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หัวข1อ 
วันอังคารที่ 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

1.กหลักการ และเหตุผล 
Dddddddป)จจุบันการถ2ายลํา-ผ2านแดน เป:นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
ถูกจับตามองเป:นศูนยRกลางในการถ2ายลํา
สําคัญท่ีสุด ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เปUาประสงคRของการดําเนินงานจึงเป:นเรื่องท่ีซับซWอน เอกสาร ข้ันตอน 
รวมท้ัง กฎระเบียบท่ีสําคัญ ผ็ใดไม2เรียนรูW ผูWนั้นอาจสูญเสียโอกาส
และสัมมนาในครั้งนี้ไดWแนวทางการปฎิบัติ
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
ไดWถึงการพัฒนาท่ีดีไดWในอนาคต 
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ในการปฎิบัติงานอย2างต2อเนื่อง จึงจําเป:นตWองเสริมสรWาง และสนับสนุนใหWองคRกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดย
มุ2 งหวังใหW เ กิดประโยชนRสู งสุด
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงไดWจัด
 

2.กวัตถุประสงค8การฝ:กอบรมและ
1. เพ่ือใหWทราบถึงป)ญหากฎหมายดWานของการถ2ายลําและผ2านแดน
2. เพ่ือใหWทราบถึงกฎหมายท่ีมีการแกWไขใหม2 
3. เพ่ือวิเคราะหRป)ญหา
4. เพ่ือเปaดโอกาสใหWผูWเขWาร2วมสัมมนาไดW ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น 

ประเด็นป)ญหาการถ2ายลําและผ2านแดน
5. เพ่ือใหWผูWเขWาอบรมรับทราบกฎหมายใหม2ปb 
6. เพ่ือสามารถนําองคRความรูW
7. เพ่ือสรWางความพรWอมในการกWาวสู2ความเป:นผูWนําท่ีดีไดWในอนาคต
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โครงการฝ:กอบรมและสัมมนา 
 “พิธีการศุลกากรวEาด1วยการถEายลําและผEานแดน

นอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 

ผ2านแดน เป:นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
ถูกจับตามองเป:นศูนยRกลางในการถ2ายลํา-ผ2านแดน ตัวแทนออกของ ชิปปamง และผูWรับจัดการขนส2ง 
สําคัญท่ีสุด ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เปUาประสงคRของการดําเนินงานจึงเป:นเรื่องท่ีซับซWอน เอกสาร ข้ันตอน 
รวมท้ัง กฎระเบียบท่ีสําคัญ ผ็ใดไม2เรียนรูW ผูWนั้นอาจสูญเสียโอกาส แห2งการใหWบริการอย2างถูกตWอง การฝoกอบรม 
และสัมมนาในครั้งนี้ไดWแนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย2างถูกตWอง ท้ังนี้

ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด การพัฒนาบุคคลากร และการใหWความรูWก็เป:นสิ่งสําคัญอย2างหนึ่ง
ไดWถึงการพัฒนาท่ีดีไดWในอนาคต เพ่ือสรWางความพรWอมในการกWาวสู2ความเป:นผูWนําท่ีดีในอนาคตไดW

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคRความรูWและเผยแพร2ความรูW
อย2างต2อเนื่อง จึงจําเป:นตWองเสริมสรWาง และสนับสนุนใหWองคRกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดย

มุ2 งหวังใหW เ กิดประโยชนRสู งสุดdสามารถปรับ ตัวใหW ทันต2อการเปลี่ยนแปลง ท่ีเ กิด ข้ึนไดWอย2 างต2อเนื่อง 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงไดWจัดฝoกอบรมและสัมมนา ใหWแก2องคRกร   และบุคคลท่ีสนใจเขWาร2วม

และสัมมนา  
เพ่ือใหWทราบถึงป)ญหากฎหมายดWานของการถ2ายลําและผ2านแดน 

กฎหมายท่ีมีการแกWไขใหม2 3 ฉบับ 
ป)ญหาท่ีเกิดข้ึนบ2อยจากการถ2ายลํา และผ2านแดน 

เพ่ือเปaดโอกาสใหWผูWเขWาร2วมสัมมนาไดW ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น 
ประเด็นป)ญหาการถ2ายลําและผ2านแดนซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือใหWผูWเขWาอบรมรับทราบกฎหมายใหม2ปb 2560 และประกาศท่ีเก่ียวขWองกับพิธีการถ2ายลําผ2านแดน
เพ่ือสามารถนําองคRความรูW ความเขWาใจไปใชWในองคRกร และถ2ายทอดใหWผูWอ่ืนไดWรับรูW
เพ่ือสรWางความพรWอมในการกWาวสู2ความเป:นผูWนําท่ีดีไดWในอนาคต 
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ผEานแดน” 
16.00 น. 
4 ซอยสุขุมวิท 26 

