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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 นักศึกษาได้มาฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ได้เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบ 

และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาท่ีพบเจอ ได้ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงและสามารถน าไปใช ้

แกไ้ขหรือเป็นประโยชน์แก่การท างานในอนาคต และเป็นการศึกษาท่ีท าร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั 

กบัหน่วยงาน หรือสถานประกอบการก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไปปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั

ท่ีจะตอ้งปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการท างานดงักล่าว จนก่อให้เกิด 

ความช านาญ นอกจากน้ียงัเป็นการวางแผนหรือแนวทางในการประกอบอาชีพท าให้นกัศึกษาเรียนรู้

แนวทางดา้นไหนท่ีนกัศึกษาถนดัและเหมาะสมกบัตวันกัศึกษาเอง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อท่ีส านกังานส่งเสริมทางดา้นทกัษะของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม เฉลิมพระเกียรติ 

ไดรั้บประโยชน์ในเชิงความร่วมมือทั้งสองหน่วยงาน 

 1.2.2 เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางส าคญัท่ีท าให้สามารถเช่ือมโยงความรู้ของสหกิจศึกษาไปสู่ 

การปฏิบติัไดจ้ริง 

 1.2.3 เพื่อท่ีจะเป็นการฝึกปฏิบติังานจริงของนกัศึกษาก่อนท่ีจะออกไปสู่สังคมแห่งการท างาน

ในอนาคตอนัใกล ้

1.3 ขอบเขตในกำรท ำงำน 

 1.3.1 ดูใบหมอบงานและใบเบิกบรรจุภณัฑ์ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

 1.3.2 ท าความสะอาดภายในคลงัสินคา้และตรวจเช็คบรรจุภทัรทุกๆ ส้ินเดือน 

 1.3.3 การชัง่น ้าหนกัสินคา้ก่อนสินคา้จะโหลดของข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์ 

 1.3.4 งานการประชุมการปรับความเขา้ใจของหน่วยงานแต่ละแผนกให้รับรู้ถึงเป้าหมาย 

ในการท างานร่วมกนัดว้ยความเขา้ใจ 

 1.3.5 งานโหลดสินคา้ข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์และตรวจเช็คสภาพตู ้

 1.3.4 ตดัยอดบรรจุภณัฑล์งระบบท่ีเบิกใชทุ้กๆ ส้ินเดือน 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 สามารถช่วยให้มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทกัษะการท างานในสถานท่ีจริง 

ทกัษะเฉพาะท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ 

 1.4.2 ไดรู้้จกัชีวิตท่ีแทจ้ริงของการท างานก่อนส าเร็จการศึกษาท่ีตรงกบัสายงาน สายอาชีพ

ของตนเองท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

 1.4.3 สามารถท าให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตการท างานท่ีแท้จริงกับสายงาน 

ท่ีไดเ้รียนมาเพื่อเตรียมพร้อมออกไปสู่สังคมแห่งการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาออกมาสู่สังคม 

 1.4.4 ท  าใหมี้ความสามารถในดา้นการปรับตวัเขา้กบัองคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาเร่ือง การส่งออกขา้วไทยไปยงัต่างประเทศของ บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน)

โดยคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 

และจดัท าโครงงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนการส่งออกสินค้าประเภทข้าวไปยงัต่างประเทศ 

 การส่งออกขา้วหอมไปยงัต่างประเทศตอ้งยืน่ขอโควตาเพื่อการส่งออก และขั้นตอนกระบวนการ

ส่งออกขา้วไปยงัต่างประเทศเพื่อจ าหน่าย 

 การส่งออกขา้วหอมไปยงัตลาดต่างประเทศหรือจ าหน่ายในต่างประเทศ สามารถส่งออกได้

โดยไม่ตอ้งขอโควตาเพื่อการส่งออก 

 2.1.1 เอกสารท่ีตอ้งเตรียมพร้อมน าไปยนืเป็นเอกสารหลกั 

- บญัชีราคาสินคา้ในบริษทั (INVOICE) 2 ฉบบั 

- แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) ธต. 1 จ านวน 2 ฉบบั กรณีสินคา้

ส่งออกมีราคา FOB อยา่งนอ้ยงบตอ้งท่ีมี 500,000 บาท 

- ใบขออนุญาตส่งออกหรือเอกสารท่ียนืเพื่อแสดงส าหรับสินคา้ท่ีควบคุมในการส่งออก 

- เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการขออนุญาต (ถา้มี) 

- ใบน าสินคา้ขนส่งขาออกประกอบดว้ย เอกสารตน้ฉบบัและส าเนา อยา่งละ 1 ฉบบั 

 2.1.2 ขั้นตอนการบนัทึกของขอ้มูลเขา้ไปยงัระบบ E-Customs 

1) การบนัทึกขอ้มูลเขา้ไปยงัระบบ 

2) มีกรรมวธีิศุลกากรและการจดัเอกสารท่ีท่าเรือ 

3) ยืน่เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขออนุญาตตูสิ้นคา้ผา่นเขา้ท่าเรือ 

