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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัมีจาํนวนมากข้ึน   ทาํใหธุ้รกิจส่งออกต่างๆไดมี้การวา่จา้ง

บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากขั้นตอนต่างๆในการคา้ระหวา่งประเทศและการนาํเขา้-

ส่งออกนั้น   มีความซบัซอ้นและตอ้งใชค้วามเป็นระเบียบรอบคอบอยา่งละเอียดในการจดัทาํ 

โดยเฉพาะในการจดัทาํเอกสารจะตอ้งตรวจสอบใหร้อบคอบดว้ยความละเอียดรอบคอบ  เพราะวา่ถา้มี

ขอ้ผดิพลาดจะไม่สามารถดาํเนินการใดๆได ้ เพื่อไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งออก-นาํเขา้และลดการ

ใชเ้วลาในการทาํงานร่วมถึงประโยชน์ต่างๆท่ีส่งผลทาํใหก้ารดาํเนินการนั้นเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

 จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาและไดรั้บมอบหมายใหดู้แลเอกสารดา้นการ

ส่งออกและขั้นตอนการทาํงานของบริษทัเพื่อการส่งออก   จึงเห็นถึงความสาํคญัในการเรียนรู้การ

ใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออก   เอกสารประกอบพธีิการศุลการกรเพื่อการส่งออก  อนัจะทาํใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานและลดความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนขณะทาํงานได ้

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อทราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการใหก้ารบริการลูกคา้เพื่อการส่งออก 

1.2.2  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการใหข้อ้มูลลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขั้นตอนปฏิบติังานการใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออก 

1.3.2 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการดา้นการส่งออก 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1  ทราบถึงขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออก 

 1.4.2   ทราบถึงการปฏิบติังานและการใหข้อ้มูลลูกคา้ 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษา “การให้บริการลูกค้าด้านการส่งออก”  ทีมี่การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ดังนี ้

 ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546,44-46) กล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์มี 4 

ประการ ไดแ้ก่ 

1. สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละราย 

(Customized) อยา่งเป็นกนัเอง (Personalized) 

2. การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์อาจจะยงัไม่ไดเ้พิ่มยอดขายในทนัที หากแต่ผลลพัธ์ในรูป

ของยอดขาย จะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการท่ีลูกคา้รู้สึกประทบัใจ มีความเขา้ใจและรับรู้ท่ี

ดี  ดงันั้นส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ คือ การผกูสมัพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองใน

ระยะยาว (Long-Time Relationship) 

3. บริษทัและลูกคา้ไดป้ระโยชน์จากการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win 

Strategy) 

4. ช่วยใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

 พิสิทธ์ิ พิพฒันโ์ภคากลุ 2559  กล่าววา่ ความสามารถในการบริการลูกคา้ไดดี้ข้ึนรู้ความสนใจ 

ความตอ้งการของลูกคา้ นาํเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสม การบริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ

ได ้การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว  จะช่วยเพิ่มความจงรักภกัดี (loyalty) ท่ีลูกคา้มีต่อ

บริษทั    ลดการสูญเสียลูกคา้ ลดตน้ทุนการตลาด เพิ่มรายไดจ้ากการท่ีลูกคา้ซ้ือซํ้า หรือแนะนาํใหค้น

รู้จกัซ้ือสินคา้ขององคก์ร
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2.1  ความสําคญัต่อผู้รับบริการ 

2.1.1  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งทางดา้น

ร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญา  จิตใจ  ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการบริการท่ีตรงกบั

อตัภาพของแต่ละบุคคล 

2.1.2  เสริมสร้างคุณภาพชีวติ  การท่ีผูไ้ดรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ

รู้สึกสะดวกสบายนาํมาซ่ึงความประทบัใจและมีความสุข 

2.2  ความสําคญัต่อผู้ให้บริการ 

2.2.1  ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารการบริการ  การท่ีผูป้ระกอบการปรับกลยทุธ์เพื่อ

เพิ่มผลกาํไรระยะยาวใหก้บัธุรกิจ  ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 

2.2.2  ผูป้ฏิบติังานบริการท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความสาํคญัท่ีทาํรายไดใ้ห้

ประเทศ  พนกังานแต่ละคนท่ีจะฝึกฝนและพฒันาตนเอง 

2.3 การให้บริการลูกค้าสําหรับตัวกลางส่งออกเพ่ือผู้ส่งออก  (Freight Forwarder) 

การใหบ้ริการลูกคา้สาํหรับตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก  (Freight Forwarder) เป็นอาชีพท่ี

พฒันามาจากชิปป้ิง (ตวัแทนของออก)  ในอดีต ชิปป้ิงจะทาํหนา้ท่ี หลกัคือทาํการจดัการทุกขั้นตอน

เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีผูส่้งออก ตอ้งการใหผ้า่นออกไปนอกประเทศใหไ้ด ้ถา้เป็นส่วนของการนาํเขา้  ชิปป้ิงจะ

เป็นตวัแทนของผูน้าํเขา้ในการทาํพิธีการศุลกากร  ตวัแทนติดต่อบริษทัสายเรือ สายการบิน บริษทั

ตวัแทนสายการบิน  การท่าเรือ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ี มีขอ้กาํหนดในบทบญัญติัตาม

กฎหมาย  หรืออาจจะเรียกวา่เป็น "ผูบ้ริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร" 

2.4 หน้าทีห่ลกัของบริษัทตวักลางส่งออกเพ่ือผู้ส่งออก ( Freight forwarder) 

2.4.1 จะเป็นตวัแทนพอ่คา้คนกลางหรือ อาจจะกล่าวได ้วา่ เป็น คนท่ีพยายามหาค่าขนส่งสินคา้

ทั้งทางอากาศ และทางทะเล ใหไ้ดร้าคาท่ีถูกท่ีสุดและดีท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น 

ตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (freight forwarder) หลายบริษทัจะทาํขอ้ตกลงเซ็นตส์ญัญารายปีกบัสาย

การเดินเรือ วา่จะตอ้ง หาสินคา้ใหไ้ดจ้าํนวนตูค้อนเทนเนอร์  1,000 หน่วย ต่อปีไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา  แลว้ จะไดค่้าระวางเรือในอตัราถูกพิเศษ  ถา้บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight 

forwarder) นั้นไม่สามารถหาสินคา้ไดถึ้งจาํนวนตูท่ี้ไดต้ามเป้า กจ็ะถูกบริษทัสายเรือเรียกค่าปรับหรือ

จ่าย ค่าระวางเตม็เท่ายอดเป้า เรียกไดว้า่ เป็นพอ่คา้คนกลาง  ซ้ือจากโรงงาน มาขายเสมือนพอ่คา้ขาย
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ปลีก  หรือขายส่ง  กบั เราๆ ท่านผูส่้งออกรายยอ่ย  ทาํให ้ผูส่้งออกรายยอ่ยไดมี้ราคาค่าระวางเรือท่ีสม

เห็นสมผล  ส่วนผูส่้งออกรายใหญ่กจ็ะซ้ือจากบริษทัสายเรือโดยตรง  และไม่ซ้ือผา่นตวักลางส่งออก

เพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) 

  2.4.2 เป็นตวัแทนของผูส่้งออกในการดูแลเสน้ทางการขนส่ง คอยจดัการเร่ืองการบริหารการ

ขนส่งใหไ้ดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ   ยกตวัอยา่งเช่น  ผูส่้งออกสามารถจะไดรั้บความ

สะดวกสบายในการติดต่อกบัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก ท่ีจุดเดียว หรือ  One stop service  ผูส่้งออก

จะโทรศพัท ์หรือ ส่ง e-mail ไปตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก( Freight forwarder) วา่ตอ้งการใหจ้ดัการ

ขนส่งสินคา้ จาํนวน  2 CBM  (ลูกบาศกเ์มตร)  หรือ จาํนวน 2 ตูค้อนเทนเนอร์ 20 ฟตุ ไปประเทศ แอฟิ

กาใต ้ท่าเรือ เดอร์บนั( Durban)  ถา้ ผูส่้งออกโทรศพัทไ์ปถามบริษทั สายเรือ  พนกังานขายบริษทัสาย

เรือท่ีรับสายถา้ไม่ไดดู้แล หรือไม่มีบริการในเสน้ทางดงักล่าว ก ็ตอบปฏิเสธ  บางคร้ังผูส่้งออกกต็อ้งรอ

สาย เป็น ชัว่โมง จากพนกังานขายบริษทัสายเรือ    แต่ถา้ท่านผูส่้งออกโทรศพัทไ์ปสอบถามบริษทั

ตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก( Freight forwarder ) ท่านจะไดรั้บคาํตอบทนัที โดยไม่ตอ้งรอ

สายโทรศพัทน์าน  และบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก( Freight forwarder)  จะตอบคาํวา่ มีบริการ

ในเสน้ทางดงักล่าว และเสนอราคาไดท้นัที หรือจะเป็นภาระในการตามเช็คกบับริษทัสายเรือหลายสาย  
 2.4.3 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก( Freight forwarder) สามารถเสนอบริษทั แบบ ครบ

วงจรได ้ แต่บ่อยคร้ังจะเปิดโอกาสให ้ผูส่้งออกเลือกใชบ้ริการเฉพาะในส่วนของการขายค่าระวางค่า

ขนส่ง เรือ และ ค่า ระวางค่าขนส่งทางอากาศ  เพราะ เป็นงานท่ีบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก จะ

ถือวา่เป็นงานหลกั    ถา้ผูส่้งออก ตอ้งการใหบ้ริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออกวางบิลเป็นหน่ึงใบ

รวมทั้งค่าบริการตวัแทนออก ค่าขนส่งทางรถบรรทุก และค่า ระวางเรือ หรือ อ่ืนๆ บริษทัตวักลาง

ส่งออกเพื่อผูส่้งออกกย็นิดีท่ีจะรับผดิชอบตามท่ีแผนกบญัชีของบริษทัผูส่้งออกตอ้งการ  พร้อมทั้งมีการ

ใหว้งเงินเครดิตสาํหรับ บริษทัผูส่้งออกท่ีมีการเงินท่ีน่าเช่ือถือ  ส่ิงน้ีทาํใหผู้ส่้งออกสามารถไดรั้บความ

สะดวกในการหมุนเงินโดยอาศยัเครดิตท่ีไดจ้ากบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก บางบริษทัตวักลาง

ส่งออกเพื่อผูส่้งออก ใหว้งเงินลูกคา้ ชั้นหน่ึง เดือนหน่ึงเป็นร้อยลา้น ใหเ้ครดิด 90 วนั   คนในวงการ 

หลายคนพดูเล่นกนัวา่ ตวัเขาเองเป็นทั้ง บริษทัเงินทุนและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์  

2.4.4 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder)  จะมีความเครือข่ายทัว่โลก มีผู ้

ส่งออกท่ีฉลาดจะให ้บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก ใหบ้ริการเป็น เลขานุการส่วนของผูส่้งออก 

หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ  ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในการจองโรงแรม ในการรับส่งสนามบิน  ตลอดจน

จดัตารางนดัหลาย ผูน้าํเขา้ ในประเทศท่ีผูส่้งออกจะเดินทางไปเจรจา พร้อมทั้งเป็นล่ามแปล บา้งกส็นิท

