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โครงการฝZกอบรมและสมัมนา 

หวัข\อ “ภาษาองักฤษสาํหรบังานตวัแทนออกของ (English For Customs Brokers)”  
วนัพฤหสับดทีี ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 26 
1.หลกัการ และเหตผุล 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปmนองคnกรศูนยnรวมของผู\ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐาน AEO และ 
ตัวแทนออกของท่ัวไปท่ีได\รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคnความรู\ และเผยแพรsประสบการณnอยsางมี
มาตรฐานในการปฎิบัติงานหลายๆด\านให\แกsสมาชิกอยsางตsอเน่ือง ความรู\และประสบการณnด\านหน่ึงคือ “ภาษาอังกฤษ”      ท่ีวิชาชีพน้ี 
มีการใช\ในการปฏิบัติงาน ท้ังการ พูด ฟ{ง อsาน และเขียน อยูsเสมอ  สมาคมฯเล็งเห็นวsา ความรู\และการใช\ภาษาอังกฤษเปmนสsวนหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญตsอการประกอบวิชาชีพ จึงได\จัดอบรมและสัมมนาในหัวข\อ English For Customs Brokers โดยมุsงหวังให\บุคลากรใน
หนsวยงานตัวแทนออกของ  มีความรู\ มีทักษะ สามารถสื่อสารโต\ตอบให\บรรลุผลตามเป}าประสงคn หรือให\บริการลูกค\าอยsางมี
ประสิทธิภาพ และยังเปmนการเตรียมความพร\อมในการเปลี่ยนแปลงสูsอนาคตในตลาด AEC 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได\จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรน้ีข้ึนมาในครั้งน้ี โดยมุsงหวังให\สมาชิกของสมาคมฯ 
สนับสนุนพนักงานในองคnกรของทsาน ให\ได\มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข\อ English For Customs Brokers เพ่ือให\เกิดประโยชนn
สูงสุด ตsอองคnกรของทsานตsอไป 
2.วตัถปุระสงคnการฝZกอบรมสมัมนา  
     1.เพ่ือให\ผู\เข\ารsวมสัมมนาได\รบัทราบถึงข้ันตอนในการเขียนอีเมลลn (Email Writing) 
     2.เพ่ือให\ผู\เข\ารsวมสัมมนาได\รบัทราบถึงข้ันตอนและวิธีการสั่งจองบริการหรือสินค\า (Booking) 
     3.เพ่ือให\ผู\เข\ารsวมรับทราบถึงเทคนิคการการให\บริการด\านข\อมลูแกsลูกค\า (Request for information) 
     4.เพ่ือให\ทราบถึงการรับข\อร\องเรียนจากลูกค\า (Complaints) 
     5.เพ่ือให\ทราบถึงการตอบข\อสงสัยหรือข\อซักถามกับลูกค\าได\  
     6.เพ่ือสามารถนําองคnความรู\ ความเข\าใจไปใช\ในชีวิตประจําวัน และถsายทอดให\ผู\อ่ืนได\รับรู\ 
     7.เพ่ือสร\างความพร\อมในการก\าวสูsความเปmนผู\นําท่ีดไีด\ในอนาคต 
3.รายละเอยีดของหลกัสตูร (รวม 3 ชัว่โมง) 

3.1 หมวดความรู\ท่ัวไป  
-การรับฟ{งบรรยายจากวิทยากร 
-การทําแบบทดสอบ/แบบฝZกหัด 
-การฝZกฟ{ง พูด อsาน เขียน 

4.ระยะเวลาการดาํเนนิการ 
การฝZกอบรมสมัมนา จะจัดข้ึนใน วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

5.สถานทีด่าํเนนิการจดัฝZกอบรมสมัมนา 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
 เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
6.คsาใช\จsายในการเข\ารsวมฝZกอบรมสมัมนา 
 -บริษัทสมาชิก   1,000 บาท  (หน่ึงพันบาทถ\วน) 
 -บริษัทท่ัวไป/บุคคลท่ัวไป  1,500 บาท  (หน่ึงพันห\าร\อยบาทถ\วน) 
7.วทิยากร 

อาจารยnนรศิรา เทพานนทn อาจารยnประจําสถาบันภาษา (RIL) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
8.ผู\รบัผดิชอบโครงการ / ตดิตsอสอบถาม 

ฝ�ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทn 02-661-4005-8 โทรสาร 02-661-4009 e-mail : seminar@tacba.or.th 
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แบบตอบรบัเข\ารsวมสมัมนา 
หวัข\อ “ภาษาองักฤษสาํหรบังานตวัแทนออกของ (English For Customs Brokers)” 
อาจารยnนรศิรา เทพานนทn อาจารยnประจาํสถาบนัภาษา (RIL) มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

วนัพฤหสับดทีี ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 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___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาท่ีสมาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       สsวนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตnสsวนตัวแนะนําให\จอดรถท่ี ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอยีดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจsายในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ท่ีอยูsเลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษี 0-1095-41000-11-7 
โอนเงินเข\าบัญชี ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ช่ือภาษาไทย : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 179-305-1333 
 

เมือ่ทsานดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ทีจ่sาย 
กรณุาแจ\งและนาํสsงใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่sายกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ที ่Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสsงแบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตsวนัทีท่าํการสมคัรจนถงึกsอนวนัอบรม 3 วนั ทาํการ 
 

สอบถามรายะเอยีดเพิม่เตมิได\ที ่: โทรศพัทn 02-661-4005-8 ฝ�ายฝZกอบรมและสมัมนา 
 

อตัราคsาลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชิก 1,000 บาท 

บรษิทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,500 บาท 
(ราคาดงักลsาวรวมภาษมีลูคsาเพิ่ม 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จsายได\ 3%) 