4) รับตูท่ี้ส่งมาจากท่าเรือและตรวจสินคา้ขาออก 

5) ยืน่เอกสารและตูพ้ร้อมบรรทุกตูล้งเรือ 
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 2.1.3 ขั้นตอนพิธีการศุลกากร และการจดัเตรียม ณ ท่าเรือ 

1) ยืน่เอกสารขอน าตูสิ้นคา้ผา่นเขา้ไปในท่าเรือ 

2) เม่ือผา่นเขา้ไปพนกังานตอ้งเสียค่าบริการยกขนตูสิ้นคา้และค่ารถยนตผ์า่นเขา้ท่าเรือ 

3) เจา้หน้าท่ีด่านตรวจสอบสินคา้ผ่านด่านและท าการชัง่น ้ าหนกัตรวจสินคา้ภายใน 

ตู้และเช็คสภาพของตู้ท่ีขนสินค้าพร้อมกับออกใบขนยา้ยตู้สินค้าไปยงัท่าเรือ และทางท่าเรือออก 

ใบตรวจรับสภาพของตูท่ี้ขนสินคา้พร้อมบอกต าแหน่งของตูสิ้นคา้แก่พนกังานท่ีขบัรถขนส่ง 

4) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีน ามาพร้อมตู้ขนสินค้าพร้อมกับออกหมายเลข 

และใบก ากบัการขนยา้ยตูข้นสินคา้และน าตูไ้ปตรวจโดยผา่นเคร่ือง X-Ray 

5) เจา้หน้าท่ีควบคุมการขนยา้ยและต าแหน่งของตู้สินคา้และกองข้อมูลลงระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 2.1.4 ขั้นตอนบรรทุกสินคา้ลงเรือ 

1) ยื่นเอกสารบญัชีตูสิ้นคา้และบรรทุกลงเรือตวัแทน หรือเจา้หนา้ท่ีของเรือ ยื่นเอกสาร

ประกอบการขนส่งสินคา้ลงเรือและขอ้มูลในรูปแบบ Text File ท่ีก าหนดอยา่งน้อย 3 ชัว่โมงเป็นอย่างน้อย 

ก่อนจะน าตูสิ้นคา้ลงไปในท่าเรือ 

2) เจา้หนา้ท่ีบรรทุกตูสิ้นคา้ลงตูสิ้นคา้ท่ีท่าเรือ และตรวจสอบตูข้นสินคา้ก่อนน าลงไป

ในท่าเรือและวางแผนบนเรือและควบคุมการขนยา้ยขนตูสิ้นคา้ลงไปในเรือ 

3) เจา้หนา้ท่ีออกรายงานการตรวจสอบ และสรุปการตรวจสอบตูข้นสินคา้ และบรรทุก

ลงในเรือ 

 2.1.5 ขั้นตอนการส่งออกสินคา้ประเภทขา้วไปยงัต่างประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 1 ยืน่ค  าขออนุญาตขอเป็นผูป้ระกอบการคา้ขา้วเพื่อน าไปจ าหน่ายท่ีต่างประเทศ

ท่ีกองส่งเสริมการคา้ของประเทศสินคา้เกษตร 2 กรมการคา้ภายในเวลา วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

(ในเวลาท่ีก าหนด) 

ขั้นตอนท่ี 2 ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการค้าข้าวท่ีกรมการบริหารการค้าข้าว 

ของต่างประเทศและยืน่เอกสารประกอบ (ถา้มี) 

ขั้นตอนท่ี 3 ทุกกรณีการส่งออกขา้วท่ีเป็นสินคา้มาตรฐาน ไดแ้ก่ มีขา้วหอมมะลิไทย 

และขา้วหอมปทุมธานี ขา้วขาวชั้น 1 ขา้วขาวชั้น 2 ขา้วกลอ้ง และขา้วหอมนิล ขา้วเหนียวด า ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

ขา้วเหนียว ตอ้งขอจดทะเบียนการคา้เพื่อเป็นผูค้า้และการคา้ขาออก ซ่ึงสินคา้มาตรฐานขา้วหอมไทย
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มะลิไทยในประเทศ หรือผูท้  าการค้าขาออก ซ่ึงสินค้าต้องมีมาตรฐานของข้าวท่ีน ามาตรวจสอบ 

ท่ีส านกังานมาตรฐานของสินคา้ กรมการขนส่งต่างประเทศ เวลาท่ีก าหนด 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขั้นตอนท่ี 4 ยื่นเอกสารขอในอนุญาตการค้าข้าวและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