ถึงขนาดเวลามีปัญหาเร่ืองกฎหมาย กใ็ห ้เครือข่ายของบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก  ช่วยหา
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ทนาย  และเป็นตวัแทนในการถ่วงเงินกบัผูน้าํเขา้ท่ีไม่ดี     บางกเ็รียกใชบ้ริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผู ้

ส่งออก  ในการตรวจสอบผูน้าํเขา้ท่ีเร่ิมคา้ขาย   หรือ แนะนาํลูกคา้ ของบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผู ้

ส่งออกท่ีใชบ้ริการอยูแ่ลว้ ใหไ้ดมี้โอกาสทาํการคา้ดว้ยกนั 

มีหลายคร้ังท่ีเป็นการคา้ขายคร้ังแรก ผูส่้งออกจะให ้เครือข่ายของบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก 

ช่วยในการเกบ็เงินมูลค่าสินคา้ ก่อนปล่อยสินคา้ใหผู้น้าํเขา้ 

2.4.5 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder)จะมีความสามารถในการให้

คาํปรึกษากบัผูส่้งออก เร่ือง พิธีการศุลกากร และสามารถตรวจสอบกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศ

ปลายทาง มีการแจง้ใหลู้กคา้ ทราบถึง สถานการณ์ในท่าเรือ หรือขอ้หา้มต่างๆ  เพราะเครือข่ายจะแจง้

ใหท้ราบ ยกตวัอยา่งเช่น เร่ืองเก่ียวกบัการประทว้งของสหภาพท่าเรือต่างๆ เพื่อไม่ใหผู้ส่้งออกตอ้ง

รับภาระในเร่ืองค่าเช่าโกดงั หรือค่าปรับต่างๆ 

 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) สามารถจะเปล่ียนเสน้ทางการขนส่ง

สินคา้ในวนิาทีสุดทา้ยได ้วา่จะเปล่ียนจะทางเรือมาเป็นทางอากาศ หรือทางบก ในบริษทัเดียว  ถา้ผู ้

ส่งออกใชบ้ริษทั สายเดินเรือ กจ็ะปฏิเสธบริการอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเร่ืองการส่งสินคา้ผดิท่าเรือ 

ปลายทาง  บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว และ 

ค่าใชจ่้ายถูกกวา่การใชบ้ริการบริษทัสายเดินเรือโดยตรง 

 ในกรณีท่ีผูส่้งออกส่งสินคา้ไปผูน้าํเขา้ท่ีมีปัญหาเร่ืองการเงิน   แลว้ผูส่้งออกตอ้งการเปล่ียนช่ือ

ผูน้าํเขา้ก่อนเร่ือถึง หรือ เรือถึงแลว้  บริษทัสายเดินเรือจะไม่แกปั้ญหาอนัน้ี แต่บริษทัตวักลางส่งออก

เพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ เพราะบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผู ้

ส่งออก (Freight forwarder) ออกใบตราส่งของตนเอง หรือ เรียกวา่ HOUSE BILL OF LADING 

 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) จะบริการส่งใบตราส่งเรือใหท่้านผู ้

ส่งออกถึงท่ีทาํงานท่าน หรือถา้ท่านรีบด่วนกน็ดัส่งท่ีบา้นส่วนตวักย็อ่มได ้ พนกังานของ 

บริษทั Freight forwarder (เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์)จะไดรั้บการฝึกฝนและอบรมในเร่ืองการพดูจาและ

บริการอยา่งพิเศษ  ผูส่้งออกจะสามารถติดต่อไดท้ั้งทาง โทรศพัท ์ ทาง e-mail ทาง SMS  ตลอดจน 

โทรสาร  ทั้งนอกเวลางานกจ็ะรับสายผูส่้งออกอยา่งเตม็ใจ 

  บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder)  ในสมยัน้ี จะไม่หนีความรับผดิชอบ

เพราะบริษทัเหล่าน้ีจะมีประกนัภยัคุม้ครอง จึงไม่มีความจาํเป็นจะเรียกร้องความเสียหายจากผู ้

ส่งออก  อยา่งท่ีผูส่้งออกเขา้ใจผดิกนั 
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 ผูส่้งออกท่ีรอบคอบ ควรจะเลือก บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) ท่ีมี

การเงินท่ีมัน่คง และมีเครือข่ายทัว่โลก เพราะไดรั้บบริการท่ีดี และ จะไดไ้ม่มีปัญหาท่ีตามเร่ืองเก่ียวกบั

การเงินกบัท่านผูส่้งออกในการจ่ายค่าระวางเรือกบัสายเดินเรือ 

 บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) ส่วนใหญ่จะมีหวัใจท่ีเนก้ารตลาด และ

มีความเขา้ใจผูส่้งออกมากกวา่ บริษทั สายเดินเรือ หรือ สายการบิน  ทั้งมีกาํลงัพนกังานท่ีใหบ้ริการ

ทางดา้นการตลาดท่ีเจาะถึงใจลูกคา้ไม่วา่การติดตามงาน  และการบริการยิม้แยม้ตลอดเวลาท่ี

ใหบ้ริการ  จะคอยรักษาผลประโยชน์ และประหยดัค่าใชจ่้ายของลูกคา้  เพราะมีการอบรมอยา่ง

สมํ่าเสมอจากบริษทั  หลายบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) จะมีกลา้ลงทุนใน

เร่ืองกาํลงัคนทางดา้นการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ เป็นจาํนวนมากกวา่ ส่วนงานอ่ืน ๆ ถา้ เทียบกบั

บริษทัสายเดินเรือ หรือ สายการบิน  โดยเห็นวา่การบริการเป็นหวัใจสาํคญัในธุรกิจของบริษทัตวักลาง

ส่งออกเพื่อผูส่้งออก 

  ท่านผูส่้งออกสามารถถามบริการเสริมกบั บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight 

forwarder) ได ้เช่น การขอรูปถ่ายเวลานาํสินคา้ บรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์  หรือ ใหส่้งพนกังานเพิ่มใน

การสาํรวจสินคา้เสียหาย หรือประสานงานกบัหน่วยงานราชการ หรือ บริษทั ใหบ้ริการทางอบยา

รมควนั หรือ บริษทัท่ีทาํการสาํรวจสินคา้เสียหาย (surveyor) 

  บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder) โดยเฉพาะทางอากาศ จะถูกบงัคบัโดย

สมาคมวา่จะตอ้งส่งพนกังานฝ่ายการตลาดไปรับการอบรมเร่ืองสินคา้ อนัตราย  ซ่ึงกแ็สดงถึงการมี

ส่วนรวม และ ช่วยบริษทัสายการบินในการควบคุมและลดความเส่ียงในความเสียหายเก่ียวกบัสินคา้

อนัตราย แสดงถึงมาตรฐาน และ ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก ท่ี

ไม่ใช่แค่ นายหนา้จบัถือมือเปล่า หาเงินอยา่งท่ีหลายคนในวงการอ่ืนกล่าวหา    ถา้ผูส่้งออกมีปัญหาเร่ือง

การส่งออกสินคา้ อยา่ลงัเลใจ สอบถามไปท่ีบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight forwarder)  ให้

ช่วยแกปั้ญหา ไม่วา่ท่านจะไม่เคยใชบ้ริการเขา เขาจะยนิดีใหค้าํแนะนาํ และ อาจจะช่วยท่านแกปั้ญหา

ได ้ เม่ือคร้ังท่ีสนามบินสุวรรณภูมิมีผลกระทบจากการประทว้งปัญหาทางดา้นการเมือง  บริษทัตวักลาง

ส่งออกเพื่อผูส่้งออก กส็ามารถแกส้ถานการณ์ไดโ้ดยการขนส่งทางรถบรรทุกสินคา้ไปสนามบินปีน

และส่งสินคา้ท่ีตกคา้งในสนามบินไทยไปอยา่งราบร่ืน ช่วยบรรเทาความเสียแก่ผูส่้งออก 

  ในกรณีท่ีผูส่้งออกมีการคา้ขายกบัผูน้าํเขา้ท่ีไม่มีใบอนุญาตนาํเขา้สินคา้  หรือไม่มีความรู้เร่ือง

ขั้นตอนการนาํเขา้   บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออกจะมีเครือข่ายท่ีสามารถใหบ้ริการทางดา้น
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การคา้  หรือ Trading firm  ซ่ึงจะเรียกเกบ็แค่ค่าบริการนายหนา้ตวัแทนการคา้ ประมาณ 1-3%   ของ

ราคา CIF  ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งสะดวก 

 ในกรณีท่ี ผูส่้งออกมีสินคา้ตวัอยา่งส่งไปงานแสดงโชว ์ หรือ ส่วนประกอบเคร่ืองจกัรท่ี

สาํคญั บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออกกจ็ะใหบ้ริการทางดา้น  คนถือสินคา้ไปให ้หรือ เรียกวา่ Hand 

carry โดยจะถือไปจนถึงมือผูน้าํเขา้ได ้ ในวนัเวลาท่ีท่านตอ้งการ โดยไม่มีการเปล่ียนมือคนถือสินคา้ 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งผา่นขบวนการขนส่งและ พิธีการท่ียุง่ เสมือนกบัท่านถือของไปเอง 

  อาจจะสรุปไดว้า่ ประเทศท่ีเจริญแลว้  รัฐบาลจะสนบัสนุนธุรกิจ Freight forwarder (เฟรทฟอร์

เวิร์ดเดอร์) มาก เพราะ เป็นตวัช่วยผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์   และเป็นตวัเช่ือม

การกระจายสินคา้ไปทัว่โลก อยา่งครบวงจร แต่เป็นท่ีน่าเสียดายมาก ท่ีแนวโนม้ธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีไม่น่า

ลงทุนเพราะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะจากผูป้ระกอบการท่ีเล่ียงภาษี ทาํธุรกิจอยา่งผดิกฎหมาย

หลายราย มาทาํลาย มีการตดัราคา กนัมาก  ผูป้ระกอบการบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก ท่ีดีตอ้ง

ประสบปัญหาท่ีไม่สามารถมีกาํไร และดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้เป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงวา่ ดูขอ้มูลไดจ้าก

การวิจยัการเกบ็ภาษีรายไดข้องกรมสรรพากรจะพบ วา่บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออกเป็นธุรกิจท่ีมี

ยอดเงินเสียภาษีและรายไดน้อ้ยท่ีสุดในวงการผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ อ่ืน ๆ มาขอฝากใหท่้านผูส่้งออก

ใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก( Freight forwarder) ท่ีดีใหย้งัคงอยูก่บั

ประเทศไทย 

2.5 หน้าทีก่ารให้บริการลูกค้าสําหรับตัวกลางส่งออกเพ่ือผู้ส่งออก (Freight Forwarder) 

 การใหบ้ริการลูกคา้สาํหรับตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก  (Freight Forwarder) คือ ธุรกิจท่ีรับ

หนา้ท่ีเป็นธุระดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ แทนผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ แลว้บริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผู ้

ส่งออกเขา้ไปมีบทบาทในการส่งออกและนาํเขา้อยา่งไรบา้ง   บทบาทของ การใหบ้ริการลูกคา้สาํหรับ

ตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก  (Freight Forwarder)ในการส่งออกน้ันจะมีดังนี ้

2.5.1 ทาํการเลือกและนาํเสนอเสน้ทางการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และยานพาหนะท่ี

เหมาะสมและดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ หรือผูส่้งออก ดีท่ีสุดคือ ตอ้งเป็นรูปแบบท่ีทาํใหสิ้นคา้ถึงผูรั้บโดย

ปลอดภยัและรวดเร็ว รวมทั้งเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 
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 2.5.2 ทาํการจองระวางกบัผูข้นส่งใหแ้ก่ลูกคา้ 

 3.5.3 รับสินคา้จากลูกคา้และทาํการบรรจุสินคา้ ในระหวา่งน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมเอกสารเพื่อ

ใชใ้นการดาํเนินพิธีการศุลกากร พร้อมทั้งเอกสารอ่ืนๆ เช่น หนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ เป็นตน้ 

 2.5.4 ทาํการขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือ พร้อมทั้งดาํเนินพิธีการศุลกากรขาออก และส่งมอบสินคา้

ใหก้บัผูข้นส่ง 

 2.5.5 ชาํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งค่าระวางแทนผูส่้งออกไปก่อน 

 2.5.6 รับใบตราส่งสินคา้ท่ีมีการเซ็นตแ์ละประทบัตราเรียบร้อยแลว้จากผูข้นส่งและส่งมอบ

ใหก้บัลูกคา้ 

 2.5.7 ติดตามการเดินทางของสินคา้จนกวา่จะถึงมือผูรั้บสินคา้ปลายทาง 

บทบาทในการนําเข้ากนับ้าง บทบาทในด้านนีก้ไ็ด้แก่ 

  1. ติดตามการเดินทางของสินคา้แทนลูกคา้ พร้อมกบัแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

  2. รับและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง 

  3. รับสินคา้จากผูข้นส่งและจ่ายค่าระวางแทนลูกคา้ไปก่อน 

  4. ดาํเนินพิธีการศุลกากรขาเขา้ ชาํระค่าภาษีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

  5. ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

 ในระหวา่งการขนส่งนั้น อาจเกิดกรณีท่ีสินคา้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ดงันั้นกถื็อเป็น

หนา้ท่ีของบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight Forwarder) ในการท่ีจะตอ้งทาํการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผูข้นส่งใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ย ซ่ึงหากเกิดกรณีอยา่งน้ีข้ึนมาจะตอ้งใชเ้วลาในการสืบสาวราว

เร่ืองกนัพอสมควรทีเดียว เพราะคงไม่มีใครอยากจะจ่ายเงินง่ายๆ 

นอกจากน้ีในการส่งออกและนาํเขา้สินคา้นั้นบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก  (Freight Forwarder) 

จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีการชาํระเงินระหวา่งประเทศดว้ย รวมทั้ง

กฎระเบียบต่างๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นการส่งสินคา้ในประเทศท่ีส่งออกและในประเทศท่ีนาํเขา้รวมทั้งประเทศ

ต่างๆ ท่ีผา่นแดน เพราะแต่ละประเทศอาจจะมีขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั เพื่อความสะดวกในการจดัเตรียม

เอกสารและป้องกนัการสะดุดในกระบวนการ และหลีกเล่ียงความไม่พอใจในการใหบ้ริการ ซ่ึงโดย

ปกติแลว้ลูกคา้จะมีการประเมินผลการทาํงานของบริษทัตวักลางส่งออกเพื่อผูส่้งออก ไวใ้นใจอยูแ่ลว้ 

หากเกิดความผดิพลาดข้ึน ลูกคา้กมี็สิทธ์ิท่ีจะหนัไปใชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนท่ีมีรอใหเ้ลือกอยูม่ากมาย 
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จะเห็นไดว้า่จากบทบาทของธุรกิจรับจดัส่งสินคา้ระหวา่งประเทศนั้น Freight Forwarder จาํเป็นตอ้ง

ติดต่อกบับุคคลหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นผูข้นส่ง เจา้หนา้ท่ีศุลกากร และหน่วยงานอ่ืนๆ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองยุง่ยาก ทาํใหเ้ป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผูส่้งออกและผูน้าํเขา้ จาํเป็นตอ้งพึ่งพาธุรกิจบริษทัตวักลาง

ส่งออกเพื่อผูส่้งออก (Freight Forwarder) 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานทีป่ระกอบการ 

              ช่ือบริษทั  : บริษทั สยาม เวิลดไวด จาํกดั (SIAM Worldwide.,LTD.) 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการส่งออกสินคา้ตามพธีิการกรมศุลกากร 

             ขนาดธุรกิจ  : ขนาดเลก็ 

ท่ีตั้ง   : 120/189-191 ถนนราชปรารภ (ประตูนํ้า-ดา้นขา้งตึกใบหยก 2) 

 แขวงถนนพญาไท, เขตราชเทว,ี กรุงเทพฯ 10400  

ผูบ้ริหาร  : นางสาววชัรีภรณ์    มานะเจริญรุ่งเรือง 

 เวลาทาํการ  : จนัทร์ – ศุกร์ 09.30 น. – 17.30 น. 

เสาร์  09.30 น. – 15.00 น.
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3.2  ตราบริษทั 
 

 

ภาพที ่3-1 ตราบริษัท 

3.3  ลกัษณะการประกอบการ 

               - เป็นตวัแทนในการส่งออกสินคา้ ทุกประเภท  

 - จดัทาํเอกสารแจง้รายการสินคา้ ( Invoice) 

3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานที ่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

             - ช่ือ นายเพญ็ภาส ชาญบณัฑิตนนัท ์  

- ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานฝ่ายผูช่้วยสมัพนัธ์ลูกคา้Customer service (CS) 

 - เป็นผูช่้วยพนกังานโดยใหข้อ้มูลลูกคา้และอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในดา้นการส่งออก

สินคา้ 
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3.5  ช่ือและตําแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

                นายเจษฎา ภูมิศิริกลุ ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการบริษทั สยาม เวิลดไ์วด ์จาํกดั      

3.6  ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

                ตั้งแต่วนัท่ี  4 มกราคม 2561  -  30 เมษายน 2561 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค 61 เม.ษ. 61 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ศึกษาขอ้มูล 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3. วิเคราะห์ขอ้มูล 

4. จดัทาํรายงาน 

                

ตารางท่ี 3-1 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

                3.7.1  ศึกษาขอ้มูลในการทาํงาน 

                3.7.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนการปฏิบติังาน วิธีการส่งออกสินคา้ และเดินพิธีการกรม

ศุลกากร 

                3.7.3  วิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นไดแ้ลว้ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

ตีความ โดยใชว้ิธีการแยกขอ้มูล วิธีการส่งออก ระบบเอกสารส่งออก 

                 3.7.4  จดัทาํรายงาน นาํผลการดาํเนินงานมาจดัทาํรูปเล่มรายงาน 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงการ 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังาน ณ บริษทั สยามเวิลดไวด จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วย พนกังานดูแลลูกคา้   

( Customer service )  ก่อนท่ีลูกคา้จะทาํการส่งสินคา้ ผูส่้งออกจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารและขอ้มูลจริงก่อน

การดาํเนินงานผา่นกรมศุลกากรทุกคร้ัง  ทั้งน้ียงัมีรายละเอียดในเชิงลึกลงไปอีกสาํหรับการส่งสินคา้ใน

แต่ละบริษทัท่ีผูส่้งออกเป็นผูเ้ลือก แต่สุดทา้ยแลว้ ทุกการขนส่งจะจาํเป็นตอ้งผา่นกรมศุลกากรขาออก 

(จากฝ่ังประทศไทย) และกรมศุลกากร (จากฝ่ังประเทศผูน้าํเขา้) เสมอ ซ่ึงทางบริษทั สยาม เวิลดไ์วด 

จาํกดัเป็นเหมือนตวัแทนเช่ือมโยงกบัทางบริษทัส่งออกใหลู้กคา้  โดยทาํโครงการร่วมมือกบั 

หลากหลายบริษทัชั้นนาํของโลก อาทิเช่น บริษทั ดีเอชแอล จาํกดั (DHL)บริษทั ยพูีเอส จาํกดั 

(UPS)บริษทั เฟดเอก็ซ์ (FedX)ไปรษณียไ์ทย รวมไปถึง EMS 

การใหค้าํแนะนาํลูกคา้หรือผูส่้งออกนั้น มีความจาํเป็นมากท่ีตอ้งตรวจสอบประเทศปลายทาง 

รวมไปถึงกฎตอ้งหา้มของแต่ละประเทศท่ีระบุไวว้า่สินคา้ประเภทใดท่ีไม่สามารถส่งไปได ้ตวัอยา่งเช่น 

บริษทั ดีเอชแอล จาํกดั ไม่อนุญาตใหส่้งสินคา้จาํพวกอาหารหรือขนมไปยงัประเทศ เมียนมาร์ ไม่

สามารถส่ง พาสปอร์ตหรือ หนงัสือเดินทางไปยงัประเทศ อินเดียได ้มากไปกวา่นั้นทางบริษทัยงัมีการ

ส่งหลากหลายทาง ไม่วา่จะเป็นทางอากาศ รวมไปถึงทางเรือ ซ่ึงแต่ละการส่งออกจะมีวิธีการตรวจ

สินคา้ / การบรรจุหีบห่อสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นบริษทัจึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํลูกคา้

เพื่อความสะดวกในการจดัส่งสินคา้และความปลอดภยัของสินคา้ไปจนถึงท่ีหมาย 

จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั   สยามเวิลดไ์วด  จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วย  

พนกังานดูแลลูกคา้  ไดศึ้กษาเร่ือง “การใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออก ” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
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4.1   ขั้นตอนการปฏิบติังานในแผนกดูแลลูกคา้ดา้นการส่งออก 

 

 

 

ภาพที ่4.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1. ลูกคา้   Customer 2. บริษทั สยามเวลิด์ไวด

Feeight Forwardwe

3. ติดต่อฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์   

Custormer Service

4. สอบถามและให้

ขอ้มูลลูกคา้5. ตรวจสอบสินคา้
6. ขอบตัรประชาชนหรือ

หนงัสือเดินทาง

7. ออกเอกสารใบแจง้หน้ีและ

ใบตราส่งสาํหรับสินคา้ทาง

อากาศ

8. บรรจุสินคา้ลง

กล่อง

9.การเกบ็สินคา้ใน

คลงั

10. ใหลู้กคา้ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล11. ชาํระเงิน12. แจง้ใหก้บับริษทัท่ีลูกคา้

เลือกใชบ้ริการมารับสินคา้

13. นาํสินคา้ข้ึนรถเพ่ือทาํการ

จดัส่งต่อไป

หมายเหต:ุ หากไมมี่การเก็บสนิค้าในคลงั (9)  จะตอ่

ด้วยขัน้ตอนให้ลกูค้าตรวจสอบสินค้า (10) 
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จากภาพที ่4.1  สามารถอธิบายรายละเอยีดได้ดงันี ้

เม่ือลูกคา้มาติดต่อบริษทัเพือ่ตอ้งการส่งออกสินคา้  ทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและ

ใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ลูกค้า  จะเป็นผูเ้ขา้มาติดต่อทางบริษทัดว้ยตนเอง 

4.1.2 บริษัทสยามเวลิด์ไวด จํากดั  เป็นตวัแทนในการส่งออกสินคา้ทุกประเภท  และจดัทาํ

เอกสารแจง้รายการสินคา้ (Invoice)  

