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International  Transport  &  Business  School ( ITBS )                                                               
Recognized by Ministry of  Education and Thai International Freight  Forwarders Association 
www.ITBSTHAI.com  ,   www.ITBSLOGISTICS.com 

 

หลักสูตร  บัญชแีละการเงินส าหรับธุรกิจผู้ใหบ้ริการด้านโลจิสติกส์ / Freight Forwarder 
 ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ   จ านวน  78  ชั่วโมง 

 

รายละเอียดหลักสูตร               
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  / Freight Forwarder 
จ านวน 12 ชั่วโมง   :  2 วัน     
 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 
จ านวน 18 ชั่วโมง   :  3 วัน     
 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / Freight Forwarder 
จ านวน 48 ชั่วโมง   :  8 วัน     
วิทยากรโดย   ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจาก TIFFA  / ITBS  

   ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียง 
   ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทโลจิสติกส์ (มหาชน) ที่มีชื่อเสียง 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง 
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

                        อ.ณัฏฐกิตติ์  ญเจริญปัญญายิ่ง 
   อ.พัฒนา บุญสุข 

 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / Freight Forwarder 
     ( จ านวน 12 ชั่วโมง  : 2 วัน ) 

 

1. ภาพรวมธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ   
 

1. ภาพรวมธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.1 การท าการค้าระหว่างประเทศและรูปแบบ 
1.2 สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ 
1.3 พิธีการช าระเงินในการค้าระหว่างประเทศ  
1.4 การเลือกใช้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 

http://www.itbsthai.com/
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 2. ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / Freight Forwarder 

2.1 ความหมายและวิวัฒนาการของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ที่มีต่อผู้ส่งออกและน าเข้า 
2.3 หน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   ในการให้บริการอื่นๆ  (MTO, TRANSPORT, 

PROJECT  CARGO , EXHIBITION , WAREHOUSE, CUSTOMS  CLEARANCE) 
3. ค าศัพท์และค าย่อที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 

 

2. การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ   
 

2.1 ความสัมพันธ์ของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.2 บทบาท หน้าที่ สถานะทางกฎหมายของผู้รับจัดการขนส่งของการขนส่งสินค้าทางทะเล 

และทางอากาศ 
2.3 ประเภทของสินค้าทางทะเลและทางอากาศและการจัดการ 
2.4 กระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ 
2.5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลและอากาศและอ่ืน ๆ  
2.6 เอกสารการขนส่ง 

 
 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบญัชีและการเงิน  
( จ านวน  18 ชั่วโมง  : 3 วัน ) 
 

2.1 การบัญชีเบื้องต้น 
2.1.1 ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย 
2.1.2 งบการเงิน  ผังบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า 
2.1.3 ประเภทของเอกสารทางการบัญชี 
2.1.4 การจัดเตรียมและจัดเก็บใบส าคัญ 

 

2.2 การบันทึกบัญชีและการจัดท างบทดลอง 
2.2.1 การบันทึกบัญชีสมุดรายวัน 
2.2.2 การบันทึกบัญชีแยกประเภท 
2.2.3 การจัดท างบทดลอง 

 

2.3 การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชีและการจัดท างบการเงิน 
2.3.1 การปรับปรุงรายการบัญชี 
2.3.2 การปิดบัญชี 
2.3.3 การจัดท ากระดาษท าการ 
2.3.4 การจัดท างบการเงิน 
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3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / Freight Forwarder  

( จ านวน  48 ชั่วโมง  : 8 วัน ) 
3.1 ระบบทางเดินของเอกสารและการบันทึกบัญชี 

3.1.1 ระบบการขายในประเทศ  และการตั้งลูกหนี้การค้าในประเทศ 

3.1.2 ระบบการขายต่างประเทศ และการตั้งลูกหนี้การค้าต่างประเทศ 

3.1.3 การรับช าระเงินจากการขายในประเทศ 

3.1.4 การรับช าระเงินจากการขายต่างประเทศ 

3.1.5 ระบบการซื้อในประเทศ และการตั้งเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 

3.1.6 ระบบการซื้อต่างประเทศ และการตั้งเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 

3.1.7 ระบบการซื้อพัสดุและการจ่ายช าระเงินอื่นๆ 

3.1.8 การจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ 

3.1.9 การจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศ 

3.1.10 การจ่ายและเบิกชดเชยเงินสดย่อย 

3.1.11 การปรับปรุงและแก้ไขรายการบัญชี 

3.2 ภาษหีัก  ณ  ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์/ Freight  Forwarder 

3.2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.2.2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  

 / Freight Forwarder 

3.2.3    ภาษีท่ีเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3.3  การปิดบัญชีและออกงบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / Freight  Forwarder 

3.3.1 ผังบัญชี 

3.3.2 การปิดบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  

/ Freight  Forwarder 

3.4 งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์  / Freight  Forwarder 

3.4.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

3.4.2 งบก าไรขาดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

3.6 อ่ืนๆ 

 


