
 
 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “Dangerous Goods Regulations” 

ส ำหรับสมำชกิ TAFA, สมำชกิ ACBA และบุคคลที่สนใจ 

ครัง้ที่ 1  วันจันทร์.ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29  มีนำคม พ.ศ.2562 ( 5 วัน )  

1. หน่วยงำนจัดฝึกอบรม  
สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย /TAFA 

สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า /ACBA  

2. หน่วยงำนด ำเนินกำรฝึกอบรม (วิทยำกรฝึกอบรม และออกใบประกำศณียบัตร) 

บริษัทการบนิไทย จ ากดั (มหาชน)   

3. กำรก ำหนดวันฝึกอบรม ระยะเวลำ และสถำนที่จัดฝึกอบรม 

- การก าหนดวนัฝึกอบรมก าหนดโดย สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย  

- ระยะเวลาฝึกอบรม หลกัสตูร Dangerous Goods Regulations อบรม 5 วนั 
(สอบคร่ึงวนัสดุท้าย) 

- สถานท่ีจดัฝึกอบรม  ศนูย์ฝึกอบรมหลกัส่ี บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

4. จ ำนวนผู้เข้ำอบรม   

จ านวนผู้ เข้าอบรม           Maximum 35 คน   ต่อหลกัสตูร 

จ านวนผู้ เข้าอบรมขัน้ต ่า  Minimum  25 คน    ต่อหลกัสตูร  



 
 

 

5. ขัน้ตอนกำรรับสมัคร 
- กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมแนบ-ส าเนาบตัรประชาชน เซ็นรับรอง

ส าเนาถกูต้อง และส่งกลบัมาท่ีอีเมล์สมาคมฯ (แนบคู่พร้อมใบสมคัร)   

tafa@tafathai.org;tafa_officer3@tafathai.org  หรือ Fax:02-286-0474 
- สมาคมฯให้สิทธ์ิในการจองเรียงตามล าดบัการส่งใบสมคัรมาก่อนหลงั   
- กรณีมีผู้ เข้าอบรมยกเลิก การเข้าอบรม ขอความกรุณาแจ้งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหน้า ก่อนวนัฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สปัดาห์  มิฉะนัน้สมาคมฯ          
ขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน 

6. รำยละเอียด-ค่ำลงทะเบียน  

- สมำชิก TAFA 13,500 บำท/คน  

- สมำชกิ ACBA  13,500 บำท/คน 

- บุคคลทั่วไป 16,500 บำท/คน  
ค่ำลงทะเบียนนี ้ยังไม่รวม ค่ำอำหำรกลำงวัน และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%   

ค่าลงทะเบียนนีร้วมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและค่าอาหารว่าง เช้า/บา่ย ตลอด

ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วนั  

ทัง้นี ้การลงทะเบียนจะสมบรูณ์ต่อเม่ือมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ:อาหารกลางวนั ผู้อบรมสามารถซือ้รับประทานได้ท่ีห้องอาหาร   

       ด้านล่าง ท่ีศนูย์ฝึกอบรมลกูเรือการบินไทยหลกัส่ี  
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7. วธีิกำรช ำระเงนิ 
  

ช าระโดยเงนิสด / หรือ เช็ค 

เช็ค สัง่จ่ายในนาม “สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย” Thai Airfreight 

Forwarders Association หรือ โอนเงินสดเข้าบญัชีในนาม “สมาคมตวัแทนขนส่ง

สินค้าทางอากาศไทย” ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ สำขำถนนจันทน์สะพำน 5  

ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์  เลขที่ 219-055-0729 พร้อมส่งหลกัฐานการ

ช าระเงินมาให้ทางสมาคมtafa@tafathai.org  หรือ Fax: 02-286-0474 เพ่ือ

สมาคมฯจะได้ด าเนินการออกใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีให้ และจดัส่งใบเสร็จให้ท่าน

ทางไปรษณีย์ ในล าดบัตอ่ไป 

8. ตดิต่อสอบถำมข้อมูล 
 

                      สมาคมตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย 

น.ส.อไุรรัตน์  สดช่ืน  หรือเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 

