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หัวข1อ “โครงการ
วันศุกร5ท่ี 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

1.กหลักการ และเหตุผล 
กกกกกกกตตามท่ีสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยได8ริเริ่มโครงการ 
พิเศษมาใช8ค้ําประกันภัยคFามัดจําตู8สินค8าประเภทตู8แห8งมาตราฐาน 
เปKนท่ีนFาพอใจ สามารถลดภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุนจากการทุ
ในขณะน้ีโครงการกรมธรรมPค้ําประกันคFามัดจําตู8น้ี ได8ถูกขยายวงกว8างออกไป 
โครงการ และจะเปKนการชFวยสมาชิกท่ียังไมFได8เข8ารFวมโครงการให8เข8ารFวมโครงการเพ่ือประโยชนPสูงสุดอยFางยิ่งในชFวงเวลาท่ีเศร
ชะลอตัวเชFนในปRจจุบัน  
กกกกกกกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได8จัด
ข้ึนเพ่ือสนับสนุนเครือขFายนําเข8าสFงออกให8มีการพัฒนาไปในทางท่ีดี โดยเกิดประโยชนPสูงสุด และ
ความคาดหมายข8างต8น 
 
2.กวัตถุประสงค5การฝ=กอบรมสัมมนา  

1. เพ่ือให8ทราบถึงความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามดัจําตู8
2. เพ่ือให8ทราบถึงการใช8กรมธรรมPกับสายเรือ
3. เพ่ือให8ทราบข้ันตอนและวิธี
4. เพ่ือให8ทราบถึงสิทธิประโยชนPท่ี
5. เพ่ือให8ทราบถึงการขยายขอบเขตของความคุ8มครองในโครงการ
6. เพ่ือเปVดโอกาสให8ผู8เข8ารFวมสัมมนาได8 ซักถาม แลกเปลีย่น และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกัน
7. เพ่ือสามารถนําองคPความรู8 
8. เพ่ือสร8างความพร8อมในการก8าวสูFความเปKนผู8นําท่ีดีได8ในอนาค

 

3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 ชั่วโมง
3.1 หมวดความรู8ท่ัวไป  
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม

 

4.กกลุCมเปDาหมาย 
dddddddผู8ปฎิบัติงานด8านโลจิสติกสP ตัวแทนออกของ 
ออกของรับอนุญาตไทย 
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โครงการฝ=กอบรมและสัมมนา 
โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า

นศุกร5ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ตามท่ีสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยได8ริเริ่มโครงการ “กรมธรรมPประกันภัยคFามัดจําตู8
พิเศษมาใช8ค้ําประกันภัยคFามัดจําตู8สินค8าประเภทตู8แห8งมาตราฐาน ท้ังน้ีได8นํารFองใช8กับสายการเดินเรือ มาตั้งแตFปlพ

ภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุนจากการทุ
มธรรมPค้ําประกันคFามัดจําตู8น้ี ได8ถูกขยายวงกว8างออกไป และให8ผลประโยชนPสูงสุดครอบคลุม

จะเปKนการชFวยสมาชิกท่ียังไมFได8เข8ารFวมโครงการให8เข8ารFวมโครงการเพ่ือประโยชนPสูงสุดอยFางยิ่งในชFวงเวลาท่ีเศร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได8จัดอบรมสัมมนาในหัวข8อ “โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ 
มีการพัฒนาไปในทางท่ีดี โดยเกิดประโยชนPสูงสุด และมุFงหวังให8เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามดัจําตู8
มธรรมPกับสายเรือท่ีเข8ารFวมโครงการ (CMA CGM,CNC,APL,HEUNG

และวิธีการเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภยัคํ้าประกันคFามัดจําตู8
สิทธิประโยชนPท่ีผู8เข8ารFวมโครงการพึงจะได8รับ 

ขยายขอบเขตของความคุ8มครองในโครงการไปยงัตู8สินค8าประเภทตFางๆ
เพ่ือเปVดโอกาสให8ผู8เข8ารFวมสัมมนาได8 ซักถาม แลกเปลีย่น และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกัน 
เพ่ือสามารถนําองคPความรู8 ความเข8าใจไปใช8ในชีวิตประจําวัน และถFายทอดให8ผู8อ่ืนได8รับรู8
เพ่ือสร8างความพร8อมในการก8าวสูFความเปKนผู8นําท่ีดีได8ในอนาคต 

ชั่วโมง) 

พิจารณาตามความเหมาะสม 

ตัวแทนออกของ ด8านการนําเข8า-สFงออก ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และ

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
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ขาเข1า)”  

