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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรีทุกที่น่ัง!!!  
หลักสูตร กระบวนการน าเข้าและส่งออก ทั้งระบบ 

 

วันจันทร์ท่ี  20  มีนาคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ์ 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หัวข้อการอบรม  
• ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออก  

การไหลของวงจรการน าเขา้-ส่งออก ท่ีส าคญั 
กระบวนการน าเขา้ 
กระบวนการส่งออก 
การเจรจา การท าสัญญาในการท าธุรกรรมน าเขา้-ส่งออก 
กระบวนการส่งหรือรับสินคา้เม่ือเกิดรายการขาย หรือORDER ในการน าเขา้-ส่งออก 

• ขั้นตอนการท าธุรกิจน าเขา้-ส่งออก และการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนในการท าธุรกิจน าเขา้-ส่งออก  
เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT) 
เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)  
เอกสารทางการคา้ (COMMERCIAL DOCUMENT) 

• กรอบความตกลงอาเซียนวา่ดว้ยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 
1.  ก าหนดผูซ้ื้อเป้าหมาย 
 1.1 เลือกผูซ้ื้อเป้าหมาย 
 1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผูซ้ื้อ 
  1.3 เสนอขาย 
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 2. การท าสัญญาขอ้ตกลงในการซ้ือขาย 
 2.1 ขอ้ควรระวงั 
2.2 เง่ือนไขในสัญญาตอ้งมีเพื่อลดความเส่ียง 
 2.3 พิจารณาขอ้ก าหนดทางการคา้ 
 3. วิธีการส่งสินคา้ออกและการหาระวางบรรทุกสินคา้ 
 การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินคา้ทางพสัดุภณัฑ์
ทางอากาศ 
 4.วิธีการส่งมอบสินคา้ตอ้งอาศยัขอ้ก าหนดทางการคา้เป็นตวัก าหนดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INTERNATIONAL 
COMMERCIAL TERMSหรือINCOTERMS ®2022) 
 5. การวิเคราะห์เคร่ืองมือในการช าระเงิน 

• LETTER OF CREDIT (L/C)ช าระดว้ยแลต็เตอร์ออฟเครดิต 
• BILLS FOR LECTION (D/P & D/A) ตัว๋เรียกเก็บผา่นธนาคาร 
• CONSIGNMENT การฝากขาย 
• OPEN ACCOUNT (O/A)ผูข้ายเปิดบญัชีขายเช่ือใหก้บัผูซ้ื้อ 
• CASH ADVANCED PAYMENTการช าระเงินล่วงหนา้หรือการช าระดว้ยเงินสด 

 6. การวิเคราะห์LETTER OF CREDITโดยละเอียด 
• เง่ือนไขท่ีเสียเปรียบท่ีไม่ควรรับ 
• การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใชข้อ้บงัคบัของUCP600 เป็นตวัพิจารณา 
• การขอแกไ้ขL/C (AMENDMENT)ท่ีถูกตอ้ง 

 7.   การขอใหมี้การยนืยนัการช าระเงินเพื่อลดความเส่ียง 
 8.  การNEGOTIATE ตัว๋ในการส่งออกกบัธนาคาร 
 9.  การท าINSURANCE ในการส่งออก 
 10. วิธีการโอนL/Cใหก้บัผูอ่ื้น 
 10.1 การโอนจ านวนเงินทั้งหมดในL/C 
 10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตัว๋ประกบ) 
 10.3 การโอนใหก้บัผูรั้บโอนมากกวา่หน่ึงราย 
11. เทคนิคเบ้ืองตน้ในการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดว้ย
FORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT,ฯลฯ 
 12.  แนวทางในการเลือกประกนัภยัเพื่อคุม้ครองสินคา้ท่ีจดัซ้ือจากต่างประเทศ 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 
 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันท ี   
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