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หัวข1อ “การทําสัญญาการค1าระหว4างประเทศ

วันศุกร7ที่ 17
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

1.กหลักการ และเหตุผล 
กกกกกกการติดต'อค*าขายกับต'างประเทศ และการลงทุนระหว'างประเทศต'างประเทศมีการขยายตัวมากข้ึน เม่ือมี
การติดต'อค*าขายกับต'างประเทศและธุรกิจจะประสบความสําเร็จได* 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข*องภายในประเทศและกฎหมายระหว'างประเทศ ท้ังนี้เพ่ือให*การประกอบธุรกิจเกิดความสะดวก
ราบรื่น ลดปKญหาในทางปฎิบัติและข*อโตแย*งทางธุรกิจ
 ในสัมมนาครั้งนี้เน*นการทําความเข*าใจการค*าระหว'างประเทศ การทําสัญญาซ้ือขายระ
ปOองกันความเสี่ยงในการเกิดข*อพิพากษาทางการค*า
กกกกก สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได*จัด
ไปตามความคาดหมายข*างต*นให*แก'ผู*ท่ีสนใจเข*าร'วม
 

2.กวัตถุประสงค7การฝ?กอบรมสัมมนา
1. เพ่ือให*ทราบถึงความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ
2. เพ่ือให*ทราบการค*าระหว'างประเทศ กับสัญญาซ้ือขาระหว'างประเทศ
3. เพ่ือให*ทราบประเภทของสัญญาท่ีเก่ียวข*องกับการซ้ือขายระหว'างประเทศ
4. เพ่ือให*ทราบกฎหมายท่ีใช*บังคับในการซ้ือขายระหว'างประเทศ 
5. เพ่ือให*ทราบสัญญษซ้ือขายระหว'างประเทศในมุมมองของศุลกากร
6. เพ่ือให*ทราบถึงข*อกําหนดในการส'งมอบสินค*า หรือเง่ือนไขการส'งมอบสินค*า 
7. เพ่ือเปWดโอกาสให*ผู*เข*าร'วมสัมมนาได* ซักถาม แลกเปลี่ยน 
8. เพ่ือสามารถนําองคXความรู* ความเข*าใจไปใช*ใน
9. เพ่ือสร*างความพร*อมในการก*าวสู'ความเปYนผู*นําท่ีดีได*ในอนาคต
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โครงการฝ?กอบรมและสัมมนา 

การทําสัญญาการค1าระหว4างประเทศ,เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า 
(Contract & Incoterm 2010)” 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ารติดต'อค*าขายกับต'างประเทศ และการลงทุนระหว'างประเทศต'างประเทศมีการขยายตัวมากข้ึน เม่ือมี
การติดต'อค*าขายกับต'างประเทศและธุรกิจจะประสบความสําเร็จได* ผู*ประกอบการต*องคํานึงถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข*องภายในประเทศและกฎหมายระหว'างประเทศ ท้ังนี้เพ่ือให*การประกอบธุรกิจเกิดความสะดวก
ราบรื่น ลดปKญหาในทางปฎิบัติและข*อโตแย*งทางธุรกิจ 

ในสัมมนาครั้งนี้เน*นการทําความเข*าใจการค*าระหว'างประเทศ การทําสัญญาซ้ือขายระ
ปOองกันความเสี่ยงในการเกิดข*อพิพากษาทางการค*า 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได*จัดอบรมสัมมนาในหัวข*อนี้ข้ึนโดยมุ'งหวังให*เกิดการ
ให*แก'ผู*ท่ีสนใจเข*าร'วม 

วัตถุประสงค7การฝ?กอบรมสัมมนา  
เพ่ือให*ทราบถึงความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ

การค*าระหว'างประเทศ กับสัญญาซ้ือขาระหว'างประเทศ  
เพ่ือให*ทราบประเภทของสัญญาท่ีเก่ียวข*องกับการซ้ือขายระหว'างประเทศ 

หมายท่ีใช*บังคับในการซ้ือขายระหว'างประเทศ  
สัญญษซ้ือขายระหว'างประเทศในมุมมองของศุลกากร 