ผ2านแดน เป:นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
ผ2านแดน ตัวแทนออกของ ชิปปamง และผูWรับจัดการขนส2ง เป:นกลไลท่ี

สําคัญท่ีสุด ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เปUาประสงคRของการดําเนินงานจึงเป:นเรื่องท่ีซับซWอน เอกสาร ข้ันตอน 
แห2งการใหWบริการอย2างถูกตWอง การฝoกอบรม 

ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย2างถูกตWอง ท้ังนี้การดําเนินการท่ีมี
วามรูWก็เป:นสิ่งสําคัญอย2างหนึ่งสามารถบอก

เพ่ือสรWางความพรWอมในการกWาวสู2ความเป:นผูWนําท่ีดีในอนาคตไดW 
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาองคRความรูWและเผยแพร2ความรูW              

อย2างต2อเนื่อง จึงจําเป:นตWองเสริมสรWาง และสนับสนุนใหWองคRกร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดย
สามารถปรับ ตัวใหW ทันต2อการเปลี่ยนแปลง ท่ีเ กิด ข้ึนไดWอย2 างต2อเนื่อง             

และบุคคลท่ีสนใจเขWาร2วม 

เพ่ือเปaดโอกาสใหWผูWเขWาร2วมสัมมนาไดW ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ      

และประกาศท่ีเก่ียวขWองกับพิธีการถ2ายลําผ2านแดน 
และถ2ายทอดใหWผูWอ่ืนไดWรับรูW 
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3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 
3.1 หมวดความรูWท่ัวไป ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ 
     -  ความหมาย ระเบียบการ
     -  กฎหมายหลังการแกWไข
     -  ผ2าคําวินิจฉัยพิกัดท่ีกรมศุลกากรวินิจฉัย
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ 

      -  กิจกรรมสัมพันธR
     -  การมีส2วนร2วมในการแสดงออก

4.กกลุEมเปQาหมาย 
dddddddผูWปฎิบัติงานดWานโลจิสติกสR
ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 

5.กระยะเวลาการดําเนินการ 
dddddddการสัมมนา และฝoกอบรม

6.กสถานท่ีดําเนินการจัดฝ:กอบรม
dddddddสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขท่ี 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 

7.กคEาใช1จEายในการเข1ารEวมฝ:กอบรม และสัมมนา
dddddddค2าลงทะเบียน  
 -...บริษัทสมาชิก   ท2าน
 -...บุคคลภายนอก ท2านละ  
8.วิธีการฝ:กอบรมและสัมมนา 
Ddd.ddd- รูปแบบการบรรยายในหWองเรียน เป:นภาคทฤษฎี และภาค
  สัมมนา ไดWสอบถามขWอสงสัย และป)ญหาท่ีเกิดข้ึนกับ 

9.กการประเมินผลโครงการฝ:กอบรม
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณR
2. การฝoกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น
3. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลทWายหลักสูตร
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รวม 3 ช่ัวโมง) 
หมวดความรูWท่ัวไป ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ  

ความหมาย ระเบียบการ กฎหมายท่ีเก่ียวขWอง                                
กฎหมายหลังการแกWไขแลWว 3 ฉบับ                                             
ผ2าคําวินิจฉัยพิกัดท่ีกรมศุลกากรวินิจฉัยไวW/ถาม-ตอบ                       

หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
สัมพันธR 

การมีส2วนร2วมในการแสดงออก 

ดWานโลจิสติกสR ดWานการนําเขWา-ส2งออก ,ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ และองคRกรในระบ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยสามารถรับการสัมมนา และฝoกอบรมไดWตลอดหลักสูตร

สัมมนา และฝoกอบรม จะจัดข้ึนในวันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 25

ฝ:กอบรม และสัมมนา 
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  

4 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ  

ฝ:กอบรม และสัมมนา 

ท2านละ  1,500 บาท  (หนึ่งพันหWารWอยบาทถWวน) 
บุคคลภายนอก ท2านละ  2,000 บาท  (สองพันบาทถWวน) 

 
รูปแบบการบรรยายในหWองเรียน เป:นภาคทฤษฎี และภาคฝoกการปฎิบัติ เพ่ือใหWผูWเขWาร2วม

ไดWสอบถามขWอสงสัย และป)ญหาท่ีเกิดข้ึนกับ วิทยากรไดWตรงจุด 

การประเมินผลโครงการฝ:กอบรม 
การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณR และเขWาถึงผูWเขWาสัมมนาทุกท2าน 
การฝoกปฎิบัติ การระดมความคิดเห็น 
แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลทWายหลักสูตร 
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         จํานวน    1    ชั่วโมง    
             จํานวน    1    ชั่วโมง 