(ขา้วทุกชนิดและทุกประเภท) ท่ีส านกังานในประเทศเพื่อส่งเอกสารไปยงักรมการคา้ในต่างประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 5 เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบข้าวทุกคร้ังก่อนท่ีจะท าข้าวส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ 

ในกรณีการส่งออกและสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนเสมอและส่งขา้ว

ไปตรวจท่ีหอการคา้ภายในประเทศ 

กรณีส่งขา้วท่ีไดรั้บการตรวจแลว้วา่สินคา้มีคุณภาพ ตอ้งขอยื่นออกใบรับรองมาตรฐาน

ทนัที (มส.13/1) ท่ีส านกังานมาตรฐานกรมการคา้ขา้วต่างประเทศ (ท่ีบริษทั เซอร์เวย ์จ  ากดั) ท่ีไดรั้บอนุญาต

จากส านกังานมาตรฐานสินคา้ มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพขา้วท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 6 ยื่นขอใบเอกสารรับรองสินค้า (มส .24/1) ท่ีส านักงานตรวจสอบ

มาตรฐานสินคา้ กรมการส่งออกประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 7 การด าเนินงานวิธีการส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศ โดยการส่งสินคา้

ประเภทขา้วออกไปจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ ไม่ตอ้งเสียภาษีอากรในการส่งออกสินคา้ประเภทขา้ว 

ในการส่งออก 

ขั้นตอนท่ี 8 รายงานการส่งสินค้าออกไปตรวจมาตรฐานข้าวท่ีจะส่งออกไปยงั

ต่างประเทศขา้วมะลิไทย/หรือขา้วขาว ส านกังานมาตรฐานของขา้วท่ีน ามาในกรมการคา้ต่างประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 1 – 7 ส้ินสุด 

 2.1.6 วธีิการตรวจสอบขา้ว 

ในกระบวนการส่งออกจะมีวิธีการตรวจสอบขา้วทุกชนิด ด้วยการตม้ด้วยน ้ าร้อน 

และตรวจสอบเมล็ดขา้ว ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 

1) เคร่ืองมือ 

2) หมอ้ตม้น ้าไฟฟ้า 

3) ชอ้นหรือพายส าหรับเข่ียเมล็ดขา้วท่ีน ามาตรวจสอบ 
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 2.1.7 วธีิการส่งออกสินคา้ทางเรือและกระบวนการจดัส่งสินคา้แบบเตม็ตู ้(FCL) 

ติดต่อกบัผูใ้ห้บริการในการจองเรือเพื่อจดัส่งสินคา้ หากตอ้งการส่งออกสินคา้ไปยงั

ต่างประเทศ ควรแจง้กบัผูบ้ริการขนส่งใหท้ราบเก่ียวขอ้งกบัการจองโดยทัว่ไปการจองเรือส่งสินคา้นั้น

ควรได้รับการแจง้ผ่าน E-mail แต่ในกรณีฉุกเฉินสามารถรับค าขอจาก LINE หรือ ทางโทรศพัท์ได้ 

ซ่ึงจะตอ้งเขียนค าร้องผา่นอีเมลเ์พื่อท าการบนัทึกในภายหลงั 

1) รายละเอียดท่ีลูกคา้ตอ้งแจง้เพื่อใหบ้ริษทัท าการเปิด Booking 

2) ช่ือสินคา้ท่ีจะส่งออก (สินคา้ทัว่ไป สินคา้อนัตราย สินคา้ควบคุมอุณหภูมิ) 

3) สถานท่ีขนถ่ายสินคา้ 

4) ประเทศปลายทาง 

5) ประเภทของตูค้อนเทนเนอร์ (20 ฟุต 40 ฟุต HC) 

6) จ  านวนตูค้อนเทนเนอร์ 

7) น ้าหนกัสินคา้ 

8) วนัท่ีและเวลา 

9) บริษทัขนส่งท่ีตอ้งการ 

10) ค  าขอพิเศษอ่ืน 

ตวัอยา่งค าร้องขอส าหรับ Booking  

1) ประเภทสินคา้ ขา้วหอมมะลิ  

2) ท่าเรือสินคา้ขาออก กรุงเทพ 

3) ท่าเรือสินคา้ขาเขา้ Tokyo 

4) ประเภทของตูค้อนเทนเนอร์ และ 5 จ านวน 4 ฟุต 20 D 2 X 40 HC 

5) น ้าหนกัสินคา้ ประมาน 15 ตนั ต่อตูค้อนเทนเนอร์ 

6) ก าหนดการเดินเรือ วนัท่ีเรือออกจากตน้ทางการเดินเรือ ETD Bangkok วนัท่ี 26 

มกราคม 

7) ผูใ้หบ้ริการเดินเรือบริษทั TS Line 

8) หมายเหตุ ปลายทาง 60 วนั Free time 
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2.1.8 ขั้นตอนพิธีการศุลกากร 

