สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “การขนส^งสินค\าทางทะเล (SEA FREIGHT)”
วันอาทิตยcที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการและเหตุผล
การขนส^งสินค\าทางทะเล เปkนส^วนประกอบที่สําคัญส^วนหนึ่งของ ระบบการค\าระหว^างประเทศ ทั้งในอดีต ปpจจุบัน และใน
อนาคต เพราะเปkนเพียงการขนส^งชนิดเดียวที่ขนสินค\าได\คราวละมากๆ และค^าระวางมีราคาถูกกว^าการขนส^งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส^ง
สินค\าทั้งขาเข\าและขาออกของไทยเปkนการขนส^งทางทะเลเปkนส^วนใหญ^ ดังนั้นการขนส^งสินค\าทางทะเลจึงเปkนปpจจัยทีม่ ีอิทธิพลต^อ
ความสามารถในการแข^งขันทางการค\าในตลาดโลก ดังนั้นผู\ที่เกี่ยวข\องกับการนําเข\าและส^งออกสินค\าจึงควรจะศึกษาและทําความเข\าใจใน
องคcประกอบต^างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส^งสินค\าทางทะเล ทัง้ นี้ทางสมาคมฯ ได\เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ซงึ่ ถือเปkนเรื่องที่น^าสนใจ
ต^อผู\ประกอบการหลายท^าน จึงได\จัดสัมมนาเพื่อความเข\าใจในหัวข\อนี้ขึ้นมา
2.หัวข\อบรรยาย
1.ความสําคัญของการขนส^งทางทะเล ผู\ที่เกี่ยวข\อง และผู\ให\บริการขนส^งสินค\าทางเรือ
2.ระบบการขนส^งทางทะเลกับการค\าระหว^างประเทศ
3.ประเภทเรือสินค\า (VESSEL)
4.บทบาทและหน\าที่ของผู\ให\บริการขนส^งสินค\าทางทะเล
5.ประเภทการบริการการขนส^งทางทะเลแบบตู\คอนเทนเนอรc (LCL/FCL/FRRFER)
6.เส\นทางการขนส^งสินค\า และการขนส^งต^อเนื่องหลายรูปแบบ
7.เอกสารที่ใช\ในการขนส^งทางทะเล
8.พระราชบัญญัติการขนส^งทางทะเล
9.ประเภทของท^าเรือ และองคcประกอบของท^าเรือ
10.พิธีการศุลกากร ส^งของออก/นําของเข\าทางทะเลที่เกี่ยวข\อง
3.กลุ^มเป|าหมาย
ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสc ด\านการนําเข\าส^งออก ผู\ประกอบการทางทะเล ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และองคcกรในระบบสมาชิก
ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
4.ระยะเวลาดําเนินการ
การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันอาทิตยcที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
5.สถานที่จัด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
6.อัตราค^าลงทะเบียน
-บริษัทสมาชิก ท^านแรก ราคาท^านละ 900 บาท
-บริษัทภายนอก/ บุคคลทั่วไป ราคาท^านละ 1,200 บาท
7.วิทยากร
อ.ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ อาจารยcประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว^างประเทศ โลจิสติกสcและการขนส^ง
คณะพาณิชยศาสตรc และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรc
8.ผู\รับผิดชอบโครงการ
ฝ•ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทc : 02-661-4005-8 โทรสาร : 02-661-4009 E-mail : seminar@tacba.or.th
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
98 Athakavi Building, Floor 4 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2 661-4005-8 Fax. +66 2 661 - 4009 ,E - mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
แบบตอบรับเข\าร^วมสัมมนา
หัวข\อ “การขนส^งสินค\าทางทะเล (SEA FREIGHT)”
โดย อ.ดร.อรุณี ตันวิสทุ ธิ์ อาจารยcประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว^างประเทศ โลจิสติกสcและการขนส^ง
คณะพาณิชยศาสตรc และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรc
วันอาทิตยcที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26

ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นส^วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดต^อประสานงาน_______________________________________________ เบอรcโทรติดต^อ____________
ชื่อผู\เข\าร^วมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต^อ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต^อ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต^อ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต^อ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต^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\ที่เดินทางโดยรถยนตcส^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 : โทรศัพทc 02-661-4005-8 ฝ•ายฝZกอบรมและสัมมนา
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