ตอบ                          .จํานวน    1    ชั่วโมง 

ท่ีสนใจ และองคRกรในระบบสมาชิก
ฝoกอบรมไดWตลอดหลักสูตร 

2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ  10110 

ปฎิบัติ เพ่ือใหWผูWเขWาร2วมฝoกอบรม 
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10.กผลท่ีคาดวEาจะได1รับจากการฝ:กอบรม
 1.  เขWาใจและทราบถึงป)ญหาดWานกฎหมายของการถ2ายลําและผ2านแดน
 2.  เขWาใจและทราบถึงบริการขนส2งสินคWาถ2ายลําและผ2านแดน
 3.  ผูWเขWาร2วมสัมมนาสามารถวิเคราะหRป)ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการถ2ายลํา และผ2านแดนไดW
 5.  ผูWเขWาร2วมสัมมนา ไดWรับทักษะ ความรูW ความเขWาใจ เก่ียวกับ

11.กทําการสอนโดยวิทยากร 
   หัวหนWาฝuายคดี สํานักงานศุลกากร ตรวจสินคWา ลาดกระบัง

12.กผู1รับผิดชอบโครงการ 
 ฝuายฝoกอบรมและสัมมนา

โทรศัพทR 02-661-4005
โทรสาร 02-661-4005
E-mail : seminar@tacba.or.th
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จากการฝ:กอบรมสัมมนา 
ทราบถึงป)ญหาดWานกฎหมายของการถ2ายลําและผ2านแดนมากข้ึน

เขWาใจและทราบถึงบริการขนส2งสินคWาถ2ายลําและผ2านแดนไดWอย2างถูกตWอง
ผูWเขWาร2วมสัมมนาสามารถวิเคราะหRป)ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการถ2ายลํา และผ2านแดนไดW

สัมมนา ไดWรับทักษะ ความรูW ความเขWาใจ เก่ียวกับการถ2ายลําและผ2านแดน

หัวหนWาฝuายคดี สํานักงานศุลกากร ตรวจสินคWา ลาดกระบัง  

ฝuายฝoกอบรมและสัมมนา สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
4005-8  

4005-9 
seminar@tacba.or.th 
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มากข้ึน 
อย2างถูกตWอง 

ผูWเขWาร2วมสัมมนาสามารถวิเคราะหRป)ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการถ2ายลํา และผ2านแดนไดW 
การถ2ายลําและผ2านแดนมากข้ึน 
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หัวข1อ 
วันอังคารที่ 

ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 
12.30-13.00 น.  
 
13.00-13.10 น.  
   
   
   
 
13.10-14.30 น. 

   
 

14.30-14.45 น.  
 
14.45-16.00 น.  
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กําหนดการฝ:กอบรมและสัมมนา 
 “พิธีการศุลกากรวEาด1วยการถEายลําและผEานแดน

นอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ช้ัน4 

ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

กล2าวรายงาน 
โดยผูWแทนฝuายฝbกอบรมสัมมนา สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
กล2าวเปaดการฝoกอบรมสัมมนา 
โดยผูWแทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

บรรยายเรื่อง “ความหมายของการถ2ายลํา-ผ2านแดน
ศุลกากร คําสั่งท่ีเก่ียวขWอง” 
บรรยายเรื่อง “ป)ญหาท่ีพบบ2อยจากการถ2ายลํา-ผ2านแดน

พัก ทานอาหารว2าง  

บรรยายเรื่อง “กฎหมายท่ีแกWไขใหม2 3 ฉบับ” 
บรรยายเรื่อง “ประกาศกรมศุลกากรท่ีเก่ียวเก่ียวขWอง และการแกWไขใหม2แลWว
ตอบขWอซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
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พิธีการศุลกากรวEาด1วยการถEายลําและผEานแดน” 
16.00 น. 
4 ซอยสุขุมวิท 26 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

โดยผูWแทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

ผ2านแดน กฎหมายและระเบียบการ

ผ2านแดน” 

ประกาศกรมศุลกากรท่ีเก่ียวเก่ียวขWอง และการแกWไขใหม2แลWว”   
และแสดงความคิดเห็น/ปaดการประชุม 
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ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น
    กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ทEานสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษัท/หWางหุWนส2วนจํากัด__________________________________________________
ช่ือผูWติดต2อประสานงาน_______________________________________
ชื่อผู1เข1ารEวมฝ:กอบรมและสมัมนา 
1.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
2.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________
3.ช่ือ-นามสกุล____________________________________________________

1.หัวข1อ  “เงื่อนไขในการขนสEงและการสEงมอบสินค1า 
             วันศุกร8ที่ 17 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

2.หัวข1อ  “การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหวEางนําเข1าสEงออก
             วันศุกร8ที่ 17 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