เพ่ือให*ทราบถึงข*อกําหนดในการส'งมอบสินค*า หรือเง่ือนไขการส'งมอบสินค*า Incoterms
เพ่ือเปWดโอกาสให*ผู*เข*าร'วมสัมมนาได* ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
เพ่ือสามารถนําองคXความรู* ความเข*าใจไปใช*ในองคXกร และถ'ายทอดให*ผู*อ่ืนได*รับรู*
เพ่ือสร*างความพร*อมในการก*าวสู'ความเปYนผู*นําท่ีดีได*ในอนาคต 
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เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า 

00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26  

ารติดต'อค*าขายกับต'างประเทศ และการลงทุนระหว'างประเทศต'างประเทศมีการขยายตัวมากข้ึน เม่ือมี
ผู*ประกอบการต*องคํานึงถึงกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข*องภายในประเทศและกฎหมายระหว'างประเทศ ท้ังนี้เพ่ือให*การประกอบธุรกิจเกิดความสะดวก

ในสัมมนาครั้งนี้เน*นการทําความเข*าใจการค*าระหว'างประเทศ การทําสัญญาซ้ือขายระหว'างประเทศ เพ่ือ

โดยมุ'งหวังให*เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือให*ทราบถึงความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ 

Incoterms 
และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

และถ'ายทอดให*ผู*อ่ืนได*รับรู* 
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3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 

3.1 หมวดความรู*ท่ัวไป  
 -   การรับฟKงบรรยายจากวิทยากร
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม

       -  WORKSHOP 
-  การมีส'วนร'วมในการแสดงความคิดเห็น

4.กกลุ4มเป̂าหมาย 
dddddddผู*ปฎิบัติงานด*านโลจิสติกสX
สมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

5.กระยะเวลาการดําเนินการ 
dddddddการฝpกอบรมสัมมนา จะจัดข้ึน

6.กสถานท่ีดําเนินการจัดฝ?กอบรมสัมมนา
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น

7.กค4าใช1จ4ายในการเข1าร4วมฝ?กอบรมสัมมนา
Ddddddd-  บริษัทสมาชิก   
 -  บริษัทท่ัวไป/บุคคลท่ัวไป                 

8.กวิธีการฝ?กอบรมสัมมนา 
Ddd.ddรูปแบบการบรรยายในห*องเรียน เปYนภาคทฤษฎี และภาค
สัมมนา ได*สอบถามข*อสงสัย และปKญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 

9.กการประเมินผลโครงการฝ?กอบรม
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณX
2. การฝpกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น
3. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท*ายหลักสูตร
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3 ช่ัวโมง) 

การรับฟKงบรรยายจากวิทยากร 
พิจารณาตามความเหมาะสม) 

การมีส'วนร'วมในการแสดงความคิดเห็น 

ด*านโลจิสติกสX ด*านการนําเข*า-ส'งออก และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคXกรในระบ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  

จัดข้ึนใน วันศุกรXท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09

สถานท่ีดําเนินการจัดฝ?กอบรมสัมมนา 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 

ค4าใช1จ4ายในการเข1าร4วมฝ?กอบรมสัมมนา 
  1,500 บาท  (หนึ่งพันห*าร*อยบาทถ*วน

บุคคลท่ัวไป                 2,000 บาท  (สองพันบาทถ*วน) 

รูปแบบการบรรยายในห*องเรียน เปYนภาคทฤษฎี และภาคฝpกการปฎิบัติ เพ่ือให*ผู*เข*าร'วม
ได*สอบถามข*อสงสัย และปKญหาท่ีเกิดข้ึนกับ วิทยากรได*ตรงจุด 

การประเมินผลโครงการฝ?กอบรม 
การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณX และเข*าถึงผู*เข*าสัมมนาทุกท'าน  
การฝpกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น 
แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท*ายหลักสูตร 
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ท่ีสนใจ และองคXกรในระบบ

09.00-12.00 น. 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

บาทถ*วน) 

