้ำทีมเจรจำกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำและระเบียบปฏิบัติฯ ภำยใต้ 
FTA ของ ASEAN / ASEAN-China ASEAN-Korea/ ASEAN-
India/ ASEAN-HK/ ASEAN-Australia-New-Zealand/ RCEP, 
ผู้ช่วยทีมเจรจำ Thai-India, Thai-Australia, Thai-Japan, ASEAN-
Japan, Thai-New-Zealand

วิทยากร



08.30 น. ผู้ร่วมสัมมนาพร้อมกันในหอ้งสมัมนา Zoom

08.35 – 10.15 น. หัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทุกรูปแบบ ที่ต้องใช้ในทางปฏิบัต”ิ

10.15 – 10.25 น. Break

10.25 – 12.00 น. หัวข้อ “กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทุกรูปแบบ ที่ต้องใช้ในทางปฏิบัติ”  
(ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 14.50 น. หัวข้อ 
- การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง 
- รายละเอียดด้านเอกสารส าคัญต่าง ๆ 

14.50 – 15.00 น. Break

15.00 – 16.30 น. หัวข้อ
- รายละเอียดด้านเอกสารส าคัญต่าง ๆ (ต่อ)
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเชื่อมโยงการใช้ FTA กับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

16.30 – 16.45 น. ถำม – ตอบ

ก าหนดการและแบบฟอร์มลงทะเบียน

รายละเอียดผู้เข้าสัมมนา:

ช่ือ-นามสกุล: 

ต าแหน่ง: บริษัท: 

ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ: 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารสัมมนา (ICC Thailand จะจัดส่งเอกสำรสัมมนำและลิงค์ให้แก่ผู้เข้ำร่วมก่อนกำรจัดสัมมนำ)

มือถือ: E-mail: _________________________________________

รายละเอียดการลงทะเบียน:  

❑ สมาชิก ICC Thailand / หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/    

สมาคมธนาคารไทย: 2,200.00 บาท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,354 บำท)

❑ บุคคลทั่วไป: 2,600.00  บาท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,782 บำท)

รายละเอียดการช าระเงิน:

 โอนเงิน ช่ือบัญชี: สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย (ICC)
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำเสำชิงช้ำ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 004-2-31368-8 

 ช าระโดยเช็ค สั่งจ่ำย “สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย (ICC)”

** ก าหนดปิดรับลงทะเบียนและช าระเงินวันที่ 20 กันยายน 2564 **

กรุณำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ี Email: sirikorn@iccthailand.or.th หรือ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ICC Thailand
โทร. 02 018 6888 ต่อ 4210 

หมายเหตุ:   ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจะต้องลงทะเบียนและช ำระเงินค่ำสัมมนำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

mailto:sirikorn@iccthailand.or.th

