สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “การขนส^งสินค\าทางอากาศ และการควบคุมสินค\าอันตราย”
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการและเหตุผล
การขนส^งสิ นค\าโดยทางอากาศเปg นการขนส^งที่กําลังได\รับความนิยมอย^างแพร^หลายในประเทศต^าง ๆ มี การ
พั ฒ นาสนามบิ น พาณิ ช ยl ใ ห\ ทั น สมั ย และเพี ย งพอกั บ ความต\ อ งการ บริ ษั ท สร\ า งเครื่ อ งบิ น มี ก ารสร\ า งเครื่ อ งบิ น
ซึ่ ง มี ข นาดใหญ^ แ ละสมรรถภาพในการบิ น สู ง สามารถบรรจุ สิ น ค\ า และบรรทุ ก ผู\ โ ดยสารได\ ม ากขึ้ น มี เครื่ อ งมื อ
ในการขนส^งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส^งสินค\าดําเนินไปอย^างสะดวกและรวดเร็วจากผู\ส^งที่เมืองต\นทางไปยังเมือง
ผู\รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค\า อีกทั้งมาตราการในการปtองกันกรณีการขนว^งสินค\าอันตราย
ทางอากาศด\วย ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได\เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเปgนเรื่องที่น^าสนใจต^อผู\ประกอบการหลายท^าน
จึงได\จัดสัมมนาเพื่อความเข\าใจในหัวข\อนี้ขึ้นมา
2.หัวข\อบรรยาย
1.กิจกรรมและกระบวนการขนส^งทางอากาศ
2.ใบตราส^ง / ใบกํากับสินค\า AIR WAYBILL
3.การคํานวณค^าระวาง
4.บทบาทของการขนส^งทางอากาศ กับการค\าระหว^างประเทศ
5.ผู\ที่มีบทบาทในการขนส^งสินค\าทางอากาศ
6.ประเภทและกรณีที่ควรใช\การขนส^งสินค\าทางอากาศ
7.เส\นทางการขนส^งสินค\าทางอากาศ
8.การขนส^งต^อเนื่องหลายรูปแบบ
9.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
10.ความสามารถในการแข^งขันของผู\ประกอบการไทย
11.การควบคุมการขนส^งสินค\าอันตรายทางอากาศ
12.การลําเลียงสินค\าประเภทสินค\าอันตราย
13.ขั้นตอนและพิธีการศุลกากร ส^งของออก/นําของเข\าทางอากาศยานที่เกี่ยวข\อง
3.รายละเอียดของหัวข\อ (รวม 3 ชั่วโมง)
1. หมวดความรู\ทั่วไป
2. หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม)
4.กลุ^มเปtาหมาย
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสl ด\านการนําเข\าส^งออก ผู\ประกอบการทางอากาศ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และองคlกร
ในระบบสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
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5.ระยะเวลาดําเนินการ
การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
6.สถานที่จัด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
7.อัตราค^าลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ท^านแรก ราคาท^านละ 900 บาท
-บริษัทภายนอก/ บุคคลทั่วไป ราคาท^านละ 1,200 บาท
8.วิทยากร
คุณสมยศ ป|ดน\อย ผู\จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท^าอากาศยานไทย
9.ผู\รับผิดชอบโครงการ
ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทl : 02-661-4005-8
โทรสาร : 02-661-4009
E-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\าร^วมสัมมนา
หัวข\อ “การขนส^งสินค\าทางอากาศและการควบคุมสินค\าอันตราย”
(AIR FREIGHT AND DANGEROUS GOODS)
โดย คุณสมยศ ป|ดน\อย ผูจ\ ดั การแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมัน่ คงการบิน ท^าอากาศยานไทย

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นส^วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดต^อประสานงาน_______________________________________________ เบอรlโทรติดต^อ____________
ชื่อผู\เข\าร^วมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรlโทรติดต^อ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรlโทรติดต^อ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรlโทรติดต^อ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรlโทรติดต^อ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรlโทรติดต^อ___________________

อัตราค^าลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 900 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,200 บาท
(ราคาดังกล^าวรวมภาษีมูลค^าเพิม่ 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จ^ายได\ 3%)
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาทีส่ มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
ส^วนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตlส^วนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจ^ายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู^เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7
โอนเงินเข\าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333

เมือ่ ท^านดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ า^ ย
กรุณาแจ\งและนําส^งใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ า^ ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาส^งแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แต^วนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงก^อนวันอบรม 3 วัน ทําการ
หากส^งแบบตอบรับแล\ว แต^ไม^ทาํ การชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทางสมาคมฯ จะตัดชือ่ อกโดยไม^แจ\งให\ทราบล^วงหน\า
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทl 02-661-4005-8 ฝ}ายฝZกอบรมและสัมมนา
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