ซอยสุขุมวิท 26 

มธรรมPประกันภัยคFามัดจําตู8” โดยใช8กรมธรรมPท่ีออกแบบ
ท้ังน้ีได8นํารFองใช8กับสายการเดินเรือ มาตั้งแตFปlพ.ศ. 2555 ซ่ึงได8ผลดี

ภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุนจากการทุจริต ฉ8อโกง จน
และให8ผลประโยชนPสูงสุดครอบคลุมไปถึงสมาชิกท่ีเข8ารFวม

จะเปKนการชFวยสมาชิกท่ียังไมFได8เข8ารFวมโครงการให8เข8ารFวมโครงการเพ่ือประโยชนPสูงสุดอยFางยิ่งในชFวงเวลาท่ีเศรษฐกิจโลก

โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า)” 
มุFงหวังให8เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามดัจําตู8 
(CMA CGM,CNC,APL,HEUNG-A) 

การเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภยัคํ้าประกันคFามัดจําตู8 

ไปยงัตู8สินค8าประเภทตFางๆ 
 

ความเข8าใจไปใช8ในชีวิตประจําวัน และถFายทอดให8ผู8อ่ืนได8รับรู8 

ท่ีสนใจ และองคPกรสมาชิกสมาคมตัวแทน
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5.กระยะเวลาการดําเนินการ 
dddddddการฝzกอบรมสัมมนา จะจัดข้ึนใน 
. 

6.กสถานท่ีดําเนินการจัดฝ=กอบรมสัมมนา 
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน
 

7.กคCาใช1จCายในการเข1ารCวมฝ=กอบรมสัมมนา
 - บริษัทสมาชิก ทCานละ 800 บาท
 - บริษัทภายนอก/บุคคลภายนอก  

8.กวิธีการฝ=กอบรม และสัมมนา 
บรรยายโดยวิทยากรผู8ชํานาญการเฉพาะพิเศษ

พร8อมยกตัวอยFางประกอบการบรรยาย โดยนําเสนอ
ปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ซักถามปRญหาข8อสงสัย และ
 

9.กการประเมินผลโครงการฝ=กอบรม และสัมมนา
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณP
2. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท8ายหลักสูตร
 

10.กผลท่ีคาดวCาจะได1รับจากการฝ=กอบรมสัมมนา
 องคPกร และบุคลากรจะได8รับประโยชนP ลดภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุน
จากการทุจริต ฉ8อโกง ทํางานได8อยFางมีประสิทธิภาพและทันสมัย หลังจากท่ีผFานการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมแล8ว 

11.กวิทยากร 
กกกกกก บริษัท ไทยสตารPชัวรPตี้ จํากัด 
 

12.กผู1รับผิดชอบโครงการ / ติดตCอสอบถาม
        ฝ|ายฝzกอบรมและสัมมนา 
        โทรศัพทP 02-661-4005-8 
        โทรสาร  02-661-4009 

       e-mail : seminar@tacba.or.th
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ใน วันศุกรPท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 

คCาใช1จCายในการเข1ารCวมฝ=กอบรมสัมมนา 
บาท      

บุคคลภายนอก  1,200 บาท 
 

รผู8ชํานาญการเฉพาะพิเศษ เจ8าของโครงการ และสมาชิกท่ีได8รับผลประโยชนPอยFางสูงสุดจากโครงการน้ี
นําเสนอบน Power PointและเปVดโอกาสให8ผู8เข8าอบรมท่ีมีประสบการณPนําความรู8หรือวิธี
ซักถามปRญหาข8อสงสัย และแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

และสัมมนา 
การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณP และเข8าถึงผู8เข8าสมัมนาทุกทFาน  
แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท8ายหลักสูตร 

ผลท่ีคาดวCาจะได1รับจากการฝ=กอบรมสัมมนา 
จะได8รับประโยชนP ลดภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุน

จากการทุจริต ฉ8อโกง ทํางานได8อยFางมีประสิทธิภาพและทันสมัย หลังจากท่ีผFานการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมแล8ว 

ติดตCอสอบถาม 

mail : seminar@tacba.or.th 

 (ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพ่ิม 
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ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

เจ8าของโครงการ และสมาชิกท่ีได8รับผลประโยชนPอยFางสูงสุดจากโครงการน้ี 
ท่ีมีประสบการณPนําความรู8หรือวิธี

 

จะได8รับประโยชนP ลดภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุน
จากการทุจริต ฉ8อโกง ทํางานได8อยFางมีประสิทธิภาพและทันสมัย หลังจากท่ีผFานการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมแล8ว  

ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพ่ิม 7% ) 
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หัวข1อ “โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ 
วันศุกร5ท่ี 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

