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บทคัดย่ อ
บริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด บริ ษทั ชั้นนาของประเทศไทยในการดาเนิ นธุ รกิ จ นาเข้า และจัด
จาหน่ายของเล่นพลาสติก ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ด้วยศักยภาพในการนาเข้าของเล่นพลาสติกสู่ ฐานตลาด
ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบกับประสบการณ์อนั ยาวนานในการนาเข้าและจัดจาหน่ าย
ของเล่ นพลาสติกโดยเฉพาะ ทาให้เราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นผูน้ าของวงการธุ รกิ จ
นาเข้าและจัดจาหน่ายของเล่นพลาสติก
ประกอบธุรกิจการบริ การประสานงานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ ายๆต่าง ที่เกี่ ยวข้องกับลูกค้า โดยลักษณะการสื่ อสารจะเป็ นทางสื่ อเทคโนโลยี
ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์ , E-MAIL , LINE , FACEBOOK เป็ นส่วนมาก จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีทกั ษะ
ในงานที่ทาอย่างแท้จริ ง และบางครั้งต้องมีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่ เพื่อให้งานดาเนิ นต่อไป
จนสิ้ นสุ ดกระบวนการ และที่สาคัญต้อ งสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า ในการปฏิบตั ิงานคณะ
ผูจ้ ดั ทารายงานระบบการขนส่ งสิ นค้าด้านนาเข้า เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและเผยแพร่ การ
ปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง เพื่อช่วยลดการผิดพลาดในการดาเนิ นงานด้านเอกสารนาเข้า เพื่อสามารถ
นาไปใช้พฒั นาในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การศึกษาขั้นตอนการนาเข้าสินค้าของเด็กเล่น จะช่วยให้รู้ถึงกระบวนการนาเข้าสินค้า
ของเด็กเล่น การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ขั้นตอนการนาเข้ า/กระบวนการนาเข้า
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Abstract
Yasujiro Company Limited is Thailand's leading fluorescence company. It was founded
in 2543 with the potential import of plastic toys into the wholesale market, the largest in the
country. With rich experience in the import and distribution of plastic toys in particular. It quickly
grown to become the industry's leading importer and distributor of plastic toys. Business services
coordinator customers both domestic and abroad. Is to liaise with various parties.
Related communication media such as the telephone, E-MAIL, LINE, FACEBOOK is
absolutely essential to perform the job. It is found that. The work continued until the end of the
process. In practice, the reporting system of the imported goods. To guide the study and
dissemination of operational experience. To help reduce errors in the document import. To be
used in the development of the organization to be more effective.
The steps to import the product helps to know the process of import. Contact agencies To
achieve a faster and more efficient in its operations.
Keywords: import / import procedures

