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หัวข1อ “การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย3างปลอดภัย
(DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)
วันอังคารที่ 28

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

1.กหลักการ และเหตุผล 
กกกกกกกเนื่องจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
ระดับมาตราฐาน AEO ท่ีได?รับอนุญาตจากกรมศุลกากร และตัวแทนออกของท่ัวไป 
และเผยแพรEความรู?ในการปฎิบัติงานให?กับสมาชิกอยEางตEอเนื่อง และเพ่ือให?สอดคล?องกับแนวคิดการเปLนแนวรEวม
ศุลกากรในการสร?างเครือขEายการนําเข?า
มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให?มีคุณภาพ
ปฎิบัติให?บรรลุผลตามเปQาประสงคRท่ีต?องการ โดยจําเปLนต?องมีการให?ความรู? เสริมทักษะ 
ความสําคัญตEอการทําให?หนEวยงานและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการแขEงขัน 
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
กกกกกกกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได?จัด
เปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหมายข?างต?น
 

2.กวัตถุประสงคPการฝRกอบรมสัมมนา
1. เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู?ความเข?าใจในเทคนิค และวิธีการ
    ในการขับรถบรรทุกและรถหัวลากอยEางปลอดภัย
2. เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมมีความรู?ความเข?าใจเก่ียวกับกฎหมาย สามารถปฎิบัติได?อยEางถูกต?อง และไมEเปLน
    ฝZายเสียเปรียบในกรณีท่ีเกิดเหตุไมEคาดคิดในการขับข่ี
3. เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมเข?าใจวิธีการสังเกต และคาดการณRอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับข่ี
    รถหัวลากท่ีอาจเกิดข้ึนได?ตลอดเวลา
4. เพ่ือให?เข?าใจถึงพฤติกรรมของผู?ใช?ทางรEวมกัน 
5. เพ่ือให?เกิดความม่ันคง ปลอดภัย ท้ังองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน การสร?างภาพลักษณRการขับรถท่ีดีของ
   องคRกรและพนักงานขับรถ โดยการมีสEวนรEวมตEอความรับผิดชอบตEอสังคม
6. เพ่ือเป]ดโอกาสให?ผู?เข?ารEวมสัมมนาได? ซักถาม
7. เพ่ือสามารถนําองคRความรู? ความเข?าใจไปใช?ใน
8. เพ่ือสร?างความพร?อมในการก?าวสูEความเปLนผู?นําท่ีดีได?ในอนาคต
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โครงการฝRกอบรมและสัมมนา 
การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย3างปลอดภัย

(DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 
 

เนื่องจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปLนองคRกรรวมของผู?ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ 
ท่ีได?รับอนุญาตจากกรมศุลกากร และตัวแทนออกของท่ัวไป มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคRความรู?

และเผยแพรEความรู?ในการปฎิบัติงานให?กับสมาชิกอยEางตEอเนื่อง และเพ่ือให?สอดคล?องกับแนวคิดการเปLนแนวรEวม
ศุลกากรในการสร?างเครือขEายการนําเข?า-สEงออก จึงจําเปLนต?องสEงเสริมและสนับสนุนให?หนEวยงาน 

ให?มีคุณภาพ โดยมุEงหวังให?บุคลากรมีการคิด วิเคราะหR ปรับปรุง 
ปฎิบัติให?บรรลุผลตามเปQาประสงคRท่ีต?องการ โดยจําเปLนต?องมีการให?ความรู? เสริมทักษะ      
ความสําคัญตEอการทําให?หนEวยงานและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการแขEงขัน เพ่ือเตรียมความพร?อมในการ

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได?จัดอบรมสัมมนาในหัวข?อนี้ ข้ึน
เปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหมายข?างต?นให?แกEผู?ท่ีสนใจเข?ารEวม 

วัตถุประสงคPการฝRกอบรมสัมมนา  
เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู?ความเข?าใจในเทคนิค และวิธีการ

บรรทุกและรถหัวลากอยEางปลอดภัยท่ีเปLนมาตรฐานสากล  
เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมมีความรู?ความเข?าใจเก่ียวกับกฎหมาย สามารถปฎิบัติได?อยEางถูกต?อง และไมEเปLน
ฝZายเสียเปรียบในกรณีท่ีเกิดเหตุไมEคาดคิดในการขับข่ีรถบรรทุกและรถหัวลาก 
เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมเข?าใจวิธีการสังเกต และคาดการณRอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับข่ี

ท่ีอาจเกิดข้ึนได?ตลอดเวลา 
เข?าใจถึงพฤติกรรมของผู?ใช?ทางรEวมกัน เพ่ือเตรียมสถาการณRปQองกันได?อยEางทันทEวงที

