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การบริหารงานขนส่ง 

(Transportation Management  4.0) 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมจัสมินซิตี้   ซอยสุขุมวิท  23  ใกล้ BTS  อโศก  กทม.  ** สถานท่ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง **   

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดอเหลือเพยีงท่านละ 2,900 บาท 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 
วิทยากร    :   อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง – จัดส่ง  มีมากมายหลากหลายและซับซ้อน  หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบล่ืน  ส่งผลเสียต่อการท าธุรกิจ  ลูกค้าไม่พอใจ  และจะหยดุ
ส่ังสินค้าหรือส่ังสินค้าลดลง  นอกจากนี ้ การบริหาร  เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลง  โดยไม่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดส่งเป็นส่ิงท่ีควรท าให้ได้ดี  ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทช้ันน า  เพ่ือน าแนวทางต่าง 
ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา  ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึน้ต่อเน่ือง  บริษัทมีผลก าไรมากขึน้ในท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1. ทราบขั้นตอนท่ีจ าเป็นทุกขั้นตอนต่อการบริหารงานจัดส่ง 
2. เรียนรู้เทคโนโลยสีมัยใหม่ ท่ีใช้ในการบริหารงานจัดส่ง 
3. เพ่ือให้สามารถบริหารงานจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น 

- หลักการจัดสายส่ง 
- การประเมินผลการจัดส่ง 
- การจัดส่งให้มีต้นทุนต า่ 
- ฯลฯ 

 

หัวข้อการอบรม 
1. การขนส่งกับกระบวนการ โลจิสติกส์  ในภาพรวม  (Transportation and Logistics in Broad Perspectives) 
2. หลักพืน้ฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า  (Fundamental Concept) 
3. รูปแบบหลักของการขนส่ง  (Mode of Transportation) 
4. การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  (International Freight Transport and Trade 

Agreement) 
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5. การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  (Multimodal Transportation) 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Operation Process) 
7. การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง  (Routing and Scheduling) 
8. โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า  (Transport Cost Structure) 
9. การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง  (Routing and Scheduling) 
10. โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure) 
11. การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก  (Transport Outsourcing) 
12. การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง  (Monitoring Transport Service Quality) 
13. การน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า  (Technology Application) 
14. ตัวชีว้ัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง  (Transport KPI) 
15. เทคนิคการจัดการเพ่ือลดต้นทันการขนส่ง  (Techniques for Transport Cost Reduction) 
16. การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery ท่ีก าลังบูม  
17. การส่งมอบสินค้าแบบรวดเร็วทันเวลาพอดีเป๊ะ  หรือ JIT  (Just in Time) Delivery 
18. Transport 4.0  ระบบขนส่งในอนาคตท่ีก าลังจะเกิดขึน้ 
19. กรณีศึกษา  (Case Study) 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติ  3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    

คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444  , Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
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>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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