ในกระบวนการขั้นตอนผูท้  าขอยืน่สินคา้ส่งออกบางรายอาจตอ้งการใชบ้ริการ มีเจา้หนา้ท่ี

หรือตวัแทนศุลกากร หรือ Customs Broker หรือ Shipping Agent เพื่อท าหน้าท่ีส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 

โดยมีค่าบริการโดยรอบครอบคลุมถึงการจดัสรรหาเรือบรรทุกท่ีขนสินคา้จากท่าเรือ และยื่นเอกสาร

ประกอบการเดินเรือภายในประเทศและส่งค าร้องขอมาท่ีด่านศุลกากร จะมีการปฏิบติัตามขั้นตอน 

ของเจา้หน้าท่ีของกรมการคา้ต่างประเทศ เน่ืองจากในการท างานของเจา้หน้าท่ีในขั้นตอนน้ี อาจเกิด

ขอ้ผิดพลาดได ้การตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีจะมีความละเอียดมาก ผูท้  าการขอยื่นการส่งออกสินคา้นั้น

นิยมใชบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นน้ี ในระบบจะมีขั้นตอนยอ่ยของกระบวนการส่งออก

สินคา้ไปยงัต่างประเทศ ส าหรับการตรวจสอบของสินคา้แต่ละชนิดอาจจะมีส่ิงท่ีต่างกนัออกไป จึงตอ้ง

ขอยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองการส่งออกสินค้าไปพร้อมกับเรือ ดังนั้ นสินค้าบางรายการต้องมี

ใบรับรองและเร่ืองของสุขภาพอนามัยท่ีสะอาด และผ่านขั้นตอนอย่างละเอียดของมาตรฐาน 

ของกรมการส่งออกสินคา้ต่างประเทศ ซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีผูข้อยื่นการส่งออกสินคา้นั้นสามารถอ่าน

และท าความเขา้ใจก่อน เพื่อเป็นการศึกษาการส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศ อยา่งถูกตอ้งตามกรมการคา้

ต่างประเทศจะมีเว็ปไซต์ http://www.ditp.go.th/main.php?filename=rule.ในท่ีอยู่ในน้ีจะมีขั้นตอน 

ท่ีสรุปเพื่อเป็นแนวทางมีวธีิดงัน้ี 

1) การเขียนค าร้องขอยื่นเอกสารทางด้านความปลอดภยัและมาตรฐานของสินคา้ 

ท่ีส่งออกมีความส าคญัมาก เช่น การยื่นขอใบรับรอง Health Certificate ส าหรับสินคา้ประเภทพวกอาหาร 

ผกั ผลไม ้สินคา้การประมง 

2) การยื่นขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้จากกรมการคา้ต่างประเทศ มีทั้งกระทรวง

พาณิชย ์เพื่อมีผูใ้ชเ้ขา้ถึงไดง่้ายและไดรั้บการลดหยอ่นภาษี ขั้นตอนการส่งออกและน าเขา้ท าให้สินคา้ 

ท่ีส่งออกมีความได้เปรียบทางด้านราคา เน่ืองจากได้รับการลดหย่อนภาษีจากการส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ ควรศึกษา 6 เร่ือง และควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการขอใบรับรองแหล่งท่ีมาของสินคา้ 

หรือแหล่งก าเนิดเพื่อด าเนินขั้นตอนการส่งออกอยา่งถูกตอ้ง 

3) ติดต่อเจา้หนา้ท่ีในท่าเรือเพื่อจองระวางหรือท่ีไวข้องบนเคร่ืองบิน หรือเรือ บางกรณี

ท่ีมีการขนส่งทางอากาศ ตอ้งท าเร่ืองขอประกนัเพิ่มใหเ้รียบร้อย 

4) เจา้หนา้ท่ีจะวางแผนการขนสินคา้ ตามเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อระบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรือหนงัสือ 

ขั้นตอนการด าเนินของ L/C หรือ Letter of Credit หากไม่ท าตามขอ้บงัคบัจะไม่ไดส่้งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 
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5) การจดัท าเอกสารเพื่อขอยื่นไปยงักรมศุลกากรในประเทศ เพื่อขอผา่นด่านการส่งออก 

5.1) ขอยืน่ใบขนส่งสินคา้ขาออกต่างประเทศ 

5.2) ท าเร่ืองขอใบ (Airway bill) 

5.3) แสดงบญัชีสินคา้ท่ีจะส่งออก (Invoice) จ  านวนตอ้งตรงตามความจริงสินคา้ 

ท่ีส่งออกทั้งหมด 

5.4) แสดงบญัชีรายการสินคา้และน ้าหนกัรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