4.1.3 สอบถามและการให้ข้อมูลลูกค้า  มีความสาํคญัอยา่งมากในขั้นตอนน้ีท่ีตอ้งสอบถาม

ขอ้มูลลูกคา้ใหแ้น่ชดัวา่มีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการขนส่งของบริษทัใด โดยทางบริษทั สยาม เวิลด

ไวด จาํกดั เป็นพนัธมิตรกบัทาง บริษทั ดีเอชแอล จาํกดั (DHL)บริษทั ยพูีเอส จาํกดั (UPS)บริษทั เฟด

เอก็ซ์ (FedX)บริษทั ทีเอน็ที (TNT)ไปรษณียไ์ทย  Global mail และ EMS ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละ

บริษทั มีดงัน้ี  

 การขนส่งทางอากาศ 

1. บริษทั ดี เอชแอล จาํกดั (DHL)เป็นบริษทัท่ีจะเนน้เร่ืองการส่งออกทางอากาศเป็น

หลกั โดยทางบริษทัจะมีจุดเด่นคือ ใชเ้วลาขนส่งนอ้ยกวา่บริษทัอ่ืน โดยส่งไปยงั

ประเทศ สิงคโปร์ ใชเ้วลาเพยีง 1 วนั  ไปโซนยโุรป 4-5 วนั และทางทวีป

แอฟฟริกา 5-7 วนั เท่านั้น ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัทางบริษทัอ่ืน  DHL จะใชเ้วลา

สั้นท่ีสุดแต่ราคาสูงกวา่บริษทัอ่ืน และกฎตอ้งหา้มสาํหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถ

ส่งออกไดมี้มากกวา่บริษทัอ่ืนๆ 

2.  บริษทั ย ูพี เอส จาํกดั (UPS)เป็นบริษทั ท่ีทาํการส่งออกเนน้โซนทวีปยโุรป  จะมี

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงแต่ใชเ้วลาขนส่ง นาน ถึง7-14 วนั  ซ่ึงทาง UPS จะไม่มีกฎการ

ส่งออก (สินคา้ตอ้งหา้ม) มากนกั ขอ้ดีคือ ราคาถูก ขอ้เสียคือ ใชเ้วลาเดินทาง

ขนส่งนาน 

3. บริษทั FedXจาํกดั เนน้ส่งสินคา้ชนิดเอกสาร จะมีระยะเวลาขนส่งท่ีรวดเร็ว และ

คลอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่บริษทัอ่ืนๆ แต่การดาํเนินการสินคา้ชนิดพสัดุ จะใชเ้วลา

ประมาณ 7-14 วนั และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
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4. บริษทั ที เอน็ ที จาํกดั (TNT)จดัวา่เป็นหน่ึงบริษทัท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากค่า

ขนส่งค่อนขา้งถูกและกฎขอ้หา้มส่งค่อนขา้งนอ้ย แต่ขอ้เสียคือใชเ้วลานาน

ประมาณ 8-20 วนัจดัส่งถึงปลายทาง 

5. การขนส่งแบบ โกลโบว้เมลล ์(Global mail)เป็นระบบการขนส่งท่ีมาจากบริษทั 

DHL เพื่อ ใหก้ารคา้ขายของพอ่คา้แม่คา้ทางออนไลน์สะดวกและง่ายยิง่ข้ึน การส่ง

ชนิดน้ี จะเป็นการส่งแบบชั้นประหยดั ประหยดั ราคาส่งตํ่า  แต่ใชเ้วลานาน 2 

สปัดาห์ ถึง 1 เดือน 

6. EMS การส่งพสัดุแบบ EMS ไม่เพียงแต่ส่งในประเทศยงัมีการส่งออกนอก

ประเทศดว้ย ซ่ึงการส่งแบบน้ีจะมีขอ้ดีคือสามารถส่งสินคา้ไดทุ้กประเภท ยกเวน้ 

ยาเสพติด ราคาส่งถูก แต่ขอ้เสียคือ ใชเ้วลานาน ประมาณ 1-3 เดือน (ทวปียโุรป  

อเมริกาใตแ้ละแอฟริกา) และไม่ปลอดภยั จากประสบการณ์ท่ีทาํงานคือ การส่ง

สินคา้ออกต่างประเทศโดยการใช ้EMS สินคา้จะเสียหายและสูญหายบ่อยคร้ังซ่ึง

มีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งตรวจความตอ้งการของลูกคา้ก่อนใหค้าํแนะนาํ

ขั้นตอนต่อไป 

4.1.4  ส่ิงทีจํ่าเป็นต้องรู้ก่อนทาํการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าซ่ึงเป็นข้อมูลทีลู่กค้าต้องทราบก่อนการ

ส่งออกได้แก่ 

  1.)  ตรวจสอบกฎระเบียบของกรมศุลกากร 

  เพื่อป้องกนัปัญหาการขนส่งท่ีล่าชา้ หากไม่มีความรู้เก่ียวกบัการผา่นกรมศุลกากร 

ทั้งน้ีอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (ท่ีมากข้ึน) เน่ืองจากการทราบในเร่ืองของภาษีท่ีตอ้งชาํระเป็น

เร่ืองท่ีดี ดงันั้นการลงรายละเอียดในเอกสาร Invoice จึงเป็นเร่ืองสาํคญั มากไปกวา่นั้น เร่ืองรายละเอียด

เก่ียวกบัสินคา้กมี็ความสาํคญัเช่นกนั เน่ืองจากขอ้มูลน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรไดรั้บคาํช้ีแจงท่ี

ชดัเจนวา่ลูกคา้จดัส่งอะไร คาํอธิบายควรจะระบุวา่ส่ิงท่ีจดัส่งคืออะไร ผลิตจากอะไร และใชเ้พื่ออะไร 

(หากมี) คาํอธิบายควรมีความชดัเจนและช้ีแจงทุกรายการท่ีรวมอยูใ่นการจดัส่งน้ี 

  2.)  พกิดัอตัราศุลกากร 

พิกดัอตัราศุลกากร (HS Codes) จะกาํหนดหมวดหมู่สินคา้เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรทราบ

เก่ียวกบัภาษี อากร และการควบคุมต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นตวัเลือก แต่การระบุพิกดัจะช่วย

ใหผ้า่นพิธีการศุลกากรไดเ้ร็วข้ึน 
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  3.)  ระบุมูลค่าการจัดส่งอย่างถูกต้อง 

ถึงแมว้า่รายการนั้นจะเป็นตวัอยา่งสินคา้ ของขวญั หรือรายการส่งคืน แต่อยา่งนอ้ยกต็อ้งมี

มูลค่าตน้ทุนการผลิตอยู ่มูลค่าดงักล่าวควรจะมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด หาก

ศุลกากรมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการระบุมูลค่าของสินคา้ อาจมีผลใหเ้กิดความล่าชา้และเสียค่าปรับได ้

ขอ้แนะนาํอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ใหแ้สดงรายการมูลค่าของสินคา้เป็นสกลุเงินท่ีระบุไวใ้นใบกาํกบัสินคา้ 

  4.) ประเทศถ่ินกาํเนิดสินค้า 

เป็นคาํอธิบายวา่สินคา้ถูกผลิตท่ีไหน ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากรายละเอียดท่ีระบุวา่สินคา้ส่งมา

จากท่ีไหน ในบางกรณี อาจจะตอ้งใชใ้บรับรองแหล่งท่ีมา สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบรับรอง

แหล่งท่ีมา โปรดติดต่อหอการคา้ในพื้นท่ีของผูจ้ดัส่ง 

5.)  ค่าธรรมเนียมและอตัราภาษี 

การส่งสินคา้ไปต่างประเทศจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร เน่ืองจากค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีจะ

แตกต่างกนัตามจุดหมายปลายทางและตามมูลค่าการจดัส่ง ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่ ลูกคา้หรือผูรั้บ

จะตอ้งจ่ายค่าอะไรบา้ง 

4.1.5  ตรวจสอบสินค้า 

  ในกรณีท่ีลูกคา้บางท่าน ไม่บอกขอ้มูลท่ีเป็นจริงสาํหรับสินคา้ท่ีจะทาํการส่งออก อนั

เน่ืองมาจาก เหตุผลท่ีตอ้งการหลบหลีก การหา้มส่ง ทั้งน้ีทางบริษทัจึงจาํเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบสินคา้ให้

ละเอียดทุกคร้ังก่อนท่ีจะทาํการบรรจุ, หากลุกคา้บรรจุสินคา้มาแลว้ทางเราจาํเป็นตอ้งแกะกล่องเพือ่ทาํ

การตรวจเพื่อความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

หลายประเทศมีการควบคุมวา่ส่ิงใดสามารถส่งออกหรือนาํเขา้ ซ่ึงส่งผลใหสิ้นคา้มีความเส่ียงท่ีจะถูกกกั

และถูกทาํลายเน่ืองจากผดิกฎระเบียบ โปรดทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั ขอ้กาํหนดสินคา้ตอ้งหา้ม ท่ีมีผล

บงัคบัในจุดหมายปลายทางของลูกคา้  

  อีกหน่ึงเหตุผลท่ีตอ้งทาํการตรวจสินคา้กคื็อ ทางบริษทัมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งจด

รายการสินคา้ส่งออก โดยละเอียด เพื่อท่ีจะดาํเนินทาํเอกสารส่งออกหรือใบ Invoice รวมไปถึงการออก

เอกสาร Packing List 

https://www.tnt.com/express/th_th/site/how-to/comply-with-export-regulations.html
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4.1.6  เอกสารแสดงตัวตนของผู้ส่ง 

บตัรประจาํตวัประชาชน รวมไปถึง บตัรอนุญาตเดินทางหรือ พาสปอร์ต เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน

ยนืยนัต่อการส่งสินคา้  

4.1.7  การออกเอกสารใบแจ้งรายการสินค้าและใบตราสําหรับส่งออกทางอากาศ 

       1  เอกสารรายการสินคา้ (Invoice)หรือ Proforma Invoice  เป็นเอกสารบอกราคา

จาํนวนสินคา้โดยผูส่้งออกจะออกใหก้บัผูน้าํเขา้เพื่อท่ีทางกรมศุลกากรปลายทางจะทาํการคิด

ภาษีนาํเขา้ได ้

 

ภาพที ่4.2 เอกสารใบแจ้งรายการสินค้า (Invoice) 
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ภาพที ่4.3 ใบตราส่งสําหรับส่งออกทาอากาศ (Air way Bill) 
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2  ใบตราสาํหรับส่งออกทางอากาศ (Air way Bill)คือ เป็นเอกสารกาํกบัสินคา้โดยมีหลกัฐาน

ในการขนส่งสินคา้ท่ีทาํข้ึนในลกัษณะของสญัญา การขนส่ง สินคา้ระหวา่งผูส่้งออกกบัผูท้าํการขนส่ง

โดยมีผูรั้บสินคา้เป็นบุคคลท่ีสามท่ีทาํใหส้ญัญาการขนส่งสมบูรณ์ สญัญาน้ีจะครอบคลุมตั้งแต่จุดรับ

