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โครงการฝZกอบรมและสมัมนา 
หัวข\อ “การขนสง̂สินค\าทางทะเล (SEA FREIGHT)” 

วันอาทิตยcที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้4 ซอยสุขมุวทิ 26 

 

1.หลักการและเหตุผล 
การขนส̂งสินค\าทางทะเล เปkนส̂วนประกอบท่ีสําคัญส̂วนหนึ่งของ ระบบการค\าระหว̂างประเทศ ท้ังในอดีต ปpจจุบัน และใน

อนาคต เพราะเปkนเพียงการขนส̂งชนิดเดียวท่ีขนสินค\าได\คราวละมากๆ และค^าระวางมรีาคาถูกกว̂าการขนส̂งในรูปแบบอ่ืน ๆ การขนส̂ง
สินค\าท้ังขาเข\าและขาออกของไทยเปkนการขนส̂งทางทะเลเปkนส̂วนใหญ̂ ดงันั้นการขนส̂งสินค\าทางทะเลจึงเปkนปpจจัยท่ีมีอิทธิพลต^อ
ความสามารถในการแข̂งขันทางการค\าในตลาดโลก ดังนั้นผู\ท่ีเก่ียวข\องกับการนําเข\าและส̂งออกสินค\าจึงควรจะศึกษาและทําความเข\าใจใน
องคcประกอบต^างๆ ท่ีสําคัญเก่ียวกับการขนส̂งสินค\าทางทะเล ท้ังนี้ทางสมาคมฯ ได\เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ีซึง่ถือเปkนเรื่องท่ีน^าสนใจ
ต^อผู\ประกอบการหลายท̂าน จงึได\จัดสัมมนาเพ่ือความเข\าใจในหัวข\อนี้ข้ึนมา 
2.หัวข\อบรรยาย 

1.ความสําคัญของการขนส̂งทางทะเล ผู\ที่เก่ียวข\อง และผู\ให\บริการขนส̂งสินค\าทางเรือ   
2.ระบบการขนส̂งทางทะเลกับการค\าระหว̂างประเทศ 
3.ประเภทเรือสินค\า (VESSEL) 
4.บทบาทและหน\าท่ีของผู\ให\บริการขนส̂งสินค\าทางทะเล 
5.ประเภทการบริการการขนส̂งทางทะเลแบบตู\คอนเทนเนอรc (LCL/FCL/FRRFER)   
6.เส\นทางการขนส̂งสินค\า และการขนส̂งต^อเนื่องหลายรูปแบบ 
7.เอกสารท่ีใช\ในการขนส̂งทางทะเล 
8.พระราชบัญญัติการขนส̂งทางทะเล 
9.ประเภทของท̂าเรือ และองคcประกอบของท̂าเรือ 
10.พิธีการศุลกากร ส̂งของออก/นําของเข\าทางทะเลท่ีเก่ียวข\อง 

3.กลุ^มเป|าหมาย 
 ผู\ปฎิบัติงานด\านโลจิสติกสc ด\านการนําเข\าส̂งออก ผู\ประกอบการทางทะเล ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคcกรในระบบสมาชิก
ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  
4.ระยะเวลาดําเนินการ 
 การฝZกอบรมและสัมมนา จะจัดข้ึนใน วันอาทิตยcท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
5.สถานที่จัด 
 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
6.อัตราค^าลงทะเบียน 
 -บริษัทสมาชิก ท̂านแรก ราคาท̂านละ 900 บาท  
 -บริษัทภายนอก/ บุคคลท่ัวไป ราคาท̂านละ 1,200 บาท 
7.วิทยากร 

อ.ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ อาจารยcประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว̂างประเทศ โลจิสติกสcและการขนส̂ง  
   คณะพาณิชยศาสตรc และการบญัชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรc 

8.ผู\รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ�ายฝZกอบรมและสัมมนา โทรศัพทc : 02-661-4005-8 โทรสาร  : 02-661-4009 E-mail   : seminar@tacba.or.th  
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แบบตอบรบัเข\ารว̂มสัมมนา 

หวัข\อ “การขนสง̂สนิค\าทางทะเล (SEA FREIGHT)” 
โดย อ.ดร.อรณุ ี ตนัวสิทุธ์ิ อาจารยcประจาํสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิระหวา̂งประเทศ โลจสิตกิสcและการขนสง̂ 

คณะพาณชิยศาสตรc และการบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรc 
วนัอาทิตยcที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ สมาคมตวัแทนออกของรบัอนญุาตไทย อาคารอรรถกระว ีช้ัน4 ซอยสขุุมวทิ 26 
 

ช่ือบริษัท/ห\างหุ\นส̂วนจํากัด____________________________________________ลําดับสมาชิก______________ 
ช่ือผู\ติดต̂อประสานงาน_______________________________________________ เบอรcโทรติดต̂อ____________ 
ช่ือผู\เข\าร̂วมอบรมและสัมมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต̂อ___________________ 
2.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต̂อ___________________ 
3.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต̂อ___________________ 
4.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต̂อ___________________ 
5.ช่ือ-นามสกุล_______________________________________________เบอรcโทรติดต̂อ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ  การเดินทางมาสัมมนาทีส่มาคม แนะนําให\เดินทางโดย BTS หรือ MRT 
       ส̂วนผู\ที่เดินทางโดยรถยนตcส̂วนตัวแนะนําให\จอดรถที่ ห\าง Big C หรือ K-Village 
 

รายละเอียดการชาํระเงนิ 
 เช็คส่ังจา̂ยในนาม ช่ือภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  

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

เมือ่ทา̂นดาํเนนิการชาํระเงนิเรยีบร\อยแล\ว และมหีกั ณ ท่ีจา̂ย 
กรณุาแจ\งและนาํสง̂ใบการชาํระเงนิและใบหกั ณ ทีจ่า̂ยกลบัมายงัสมาคมพร\อมกนั ท่ี Email : seminar@tacba.or.th 

 

กรณุาสง̂แบบตอบรบั และชาํระเงนิได\ตัง้แตว̂นัทีทํ่าการสมคัรจนถงึกอ̂นวนัอบรม 3 วนั ทําการ 
หากส̂งแบบตอบรบัแล\ว แตไ̂มท̂าํการชําระเงนิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ทางสมาคมฯ จะตดัชือ่อกโดยไมแ̂จ\งให\ทราบลว̂งหน\า 

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

อตัราคา̂ลงทะเบยีน 
บรษิทัสมาชกิ 900 บาท  

บริษทัภายนอก / บคุคลทัว่ไป 1,200 บาท 
(ราคาดังกลา̂วรวมภาษมีูลคา̂เพิม่ 7% แล\ว  และสามารถ หกั ณ ที่จ̂ายได\ 3%) 


