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หัวข1อ “ภาษาอังกฤษสําหรับการ
วันศุกร8ที่ 24 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

1.กหลักการ และเหตุผล 
กกกกกกกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
มาตราฐาน AEO และ ตัวแทนออกของท่ัวไปท่ีได>รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีน
ความรู> และเผยแพรFประสบการณHอยFางมีมาตรฐาน
และประสบการณHด>านหนึ่งคือ “ภาษาอังกฤษ
อยูFเสมอ  สมาคมฯเล็งเห็นวFา ความรู>และการใช>ภาษาอังกฤษเปS
ได>จัดอบรมและสัมมนาในหัวข>อ English For 

มีทักษะ สามารถสื่อสารโต>ตอบให>บรรลุผลตามเปVาประสงคH 
เตรียมความพร>อมในการเปลี่ยนแปลง
                สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนพนักงานในองคHกรของทFาน ให>ได>มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข>อ 
Transportation เพ่ือให>เกิดประโยชนHสูงสุด ตFอองคHกรของทFานตFอไป
 

2.กวัตถุประสงค8การฝAกอบรมสัมมนา
     1.กเพ่ือให>ผู>เข>ารFวมอบมได>รับทราบถึง
     2.  เพ่ือให>ผู>เข>ารFวมอบมได>รับทราบถึง
     3.  เพ่ือให>ผู>เข>ารFวมอบมได>รับทราบถึง
     4.กเพ่ือให>ทราบถึงประเภทของตู>คอนเทนเนอรH
     5.  เพ่ือให>ทราบถึงรูปแบบการขนสFงและประเภทของสินค>า 
     6.กเพ่ือเปYดโอกาสให>ผู>เข>ารFวมสัมมนาได> ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกัน
     7.กเพ่ือสามารถนําองคHความรู> ความเข>าใจไปใช>ในชีวิตประจําวัน และถFายทอดให>ผู>อ่ื
     8.กเพ่ือสร>างความพร>อมในการก>าวสูFความเปSนผู>นําท่ีดีได>ในอนาคต
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โครงการฝAกอบรมและสัมมนา 

ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสHงสินค1า (English For Transportation
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปSนองคHกรศูนยHรวมของผู>ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับ
และ ตัวแทนออกของท่ัวไปท่ีได>รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีน
ประสบการณHอยFางมีมาตรฐานในการปฎิบัติงานหลายๆด>านให>แกFสมาชิก

ภาษาอังกฤษ” ท่ีวิชาชีพนี้ มีการใช>ในการปฏิบัติงาน ท้ังการ พูด ฟpง อFาน และเขียน 
สมาคมฯเล็งเห็นวFา ความรู>และการใช>ภาษาอังกฤษเปSนสFวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตFอการประกอบวิชาชีพ 

English For Sale โดยมุFงหวังให>บุคลากรในหน�วยงาน
ให>บรรลุผลตามเปVาประสงคH หรือให>บริการลูกค>าอยFางมีประสิทธิภาพ และยังเปSนการ

เตรียมความพร>อมในการเปลี่ยนแปลงสูFอนาคตในตลาด AEC 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได>จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ข้ึน

สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนพนักงานในองคHกรของทFาน ให>ได>มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข>อ 
ประโยชนHสูงสุด ตFอองคHกรของทFานตFอไป 

วัตถุประสงค8การฝAกอบรมสัมมนา  
ได>รับทราบถึงรูปแบบการขนสFงสินค>าทางอากาศยาน (Mode of Air Transportation
ได>รับทราบถึงรูปแบบการขนสFงสินค>าทางทะเล (Mode of Sea Transportation)
ได>รับทราบถึงรูปแบบการขนสFงสินค>าทางบก (Mode of Land Transportation)

ประเภทของตู>คอนเทนเนอรH (Container Types) 
เพ่ือให>ทราบถึงรูปแบบการขนสFงและประเภทของสินค>า (Types of Good and Transportation
เพ่ือเปYดโอกาสให>ผู>เข>ารFวมสัมมนาได> ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกัน
เพ่ือสามารถนําองคHความรู> ความเข>าใจไปใช>ในชีวิตประจําวัน และถFายทอดให>ผู>อ่ืนได>รับรู>
เพ่ือสร>างความพร>อมในการก>าวสูFความเปSนผู>นําท่ีดีได>ในอนาคต 
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Transportation)”  
00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26 

เปSนองคHกรศูนยHรวมของผู>ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับ
และ ตัวแทนออกของท่ัวไปท่ีได>รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคH

หลายๆด>านให>แกFสมาชิกอยFางตFอเนื่อง ความรู>
ท่ีวิชาชีพนี้ มีการใช>ในการปฏิบัติงาน ท้ังการ พูด ฟpง อFาน และเขียน 

นสFวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตFอการประกอบวิชาชีพ จึง
ในหน�วยงานการขนส�งสินค�า มีความรู> 