มอบสินคา้ ณ สนามบินตน้ทางจนถึงจุดส่งมอบสินคา้ปลายทางของ สินคา้ทุกประเภท 

2.1 รายละเอียดบน AWB มีดงัน้ี 

1. ช่ือสายการบิน 

2. หมายเลข AWB 

3. SHIPPER: ช่ือผูข้นส่งและท่ีอยู ่

4. CONSIGNEE: ช่ือผูรั้บท่ีอยู ่

5. สนามบินตน้ทาง 

6. สนามบินปลายทาง 

7. หมายเลขเท่ียวบิน 

8. ปริมาณสินคา้ 

9. นํ้ าหนกัรายการ 

10. นํ้ าหนกัท่ีตอ้งชาํระ 

11. ค่าขนส่งทางอากาศ * ตามท่ีจดั 

12. ช่ือรายการ 

* ค่าบริการเพิ่มเติม (ค่านํ้ามนั,ค่ารักษาความปลอดภยั ฯลฯ) 

 

3. ใบตราส่งสินคา้ หรือ Bill of Lading  (B/L) คือ เอกสารสาํคญัท่ีสุด เม่ือมีการ ส่งสินคา้ทาง

ทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินคา้ของบริษทัเรือท่ีทาํการส่งออก  ซ่ึงในเอกสารนั้นจะ

แสดงวา่เจา้ของเรือหรือตวัแทนเรือ ไดรั้บสินคา้จากผูส่้งจริง เพื่อทาํการบรรทุกและขนส่งไปยงัท่าเรือ 

ใบตราสินคา้จะตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงภาพของสินคา้ชดัเจน รวมไปถึงอตัราค่าระวางบรรทุกท่ีผูรั้บ

สินคา้จะตอ้งชาํระ  
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ภาพที ่4.4 ใบกาํกบัการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

4.  ใบกาํกบัการบรรจุหีบห่อ (Packing List)คือเอกสารท่ีออกหรือจดัเตรียมโดย ผูส่้งออกหรือ

ผูข้าย เพื่อมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือผูน้าํเขา้ จุดประสงคใ์นการใชน้ั้น กเ็พื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรสามารถซุ่ม

ตรวจสินคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน และทาํใหผู้น้าํเขา้สามารถทราบรายละเอียดของสินคา้ในการส่งออก

ทั้งหมด เพื่อสามารถนาํขอ้มูลไปวางแผนการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ปะสิทธิภาพสูงสุด มีลกัษณะคลา้ยๆกบั

ใบกาํกบัภาษี แต่มีขอ้มูลเพิม่เติมมากกวา่ ไดแ้ก่ 

   
4.1 รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของหีบห่อ จาํนวนของหีบห่อ เคร่ืองหมาย

ของหีบห่อ 

4.2 รายละเอียดเก่ียวกบัการบรรจุวา่แต่ละหีบห่อมีการบรรจุสินคา้ จาํนวน

เท่าไหร่ อะไรบา้ง 

   4.3 รายละเอียดเก่ียวกบันํ้าหนกัของสินคา้ ทั้งนํ้ าหนกัรวม นํ้าหนกัสุทธิ 

   4.4 รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาตรของสินคา้ของแต่ละหีบห่อ 
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4.1.8 การบรรจุหีบห่อ 

ตอ้งมัน่ใจวา่สินคา้ของลูกคา้ไดรั้บการบรรจุหีบห่ออยา่งเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงในเร่ือง

ความล่าชา้และความเสียหายระหวา่งขนส่ง ควรใชเ้วลาในการบรรจุหีบห่อและติดป้ายฉลากสินคา้อยา่ง

ชดัเจน รวมถึงตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของประเทศปลายทางนั้นๆ 

4.1.9 การเกบ็สินค้าในคลงั 

ลูกคา้ของบริษทั สยาม เวิลดไวลด จาํกดั จะมีอยู ่2 ประเภท คือ ลูกคา้ขาจร ซ่ืงจะเป็นลูกคา้ถือ

ของมาพร้อมส่ง หรืออีกแบบหน่ึงกคื็อลูกคา้สัง่รายการสินคา้กบัทางร้านไวเ้พื่อรอวนัผลิตแลว้ส่ง ซ่ึง

บางรายไม่ไดมี้การสัง่สินคา้ไวเ้พยีงร้านเดียว ฉะนั้น เม่ือสินคา้ผลิตเสร็จจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งถูก

ส่งออกทนัที ในกรณีน้ีลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะนิยม ฝากสินคา้ไวท้างคาร์โกก่้อน เพื่อรอสินคา้ใหค้รบจึง

จะจดัส่งพร้อมกนั ซ่ึงการเกบ็สินคา้กบัทางบริษทัจะทาํเป็นระบบโดยการจาํแนกโดยใชช่ื้อของลุกคา้

เป็นหลกั ในการเกบ็สินคา้  รายช่ือลูกคา้ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่  A-L สินคา้จะเกบ็ไวใ้นคลงัชั้นสาม ส่วนรายช่ือ

ท่ีข้ึนตน้ดว้ย M-Z จะเกบ็ไวใ้นคลงัชั้น 4 โดยแต่ละบุคคลจะมีป้าย (tracking number)ของแต่ละบุคคล 

ผกูกบัสินคา้ท่ีมาส่งในแต่ละรอบเสมอ ซ่ึงการมาส่งทุกคร้ังจะมีการออกใบรับของเสมอ ซ่ึงในใบนั้นจะ

ระบุช่ือผูรั้บ นัน่กคื็อช่ือของลูกคา้ท่ีออร์เดอร์สินคา้เอาไว ้พร้อมกบัระบุจาํนวนช้ินท่ีมาส่ง โดยจะมี

ลายมือช่ือผูรั้บสินคา้และผูส่้ง  ลงลายมือช่ือกาํกบัเพื่อเป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 

4.1.10 ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้าอกีคร้ัง 

 ใหลู้กคา้ตรวจสอบขอ้มูลการจดัส่งอีกคร้ังเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลการจดัส่ง  รวมไปถึง

ยนืยนัความเขา้ใจในเง่ือนไขและขอ้ตกลงในการจดัส่งสินคา้ 

4.1.11 ชําระเงิน 

 หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้  ลูกคา้ตอ้งทาํการชาํระเงินใหก้บัทางบริษทั  

หลงัจากนั้นทางบริษทัจะออกใบแจง้หน้ีและใบตราสาํหรับส่งออกทางอากาศใหก้บัลูกคา้  เพื่อท่ีลูกคา้

สามารถนาํไปตรวจสอบสถานะการจดัส่งสินคา้ 
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4.1.12  ติดต่อแจ้งกบัทางบริษัทขนส่งทีลู่กค้าเลือกใช้บริการมารับสินค้า 

 เม่ือลูกคา้ทาํการชาํระเงินแลว้  ทางบริษทัจะประสานงานกบับริษทัขนส่งใหม้ารับสินคา้ของ

ลูกคา้ 

4.1.13 นําสินค้าขึน้รถของบริษัททีลู่กค้าเลือกใช้บริการเพ่ือทาํการจัดส่งต่อไป 

 บริษทัขนส่งสินคา้จะมีเจา้หนา้ท่ีมารับสินคา้เพื่อทาํการจดัส่งในลาํดบัขั้นตอนของแต่ละบริษทั 

สรุปการปฏบัิติงานในแผนกดูแลลูกด้านการส่งออก 

         การทาํหนา้ท่ีฝ่ายผูช่้วยลูกคา้สมัพนัธ์ หรือ Customer Service  จะตอ้งรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อลูกคา้   ตรวจสอบสินคา้วา่สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีจะส่งออกไดห้รือไม่   ขอเอกสารให้

ครบถว้นเพื่อไม่ใหก้ารจดัส่งมีปัญหาภายหลงั   บรรจุสินคา้อยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

ของสินคา้และแนะนาํบริษทัท่ีดีท่ีสุดต่อลูกคา้    จากการปฏิบติังานทาํใหท้ราบถึงขอ้กาํหนดและหนา้ท่ี

การบริการดา้นการส่งออก   และเขา้ใจถึงบทบาทและความสาํคญัของบริษทัท่ีเป็นตวักลางส่งออกเพื่อผู ้

ส่งออก (Freight   Forwarder) 



 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั สยาม เวิลดไ์วด ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561  -  

วนัท่ี 30 เมษายน 2561  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยพนกังานลูกคา้สมัพนัธ์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตอ้นรับ ใหข้อ้มูลและ

คาํแนะนาํลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้สนใจท่ีจะใชบ้ริการส่งของไปจนถึงกระบวนการส่งขั้นตอนสุดทา้ยเสร็จ

ส้ิน รวมไปถึงหนา้ท่ีรับสินคา้ เกบ็สินคา้ในคลงั ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองการใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออก

โดยผลการศึกษาการใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการส่งออกเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา  

                          5.2.1.  ร้านคา้ส่งรายการสินคา้ของลูกคา้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีลุกคา้แจง้เอาไว ้

(เน่ืองจากลูกคา้กลบัประเทศไปแลว้) จึงทาํใหมี้ปัญหาตอ้งมาเช็คใบรับของและประสานงานระหวา่ง

ร้านคา้และลูกคา้เพื่อความถูกตอ้งท่ีสุด 

                          5.2.2  ลูกคา้ถูกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่ม เม่ือสินคา้ไปถึงปลายทางแลว้อนัเน่ืองมาจาก ความ

ผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ( Call center ) ทางบริษทัท่ีทาํการจดัส่ง แจง้ขอ้มูลท่ีผดิใหท้าง

บริษทักลาง เม่ือส่งต่อขอ้มูลท่ีผดิไปใหลู้กคา้  จึงทาํใหลู้กคา้ตอ้งเสียค่าปรับท่ีปลายทาง 

                          5.2.3  ท่าเรือเทียบเรือชา้ ไม่สามารถดาํเนินการใดๆได ้จึงทาํใหก้าํหนดท่ีสินคา้จะไปถึง

ปลายทางนั้นล่าชา้ 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

                          5.3.1  ติดต่อสอบถามติดตามกบัทางร้านคา้ท่ีลูกคา้ไดท้าํการแจง้รายการสินคา้ไว ้เพือ่

ติดตามสินคา้ตลอดเพื่อป้องกนัร้านคา้ท่ีไม่ซ่ือสตัย ์ส่งสินคา้ไม่ครบตามท่ีลุกคา้สัง่ 

                          5.3.2  เขียนบนัทึก วนัท่ี และเวลาในการโทรติดต่อสอบถามกบัผูส้นทนาทุกคร้ัง เวลา

โทรไปเช็คขอ้มูลต่างๆกบัทางบริษทัส่งออก เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นหลกัฐานในการยนืยนัความผดิพลาดและ

ทางบริษทัเราไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ โดยทางบริษทัขนส่งท่ีใหข้อ้มูลผดิจะเป็นผูรั้บผดิชอบแทน
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                          5.3.3  แจง้หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อกบัตวัแทนฝ่ังท่าเรือปลายทางท่ีบริษทัสยามเวิลด์

ไวดไดติ้ดต่อไวก้บัลุกคา้ เพือ่ใหท้างลุกคา้สามารถตรวจสอบ วนัและเวลาท่ีเรือจะเทียบท่าไดอ้ยา่ง

แน่นอน 

5.4  สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

                 ข้อด ี    1. ไดป้ระสบการเรียนรู้จากการทาํงานจริงในบริษทั ไดเ้ขา้ใจในการทาํงาน ทาํหนา้ท่ี