5.5) ยืน่การเขียนค าร้องขอให้ตรวจสอบสินคา้และการขนสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

6) การท าเร่ืองผา่นพิธีศุลกากร มีดว้ยกนั 2 ระบบ ใหผู้ส่้งออกเลือกใชต้ามความตอ้งการ

ของผูส่้งออก 

6.1) เป็นระบบแบบ Manual จะมีเจา้หนา้ท่ีของกรมศุลกากรตรวจสอบยื่นเอกสาร 

ตรวจสอบประเมินมูลค่าของสินค้าท่ีส่งออกต้องมีการเสียภาษีศุลกากร เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกเข้า 

คอมพิวเตอร์ของกรมการส่งออกต่างประเทศแลว้ 

6.2) ปล่อยสินคา้น าของออกจากการท่าเรือหรือท่าอากาศ 

6.3) ระบบ EDI ระบบน้ี ผูส่้งสินคา้ตอ้งลงทะเบียนเป็นผูใ้ช้ EDL ล่วงหน้าก่อน 

ระบบ ผูส่้งออกจะมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ (Invoice) ใบแสดงการขนยา้ยสินค้าจะออกใน

คอมพิวเตอร์ของท าเร่ืองออกสินคา้เอง ขอ้มูลจะส่งออกไปท่ีกรมศุลกากรตรวจสอบแลว้จะบอกวนัเวลา

ท่ีชดัเจนต่อผูท้  าเร่ืองขอส่งออกสินคา้ และตอ้งเสียค่าใชเ้น่ืองจากมีค่าธรรมเนียมดว้ย จากนั้นจะปล่อย

สินคา้ลงท่าเรือหรือทางเคร่ืองบินจะเป็นการส้ินสุดขั้นตอน 

7) ผูข้อยื่นท าเร่ืองการส่งออกตอ้งแบบเอกสารท่ีจะส่งออกพร้อมใบรับรองพร้อม 

กบัสินคา้ ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 

7.1) L/C ใบสั่งสินคา้ 

7.2) Bill of lading เจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนจะออกใหท่ี้ขนส่ง 

7.3) Invoice ใบเสนอราคาสินคา้ 

7.4) Packing List ใบแสดงรายงานสินคา้ 

7.5) bill of exchange เจา้หนา้ท่ีจะออกให ้

7.6) Booking information เอกสารประกอบการส่งออกทั้งหมด 
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 2.1.9 การยนืยนัในการเดินเรือ 

ตวัแทนหรือผูใ้ห้บริการในการขนส่งสินคา้สามารถจดัหาพื้นท่ีบนเรือได้ การจอง 

พื้นท่ีในท่าเรือจะได้รับการยืนยนัจากเจา้หน้าท่ีตรวจสอบสายเดินเรือ สามารถตรวจสอบแบบฟอร์ม 

Booking Confirmation ซ่ึง Booking Confirmation จะมีการแสดงขอ้มูลดงัน้ี 

1) ช่ือผูส่้งออก 

2) ช่ือผูรั้บสินคา้ ผูส้ั่งสินคา้ 

3) ช่ือท่าเรือ 

4) จ  านวนและขนาดตูค้อนเทนเนอร์ 

5) วนัท่ีเรือออกจากท่าเรือตน้ทาง วนัท่ีเรือถึงท่าเรือปลายทาง 

6) วนัท่ีลากตู ้

7) วนัท่ีรับตูคื้นวนัสุดทา้ย 

8) หมายเหตุอ่ืน 

 
รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่ง Booking Information
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2.2 การจัดส่งเอกสารยื่นขอการจองพืน้ทีใ่นท่าเรืออย่างเป็นทางการไปยงัผู้ให้การขนส่งสินค้า  

 ขั้นตอนขา้งตน้ในการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับกรณีในการจองพื้นท่ีในการส่งออกสินคา้

แบบเร่งด่วนและกรณีท่ีไม่มีความชัดเจนในเร่ืองของใบรับร้องหรือหนังสือท่ีเป็นทางการกบัหน้าท่ี 

จะมีเอกสารดงัน้ี 

 - Shipping Instruction (ตวัยอ่ S.I) 

 - บญัชีรายการค าสั่งซ่ือสินคา้ (Invoice) 

 - บญัชีรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

2.3 การท าเร่ืองของพธีิศุลกากรและการจัดการบันทกึพธีิการศุลกากรขาออก 

 การส่งออกสินคา้ทางเรือ การยื่นขอเร่ืองผา่นกรมศุลกากรขาออกเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เจา้หนา้ท่ี

จะจดัการส่งสินคา้ท่ีตรวจสอบแลว้ เพื่อเตรียมผา่นพิธีท่ีกรมศุลกากรก่อนท่ีสินคา้จะมาถึง เน่ืองจากผูส่้ง