 
 12.30-13.00 น.  ลงทะเบียน
  
 13.00-13.10  กลFาวเปVดอบรม โดยผู8แทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

13.10-13.40 น.  บรรยายเรื่อง 
“ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8
“การใช8กร

 
13.40-15.00น.  รับประทานอาหารวFาง
 
15.00-15.40 น.  บรรยายเรื่อง

“ข้ันตอนและวิธีการเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8
“สิทธิประโยชนPท่ีผู8เข8ารFวมโครงการพึงจะได8รับ
“การ
 

15.40-16.00 น.  ซักถาม
   ปVดการอบรมและสัมมนา
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THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

อรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
98 Athakavi Building, Floor 4, SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, 

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

 

กําหนดการฝ=กอบรมสัมมนา 
โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า

นศุกร5ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

กลFาวเปVดอบรม โดยผู8แทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

บรรยายเรื่อง  
ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8
การใช8กรมธรรมPกับสายเรือที่เข8ารFวมโครงการ (CMA CGM,CNC,APL,HEUNG

รับประทานอาหารวFาง 

บรรยายเรื่อง 
ข้ันตอนและวิธีการเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8
สิทธิประโยชนPท่ีผู8เข8ารFวมโครงการพึงจะได8รับ” 
การขยายขอบเขตของความคุ8มครองในโครงการไปยังตู8สินค8าประเภทตFางๆ

ซักถามปRญหาท่ีพบบFอย /ถาม-ตอบ /ข8อสงสัย และข8อเสนอแนะ
ปVดการอบรมและสัมมนา 

 
 
 
 
 
 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
, SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
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กลFาวเปVดอบรม โดยผู8แทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8” 
(CMA CGM,CNC,APL,HEUNG-A)” 

ข้ันตอนและวิธีการเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภัยคํ้าประกันคFามัดจําตู8” 

ไปยังตู8สินค8าประเภทตFางๆ” 

ข8อสงสัย และข8อเสนอแนะ 



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 

“โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ 
วันศุกร5ท่ี 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ชื่อบริษัท/ห8างหุ8นสFวน...............................................................
ชื่อผู8ติดตFอประสานงาน ...........................................
โทรศัพทP.......................................โทรสาร
รายช่ือผู1เข1ารCวมฝ=กอบรม และสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล................................................
2.ชื่อ-นามสกุล..........................................
3.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
4.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
5.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
 

 
 
 
 

 

 
 

รายละเอียดการชําระเงิน 

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

เมื่อทCานดําเนินการชําระเงินเรียบร1
ที่หมายเลขโทรสาร 

 

กรุณาสCงแบบตอบรบัและชําระเงิน
หากสCงแบบตอบรับและไมCชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี 

บริษัทสมาชิก ทCานละ
บริษัทภายนอก

(ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพ่ิม 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

อรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
98 Athakavi Building, Floor 4, SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, 

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

 
แบบตอบรับเข1ารCวมสัมมนา 

โครงการกรมธรรม5คํ้าประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า)” 
นศุกร5ท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 
 

..............................................................................................ลําดับสมาชิก
...............................................................................................................
โทรสาร...........................................E-mail...................................................

รายช่ือผู1เข1ารCวมฝ=กอบรม และสัมมนา 
..................................................................................................โทรศัพทP............................................

.........................................................................โทรศัพทP............................................
..............................................................โทรศัพทP............................................
..............................................................โทรศัพทP............................................
..............................................................โทรศัพทP............................................

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

: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก  

ะแสรายวัน  เลขที่บัญชี 179-305-1333  

เมื่อทCานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสCงใบชําระเงิน กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรอืที่ E-mail: seminar@tacba.or.th

 

กรุณาสCงแบบตอบรบัและชําระเงินก�อนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ 
ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไม�แจ งให ทราบล�วงหน า

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี : โทรศัพท5 02-661-4005-8 ฝkายฝ=กอบรมและสัมมนา

อัตราค�าลงทะเบียน    
บริษัทสมาชิก ทCานละ 800 บาท   

ษัทภายนอก / บุคคลท่ัวไป ทCานละ 1,200 บาท 
ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพ่ิม 7%) 

 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
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ลําดับสมาชิก................................. 
...................................................................................................... 

............................................................... 

............................................... 

............................................... 
........................................ 

............................................... 

............................................... 

ซอยสุขุมวิท 26  
41000-11-7 

กลับมายังสมาคม ฯ 
seminar@tacba.or.th 

ตัดชื่อออก โดยไม�แจ งให ทราบล�วงหน า 

ฝkายฝ=กอบรมและสัมมนา 

 