และกระบวนการของการทาํงาน ความสาํคญัของระบบงาน 

                             2. ไดฝึ้กทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีไดเ้รียนมา 

                             3. ไดฝึ้กทกัษะและฝึกฝนของการแกส้ถานการณ์เฉพาะหนา้ระกวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 

เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีออกมาดีท่ีสุดและเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

                             4. ไดฝึ้กใหต้วัเองเป็นผูมี้ความตรงต่อเวลา 

                             5.  ไดป้รับตวัเขา้กบัสงัคมใหม่ๆ รวมไปถึงการปรับตวัใหส้ามารถทาํงานกบัคนหมู่

มากไดด้ว้ยเช่นกนั เน่ืองจากงานท่ีทาํมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งช่วยกนัทาํงานเป็นทีม 

                            6.  สถานประกอบการไดรู้้และเขา้ใจในความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเขา้มา

ทาํงาน 

             ข้อเสีย     1.  การทาํงานกบัคนหมู่มากนั้น โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาดนั้นมีมากกวา่ปกติ ซ่ึง

จะส่งผลเสียไปถึงองคก์าร และลูกคา้ ท่ีตอ้งมารับผดิชอบในความเสียหายนั้น
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      2.  ความล่าชา้ท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้  อนัเน่ืองมาจากทางบริษทั สยาม เวิลดไ์วด ์

จาํกดั เป็นบริษทักลางในการดาํเนินการส่งสินคา้ใหก้บัผูส่้ง ดงันั้นปัญหาระหวา่งการขนส่งเป็นส่ิงท่ี

กาํหนดไม่ได ้

                           3.  ลูกคา้ท่ีไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์เขา้ใจผดิ

กนัได ้
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บทคดัย่อ 

 บริษทั SIAM WORLDWIDE 

จาํกดั ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการขนส่ง

สินคา้ระหวา่งประเทศตามพิธีการศุลกากร   และ

บริการในรูปแบบของ “ตวัแทนผูส่้งสินคา้” 

(Freight Forwarder)    การศึกษาเก่ียวกบัการผา่น

พิธีการศุลกากรดา้นการส่งออก เพ่ือการบริการให้

ขอ้มูลและช่วยเหลือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัทาง

บริษทั เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกและลดขั้นตอน

ของการส่งสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ียงัใหบ้ริการจดัเกบ็

สินคา้เพ่ือรอจดัส่งตามกาํหนดของลูกคา้ท่ีตอ้งการ 

การใหบ้ริการจะเร่ิมตั้งแต่ถามถึงความตอ้งการของ

ลูกคา้ เพ่ือทางบริษทัจะไดจ้ดัหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให ้มาก

ไปกวา่นั้นยงัเสนอแนะรายละเอียดขอ้มูลเชิงลึก

เก่ียวกบักฎและขอ้หา้มของการส่งออกในแต่ละ

ประเทศใหก้บัลูกคา้ เพ่ือการส่งออกท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ซ่ึงทั้งหมดจะอยูใ่นรูปแบบ

ของบริษทั สยาม เวลิดไวด จาํกดั ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อผูศึ้กษาในการปฏิบติังาน  

จากการศึกษาเร่ือง “การใหบ้ริการลูกคา้

ดา้นการส่งออก” ทาํใหเ้ห็นประโยชน์ต่อการทราบ

ขอ้มูลและใหข้อ้มูล   ขอ้เสนอแนะแก่ลูกคา้   

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการส่งออกมากยิง่ข้ึน   

อนัจะนาํมาซ่ึงรายไดข้องประเทศต่อไป 

Abstract 

 Siam Worldwide Co.,Ltd. Head 

Office is located at 120/189 Ratchaprarop road, 

district Phayathai ,sub district Ratjatevee, Bangkok 

10400. Siam Worldwide Co.,Ltd. provides 

international shipping services according to 

customs procedures and services as a Freight 

Forwarder. The author studied the process of 

services according to customs procedures and 

assistance services required by the customers to 

help facilitate and reduce the process of shipping. 

Moreover, the company also provides storage for 

all customers belongings for delivery according to 

the date that they choose. The services begin with 

asking about what they want and provide the best 

methods. Furthermore, the company provides 

information about the rules for international 

shipping with high quality service. The author 

gained knowledge of export operations and this 

study will provide benefit for those interested in 

this topic.   

The study of "High Quality Export 

Services at Siam Worldwide Co.,Ltd." highlights 

useful information and provides suggestions to 



 

customers in order to increase the efficiency of 

exports. This will help sustain income for the 

company. 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพ่ือทราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน

ดา้นการใหก้ารบริการลูกคา้เพ่ือการส่งออก 

2.  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานและการใหข้อ้มูล

ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขั้นตอนปฏิบติังานการใหบ้ริการลูกคา้

ดา้นการส่งออก 

2. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการดา้นการ

ส่งออก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบถึงขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้

ดา้นการส่งออก 

 2.   ทราบถึงการปฏิบติังานและการให้

ขอ้มูลลูกคา้ 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังาน ณ บริษทั สยามเวิลดไ์วด 

จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วย พนกังานดูแลลูกคา้   ( 

Customer service )  ก่อนท่ีลูกคา้จะทาํการส่งสินคา้ 

ผูส่้งออกจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารและขอ้มูลจริงก่อน

การดาํเนินงานผา่นกรมศุลกากรทุกคร้ัง  ทั้งน้ียงัมี

รายละเอียดในเชิงลึกลงไปอีกสาํหรับการส่งสินคา้

ในแต่ละบริษทัท่ีผูส่้งออกเป็นผูเ้ลือก แต่สุดทา้ย

แลว้ ทุกการขนส่งจะจาํเป็นตอ้งผา่นกรมศุลกากรขา

ออก (จากฝ่ังประทศไทย) และกรมศุลกากร (จากฝ่ัง

ประเทศผูน้าํเขา้) เสมอ ซ่ึงทางบริษทั สยาม เวลิด์

ไวด จาํกดัเป็นเหมือนตวัแทนเช่ือมโยงกบัทาง

บริษทัส่งออกใหลู้กคา้  โดยทาํโครงการร่วมมือกบั 

หลากหลายบริษทัชั้นนาํของโลก อาทิเช่น บริษทั ดี

เอชแอล จาํกดั (DHL)บริษทั ยพีูเอส จาํกดั 

(UPS)บริษทั เฟดเอก็ซ์ (FedX)ไปรษณียไ์ทย รวม

ไปถึง EMS 

การใหค้าํแนะนาํลูกคา้หรือผูส่้งออกนั้น มีความจาํ

เป็นมากท่ีตอ้งตรวจสอบประเทศปลายทาง รวมไป

ถึงกฎตอ้งหา้มของแต่ละประเทศท่ีระบุไวว้า่สินคา้

ประเภทใดท่ีไม่สามารถส่งไปได ้ตวัอยา่งเช่น 

บริษทั ดีเอชแอล จาํกดั ไม่อนุญาตใหส่้งสินคา้

จาํพวกอาหารหรือขนมไปยงัประเทศ เมียนมาร์ ไม่

สามารถส่ง พาสปอร์ตหรือ หนงัสือเดินทางไปยงั

ประเทศ อินเดียได ้มากไปกวา่นั้นทางบริษทัยงัมี

การส่งหลากหลายทาง ไม่วา่จะเป็นทางอากาศ รวม

ไปถึงทางเรือ ซ่ึงแต่ละการส่งออกจะมีวธีิการตรวจ

สินคา้ / การบรรจุหีบห่อสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้นบริษทัจึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ

ลูกคา้เพ่ือความสะดวกในการจดัส่งสินคา้และความ

ปลอดภยัของสินคา้ไปจนถึงท่ีหมาย 

จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั   สยาม

เวลิดไ์วด  จาํกดั ในตาํแหน่งผูช่้วย  พนกังานดูแล

ลูกคา้  ไดศึ้กษาเร่ือง “การใหบ้ริการลูกคา้ดา้นการ

ส่งออก ” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ขั้นตอนการปฏิบัตงิานในแผนกดูแลลูกค้าด้านการ

ส่งออก 

แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 



 

จากแผนสามารถอธิบายรายละเอยีดได้ดงันี ้

เม่ือลูกคา้มาติดต่อบริษทัเพ่ือตอ้งการส่งออก

สินคา้  ทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตนรับและ

ใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

1. ลูกค้า  จะเป็นผูเ้ขา้มาติดต่อทางบริษทั

ดว้ยตนเอง 

2. บริษัทสยามเวิลด์ไวด จํากดั  เป็น

ตวัแทนในการส่งออกสินคา้ทุกประเภท  และจดัทาํ

เอกสารแจง้รายการสินคา้ (Invoice)  

3. สอบถามและการให้ข้อมูลลูกค้า  มี

ความสาํคญัอยา่งมากในขั้นตอนน้ีท่ีตอ้งสอบถาม

ขอ้มูลลูกคา้ใหแ้น่ชดัวา่มีความตอ้งการท่ีจะใช้

บริการขนส่งของบริษทัใด โดยทางบริษทั สยาม 

เวลิดไวด จาํกดั เป็นพนัธมิตรกบัทาง บริษทั ดีเอช

แอล จาํกดั (DHL)บริษทั ยพีูเอส จาํกดั (UPS)บริษทั 

เฟดเอก็ซ์ (FedX)บริษทั ทีเอน็ที (TNT)ไปรษณีย์

ไทย  Global mail และ EMS ซ่ึงรายละเอียดของแต่

ละบริษทั มีดงัน้ี  

การขนส่งทางอากาศ 

1. บริษทั ดี เอชแอล จาํกดั (DHL)เป็น

บริษทัท่ีจะเนน้เร่ืองการส่งออกทางอากาศเป็นหลกั 

โดยทางบริษทัจะมีจุดเด่นคือ ใชเ้วลาขนส่งนอ้ยกวา่

บริษทัอ่ืน โดยส่งไปยงัประเทศ สิงคโปร์ ใชเ้วลา

เพียง 1 วนั  ไปโซนยโุรป 4-5 วนั และทางทวปี

แอฟฟริกา 5-7 วนั เท่านั้น ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบั

ทางบริษทัอ่ืน  DHL จะใชเ้วลาสั้นท่ีสุดแต่ราคาสูง

กวา่บริษทัอ่ืน และกฎตอ้งหา้มสาํหรับสินคา้ท่ีไม่

สามารถส่งออกไดมี้มากกวา่บริษทัอ่ืนๆ 

2. บริษทั ย ูพี เอส จาํกดั (UPS)เป็นบริษทั 

ท่ีทาํการส่งออกเนน้โซนทวปียโุรป  จะมีค่าใชจ่้ายท่ี

ไม่สูงแต่ใชเ้วลาขนส่ง นาน ถึง7-14 วนั  ซ่ึงทาง 

UPS จะไม่มีกฎการส่งออก (สินคา้ตอ้งหา้ม) มาก

นกั ขอ้ดีคือ ราคาถูก ขอ้เสียคือ ใชเ้วลาเดินทาง

ขนส่งนาน 

3.บริษทั FedXจาํกดั เนน้ส่งสินคา้ชนิด

เอกสาร จะมีระยะเวลาขนส่งท่ีรวดเร็ว และคลอบ

คลุมพ้ืนท่ีมากกวา่บริษทัอ่ืนๆ แต่การดาํเนินการ

สินคา้ชนิดพสัดุ จะใชเ้วลาประมาณ 7-14 วนั และ

ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

4.บริษทั ที เอน็ ที จาํกดั (TNT)จดัวา่เป็น

หน่ึงบริษทัท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากค่าขนส่ง

ค่อนขา้งถูกและกฎขอ้หา้มส่งค่อนขา้งนอ้ย แต่

ขอ้เสียคือใชเ้วลานานประมาณ 8-20 วนัจดัส่งถึง

ปลายทาง 

5.การขนส่งแบบ โกลโบว้เมลล ์(Global 

mail)เป็นระบบการขนส่งท่ีมาจากบริษทั DHL เพ่ือ 

ใหก้ารคา้ขายของพอ่คา้แม่คา้ทางออนไลน์สะดวก

และง่ายยิง่ข้ึน การส่งชนิดน้ี จะเป็นการส่งแบบชั้น

ประหยดั ประหยดั ราคาส่งตํ่า  แต่ใชเ้วลานาน 2 

สัปดาห์ ถึง 1 เดือน 

6. EMS การส่งพสัดุแบบ EMS ไม่

เพียงแต่ส่งในประเทศยงัมีการส่งออกนอกประเทศ

ดว้ย ซ่ึงการส่งแบบน้ีจะมีขอ้ดีคือสามารถส่งสินคา้

ไดทุ้กประเภท ยกเวน้ ยาเสพติด ราคาส่งถูก แต่

ขอ้เสียคือ ใชเ้วลานาน ประมาณ 1-3 เดือน (ทวปี

ยโุรป  อเมริกาใตแ้ละแอฟริกา) และไม่ปลอดภยั 

จากประสบการณ์ท่ีทาํงานคือ การส่งสินคา้ออก

ต่างประเทศโดยการใช ้EMS สินคา้จะเสียหายและ

สูญหายบ่อยคร้ังซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้ง

ตรวจความตอ้งการของลูกคา้ก่อนใหค้าํแนะนาํ

ขั้นตอนต่อไป 

4.  ส่ิงทีจ่ําเป็นต้องรู้ก่อนทาํการให้ข้อมูล

แก่ลูกค้าซ่ึงเป็นข้อมูลที่ลูกค้าต้องทราบก่อนการ

ส่งออกได้แก่ 

  

 

 



 

4.1)  ตรวจสอบกฎระเบียบของกรมศุลกากร 

  เพ่ือป้องกนัปัญหาการขนส่งท่ี

ล่าชา้ หากไม่มีความรู้เก่ียวกบัการผา่นกรมศุลกากร 

ทั้งน้ีอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (ท่ีมากข้ึน) 

เน่ืองจากการทราบในเร่ืองของภาษีท่ีตอ้งชาํระเป็น

เร่ืองท่ีดี ดงันั้นการลงรายละเอียดในเอกสาร 

Invoice จึงเป็นเร่ืองสาํคญั มากไปกวา่นั้น เร่ือง

รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้กมี็ความสาํคญัเช่นกนั 

เน่ืองจากขอ้มูลน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรได้

รับคาํช้ีแจงท่ีชดัเจนวา่ลูกคา้จดัส่งอะไร คาํอธิบาย

ควรจะระบุวา่ส่ิงท่ีจดัส่งคืออะไร ผลิตจากอะไร 

และใชเ้พ่ืออะไร (หากมี) คาํอธิบายควรมีความ

ชดัเจนและช้ีแจงทุกรายการท่ีรวมอยูใ่นการจดัส่งน้ี 

 4.2)  พกิดัอตัราศุลกากร 

พิกดัอตัราศุลกากร (HS Codes) จะ

กาํหนดหมวดหมู่สินคา้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากร

ทราบเก่ียวกบัภาษี อากร และการควบคุมต่าง ๆ ท่ี

อาจมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นตวัเลือก แต่การระบุพิกดั

จะช่วยใหผ้า่นพิธีการศุลกากรไดเ้ร็วข้ึน 

 4.3)  ระบุมูลค่าการจัดส่งอย่างถูกต้อง 

ถึงแมว้า่รายการนั้นจะเป็นตวัอยา่งสินคา้ 

ของขวญั หรือรายการส่งคืน แต่อยา่งนอ้ยกต็อ้งมี

มูลค่าตน้ทุนการผลิตอยู ่มูลค่าดงักล่าวควรจะมี

ความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

หากศุลกากรมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการระบุมูลค่าของ

สินคา้ อาจมีผลใหเ้กิดความล่าชา้และเสียค่าปรับได ้

ขอ้แนะนาํอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ใหแ้สดงรายการมูลค่า

ของสินคา้เป็นสกลุเงินท่ีระบุไวใ้นใบกาํกบัสินคา้ 

 4.4) ประเทศถิ่นกาํเนิดสินค้า 

เป็นคาํอธิบายวา่สินคา้ถูกผลิตท่ีไหน ซ่ึง

อาจจะแตกต่างไปจากรายละเอียดท่ีระบุวา่สินคา้ส่ง

มาจากท่ีไหน ในบางกรณี อาจจะตอ้งใชใ้บรับรอง

แหล่งท่ีมา สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัใบรับรอง

แหล่งท่ีมา โปรดติดต่อหอการคา้ในพ้ืนท่ีของผู ้

จดัส่ง 

4.5)  ค่าธรรมเนียมและอตัราภาษี 

การส่งสินคา้ไปต่างประเทศจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมศุลกากร เน่ืองจากค่าธรรมเนียม

เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัตามจุดหมายปลายทางและ

ตามมูลค่าการจดัส่ง ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่ 

ลูกคา้หรือผูรั้บจะตอ้งจ่ายค่าอะไรบา้ง 

5.  ตรวจสอบสินค้า 

  ในกรณีท่ีลูกคา้บางท่าน ไม่บอกขอ้มูลท่ี

เป็นจริงสาํหรับสินคา้ท่ีจะทาํการส่งออก อนั

เน่ืองมาจาก เหตุผลท่ีตอ้งการหลบหลีก การหา้มส่ง 

ทั้งน้ีทางบริษทัจึงจาํเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบสินคา้ให้

ละเอียดทุกคร้ังก่อนท่ีจะทาํการบรรจุ, หากลุกคา้

บรรจุสินคา้มาแลว้ทางเราจาํเป็นตอ้งแกะกล่องเพ่ือ

ทาํการตรวจเพ่ือความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

หลายประเทศมีการควบคุมวา่ส่ิงใดสามารถส่งออก

หรือนาํเขา้ ซ่ึงส่งผลใหสิ้นคา้มีความเส่ียงท่ีจะถูกกกั

และถูกทาํลายเน่ืองจากผิดกฎระเบียบ โปรดทาํ

ความเขา้ใจเก่ียวกบั ขอ้กาํหนดสินคา้ตอ้งหา้ม ท่ีมี

ผลบงัคบัในจุดหมายปลายทางของลูกคา้  

  อีกหน่ึงเหตุผลท่ีตอ้งทาํการตรวจสินคา้ก็

คือ ทางบริษทัมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งจด

รายการสินคา้ส่งออก โดยละเอียด เพ่ือท่ีจะดาํเนิน

ทาํเอกสารส่งออกหรือใบ Invoice รวมไปถึงการ

ออกเอกสาร Packing List 
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6.  เอกสารแสดงตวัตนของผู้ส่ง 

บตัรประจาํตวัประชาชน รวมไปถึง บตัร

อนุญาตเดินทางหรือ พาสปอร์ต เพ่ือใชเ้ป็น

หลกัฐานยนืยนัต่อการส่งสินคา้  

7.  การออกเอกสารใบแจ้งรายการสินค้า

และใบตราสําหรับส่งออกทางอากาศ 

       1  เอกสารรายการสินคา้ 

(Invoice)หรือ Proforma Invoice  เป็น

เอกสารบอกราคาจาํนวนสินคา้โดยผู ้

ส่งออกจะออกใหก้บัผูน้าํเขา้เพ่ือท่ีทาง

กรมศุลกากรปลายทางจะทาํการคิดภาษี

นาํเขา้ได ้

 

ภาพที ่4.2 เอกสารใบแจ้งรายการสินค้า (Invoice) 

 

ภาพที ่4.3 ใบตราส่งสําหรับส่งออกทา

อากาศ (Air way Bill) 

2  ใบตราสาํหรับส่งออกทางอากาศ (Air 

way Bill)คือ เป็นเอกสารกาํกบัสินคา้โดยมี

หลกัฐานในการขนส่งสินคา้ท่ีทาํข้ึนในลกัษณะ

ของสัญญา การขนส่ง สินคา้ระหวา่งผูส่้งออกกบั

ผูท้าํการขนส่งโดยมีผูรั้บสินคา้เป็นบุคคลท่ีสามท่ี

ทาํใหส้ัญญาการขนส่งสมบูรณ์ สัญญาน้ีจะ

ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับมอบสินคา้ ณ สนามบินตน้

ทางจนถึงจุดส่งมอบสินคา้ปลายทางของ สินคา้

ทุกประเภท 

2.1 รายละเอียดบน AWB มีดงัน้ี 

1. ช่ือสายการบิน 

2. หมายเลข AWB 

3. SHIPPER: ช่ือผูข้นส่งและท่ีอยู ่

4. CONSIGNEE: ช่ือผูรั้บท่ีอยู ่

5. สนามบินตน้ทาง 

6. สนามบินปลายทาง 

7. หมายเลขเท่ียวบิน 

8. ปริมาณสินคา้ 

 



 

9. นํ้าหนกัรายการ 

10. นํ้าหนกัท่ีตอ้งชาํระ 

11. ค่าขนส่งทางอากาศ * ตามท่ีจดั 

12. ช่ือรายการ 

* ค่าบริการเพิ่มเติม (ค่านํ้ามนั,ค่ารักษา

ความปลอดภยั ฯลฯ) 

 

3. ใบตราส่งสินคา้ หรือ Bill of Lading  

(B/L) คือ เอกสารสาํคญัท่ีสุด เม่ือมีการ ส่งสินคา้

ทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบ

สินคา้ของบริษทัเรือท่ีทาํการส่งออก  ซ่ึงใน

เอกสารนั้นจะแสดงวา่เจา้ของเรือหรือตวัแทนเรือ 

ไดรั้บสินคา้จากผูส่้งจริง เพ่ือทาํการบรรทุกและ

ขนส่งไปยงัท่าเรือ ใบตราสินคา้จะตอ้งมีขอ้ความ

ท่ีแสดงภาพของสินคา้ชดัเจน รวมไปถึงอตัราค่า

ระวางบรรทุกท่ีผูรั้บสินคา้จะตอ้งชาํระ  

 

ภาพที ่4.4 ใบกาํกบัการบรรจุหีบห่อ 

(Packing List) 

4.  ใบกาํกบัการบรรจุหีบห่อ (Packing 

List)คือเอกสารท่ีออกหรือจดัเตรียมโดย ผูส่้งออก

หรือผูข้าย เพ่ือมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือผูน้าํเขา้ 

จุดประสงคใ์นการใชน้ั้น กเ็พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากร

สามารถซุ่มตรวจสินคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน และทาํให้

ผูน้าํเขา้สามารถทราบรายละเอียดของสินคา้ในการ

ส่งออกทั้งหมด เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลไปวาง

แผนการขนถ่ายสินคา้ใหมี้ปะสิทธิภาพสูงสุด มี

ลกัษณะคลา้ยๆกบัใบกาํกบัภาษี แต่มีขอ้มูลเพ่ิมเติม

มากกวา่ ไดแ้ก่ 

   

