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วัตถุประสงค์ 
    การซือ้ขายขา้มประเทศเป็นเรือ่งทีต่อ้งทําความเขา้ใจใหถ้อ่งแทต้อ่กระบวนการและวธิกีารทีเ่หมาะสม
เพือ่ทา่นจะไดทํ้างานดว้ยความมั่นใจ วทิยากร  เป็นผูม้ปีระสบการณ์ทางดา้นนําเขา้-สง่ออกมานานพอทีจ่ะ
แนะนําวธิกีารใหท้า่นนําไปปฏบิัตไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายตอ่กจิการของ
ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งแน่นอน หลักสตูรน้ีเหมาะสําหรับผูป้ฏบิัตงิานจัดซือ้ทัง้ในและตา่งประเทศ วศิวกร
ทํางานประเมนิการขาย หรอื ฝ่ายขายทีต่อ้งเสนอราคา  หรอื ผูท้ีก่ําลังจะทํากจิกรรมนําเขา้-สง่ออก และ
ผูส้นใจทั่วไป 
 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
 
* จะเลอืกเงือ่นไขการขายอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัการสง่ออกแตล่ะรปูแบบ                                            

(How to choose Sales Terms & Conditions (INCOTERMS) for each Mode of Transport)  

* รปูแบบและประโยชนก์ารใชง้านของตูส้นิคา้ (Type and Usage of Containers) 

* ขอบเขตและขัน้ตอนการสง่สนิคา้ทางเรอื (Scope of shipment by SEA)                                                                                       

* ขอบเขตและขัน้ตอนการสง่สนิคา้ทางอากาศ                                                                                     

ความรูพ้ ืน้ฐานของการนําเขา้-สง่ออก 

Knowledge Base for Import-Export 

                            15 มถินุายน 2565/ 
วันที ่25 กรกฎาคม 2565 

       
       เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้สุขุมวิท 23 
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 (Scope of shipment by AIR) 

* เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําเขา้และสง่ออก                                                               

 (Shipping Documents) 

* การคํานวณคา่ระวางขนสง่แตล่ะเงือ่นไขการขนสง่สนิคา้ตอ้งทําอยา่งไรบา้ง  

(How to calculate Freights for each Terms of Shipment) 

* การประกนัภัยขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ  

(Marine Insurance Process)                                                         

* ตอ้งทําอยา่งไรบา้งหากเกดิความเสยีหายกบัสนิคา้ 

(How to manage Claim Process (if any) with Suppliers or Insurance) 

* เงือ่นไขการชําระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งประเทศ เชน่ L/C, O/A, B/C 

(Terms of Payment for Import-Export) 

* ถาม-ตอบ (ถา้ม)ี   Q & A  (if any) 

วทิยากร 

คณุจนัทรา สงิหพนัธ ุ
- อดตีกรรมการบรหิารสมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย 
- กรรมการบรหิารสมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ พ.ศ. 2542- 2550 
- ผูจั้ดการฝ่ายจัดหาและสง่ออก บรษัิท พัฒนก์ล จํากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม :  
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิัตขิองบรษัิทสง่ออก  ผูรั้บผดิชอบLogisticบรษัิทเรอื บรษัิทประกันภัย พนักงานธนาคารดา้นตา่งประเทศ 
 

วิธีการสมัมนา 

 บรรยาย กรณีศกึษา (Case Study)  

 

อัตราคา่สมัมนา 
          (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา  Onsite ทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

    คา่สมัมนา (Online) ทา่นละ 3,000 210 (90) 3,120 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
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วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 

สํารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและสํารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
www.ptstraining.in.th 
 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 
 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
ความรูพ้ ืน้ฐานของการนําเขา้-สง่ออก 

Knowledge Base for Import-Export 

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

