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Agenda

• โอกาสทางธรุกจิ

• เตรยีมความพรอ้มในการสง่ออก

• สทิธิป์ระโยชนท์างภาษอีากร

• FedEx Network

• เฟดเอ็กซด์จิติอลโซลชู ัน่

• บรรจภุณัฑแ์ละการค านวณน า้หนักตาม

ขนาด
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โอกาสทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการไทยในการส่งออก
Parts and Accessories 

US, UK, DE,AU
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• กลุ่มช้ินส่วนท่ีผลิตจากยาง
• Hs Code 4010,4011, 4012,4013, 4019

ยางรถ สายพาน ท่อยาง ขอ้ต่อ ห่วง แผน่ยางรองพื้น

• กลุ่มช้ินส่วนท่ีผลิตจากโลหะ
• Hs code 8708,8714

กนัชน ตลบัลูกปืน เบรค และช้ินส่วนตวัถงั คาร์บิวเรเตอร์ คลทัช ์แชท
ซี ถงัน ้ามนั อุปรกณ์ติดรถ ท่อไอเสีย หมอ้น ้า โช๊คอพั เขม็ขดันิรภยั

• กลุ่มช้ินส่วนไฟฟ้า
• Hs code 8507,8511,8544,8535,8536,8537

แบตเตอร์ร่ี ฟิวส์ อุปกรณ์ตดัไฟ ดวงไฟ หวัเทียน สวทิช์ สายไฟ 
อุปกรณ์กนัโขมย

• กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่ง • Hs code 8708

ชุดตกแต่งภายใน บงัโคลน ลอ้และอุปกรณ์ประกอบ พวงมาลยั

อุตสาหกรรมส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์
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ความรู้ดา้นกฏระเบียบและสิทธ์ิประโยชน์
• อตัราอากรน าเขา้ประเทศปลายทาง
• โควตา้และใบอนุญาติต่าง ๆ ในการน าเขา้ประเทศปลายทาง
• พิธีการศุลกากร (ราคาขั้นต ่า ราคาประเมิน ขอ้ก าหนดพิเศษ)

เตรยีมความพรอ้มในการสง่ออกทางดา้น

ศลุกากร

Hot line:1782
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การขนส่งเร่งด่วนทางอากาศ
Express Clearance

• ในนามบุคคลและนิติบุคคล
• ไม่ตอ้งเกบ็ใบขนสินคา้
• ไม่ตอ้งลงทะเบียนกบักรมศุลกากร
• ส่งออกภายในวนั
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Outbound from Thailand

Thailand to Asia Pacific, Europe and United State

Over nightAsia

2-3 daysBKK Europe

2-3 daysUSA
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FedEx Ship Manager
บริการเตรียมเอกสารการจดัส่งออนไลน์

FedEx Electronic Trade Documents
อพัโหลดเอกสาร เพ่ือใช้ในการเคลียรสิ์นค้า

FedEx Tracking
ตรวจสอบสถานะสินค้า

FedEx Global Trade Manager
แหล่งรวบรวมข้อมลูครบวงจรเก่ียวกบัการจดัส่งระหว่างประเทศ

FedEx Delivery Manager International
ผู้รบัสินค้าสามารถเปล่ียนแปลงการจดัส่งได้

FedEx Billing Online
ตรวจสอบและดคู่าใช้จ่ายออนไลน์

เฟดเอก็ซดิ์จิตอลโซลชูัน่ เครื่องมือท่ีจะช่วยในการขนส่งพสัดใุห้ราบรื่น



บรรจภุณัฑข์องเฟดเอ็กซ ์

• FedEx Box Size F (Small): Dimension 23 x 33 x 31 cm 

(W x L x H) (DIM 5kgs)

• FedEx Box Size E (Medium): Dimension 35 x 49 x 35 

cm (W x L x H) (DIM 12.5kgs)

• FedEx Box Size D (Large): Dimension 39 x 47 x 49 cm 

(W x L x H) (DIM 18kgs)