4.1 รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของหีบห่อ จาํนวน

ของหีบห่อ เคร่ืองหมายของหีบห่อ 

4.2 รายละเอียดเก่ียวกบัการบรรจุวา่แต่ละหีบห่อมี

การบรรจุสินคา้ จาํนวนเท่าไหร่ อะไรบา้ง 

4.3 รายละเอียดเก่ียวกบันํ้าหนกัของสินคา้ ทั้ง

นํ้าหนกัรวม นํ้าหนกัสุทธิ 

4.4 รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาตรของสินคา้ของแต่

ละหีบห่อ 

8. การบรรจุหีบห่อ 

ตอ้งมัน่ใจวา่สินคา้ของลูกคา้ไดรั้บการ

บรรจุหีบห่ออยา่งเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงใน

เร่ืองความล่าชา้และความเสียหายระหวา่งขนส่ง 

ควรใชเ้วลาในการบรรจุหีบห่อและติดป้ายฉลาก

สินคา้อยา่งชดัเจน รวมถึงตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้

ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของประเทศปลายทางนั้นๆ 

9. การเกบ็สินค้าในคลงั 

ลูกคา้ของบริษทั สยาม เวลิดไวลด จาํกดั 

จะมีอยู ่2 ประเภท คือ ลูกคา้ขาจร ซ่ืงจะเป็นลูกคา้

ถือของมาพร้อมส่ง หรืออีกแบบหน่ึงกคื็อลูกคา้สั่ง

รายการสินคา้กบัทางร้านไวเ้พ่ือรอวนัผลิตแลว้ส่ง 

ซ่ึงบางรายไม่ไดมี้การสั่งสินคา้ไวเ้พียงร้านเดียว 

ฉะนั้น เม่ือสินคา้ผลิตเสร็จจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งถูก

ส่งออกทนัที ในกรณีน้ีลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะนิยม 

ฝากสินคา้ไวท้างคาร์โกก่้อน เพ่ือรอสินคา้ใหค้รบจึง

จะจดัส่งพร้อมกนั ซ่ึงการเกบ็สินคา้กบัทางบริษทัจะ

ทาํเป็นระบบโดยการจาํแนกโดยใชช่ื้อของลุกคา้

เป็นหลกั ในการเกบ็สินคา้  รายช่ือลูกคา้ท่ีเร่ิมตน้

ตั้งแต่  A-L สินคา้จะเกบ็ไวใ้นคลงัชั้นสาม ส่วน

รายช่ือท่ีข้ึนตน้ดว้ย M-Z จะเกบ็ไวใ้นคลงัชั้น 4 โดย

แต่ละบุคคลจะมีป้าย (tracking number)ของแต่ละ

 



 

บุคคล ผกูกบัสินคา้ท่ีมาส่งในแต่ละรอบเสมอ ซ่ึง

การมาส่งทุกคร้ังจะมีการออกใบรับของเสมอ ซ่ึงใน

ใบนั้นจะระบุช่ือผูรั้บ นัน่กคื็อช่ือของลูกคา้ท่ีออร์

เดอร์สินคา้เอาไว ้พร้อมกบัระบุจาํนวนช้ินท่ีมาส่ง 

โดยจะมีลายมือช่ือผูรั้บสินคา้และผูส่้ง  ลงลายมือ

ช่ือกาํกบัเพ่ือเป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 

10. ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้า

อกีคร้ัง 

 ใหลู้กคา้ตรวจสอบขอ้มูลการจดัส่งอีกคร้ัง

เพ่ือความถูกตอ้งของขอ้มูลการจดัส่ง  รวมไปถึง

ยนืยนัความเขา้ใจในเง่ือนไขและขอ้ตกลงในการ

จดัส่งสินคา้ 

11. ชําระเงนิ 

 หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้  ลูกคา้ตอ้งทาํการชาํระเงินใหก้บัทาง

บริษทั  หลงัจากนั้นทางบริษทัจะออกใบแจง้หน้ี

และใบตราสาํหรับส่งออกทางอากาศใหก้บัลูกคา้  

เพ่ือท่ีลูกคา้สามารถนาํไปตรวจสอบสถานะการ

จดัส่งสินคา้ 

12.  ตดิต่อแจ้งกบัทางบริษัทขนส่งทีลู่กค้า

เลือกใช้บริการมารับสินค้า 

 เม่ือลูกคา้ทาํการชาํระเงินแลว้  ทางบริษทั

จะประสานงานกบับริษทัขนส่งใหม้ารับสินคา้ของ

ลูกคา้ 

13. นําสินค้าขึน้รถของบริษัทที่ลูกค้า

เลือกใช้บริการเพ่ือทาํการจัดส่งต่อไป 

 บริษทัขนส่งสินคา้จะมีเจา้หนา้ท่ีมารับ

สินคา้เพ่ือทาํการจดัส่งในลาํดบัขั้นตอนของแต่ละ

บริษทั 

สรุปการปฏิบัติงานในแผนกดูแลลูกด้านการส่งออก 

         การทาํหนา้ท่ีฝ่ายผูช่้วยลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ 

Customer Service  จะตอ้งรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อลูกคา้   ตรวจสอบสินคา้วา่สอดคลอ้ง

กบันโยบายท่ีจะส่งออกไดห้รือไม่   ขอเอกสารให้

ครบถว้นเพ่ือไม่ใหก้ารจดัส่งมีปัญหาภายหลงั   

บรรจุสินคา้อยา่งระมดัระวงัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความ

เสียหายของสินคา้และแนะนาํบริษทัท่ีดีท่ีสุดต่อ

ลูกคา้    จากการปฏิบติังานทาํใหท้ราบถึงขอ้กาํหนด

และหนา้ท่ีการบริการดา้นการส่งออก   และเขา้ใจ

ถึงบทบาทและความสาํคญัของบริษทัท่ีเป็นตวักลาง

ส่งออกเพ่ือผูส่้งออก (Freight   Forwarder) 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั 

สยาม เวิลดไ์วด ์จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561  -  

วนัท่ี 30 เมษายน 2561  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย

พนกังานลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตอ้นรับ ให้

ขอ้มูลและคาํแนะนาํลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้สนใจท่ีจะใช้

บริการส่งของไปจนถึงกระบวนการส่งขั้นตอน

สุดทา้ยเสร็จส้ิน รวมไปถึงหนา้ท่ีรับสินคา้ เกบ็

สินคา้ในคลงั ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองการใหบ้ริการลูกคา้

ดา้นการส่งออกโดยผลการศึกษาการใหบ้ริการ

ลูกคา้ดา้นการส่งออกเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง

ไว ้

5.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกจิ

ศึกษา  

5.2.1.  ร้านคา้ส่งรายการสินคา้ของลูกคา้

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีลุกคา้แจง้เอาไว ้(เน่ืองจาก

ลูกคา้กลบัประเทศไปแลว้) จึงทาํใหมี้ปัญหาตอ้งมา

เชค็ใบรับของและประสานงานระหวา่งร้านคา้และ

ลูกคา้เพ่ือความถูกตอ้งท่ีสุด 

5.2.2  ลูกคา้ถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิ่ม เม่ือ

สินคา้ไปถึงปลายทางแลว้อนัเน่ืองมาจาก ความ

ผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้ ( Call 

center ) ทางบริษทัท่ีทาํการจดัส่ง แจง้ขอ้มูลท่ีผิดให้

 



 

ทางบริษทักลาง เม่ือส่งต่อขอ้มูลท่ีผดิไปใหลู้กคา้  

จึงทาํใหลู้กคา้ตอ้งเสียค่าปรับท่ีปลายทาง 

5.3.3  ท่าเรือเทียบเรือชา้ ไม่สามารถ

ดาํเนินการใดๆได ้จึงทาํใหก้าํหนดท่ีสินคา้จะไปถึง

ปลายทางนั้นล่าชา้ 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

5.3.1  ติดต่อสอบถามติดตามกบัทาง

ร้านคา้ท่ีลูกคา้ไดท้าํการแจง้รายการสินคา้ไว ้เพ่ือ

ติดตามสินคา้ตลอดเพ่ือป้องกนัร้านคา้ท่ีไม่ซ่ือสัตย ์

ส่งสินคา้ไม่ครบตามท่ีลุกคา้สั่ง 

  5.3.2  เขียนบนัทึก วนัท่ี และเวลาในการ

โทรติดต่อสอบถามกบัผูส้นทนาทุกคร้ัง เวลาโทร

ไปเชค็ขอ้มูลต่างๆกบัทางบริษทัส่งออก เพ่ือท่ีจะได้

เป็นหลกัฐานในการยนืยนัความผดิพลาดและทาง

บริษทัเราไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ โดยทางบริษทั

ขนส่งท่ีใหข้อ้มูลผดิจะเป็นผูรั้บผดิชอบแทน  

5.3.3  แจง้หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อกบั

ตวัแทนฝ่ังท่าเรือปลายทางท่ีบริษทัสยามเวลิดไ์วด

ไดติ้ดต่อไวก้บัลุกคา้ เพ่ือใหท้างลุกคา้สามารถ

ตรวจสอบ วนัและเวลาท่ีเรือจะเทียบท่าไดอ้ยา่ง

แน่นอน 

5.4  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ข้อด ี    

1. ไดป้ระสบการเรียนรู้จากการทาํงานจริง

ในบริษทั ไดเ้ขา้ใจในการทาํงาน ทาํหนา้ท่ีและ

กระบวนการของการทาํงาน ความสาํคญัของ

ระบบงาน 

2. ไดฝึ้กทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีได้

เรียนมา 

3. ไดฝึ้กทกัษะและฝึกฝนของการแก้

สถานการณ์เฉพาะหนา้ระกวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือให้

เกิดผลลพัธ์ท่ีออกมาดีท่ีสุดและเกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ย

ท่ีสุด 

4. ไดฝึ้กใหต้วัเองเป็นผูมี้ความตรงต่อ

เวลา 

5.  ไดป้รับตวัเขา้กบัสังคมใหม่ๆ รวมไป

ถึงการปรับตวัใหส้ามารถทาํงานกบัคนหมู่มากได้

ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากงานท่ีทาํมีความจาํเป็นอยา่ง

มากท่ีตอ้งช่วยกนัทาํงานเป็นทีม 

6.  สถานประกอบการไดรู้้และเขา้ใจใน

ความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีเขา้มาทาํงาน 

ข้อเสีย      

1.  การทาํงานกบัคนหมู่มากนั้น โอกาสท่ี

จะเกิดความผิดพลาดนั้นมีมากกวา่ปกติ ซ่ึงจะส่งผล

เสียไปถึงองคก์าร และลูกคา้ ท่ีตอ้งมารับผดิชอบใน

ความเสียหายนั้น  

     2.  ความล่าชา้ท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้  

อนัเน่ืองมาจากทางบริษทั สยาม เวลิดไ์วด ์จาํกดั 

เป็นบริษทักลางในการดาํเนินการส่งสินคา้ใหก้บัผู ้

ส่ง ดงันั้นปัญหาระหวา่งการขนส่งเป็นส่ิงท่ีกาํหนด

ไม่ได ้

3.  ลูกคา้ท่ีไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษใน

การส่ือสารได ้ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์เขา้ใจผดิกนัได ้
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