หรือให>บริการลูกค>าอยFางมีประสิทธิภาพ และยังเปSนการ

ข้ึนมาในครั้งนี้ โดยมุFงหวังให>
สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนพนักงานในองคHกรของทFาน ให>ได>มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข>อ English For 

Mode of Air Transportation) 
(Mode of Sea Transportation) 

(Mode of Land Transportation) 

(Types of Good and Transportation๗ 
เพ่ือเปYดโอกาสให>ผู>เข>ารFวมสัมมนาได> ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกัน 

นได>รับรู> 
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3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 

3.1 หมวดความรู>ท่ัวไป  
 -   การรับฟpงบรรยายจากวิทยากร
 -   การทําแบบทดสอบ
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม

       -  WORKSHOP 
-  การมีสFวนรFวมในการแสดงความคิดเห็น

4.กกลุHมเป_าหมาย 
dddddddผู>ปฎิบัติงานด>านโลจิสติกสH
ระบบสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

5.กระยะเวลาการดําเนินการ 
dddddddการฝ~กอบรมสัมมนา จะจัดข้ึน

6.กสถานท่ีดําเนินการจัดฝAกอบรมสัมมนา
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น

7.กคHาใช1จHายในการเข1ารHวมฝAกอบรมสัมมนา
Ddddddd-  บริษัทสมาชิก   
 -  บริษัทท่ัวไป/บุคคลท่ัวไป                 

8.กวิธีการฝAกอบรมสัมมนา 
Ddd.ddd- รูปแบบการบรรยายในห>องเรียน เปSนภาคทฤษฎี และภาค
  สัมมนา ได>สอบถามข>อสงสัย และปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 

9.กการประเมินผลโครงการฝAกอบรม
1. การซักถาม การสังเกต การ
2. การฝ~กปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น
3. แบบประเมินผลรายวิชา 
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3 ช่ัวโมง) 

การรับฟpงบรรยายจากวิทยากร 
การทําแบบทดสอบ/แบบฝ~กหัด 

พิจารณาตามความเหมาะสม) 

การมีสFวนรFวมในการแสดงความคิดเห็น 

ด>านโลจิสติกสH ด>านการนําเข>า-สFงออก และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  

จัดข้ึนใน วันศุกรHท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13

สถานท่ีดําเนินการจัดฝAกอบรมสัมมนา 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 

คHาใช1จHายในการเข1ารHวมฝAกอบรมสัมมนา 
  1,500 บาท  (หนึ่งพันห>าร>อยบาทถ>วน

บุคคลท่ัวไป                 2,000 บาท  (สองพันบาทถ>วน) 

รูปแบบการบรรยายในห>องเรียน เปSนภาคทฤษฎี และภาคฝ~กการปฎิบัติ เพ่ือให>ผู>เข>ารFวม
ได>สอบถามข>อสงสัย และปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับ วิทยากรได>ตรงจุด 

การประเมินผลโครงการฝAกอบรม 
การซักถาม การสังเกต การพูดคุย และเข>าถึงผู>เข>าสัมมนาทุกทFาน  
การฝ~กปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น 
แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท>ายหลักสูตร 
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ท่ีสนใจ และบริษัท/องคHกรใน

13.00-16.00 น. 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

บาทถ>วน) 

ปฎิบัติ เพ่ือให>ผู>เข>ารFวมฝ~กอบรม 
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10.กผลท่ีคาดวHาจะได1รับจากการฝAกอบรม
   องคHกร และบุคลการเข>าใจและทราบถึงรายละเอียดตFางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม ปpญหาและการแก>ไข
ปpญหาได>อยFางตรงจุด และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได>อยFางถูกต>องและมีประสิทธิภาพ

11.กวิทยากร 
อาจารยHพิเศษ ชํานาญการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12.กผู1รับผิดชอบโครงการ / ติดตHอสอบถาม
กกกกกกก     ฝ�ายฝ~กอบรมและสัมมนา
        โทรศัพทH 02-661-4005
        โทรสาร 02-661-4009

       e-mail : seminar@tacba.or.th
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จากการฝAกอบรมสัมมนา 
องคHกร และบุคลการเข>าใจและทราบถึงรายละเอียดตFางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม ปpญหาและการแก>ไข

ปpญหาได>อยFางตรงจุด และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได>อยFางถูกต>องและมีประสิทธิภาพ

อาจารยHพิเศษ ชํานาญการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ติดตHอสอบถาม 
สัมมนา  
4005-8 

4009 
mail : seminar@tacba.or.th 
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องคHกร และบุคลการเข>าใจและทราบถึงรายละเอียดตFางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม ปpญหาและการแก>ไข
ปpญหาได>อยFางตรงจุด และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได>อยFางถูกต>องและมีประสิทธิภาพ 
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หัวข1อ “ภาษาอังกฤษสําหรับการ
วันศุกร8ที่ 24 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
 

09.00-10.30 น.  บรรยายเรื่อง 
รูปแบบการขนสFงสินค>าทางอากาศยาน 
รูปแบบการขนสFงสินค>าทางทะเล 