3.หัวข1อ  “การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สEงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

4.หัวข1อ  “พิธีการศุลกากรวEาด1วยการถEายลําผEานแดน
             วันอังคารที ่21 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

5.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขายสินค1า 
             วันศุกร8ที่ 24 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

6.หัวข1อ  “ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนสEงสินค1า
             วันศุกร8ที่ 24 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

7.หัวข1อ  “การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอยEางปลอดภยั
             วันอังคารที ่28 พฤศจิกายน 
หมายเหต ุ: ผู1เข1ารEวมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดย
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

8.หัวข1อ  “ความผิดทางศุลกากร การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสEงออกควรระวัง
             วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 

9.หัวข1อ  “เจ1าหน1าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
             วันพุธที ่29 และ วันพฤหัสบดีที ่
หมายเหต ุ: ผู1เข1ารEวมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดย
อัตราคEาลงทะเบียน : บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 
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แบบตอบรับเข1ารEวมอบรมและสัมมนา 

เดือน พฤศจิกายน 2560 
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนญุาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท

ลงในหัวข1ออบรมและสัมมนาที่ทEานสนใจเพ่ือเข1าอบรมและสัมมนา (1 แบบตอบรบัสําหรับ 

__________________________________________________
_____________________________________________เบอรRโทรติดต2อ

____________________________________________________เบอรRโทรติดต2อ
____________________________________________________เบอรRโทรติดต2อ
____________________________________________________เบอรRโทรติดต2อ

เงื่อนไขในการขนสEงและการสEงมอบสินค1า (Contract & Incoterm 2010)” 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

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

การดําเนินการกรณสีินค1าเกิดความเสยีหายระหวEางนําเข1าสEงออก (การเคลมสินค1า)” 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สEงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

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

พิธีการศุลกากรวEาด1วยการถEายลําผEานแดน” 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

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

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

ภาษาอังกฤษสําหรบัการขนสEงสินค1า (ENGLISH FOR TRANSPORTATION” 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

การขับรถบรรทุกและรถหวัลากอยEางปลอดภยั” 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผู1เข1ารEวมอบรมจะได1รับใบประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงออกโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษ
บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 1,500 บาท / บุคคลภายนอก ราคาทEานละ 2,000 บาท

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสEงออกควรระวัง
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 

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

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

ผู1เข1ารEวมอบรมจะได1รับใบวุฒิบัตรการอบรมซ่ึงออกโดยบริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
บริษัทสมาชิก ราคาทEานละ 3,000 บาท / บุคคลภายนอก ราคาทEานละ 4,000 บาท
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ซอยสุขุมวิท26 
แบบตอบรบัสําหรับ 1หัวข1อ) 

__________________________________________________ลําดับสมาชิกท่ี___________ 
เบอรRโทรติดต2อ___________________ 

เบอรRโทรติดต2อ___________________ 
เบอรRโทรติดต2อ___________________ 
เบอรRโทรติดต2อ___________________ 

บาท 

บาท 

การตรวจสอบและการรบัรองสถานภาพตัวแทนออกของ  ผู1นําของเข1า  ผู1สEงของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)” 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย8และองค8กร 
บาท 

การดําเนินคดีและบทลงโทษตามพระราชบัญญตัิศุลกากรที่ผู1นําเข1าสEงออกควรระวัง” 

บาท 

บริษัทที่ได1รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
บาท 
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รายละเอียดการชําระเงิน 
 

เช็คสั่งจEายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูEเลขที่  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โอนเงินเข1าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 
 

เมื่อทEานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสEงใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 

 

กรุณาสEงแบบตอบรบัและชําระเงิน
หากไมEสEงแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ 

 
แผนท่ีจัดอบรมและสัมมนา

 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี 

 
 
 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
98 Athakavi Building, Floor 4 , 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

 

เช็คสั่งจEายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูEเลขที่  98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  เลขประจําตัวผู1เสียภาษีอากร 0-1095
โอนเงินเข1าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก  
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 179-305-1333  

เมื่อทEานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสEงใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ 
4009 หรอืที่ E-mail: seminar@tacba.or.th 

กรุณาสEงแบบตอบรบัและชําระเงินก�อนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ

หากไมEสEงแบบตอบรบัและชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

แผนท่ีจัดอบรมและสัมมนา 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี : โทรศัพท8 02-661-4005-8 ฝsายฝ:กอบรมและสัมมนา

THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
98 Athakavi Building, Floor 4 , SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 

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

: THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION  
ซอยสุขุมวิท 26  
1095-41000-11-7 

KERS ASSOCIATION 

วัน ทําการ 
ตัดชื่อออก โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

ฝsายฝ:กอบรมและสัมมนา 