เพ่ือให?เกิดความม่ันคง ปลอดภัย ท้ังองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน การสร?างภาพลักษณRการขับรถท่ีดีของ
องคRกรและพนักงานขับรถ โดยการมีสEวนรEวมตEอความรับผิดชอบตEอสังคม 
เพ่ือเป]ดโอกาสให?ผู?เข?ารEวมสัมมนาได? ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
เพ่ือสามารถนําองคRความรู? ความเข?าใจไปใช?ในองคRกร และถEายทอดให?ผู?อ่ืนได?รับรู?
เพ่ือสร?างความพร?อมในการก?าวสูEความเปLนผู?นําท่ีดีได?ในอนาคต 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
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การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย3างปลอดภัย  
(DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)” 

00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26  

เปLนองคRกรรวมของผู?ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ 
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคRความรู? 

และเผยแพรEความรู?ในการปฎิบัติงานให?กับสมาชิกอยEางตEอเนื่อง และเพ่ือให?สอดคล?องกับแนวคิดการเปLนแนวรEวม
สEงออก จึงจําเปLนต?องสEงเสริมและสนับสนุนให?หนEวยงาน      และบุคลากร

โดยมุEงหวังให?บุคลากรมีการคิด วิเคราะหR ปรับปรุง     และพัฒนางาน ท่ี
     และความสามารถ  ท่ีมี

เพ่ือเตรียมความพร?อมในการ

ข้ึนโดยมุEงหวังให?เกิดการ

เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู?ความเข?าใจในเทคนิค และวิธีการ 

เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมมีความรู?ความเข?าใจเก่ียวกับกฎหมาย สามารถปฎิบัติได?อยEางถูกต?อง และไมEเปLน 
  

เพ่ือให?ผู?เข?าอบรมเข?าใจวิธีการสังเกต และคาดการณRอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับข่ีบรรทุกและ 

เพ่ือเตรียมสถาการณRปQองกันได?อยEางทันทEวงที 
เพ่ือให?เกิดความม่ันคง ปลอดภัย ท้ังองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน การสร?างภาพลักษณRการขับรถท่ีดีของ 

แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
และถEายทอดให?ผู?อ่ืนได?รับรู? 
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3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 

3.1 หมวดความรู?ท่ัวไป  
 -   การรับฟoงบรรยายจากวิทยากร
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม

       -  WORKSHOP 
-  การมีสEวนรEวมในการแสดงความคิดเห็น

4.กกลุ3มเปcาหมาย 
dddddddผู?ปฎิบัติงานด?านโลจิสติกสR
สนใจ และองคRกรในระบบสมาชิกของ
 

5.กระยะเวลาการดําเนินการ 
dddddddการฝsกอบรมสัมมนา จะจัดข้ึน

6.กสถานท่ีดําเนินการจัดฝRกอบรมสัมมนา
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น
 

7.กค3าใช1จ3ายในการเข1าร3วมฝRกอบรมสัมมนา
Ddddddd-  บริษัทสมาชิก   
 -  บริษัทท่ัวไป/บุคคลท่ัวไป                 
 

8.กวิธีการฝRกอบรมสัมมนา 
Ddd.ddรูปแบบการบรรยายในห?องเรียน เปLนภาคทฤษฎี และภาค
สัมมนา ได?สอบถามข?อสงสัย และปoญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 
 

9.กการประเมินผลโครงการฝRกอบรม
1.การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณR
2.การฝsกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น
3.แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท?ายหลักสูตร
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3 ช่ัวโมง) 

การรับฟoงบรรยายจากวิทยากร 
พิจารณาตามความเหมาะสม) 

การมีสEวนรEวมในการแสดงความคิดเห็น 

ด?านโลจิสติกสR ด?านการนําเข?า-สEงออก ผู?ขับข่ีรถบรรทุก และรถหัวลาก 
งสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  

จัดข้ึนใน วันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 

สถานท่ีดําเนินการจัดฝRกอบรมสัมมนา 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 

ค3าใช1จ3ายในการเข1าร3วมฝRกอบรมสัมมนา 
  1,500 บาท  (หนึ่งพันห?าร?อยบาทถ?วน

บุคคลท่ัวไป                 2,000 บาท  (สองพันบาทถ?วน) 

รูปแบบการบรรยายในห?องเรียน เปLนภาคทฤษฎี และภาคฝsกการปฎิบัติ เพ่ือให?ผู?เข?ารEวม
ได?สอบถามข?อสงสัย และปoญหาท่ีเกิดข้ึนกับ วิทยากรได?ตรงจุด 