ปฎิบัติ เพ่ือให*ผู*เข*าร'วมฝpกอบรม 
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10.กผลท่ีคาดว4าจะได1รับจากการฝ?กอบรม
 องคXกร และบุคลการเข*าใจและทราบถึงรายละเอียดต'างๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม และการแก*ไข
ได*อย'างตรงจุด และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได*อย'างถูกต*องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

11.กวิทยากร 
คุณสันติชุม  ศรีรัญเพชร 
นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ

12.กผู1รับผิดชอบโครงการ / ติดต4อสอบถาม
กกกกกกก     ฝwายฝpกอบรมและสัมมนา
        โทรศัพทX 02-661-4005
        โทรสาร 02-661-4009

       e-mail : seminar@tacba.or.th
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จากการฝ?กอบรมสัมมนา 
องคXกร และบุคลการเข*าใจและทราบถึงรายละเอียดต'างๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม และการแก*ไข

และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได*อย'างถูกต*องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการพิเศษ 

ติดต4อสอบถาม 
สัมมนา  
4005-8  

4009 
mail : seminar@tacba.or.th 
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องคXกร และบุคลการเข*าใจและทราบถึงรายละเอียดต'างๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม และการแก*ไขปKญหา
และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได*อย'างถูกต*องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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หัวข1อ “การทําสัญญาการค1าระหว4างประเทศ

วันศุกร7ที่ 17
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
 

09.00-10.30 น.  บรรยายเรื่อง
ความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ
การค*าระหว'างประเทศ กับสัญญาซ้ือขาระหว'างประเทศ 
ประเภทของสัญญาท่ีเก่ียวข*องกับการซ้ือขายระหว'างประเทศ

 
 

 10.30-10.45 น.  พักทานอาหารว'าง
    

10.45-12.00 น.  บรรยายเรื่อง
กฎหมายท่ีใช*บังคับในการซ้ือขายระหว'างประเทศ 
สัญญษซ้ือขายระหว'างประเทศในมุมมองของศุลกากร
ข*อกําหนดในการส'งมอบสินค*า หรือเง่ือนไขการส'งมอบสินค*า 
 
ซักถาม
ถาม

   ปWดการอบรมและสัมมนา

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey
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กําหนดการฝ?กอบรมและสัมมนา 
การทําสัญญาการค1าระหว4างประเทศ,เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า 

(Contract & Incoterm 2010)” 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

บรรยายเรื่อง 
ความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ
การค*าระหว'างประเทศ กับสัญญาซ้ือขาระหว'างประเทศ 
ประเภทของสัญญาท่ีเก่ียวข*องกับการซ้ือขายระหว'างประเทศ

พักทานอาหารว'าง 

บรรยายเรื่อง 
กฎหมายท่ีใช*บังคับในการซ้ือขายระหว'างประเทศ  
สัญญษซ้ือขายระหว'างประเทศในมุมมองของศุลกากร 
ข*อกําหนดในการส'งมอบสินค*า หรือเง่ือนไขการส'งมอบสินค*า 

ซักถามปKญหาท่ีพบบ'อย  
ถาม-ตอบ /ข*อสงสัย และข*อเสนอแนะ 
ปWดการอบรมและสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
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เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า 

00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26  

ความหมายและความสําคัญการทําสัญญาการค*าระหว'างประเทศ 
การค*าระหว'างประเทศ กับสัญญาซ้ือขาระหว'างประเทศ  
ประเภทของสัญญาท่ีเก่ียวข*องกับการซ้ือขายระหว'างประเทศ 

 
ข*อกําหนดในการส'งมอบสินค*า หรือเง่ือนไขการส'งมอบสินค*า Incoterms 



สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

เลขท่ี 98  อาคารอรรถกระวี ชั้น 
98 Athakavi Building, Floor 4 

Tel. +66 2 661-4005-8 Fax. +66 2 661 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น
    กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ท4านสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัท/ห*างหุ*นส'วนจํากัด__________________________________________________
ช่ือผู*ติดต'อประสานงาน_____________________________________________
ชื่อผู1เข1าร4วมฝ?กอบรมและสมัมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
2.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
3.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________