สินคา้ตอ้งยื่นขอใบรับรองจากกรมศุลกากร เพื่อส่งเอกสารให้ราชการขอ้มูลของผูส่้งออกเองและยืน่ให้

รัฐบาลในประเทศไทยตรวจสอบประเภทสินคา้ ถา้ผูส่้งออกไม่เตรียมเอกสารให้พร้อมจะมีผลต่อการส่งออก

สินคา้ และไม่สามารถผ่านด่านศุลกากรขาออกไดแ้ละเม่ือถึงปลายทางสินคา้ก็ไม่สามารถผ่านท่าเรือ

ปลายทางไดเ้ช่นกนั 

2.4 การจัดการขนตู้คอนเทนเนอร์มายงัผู้ส่งออก 

 การท าเร่ืองผา่นศุลกากร จากนั้นทางท่าเรือจะจดัการส่งตูค้อนเทนเนอร์มายงับริษทัผูส่้งออก

สินคา้ตามวนัเวลาท่ีแจง้ในเอกสารอยา่งชดัเจน และตูท่ี้มาจากท่าเรือจะเป็นตูเ้ปล่ามาส่งท่ีบริษทัเพื่อท า

การโหลดสินคา้ข้ึนตู ้ทางเจา้หน้าท่ีจะจดัเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีตู้จะส่งถึงบริษทั 

ผูส่้งออก  

 การติดต่อกบัฝ่ายงานหวัลากหรือเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลเร่ืองตูค้อนเทนเนอร์ กรมศุลกากรมีพิธีการ

เตรียมรถหัวลากเพื่อน าตูค้อนเทนเนอร์ส่งให้บริษทั โดยตูค้อนเทนเนอร์ท่ีส่งไปจะการจดัเวลาท่ีเจา้หน้าท่ี

แจง้เอาไวอ้ยา่งชดัเจน และบอกการขนยา้ยสินคา้ในคลงัตูค้อนเทนเนอร์ท่ีส่งไปยงับริษทัอาจจะมีสภาพ

การใชง้านมาก่อนสภาพอาจจะไม่ดี เช่น มีสนิมเกาะตามตูห้รือหลงัคา ตูค้อนเทนเนอร์สกปรกและรอยบุบ

ตามตูค้อนเทนเนอร์ ถา้มีการตรวจสอบแล้วว่าคุณภาพไม่ผ่านหรือมีคุณภาพต ่าทางผูข้บัข่ีจะไม่รับส่ง 

ตูค้อนเทนเนอร์และจะขอท าการรอตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีสภาพท่ีดี 
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2.5 การขนส่งสินค้า Trailer Loading Time  

 ทางท่าเรือมีการเรียกเก็บค่าบริการบางส่วน เม่ือมีการล่วงเวลามีกรณีทีมีโหลดสินค้าเป็น

เวลานาน ทางท่าเรือจะมีเวลาในการโหลดอย่างชดัเจน คือ 2 - 4 ชั่วโมง ข้ึนอยู่กบัทางบริษทัว่าจะมี

ใหบ้ริการโหลดสินคา้ 4 ชัว่โมงครบหรือไม่ 

 VGM (Verified Mass) 

 VGM เป็นการยืนยนัน ้ าหนกัรวมทั้งหมดของสินคา้และสินคา้ท่ีอยู่ภายในตูค้อนเทนเนอร์

รวมถึงน ้าหนกัท่ีชัง่ก่อนการโหลดสินคา้ข้ึนตู ้ผูส่้งออกจะมีเจา้หนา้ท่ีค่อยแจง้ระยะเวลาท่ีชดัเจน 

 การจดัส่งสินคา้ไปยงั Terminal การขนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีสินคา้ไปยงัท่าเรือ CY Cut (Cut 

off / Return / Closing) 

 เทอร์มินัลส าหรับการจัดส่ง เรียกว่า CY (Container Yard) เป็นลานตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมี 

วนัเปิดและปิดในการรับคืนตูอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงจะมีการเรียกว่า CY Cut สินคา้ท่ีถูกส่งไปแลว้ตอ้งมาถึง

ลานเก็บตูค้อนเทนเนอร์ก่อนท่ีจะขนตูค้อนเทนเนอร์ข้ึนท่าเรือในพื้นท่ีมีการจองไวใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด 

การขนยา้ยสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน CY Cut เรียกอีกอยา่งวา่ Cut off Return และ Closing เช่นกนั 

 CY Cut สามารถเพิ่มเวลาไดใ้นกรณีท่ีมีการแจง้เจา้หน้าท่ีไวก่้อน แต่ผูส่้งออกไม่สามารถ