โทรศพัท์ 0-2-286-0477-8 ,02-286-0332-3 

โทรสาร 02-286-0474 E-mail: tafa@tafathai.org  

E-mail: tafa_officer3@tafathai.org   
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                (Registration-Form) 
          แบบฟอร์มการลงทะเบียน   กรุณาแนบบตัรประชาชนผู้เข้าอบรมด้วยนะค่ะ 

 

บริษัท : Company  (English) ..................................................................................................…… 

ประเภทธุรกิจ / อุตสาหกรรม   (Type of Business / Industry)..............................................................................…… 

ทีอ่ยู่บริษัท : (Address).........................................................................................................................................…… 

โทรศัพท์ (Phone:) …………………………………… Company E-mail Address : ……………………………… 

 ช่ือผู้ตดิต่อ: (Contact Person)...........................................เบอร์โทรศัพท์ …………………E-mail :………………… 

 รายช่ือผู้สมคัรเข้าร่วมฝึกอบรม (Applicant Name List) ช่ือหลกัสูตร : (Name of Course) ......................................... 

ช่ือหลกัสูตร : (Name of Course) ..................................................................................................................................… 

 วนัที ่: (Date) ...................................  เดอืน : (Month)  ................................... พ.ศ. :(Year)  ......................................  

1. ช่ือ-สกลุ .............................................................……... Name (English)  ………………………………….……… 

  ต าแหน่ง : Position ..........................................................โทรศัพท์ / E-mail  …………………………………………  

2. ช่ือ-สกลุ.............................................................……… Name (English)  ……………………………………………  

   ต าแหน่ง : Position ........................................................... โทรศัพท์ / E-mail  …………………………………. …… 

   (หากมีจ านวนมากกว่า  2 ท่านกรุณาแนบรายช่ือเพิม่ได้)  

  จ านวนผู้สมัคร: (Total Number of Applicants) ............................................................... ท่าน / Person    

   ค่าลงทะเบียนต่อท่าน: (Course fee per person)   .............................................................. บาท / Baht     

    รวมเป็นเงิน: (Total) ..............................................บาท / ภาษีมูลค่าเพิม่ (Vat) 7%………………บาท  

กรณุากรอกข้อมลู ทัง้สองข้อดงัน้ี   

ท่านเคยอบรม Basic Air Cargo Tariff  Cours   มาก่อนแล้ว   □ เคย □ ไม่เคย   

ท่านเคย  อบรม  Dangerous Goods Regulations Course มาก่อนแล้ว  □ เคย □ ไม่เคย   



 
 

 

 

 

                                     

Course   :  Dangerous Goods Regulations Cat.6 (EDF 503) TAFA 

Period   :  25-29 Mar, 2019 (5 days) 

Venue   :  Crew Training Center, Laksi Office TG 

Course Instructor :  Mr.Somboon   Kaewkrabin/9k 

    Mr.Praison   Kam-on/9k         

Day 1  

0830-1200 Registration 

              Introduction to the IATA DGR 58th edition 

   Operator   and  shipper’s responsibilities   

   Limitations 

1300-1630    Classification  

Day 2 

0830-1200    Identification and List of Dangerous Goods      

1300-1630             Packing of Dangerous Goods 

   - Type of Packing  

   - Marking and Labeling 

Day 3 

0830-1200                 Documentations 

 

1300-1630 DG Handling / Inspection  

Segregation /Storage and Loading 

EXTERNAL CUSTOMER TRAINING SERVICES 

DEPARTMENT 

(BKK9C)       

                2552 

COURSE SCHEDULE 

            2019 

   



 
 

 

Day 4 

08-30-1200  Pilots’ Notification 

   Emergency Procedures / incident/accident report 

1300-1630 Radioactive Material / classification  

Day 5    
0830-1200 Radioactive Material / documentation / handling      

1300-1630  Final  Examination   

  

 

หมำยเหตุ:  COURSE SCHEDULE  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม  
************************************************************** 

          Break:  1015-1030 

             1200-1300 

               1500-1515 