        รูปแบบการขนสFงสินค>าทางบก 
 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารวFาง
 

10.45-12.00 น.  บรรยายเรื่อง
         ประเภทของตู>คอนเทนเนอรH

ประเภทของสินค>า 
 

ซักถาม
   ปYดการอบรมและสัมมนา
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กําหนดการฝAกอบรมสัมมนา 
ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสHงสินค1า (English For Transportation

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

บรรยายเรื่อง  
รูปแบบการขนสFงสินค>าทางอากาศยาน (Mode of Air Transportation)
รูปแบบการขนสFงสินค>าทางทะเล (Mode of Sea Transportation)
รูปแบบการขนสFงสินค>าทางบก (Mode of Land Transportation)

รับประทานอาหารวFาง 

บรรยายเรื่อง 
ประเภทของตู>คอนเทนเนอรH (Container Types) 
ประเภทของสินค>า (Types of Good) 

ซักถามปpญหาท่ีพบบFอย /ถาม-ตอบ /ข>อสงสัย และข>อเสนอแนะ
ปYดการอบรมและสัมมนา 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
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Transportation)”  
00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26 

Air Transportation) 
(Mode of Sea Transportation) 

(Mode of Land Transportation) 

ข>อสงสัย และข>อเสนอแนะ 



สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
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ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น
    กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ทHานสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัท/ห>างหุ>นสFวนจํากัด__________________________________________________
ช่ือผู>ติดตFอประสานงาน_____________________________________________
ชื่อผู1เข1ารHวมฝAกอบรมและสมัมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
2.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
3.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________

1.หัวข1อ  “เงื่อนไขในการขนสHงและการสHงมอบสินค1า 
             วันศุกร8ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

2.หัวข1อ  “การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหวHางนําเข1าสHงออก
             วันศุกร8ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

3.หัวข1อ  “การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สHงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

4.หัวข1อ  “พิธีการศุลกากรวHาด1วยการถHายลําผHานแดน
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

5.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขายสินค1า 
             วันศุกร8ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

6.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนสHงสินค1า
             วันศุกร8ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

7.หัวข1อ  “การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอยHางปลอดภยั
             วันอังคารที ่28 พฤศจิกายน 2560 
หมายเหต ุ: ผู1เข1ารHวมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดย
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

8.หัวข1อ  “ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสHงออกควรระวัง
             วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

9.หัวข1อ  “เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
             วันพุธที ่29 และ วันพฤหัสบดีที ่
หมายเหต ุ: ผู1เข1ารHวมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดย
อัตราคHาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
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แบบตอบรับเข1ารHวมอบรมและสัมมนา 

เดือน พฤศจิกายน 2560 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท
ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ทHานสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา (1 แบบตอบรบัสําหรับ 

__________________________________________________ลําดับสมาชิกท่ี
_____________________________________________เบอรHโทรติดตFอ___________________

____________________________________________________เบอรHโทรติดตFอ___________________
____________________________________________________เบอรHโทรติดตFอ___________________
____________________________________________________เบอรHโทรติดตFอ___________________

เงื่อนไขในการขนสHงและการสHงมอบสินค1า (Contract & Incoterm 2010)” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

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

การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหวHางนําเข1าสHงออก (การเคลมสินค1า)” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สHงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

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

พิธีการศุลกากรวHาด1วยการถHายลําผHานแดน” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

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

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

ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนสHงสินค1า (ENGLISH FOR TRANSPORTATION” 
560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอยHางปลอดภยั” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผู1เข1ารHวมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย8และองค8กร
บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาทHานละ 2,000 บาท 

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสHงออกควรระวัง
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

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

ผู1เข1ารHวมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดยบริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสมาชิก ราคาทHานละ 3,000 บาท / บุคคลภายนอก ราคาทHานละ 4,000 บาท 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 

Website:www.tacba.or.th 

ซอยสุขุมวิท26 
แบบตอบรบัสําหรับ 1หัวข1อ) 

ลําดับสมาชิกท่ี___________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สHงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)” 

และองค8กร 

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสHงออกควรระวัง” 

บริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
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รายละเอียดการชําระเงิน 
 

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

เมื่อทHานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสHงใบนําฝาก กลับมายั
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรอืที่

 

กรุณาสHงแบบตอบรบัและชําระเงิน
หากไมHสHงแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ 

 
แผนท่ีจัดอบรมและสัมมนา 

 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี 
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: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูHเลขที่  98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  เลขประจําตัวผู1เสียภาษีอากร 0-1095-41000

: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 179-305-1333  

เมื่อทHานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสHงใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ 
หรอืที่ E-mail: seminar@tacba.or.th 

กรุณาสHงแบบตอบรบัและชําระเงินก�อนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ 
หากไมHสHงแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี : โทรศัพท8 02-661-4005-8 ฝuายฝAกอบรมและสัมมนา

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
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โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ฝuายฝAกอบรมและสัมมนา 


