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การบรหิารการสง่ออกสนิคา้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
(How to supervise Export Process for utmost Benefits) 

 

วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563  

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 

วทิยากร   :        
     อาจารยจ์นัทรา สงิหพนัธ ุ

- BSCM – APICS Certificate Holder in Resource Management 
- CIPS Introductory Certificate Holder in Purchasing and Supply 

 

วทิยากรอสิระ และทีป่รกึษาของบรษัิทหลายแหง่ 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 าหรับผูเ้ร ิม่ตน้การสง่ออกสนิคา้ทัง้เครือ่งจักร อะไหล ่หรอื สนิคา้ท่ัวไป   เพือ่ทราบ

กฎระเบยีบวธิกีารและวางแผนการสง่ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดา้นเอกสารสง่ออก พนักงาน

คลังสนิคา้ พนักงานจัดสง่ พนักงานบัญช ีพนักงานฝ่ายน าเขา้-สง่ออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย 
หรอื ผูส้นใจท่ัวไป 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
1.  ภาพรวมธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศเกีย่วกับการสง่ออก (Scope of Export Process) 

     - ผูเ้กีย่วขอ้งในกระบวนการสง่ออก (Who involve the Export Process) 

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

and  C/O (FORM-D)  
2.  การขนสง่ทางทะเล (Sea Shipment) 

     - ขอ้มลูจ าเพาะของตูส้นิคา้ (Specific of various Containers and Usage) 

     - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ทางเรอื (Who involve to Sea Shipment Handling)              
     - เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ทางทะเล (How to prepare Export Shipping Document) 

 3.  การขนสง่ทางอากาศ (Air Shipment / Express Way: Courier) 
      - ความรูเ้กีย่วกับการขนสง่ทางอากาศ (Type of goods loaded by Air) 

      - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่ทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling) 
      - การค านวณเปรยีบเทยีบคา่ขนสง่ทางอากาศ (How to calculate Chargeable Air Freight) 

 4. การขนสง่ทางบก (Shipment by Road) 

      - เอกสารเกีย่วขอ้งกับการสง่ออกทางบก (Shipping Documents for Road Shipment) 
 5. พธิกีารศลุกากร (Customs Formality) 

      - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking 
      - สทิธปิระโยชนเ์กีย่วกับการสง่ออก (How to choose the Customs Privilege) 

      - กฎหมายและระเบยีบวธิปีฏบัิตศิุลกากรพอสงัเขป (Customs Law & Regulations Briefly) 

  6.   Workshop   
        How to quote Export Prices ? 

  7.   ถาม-ตอบ (ถา้ม)ี                                                                                                                                   
        Q & A   (if any) 

 
คา่อบรม :  

 

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

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ตลอดหลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 
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