การประเมินผลโครงการฝRกอบรม 
การสัมภาษณR และเข?าถึงผู?เข?าสัมมนาทุกทEาน  

การฝsกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น 
แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท?ายหลักสูตร 
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สEงออก ผู?ขับข่ีรถบรรทุก และรถหัวลาก และประชาชนท่ัวไปท่ี

เวลา 09.00-12.00 น. 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

บาทถ?วน) 

ปฎิบัติ เพ่ือให?ผู?เข?ารEวมฝsกอบรม 
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10.กผลท่ีคาดว3าจะได1รับจากการฝRกอบรม
 องคRกร และบุคลการเข?าใจและทราบถึงรายละเอียดตEางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม 
ได?อยEางตรงจุด และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได?อยEางถูกต?องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
 

11.กวิทยากร 
คุณอภิรัติ  คําสายพรม 
ผู?อํานวยการ วิทยากรและหัวหน?าทีมผู?ฝsกสอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยRและองคRกร
 

12.กผู1รับผิดชอบโครงการ / ติดต3อสอบถาม
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จากการฝRกอบรมสัมมนา 
องคRกร และบุคลการเข?าใจและทราบถึงรายละเอียดตEางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม 

และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได?อยEางถูกต?องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
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องคRกร และบุคลการเข?าใจและทราบถึงรายละเอียดตEางๆ พ้ืนฐาน ความเหมาะสม และการแก?ไขปoญหา
และเกิดความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือการดําเนินการ ได?อยEางถูกต?องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผู?อํานวยการ วิทยากรและหัวหน?าทีมผู?ฝsกสอน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยRและองคRกร 
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หัวข1อ “การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย3างปลอดภัย
(DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)
วันอังคารที่ 28

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 
 08.30-08.50 น.  ลงทะเบียน
    กิจกรรม  ทดสอบความรู?กEอนการอบรม 
 

08.50-09.00 น.  เป]ดการอบรม กลEาวต?อนรับ 
 

09.00-10.30 น.  บรรยายหัวข?อท่ี 
-สาเหตุของการเกิดอุตบัติเหตุ และแนวทางการแก?ไขสําหรับการขับข่ีรถบรรทุก
และรถหัวลาก 
-กฎหมายท่ีเก่ียวข?องกับการขับข่ีรถบรรทุกและรถหัวลาก 

 
10.30-10.45 น.  พักทานอาหารวEาง

    
10.45-11.45 น.  บรรยายหัวข?อท่ี 

-พฤติกรรมของผู?ขับรถบบรทุกและรถหัวลาก พฤติกรรมของผู?ใช?ทางรEวมกัน 
เพ่ือเตรียมสถาการณRปQองกันได?อยEางทันทEวงที
-การสร?างความม่ันคง 
ให?กับองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน โดยการมีสEวนรEวมตEอความรับผิดชอบตEอสังคม

 

11.45-12.00 น.  ทดสอบความรู?หลังการสอบ
   เฉลยแบบทดสอบ 
   มอบใบประกาศนียบัตร
   ป]ดการอบรมและสัมมนา
 

หมายเหตุ : ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบัตรการอบรม ซ่ึงออกโดย

 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
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โครงการฝRกอบรมและสัมมนา 
การขับรถบรรทุกและรถหัวลากอย3างปลอดภัย”

Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
กิจกรรม  ทดสอบความรู?กEอนการอบรม (Per-Test) 

เป]ดการอบรม กลEาวต?อนรับ –และเป]ดการฝsกอบรม 

บรรยายหัวข?อท่ี 1  
สาเหตุของการเกิดอุตบัติเหตุ และแนวทางการแก?ไขสําหรับการขับข่ีรถบรรทุก

และรถหัวลาก (The Cause of the Accident) 
กฎหมายท่ีเก่ียวข?องกับการขับข่ีรถบรรทุกและรถหัวลาก 

พักทานอาหารวEาง 

บรรยายหัวข?อท่ี 2  
พฤติกรรมของผู?ขับรถบบรทุกและรถหัวลาก พฤติกรรมของผู?ใช?ทางรEวมกัน 

เพ่ือเตรียมสถาการณRปQองกันได?อยEางทันทEวงที 
การสร?างความม่ันคง ปลอดภัย ในการขับข่ีรถ โดยการสร?างภาพลักษณRท่ีดี

ให?กับองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน โดยการมีสEวนรEวมตEอความรับผิดชอบตEอสังคม

ทดสอบความรู?หลังการสอบ 
เฉลยแบบทดสอบ /บรรยายสรุป /ซักถามปoญหาท่ีพบบEอย
มอบใบประกาศนียบัตร 
ป]ดการอบรมและสัมมนา บันทึกภาพ 

ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบัตรการอบรม ซ่ึงออกโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษ
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” 
Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer) 

00 น. 
ซอยสุขุมวิท 26  

สาเหตุของการเกิดอุตบัติเหตุ และแนวทางการแก?ไขสําหรับการขับข่ีรถบรรทุก 

กฎหมายท่ีเก่ียวข?องกับการขับข่ีรถบรรทุกและรถหัวลาก  

พฤติกรรมของผู?ขับรถบบรทุกและรถหัวลาก พฤติกรรมของผู?ใช?ทางรEวมกัน  

ปลอดภัย ในการขับข่ีรถ โดยการสร?างภาพลักษณRท่ีดี
ให?กับองคRกร และผู?ใช?ทางรEวมกัน โดยการมีสEวนรEวมตEอความรับผิดชอบตEอสังคม 

ปoญหาท่ีพบบEอย  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยPและองคPกร 
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ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น
    กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ท3านสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัท/ห?างหุ?นสEวนจํากัด__________________________________________________
ช่ือผู?ติดตEอประสานงาน_______________________________________
ชื่อผู1เข1าร3วมฝRกอบรมและสมัมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
2.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
3.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________

1.หัวข1อ  “เงื่อนไขในการขนส3งและการส3งมอบสินค1า 
             วันศุกรPที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

2.หัวข1อ  “การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหว3างนําเข1าส3งออก
             วันศุกรPที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

3.หัวข1อ  “การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส3งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

4.หัวข1อ  “พิธีการศุลกากรว3าด1วยการถ3ายลําผ3านแดน
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

5.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขายสินค1า 
             วันศุกรPที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

6.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนส3งสินค1า
             วันศุกรPที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

7.หัวข1อ  “การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอย3างปลอดภยั
             วันอังคารที ่28 พฤศจิกายน 2560 
หมายเหต ุ: ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดย
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

8.หัวข1อ  “ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส3งออกควรระวัง
             วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 

9.หัวข1อ  “เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
             วันพุธที ่29 และ วันพฤหัสบดีที ่
หมายเหต ุ: ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดย
อัตราค3าลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 
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แบบตอบรับเข1าร3วมอบรมและสัมมนา 

เดือน พฤศจิกายน 2560 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท
ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ท3านสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา (1 แบบตอบรบัสําหรับ 

__________________________________________________ลําดับสมาชิกท่ี
_____________________________________________เบอรRโทรติดตEอ___________________

____________________________________________________เบอรRโทรติดตEอ___________________
____________________________________________________เบอรRโทรติดตEอ___________________
____________________________________________________เบอรRโทรติดตEอ___________________

เงื่อนไขในการขนส3งและการส3งมอบสินค1า (Contract & Incoterm 2010)” 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหว3างนําเข1าส3งออก (การเคลมสินค1า)” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส3งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

พิธีการศุลกากรว3าด1วยการถ3ายลําผ3านแดน” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

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

ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนส3งสินค1า (ENGLISH FOR TRANSPORTATION” 
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอย3างปลอดภยั” (DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer)
2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยPและองคPกร
บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส3งออกควรระวัง
2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 2,000 บาท 

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

ผู1เข1าร3วมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดยบริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสมาชิก ราคาท3านละ 3,000 บาท / บุคคลภายนอก ราคาท3านละ 4,000 บาท 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
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ซอยสุขุมวิท26 
แบบตอบรบัสําหรับ 1หัวข1อ) 

ลําดับสมาชิกท่ี___________ 
___________________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1ส3งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)” 

(DDTC : Defensive Driving For Heavy Truck & Trailer) 

และองคPกร 

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าส3งออกควรระวัง” 

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 
 

เช็คสั่งจ3ายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู3เลขที่  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โอนเงินเข1าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BRO
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 
 

เมื่อท3านดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําส3งใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรอืที่

 

กรุณาส3งแบบตอบรบัและชําระเงิน
หากไม3ส3งแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ 

 
แผนท่ีจัดอบรมและสัมมนา 

 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี 

 
 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

8 Fax. +66 2 661 - 4009 ,E - mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th

 

: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยู3เลขที่  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  

เมื่อท3านดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําส3งใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ 
หรอืที่ E-mail: seminar@tacba.or.th 

กรุณาส3งแบบตอบรบัและชําระเงินก�อนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ 
หากไม3ส3งแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี : โทรศัพทP 02-661-4005-8 ฝyายฝRกอบรมและสัมมนา

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

mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th 

ซอยสุขุมวิท 26  
41000-11-7 

ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ฝyายฝRกอบรมและสัมมนา 