รับประกนัไดว้่าการขยายเวลาคืนตูค้อนเทนเนอร์ออกไป อาจจะมีบางคร้ังท่ีใชเ้วลานานในการโหลด

สินคา้ เช่น ฝนตก รถเกิดอุบติัเหตุและการจราจรติดขดัจึงไม่สามารถมาส่งตูคื้นทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้

จึงมีโอกาสบางท่ีจะคืนตูไ้ม่ทนัเวลาท่ีก าหนด และผูส่้งออกตอ้งให้ความส าคญัหากเหตุวนัเวลาท่ีส่งตู้

คืนมาวนัท่ีตูปิ้ดท าการส่งคืนโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ หรือแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีรับทราบมีผลต่อการโหลดสินคา้

คร้ังต่อไปได ้

2.6 การท าเอกสาร B/L 

 เม่ือเรือได้ออกจากท่าเรือไปแล้วเอกสาร B/L ท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีหรือสายการเดินเรือ 

โดยทัว่ไปแลว้จะออกเอกสาร วนัเวลาถดัไปอีกวนัของวนัท่ีเรือออกไปไหนจากท่าเรือ ผูส่้งมีความประสงค์

ขอเอกสาร B/L อยา่งเร่งด่วน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 
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2.7 ใบตราส่งสินค้าทางทะเล 

 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล คือ เอกสารในการรับสินคา้และแลกเปล่ียนสินคา้ การออกใบตรา

ส่งสินคา้ทางทะเลนั้น เป็นหลกัฐานสัญญาของบริษทัเรือท่ีจะขนส่งสินคา้ทางเรือของประเทศส่งออกไปยงั

ท่าเรือปลาย ถา้หากไม่มีใบตราส่งสินคา้ ทางผูน้ าเขา้จะไม่สามารถรับสินคา้ท่ีท่าเรือไดแ้ละสามารถน าไปสู่

ปัญหาท่ีร้ายแรงไดเ้ช่นกนั 

 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเลจะถูกส่งไปยงัผูข้าย (ผูส่้งออก) หลงัจากท่ีถูกออกโดยบริษทัเรือ 

ในทางการคา้ระหวา่งประเทศ ใบตราส่งสินคา้ทางทะเลจะถูกใชป้ระโยชน์ส าหรับการแลกเปล่ียนสินคา้ 

 ยกตวัอย่างเช่น ถ้าทางผูซ้ื้อ (ผูน้  าเขา้) ไม่ได้ท  าการจ่ายค่าสินคา้ แมว้่าสินคา้มาถึงท่าเรือ

ปลายทางแลว้ก็ตามทางผูส่้งออก (ผูข้าย) สามารถป้องกนัความเส่ียงในการเก็บเงินโดยการระงบัใบตรา

ส่งสินคา้ทางทะเลได ้

 ในทางตรงกนัขา้มกนั มีกรณีท่ีใบตราส่งสินคา้ทางทะเลไม่ไดส่้งมาจากผูข้าย (ผูส่้งออก) 

แมว้่าทางผูน้ าเขา้ (ผูข้าย) จะจ่ายเงินค่าสินคา้แลว้ก็ตาม ซ่ึง L/C (Letter of Credit) จะถูกน ามาใช้เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาน้ี ส่วนรายละเอียดเก่ียวกบั L/C จะอธิบายในคอลมัน์อ่ืน แต่การใช ้L/C สามารถใชไ้ด้

ทั้งผูส่้งออก (ผูข้าย) และผูน้ าเขา้ (ผูซ้ื้อ) ในการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2.8 ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าทางทะเล หรือ Bill of Lading 

 โดยปกติใบตราส่งสินคา้ทางทะเลจะถูกใช้ในการซ้ือขายระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ ถ้าผูซ้ื้อ

ไดรั้บตน้ฉบบัของใบตราส่งสินคา้ทางทะเลจะสามารถน าสินคา้ออกจากท่าเรือได ้

 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเลมี 3 ใบ เหตุผลท่ีมี 3 ใบ เพื่อป้องกนัการสูญหาย ใบตราส่งสินคา้

ทางทะเลจะถูกส่งจากผูส่้งออกไปหาลูกคา้โดยบริการขนส่งทางอากาศ เช่น DHL หรือ FEDEX 

 แทนท่ีจะส่งตน้ฉบบัของ B/L คร้ังละ 3 ฉบบัในเวลาเดียวกนั สามารถป้องกนัความเส่ียง 

จากการสูญหายของ B/L โดยการส่งอยา่งแบ่งแยกเป็นสองและสามเท่ียวบิน แต่ยงัไม่เคยมีบริษทัไหน

