
 
 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “Dangerous Goods Regulations” 

ส ำหรับสมำชิก TAFA, สมำชิก ACBA และบุคคลที่สนใจ 

ครัง้ที่ 3 วันจันทร์ ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 กันยำยน  พ.ศ.2562  (5 วัน)  

ขัน้ตอนกำรรับสมัคร 

1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง และส่งกลบัมาท่ี E-mail: 

 tafa@tafathai.org ,tafa_officer3@tafathai.org  Fax 02-286-0474 

2. สมาคมฯให้สิทธ์ิในการจองเรียงตามล าดบัการส่งใบสมคัรมาก่อนหลงั   
3.  กรณีมีผู้ เข้าอบรมยกเลิกการเข้าอบรม ขอความกรุณาแจ้งเป็นลายลกัษ

อกัษรล่วงหน้าก่อน วนัฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สปัดาห์  มิฉะนัน้สมาคมฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิคิดค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน 

1. รำยละเอียด-ค่ำลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน   

- สมาชิก TAFA  13,500  บาท/คน         
- สมาชิก ACBA  13,500 บาท/คน        ราคานีย้งัไมร่วม+ Vat 7 %  

- บคุคลทัว่ไป  16,500  บาท /คน     
 

ค่าลงทะเบียนนีร้วมเอกสารประกอบการฝึกอบรมค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย  

ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 5 วนั  ทัง้นีก้ารลงทะเบียนจะสมบรูณ์ต่อเม่ือมีการช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่านัน้  
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*หมายเหต ุ: อาหารกลางวนัผู้อบรมสามารถซือ้รับประทานได้ท่ีห้องอาหารด้านล่างศนูย์

ฝึกอบรมหลกัส่ี  บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

  ค่าลงทะเบียนนี ้ยงัไม่รวม-ค่าอาหารกลางวนั และภาษีมลูค่าเพิม่ Vat 7%  นะคะ   

2. วิธีกำรช ำระเงนิ  
ช ำระโดยเงนิสด  หรือเช็ค  

เช็ค สัง่จ่ายในนาม“สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย”หรือ โอนเงินสดเข้า

บญัชีในนาม “สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย”ผ่านธนาคารกรุงเทพ 

สาขาถนนจนัทน์ สะพาน 5  ประเภทบญัชี สะสมทรัพย์ เลขท่ี 219-0550-729    

 พร้อมสง่หลกัฐานการช าระเงินมาให้ทางสมาคมทาฟ่า 

E-mail:tafa@tafathai.org Fax: 0-2286-0474 เพ่ือสมาคมฯจะออก

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี จดัส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ 

3. ตดิต่อสอบถำมข้อมูล 
 

                      สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 

น.ส.ปิยะนชุ  ทิใจ หรือ เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 

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

โทรสาร 02-286-0474 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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   

  กรณุากรอกข้อมูล ทัง้สองข้อดงัน้ี    

  ท่านเคยอบรม Basic Air Cargo Tariff  Course  มาก่อนแล้ว   □ เคย □ ไม่เคย   

ท่านเคยอบรม  Dangerous Goods Regulations Course มาก่อนแล้ว  □ เคย □ ไม่เคย   
 

External Customer Training 

Service Department 

 



 
 

 

5 วัน COURSE SCHEDULE  2019 
Day 1  

  08.30-12.00 Registration 

                   Introduction to the IATA DGR 60th edition 

   Operator  and shipper’s responsibilities    

    Limitations 

  13.00-16.30 Classification  

 Day 2 

  08.30-12.00 Identification and List of Dangerous Goods   

  13.00-16.30  Packing of Dangerous Goods 

   - Type of Packing  

   - Marking and Labeling 

Day 3 

    08.30-12.00       Documentations 

  13.00-16.30 DG Handling / Inspection  

    Segregation /Storage and Loading 

Day 4  
    08.30-12.00  Pilots’ Notification 

    Emergency Procedures / incident/accident report 

   13.00-16.30 Radioactive Material / classification  

Day 5    
  08.30-12.00 Radioactive Material / documentation / handling      

  13.00-16.30 Final   Examination   

  หมายเหตุ* ตารางอาจมีการเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม  ☺  


