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การจดัเตรยีมเอกสารเพือ่การสง่ออกอยา่งมอือาชพี  
(How to supervise Export Process for utmost Benefits) 

รุ่นที่ 3 - วนัพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพนัธ์ , วนัพุธที่ 21 เมษายน , วันพฤหสับดทีี่ 24 มิถุนายน 2564  

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม , วนัพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันอังคารที่ 21 ธนัวาคม 2564  
โรงแรมจัสมิน สุขุมวทิ 23 

วทิยากร   :        

     อาจารยจ์นัทรา สงิหพนัธ ุ
- BSCM – APICS Certificate Holder in Resource Management 

- CIPS Introductory Certificate Holder in Purchasing and Supply 
 

เป็นทีป่รกึษาและวทิยากรอสิระ ของบรษัิทหลายแหง่ งานในอดตี *PATKOL PUBLIC CO., LTD, - Consultant 

Supply Chain Department (PK Group) * PATKOL MANUFACTURING CO., LTD. - Procurement & 

Forwarding Division Manager - Supply Chain Department 

 
แนะน าหลกัสตูร 
เป็นหลักสตูรทีเ่หมาะส าหรับผูต้อ้งการความรูพ้ืน้ฐาน หรอื ตอ้งการทบทวนความรูพ้ืน้ฐานดา้นน าเขา้-สง่ออก เพือ่
ทราบกฎระเบยีบวธิกีารและวางแผนการสง่ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เกดิความมั่นใจในการท าธรุกรรมไมเ่สยีเปรยีบใน

เชงิการคา้ เหมาะส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดา้นเอกสารสง่ออก พนักงานคลังสนิคา้ พนักงานจัดสง่ พนักงานบัญช ี
พนักงานฝ่ายน าเขา้-สง่ออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรอื ผูส้นใจท่ัวไป ผูเ้ขา้อบรมสามารถ

สอบถามปัญหาทีพ่บเจอและวธิแีกไ้ขปัญหาจากวทิยากรผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละเป็นกันเอง 
 
หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
1.  ภาพรวมธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศเพือ่การสง่ออก (Scope of Export Process) 
     - ผูเ้กีย่วขอ้งในกระบวนการสง่ออก (Who involve the Export Process) 

     - การตรวจสอบพกัิดและการใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี  

     - การเลอืกใชเ้งือ่นไขการสง่มอบสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ (How to choose Incoterms®2020 suitably) 
     - การเตรยีมเอกสารสง่ออก (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation,  

and  C/O 
      - การประกันภัยเพือ่การสง่ออก (Export Insurance Process) 

2.  การขนสง่ทางทะเลและทางอากาศ (Sea/Air/Express Transport)  

     - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่   (Who involve to Transport Handling)              
     - ขอ้มลูจ าเพาะของตูส้นิคา้ทางเรอื (Specific of various containers and Usages)                                            

     - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling) 
     - การจองเรอืและบรรจุสนิคา้เขา้ตู ้(Booking Particular and Stuffing Process) 

     - เงือ่นไขการรับบรรทุกสนิคา้ (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention 

Charges) 
      - การเลอืกใชบ้รกิารผูร้ับขนสง่ (Carrier Perception: 7-Point Scales & 5-Point Scales) 

      - การค านวณคา่ขนสง่สนิคา้ (Air/Sea Freight Calculation) 
  3.  สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้ับจากการสง่ออก (Export Customs Formality) 

      - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking 
      - การชดเชยค่าภาษีอากร  (Tax Coupon) 

  4.   ถาม-ตอบ (ถา้ม)ี 

 
คา่อบรม :  

ทา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 
 
 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ตลอดหลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 


