
     วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จ านวน 80 ราย  

   วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  จ านวน 80 ราย 

โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตักิาร “การรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าด้วยตนเอง  
(Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน” 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ป ีกรมศุลกากร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ติดต่อ: คุณปทดิา 02-667-7000 ต่อ 20-5981, คุณสราวุธ 02-667-7000 ต่อ 20-5810  

เนื่องจากมีที่น่ังจ านวนจ ากัด จึงขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ประกอบการ 
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 80 ท่านแรก/รุ่น และไม่เกิน 2 ท่าน/บริษัท เท่าน้ัน !!! 

ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ทาง www.customs.go.th   

 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าร่วมสัมมนา วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 ทาง www.customs.go.th 

ลงทะเบยีนส ารองที่นั่งได้ที ่QR code 

รุ่นที่ 1  

รุ่นที่ 2  



 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ด้วยตนเอง  
(Self–Certification System โครงกำรที่ 1 และ 2) ของอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎำคม 2561  

เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  การบรรยายความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ส าคัญแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO)  

                                         และรายละเอียดโครงการน าร่องการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง           
                                            โครงการที่ 1 และ 2   

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติท ากรณีศึกษา และน าเสนอผลจากกรณีศึกษา 

 
วันอังคำรที่ 10 กรกฎำคม 2561 

เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  การบรรยายความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ส าคัญแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO)  

                                          และรายละเอียดโครงการน าร่องการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง           
                                         โครงการที่ 1 และ 2 (ต่อ) 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติท ากรณีศึกษา น าเสนอผลจากกรณีศึกษา  

                                            และถาม – ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ 
 
หมำยเหตุ  :  รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ด้วยตนเอง  

(Self–Certification System โครงกำรที่ 1 และ 2) ของอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎำคม 2561  
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  การบรรยายความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ส าคัญแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO)  

                                          และรายละเอียดโครงการน าร่องการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง           
                                             โครงการที่ 1 และ 2   

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติท ากรณีศึกษา และน าเสนอผลจากกรณีศึกษา 
 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  การบรรยายความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ส าคัญแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO)  

                                          และรายละเอียดโครงการน าร่องการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง           
                                         โครงการที่ 1 และ 2 (ต่อ) 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติท ากรณีศึกษา น าเสนอผลจากกรณีศึกษา  

                                             และถาม – ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ 
 
หมำยเหตุ  :  รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.  
 