1.หัวข1อ  “เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า 
             วันศุกร7ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

2.หัวข1อ  “การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหว4างนําเข1าส4งออก
             วันศุกร7ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

3.หัวข1อ  “การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส4งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
             วันอังคารที ่21 พฤศจิก ายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

4.หัวข1อ  “พิธีการศุลกากรว4าด1วยการถ4ายลําผ4านแดน
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

5.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขายสินค1า 
             วันศุกร7ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

6.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนส4งสินค1า
             วันศุกร7ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

7.หัวข1อ  “การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอย4างปลอดภยั
             วันอังคารที ่28 พฤศจิกายน 2560 
หมายเหต ุ: ผู1เข1าร4วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดย
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

8.หัวข1อ  “ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส4งออกควรระวัง
             วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

9.หัวข1อ  “เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
             วันพุธที ่29 และ วันพฤหัสบดีที ่
หมายเหต ุ: ผู1เข1าร4วมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตร
อัตราค4าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey
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แบบตอบรับเข1าร4วมอบรมและสัมมนา 

เดือน พฤศจิกายน 2560 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท

ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ท4านสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา (1 แบบตอบรบัสําหรับ 

__________________________________________________ลําดับสมาชิกท่ี
_____________________________________________เบอรXโทรติดต'อ___________________

_______________________________________________เบอรXโทรติดต'อ___________________
____________________________________________________เบอรXโทรติดต'อ___________________
____________________________________________________เบอรXโทรติดต'อ___________________

เงื่อนไขในการขนส4งและการส4งมอบสินค1า (Contract & Incoterm 2010)” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหว4างนําเข1าส4งออก (การเคลมสินค1า)” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส4งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

พิธีการศุลกากรว4าด1วยการถ4ายลําผ4านแดน” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

ภาษาอังกฤษสําหรบัการขายสินค1า (ENGLISH FOR SALE)” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนส4งสินค1า (ENGLISH FOR TRANSPORTATION” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอย4างปลอดภยั” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผู1เข1าร4วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย7และองค7กร
บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส4งออกควรระวัง
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 2,000 บาท 

เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  (จป. หัวหน1างาน)” (อบรม 2 วัน) 
วันพฤหัสบดีที ่30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

บัตรการอบรมซ่ึงออกโดยบริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสมาชิก ราคาท4านละ 3,000 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท4านละ 4,000 บาท 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
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ซอยสุขุมวิท26 
แบบตอบรบัสําหรับ 1หัวข1อ) 

ลําดับสมาชิกท่ี___________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส4งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)” 

และองค7กร 

ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส4งออกควรระวัง” 

บริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 



สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

เลขท่ี 98  อาคารอรรถกระวี ชั้น 
98 Athakavi Building, Floor 4 

Tel. +66 2 661-4005-8 Fax. +66 2 661 

 
 
 
 

รายละเอียดการชําระเงิน 
 

เช็คสั่งจ4ายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู4เลขที่  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โอนเงินเข1าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 
 

เมื่อท4านดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําส4งใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรอืที่

 

กรุณาส4งแบบตอบรบัและชําระเงิน
หากไม4ส4งแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ 

 
แผนท่ีจัดอบรมและสัมมนา 

 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี 

 
 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู4เลขที่  98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  เลขประจําตัวผู1เสียภาษีอากร 0-1095-41000
: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 179-305-1333  

เมื่อท4านดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําส4งใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ 
หรอืที่ E-mail: seminar@tacba.or.th 

กรุณาส4งแบบตอบรบัและชําระเงินก�อนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ 
หากไม4ส4งแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี : โทรศัพท7 02-661-4005-8 ฝsายฝ?กอบรมและสัมมนา

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
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ซอยสุขุมวิท 26  
41000-11-7 

ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ฝsายฝ?กอบรมและสัมมนา 