• FedEx Small Box (Size A): Dimension 31.12 x 27.69 x 

3.81 cm (Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Medium Box (Size B): Dimension 33.66 x 29.21 

x 6.03 cm (Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Large Box (Size C): Dimension 45.40 x 31.43 x 

7.62 cm (Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Large Pak: 30.48 cm x 39.37 cm

• FedEx XL Pak: 44.45 cm x 52.71 cm

• Maximum weight allowed: 5.5 lbs. (2.5 kg)



สตูรการค านวณน า้หนักตามขนาด

เซนติเมตร

ความยาว x ความกวา้ง x ความสูง

5,000

น้ิว

ความยาว x ความกวา้ง x ความสูง

305

60x40x10 cm / 5000 = 4.8 kg

ยกตวัอย่างการค านวณ

39.37x30.48x10 cm / 5000 = 2.4 kg

** FedEx Pak 
รับน ้าหนกัสูงสุดไดไ้ม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 
บรรจุไดไ้ม่เกิน 940 ลบ.น้ิว หรือ 15,400 ลบ.ซม.

39.37x30.48x10 cm = 11,999.98 cubic centimeter

ความยาว x ความกวา้ง x ความสงู (เซนตเิมตร หรอื นิว้)



เปิดบญัชภีายในวนัที ่15 พฤศจกิายน 

2564 รบัสว่นลดพเิศษ 50%
ทุกการจดัสง่

ส่วนลดพิเศษส าหรบั

ผูเ้ข้าร่วมงาน

Scan here with 
PROMO 
CODE**:

EBAYPA50

รบัสว่นลด 50% ทุกการจดัสง่

ต่อท่ี 1

• สง่คร ัง้แรกภายใน 7 วนัหลงัไดร้บั
เลขบญัชรีบักระบอกน า้ FedEx

• ภายใน 1 เดอืนแรกสง่ครบ 3 คร ัง้
รบั Central gift voucher 
800 บาท

ต่อท่ี 2

โปรโมช ัน่พเิศษส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน



ใหท้กุการจดัสง่ของคณุ

คุม้คา่มากยิง่ข ึน้ดว้ย 

My FedEx Rewards



รับโบนัสแรกเขา้ 20,000 

คะแนน ทนัท!ี และรับคะแนน

จากการจัดสง่ตามเกณฑ ์

รวมถงึการจัดสง่ทีไ่ดรั้บสว่นลด

สงูถงึ 70%

Simple copy here

My FedEx Rewards ปรบัปรงุเพือ่คณุ

รับรางวลัเร็วขึน้ดว้ยเกณฑก์าร

สะสมคะแนนเพยีงสองระดบั
คะแนนมอีาย ุ18 เดอืน ท า

ใหค้ณุมเีวลามากขึน้ในการ

สะสมคะแนนเพือ่แลกของ

รางวลัทีค่ณุชืน่ชอบ

สว่นลดจัดสง่ คะแนนสะสม

0-40% 3 บาท = 1 คะแนน

41-70% 9 บาท = 1 คะแนน



กวา่ 300 รายการใหค้ณุเลอืกสรรตามความชอบของคณุ

ของรางวลัใน 

My FedEx Rewards 

มอีะไรบา้ง



✓

ลงทะเบยีนทางอเีมลรับเชญิ 
หรอืไปที ่
https://getrewards.fedex.com/th-th/

✓
คลกิ “สมัครตอนนี”้

✓

ลงทะเบยีนดว้ย fedex.com ID 
และรหสัผา่น

✓

ลงทะเบยีนส าเร็จ 
รบัโบนสัแรกเขา้ 20,000 คะแนน

✓

จัดสง่และรับคะแนนสะสม
อยา่งตอ่เนือ่ง

✓

เขา้สูร่ะบบ เลอืก และแลกของ
รางวลัตามทีค่ณุตอ้งการ

สมคัรสมาชกิแลว้เร ิม่สะสม

คะแนนไดเ้ลย

https://getrewards.fedex.com/th-th/


Thank You


