สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “ภาษาอังกฤษสําหรับงานตัวแทนออกของ (English For Customs Brokers)”
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.หลักการ และเหตุผล
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปmนองคnกรศูนยnรวมของผู\ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐาน AEO และ
ตัวแทนออกของทั่วไปที่ได\รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีนโยบายที่จะพัฒนาองคnความรู\ และเผยแพรsประสบการณnอยsางมี
มาตรฐานในการปฎิบัติงานหลายๆด\านให\แกsสมาชิกอยsางตsอเนื่อง ความรู\และประสบการณnด\านหนึ่งคือ “ภาษาอังกฤษ” ที่วิชาชีพนี้
มีการใช\ในการปฏิบัติงาน ทั้งการ พูด ฟ{ง อsาน และเขียน อยูsเสมอ สมาคมฯเล็งเห็นวsา ความรู\และการใช\ภาษาอังกฤษเปmนสsวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญ ตsอการประกอบวิชาชีพ จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อ English For Customs Brokers โดยมุsงหวังให\ บุค ลากรใน
หนs ว ยงานตั ว แทนออกของ มี ค วามรู\ มี ทั ก ษะ สามารถสื่ อ สารโต\ ต อบให\ บ รรลุ ผ ลตามเป} าประสงคn หรื อให\ บ ริ ก ารลู ก ค\ าอยs างมี
ประสิทธิภาพ และยังเปmนการเตรียมความพร\อมในการเปลี่ยนแปลงสูsอนาคตในตลาด AEC
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได\จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมุsงหวังให\สมาชิกของสมาคมฯ
สนับสนุนพนักงานในองคnกรของทsาน ให\ได\มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข\อ English For Customs Brokers เพื่อให\เกิดประโยชนn
สูงสุด ตsอองคnกรของทsานตsอไป
2.วัตถุประสงคnการฝZกอบรมสัมมนา
1.เพื่อให\ผู\เข\ารsวมสัมมนาได\รบั ทราบถึงขั้นตอนในการเขียนอีเมลลn (Email Writing)
2.เพื่อให\ผู\เข\ารsวมสัมมนาได\รบั ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการสั่งจองบริการหรือสินค\า (Booking)
3.เพื่อให\ผู\เข\ารsวมรับทราบถึงเทคนิคการการให\บริการด\านข\อมูลแกsลูกค\า (Request for information)
4.เพื่อให\ทราบถึงการรับข\อร\องเรียนจากลูกค\า (Complaints)
5.เพื่อให\ทราบถึงการตอบข\อสงสัยหรือข\อซักถามกับลูกค\าได\
6.เพื่อสามารถนําองคnความรู\ ความเข\าใจไปใช\ในชีวิตประจําวัน และถsายทอดให\ผู\อื่นได\รับรู\
7.เพื่อสร\างความพร\อมในการก\าวสูsความเปmนผู\นําที่ดไี ด\ในอนาคต
3.รายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 ชัว่ โมง)
3.1 หมวดความรู\ทั่วไป
-การรับฟ{งบรรยายจากวิทยากร
-การทําแบบทดสอบ/แบบฝZกหัด
-การฝZกฟ{ง พูด อsาน เขียน
4.ระยะเวลาการดําเนินการ
การฝZกอบรมสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
5.สถานทีด่ าํ เนินการจัดฝZกอบรมสัมมนา
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
6.คsาใช\จาs ยในการเข\ารsวมฝZกอบรมสัมมนา
-บริษัทสมาชิก
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ\วน)
1,500 บาท (หนึ่งพันห\าร\อยบาทถ\วน)
-บริษัททั่วไป/บุคคลทั่วไป
7.วิทยากร
อาจารยnนริศรา เทพานนทn อาจารยnประจําสถาบันภาษา (RIL) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8.ผูร\ บั ผิดชอบโครงการ / ติดตsอสอบถาม
ฝ‚ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทn 02-661-4005-8 โทรสาร 02-661-4009 e-mail : seminar@tacba.or.th

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท 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
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แบบตอบรับเข\ารsวมสัมมนา
หัวข\อ “ภาษาอังกฤษสําหรับงานตัวแทนออกของ (English For Customs Brokers)”
อาจารยnนริศรา เทพานนทn อาจารยnประจําสถาบันภาษา (RIL) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสsวนจํากัด_________________________________________ลําดับสมาชิก______________
ชื่อผู\ติดตsอประสานงาน____________________________________________ เบอรnโทรติดตsอ____________
ชื่อผู\เข\ารsวมอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรnโทรติดตsอ___________________
2.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรnโทรติดตsอ___________________
3.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรnโทรติดตsอ___________________
4.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรnโทรติดตsอ___________________
5.ชื่อ-นามสกุล____________________________________________เบอรnโทรติดตsอ___________________

อัตราคsาลงทะเบียน
บริษทั สมาชิก 1,000 บาท
บริษทั ภายนอก / บุคคลทัว่ ไป 1,500 บาท
(ราคาดังกลsาวรวมภาษีมลู คsาเพิ่ม 7% แล\ว และสามารถ หัก ณ ที่จาs ยได\ 3%)
***หมายเหตุ การเดินทางมาสัมมนาทีส่ มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT
สsวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตnสวs นตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจsายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูsเลขที่ 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 ทsานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\ว และมีหกั ณ ทีจ่ าs ย
กรุณาแจ\งและนําสsงใบการชําระเงินและใบหัก ณ ทีจ่ าs ยกลับมายังสมาคมพร\อมกัน ที่ Email : seminar@tacba.or.th
กรุณาสsงแบบตอบรับ และชําระเงินได\ตงั้ แตsวนั ทีท่ าํ การสมัครจนถึงกsอนวันอบรม 3 วัน ทําการ
สอบถามรายะเอียดเพิม่ เติมได\ที่ : โทรศัพทn 02-661-4005-8 ฝ‚ายฝZกอบรมและสัมมนา

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท 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