แยกออกเป็น 3 คร้ัง เพียงเพื่อป้องกนัความเส่ียงนั้น 

2.9 Surrendered B/L 

 Surrendered B/L เป็นการเก็บรวบรวม B/L ท่ีดา้นตน้ทาง (ดา้นผูส่้งออก) โดยปกติแลว้ B/L 

(ต้นฉบบั) จะถูกรวบรวมท่ีปลายทาง (ฝ่ังผูน้ าเข้า) ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูซ้ื้อ (ผูน้  าเข้า) ไม่

สามารถน าสินคา้ออกจากท่าเรือได ้เวน้แต่ตน้ฉบบัขาเขา้จะมาถึง 



13 
 

 อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีจุดหมายปลายทางใกลเ้คียงกบัตน้ทาง (เช่น จากกรุงเทพฯ ถึงโฮจิมินห์) 

หรือถา้ใชเ้รือเร็วไปยงัจุดหมายปลายทางบ่อยคร้ังท่ีสินคา้มาถึงท่าเทียบเรือก่อนท่ี B/L จะมาถึง ซ่ึงการใช้ 

Surrendered B/L ก็จะสะดวกและลดเวลาไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 ในกรณีน้ีผูส่้งออกจะขอใหบ้ริษทัขนส่งท าการส่งมอบและจ่ายค่า surrender แก่บริษทัจดัส่ง 

ในประเทศไทยตน้ทุน surrender อยูท่ี่ 1,300 – 1,500 บาทต่อบาร์เรล ผูส่้งสินคา้จะตอ้งน าตน้ฉบบัท่ีได้

จากผูรั้บขนส่งท่ีต้นทาง ประทบัตราและเซ็นก ากบัท่ีด้านหลังของ ORIGINAL BILL OF LADING 

จากนั้นจึงส่งกลบัคืนไปให้ผูรั้บขนส่ง ซ่ึงทางผูรั้บขนส่งเม่ือได้รับแจง้ว่ามีการท า SURRENDERED 

B/L แลว้ จึงท าการปล่อยสินคา้ท่ีปลายทางโดยใชส้ าเนา BILL OF LADING 

 ในกรณีท่ีผูส่้งออกไม่ไดส่้งตน้ฉบบั B/L ให้กบัผูน้ าเขา้หลงัจากท่ีผูข้าย (ผูส่้งออก) ยืนยนั

การช าระเงิน พวกเขาจะขอ surrender B/L ให้ส่งไปยงับริษทัจดัส่งและส าเนา Surrendered B/L เหตุผล

ท่ีผูส่้งออกตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม Surrendered B/L ให้แก่บริษทัจดัส่งสินคา้ เพราะตอ้งการหลีกเล่ียง

ปัญหาเก่ียวกบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูน้ าเขา้  

2.10 Sea Way Bill  

Sea Waybill ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ให้กบัผูอ่ื้นได้ เน่ืองจากไม่ใช่เอกสารสิทธ์ิ 

ผูรั้บใบตราส่งจึงไม่จ  าเป็นตอ้งน าตน้ฉบบั Sea Waybill มามอบให้กบัผูรั้บขนส่งท่ีปลายทางเพื่อรับ

สินคา้แต่อยา่งใด เพียงแต่ตอ้งพิสูจน์วา่ตนเป็นผูรั้บสินคา้กบับริษทัขนส่งก็เพียงพอแลว้ 

 เม่ือเทียบกบั Original B/L และ surrendered B/L แลว้ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือน าส่งสินคา้

ทางทะเลคือความรวดเร็วในการน าสินค้าออก แต่ด้านผูส่้งออกจะเส่ียงต่อการเก็บเงิน ดังนั้น Sea 

Waybill จึงเหมาะกบัการใช ้L/C (Letter of Credit)  

 ดงันั้น Sea Waybill จะถูกใชเ้ม่ือผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ ท าการคา้ขายมาเป็นเวลานานและเกิด

การเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั หรือไดรั้บความเช่ือมัน่ระหวา่งบริษทั ในบางกรณีลูกคา้ (ผูส่้งออก) อาจจะขอ 

Sea Waybill แต่เราจะตอ้งอธิบายคุณลกัษณะของ Sea Waybill ก่อนดว้ย 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : 140 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

3.1.3 โทรศพัท ์  : 02 - 4821518 
3.1.4 FAX   : 02 – 4821518 
3.1.5 Website  : www.kasetbrand.com 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสินคา้ ตราเกษตร ผลิตภณัฑข์องบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

 

รูปท่ี 3.2 บริเวณดา้นหนา้บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
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รูปท่ี 3.3 แผนท่ีบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 แผนกท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ไปปฏิบติังาน 

  

ฝ่ายต่างประเทศ 

หวัหนา้ฝ่ายต่างประเทศ 

ฝ่ายติดต่อลูกคา้ 

ฝ่ายจดัซ้ือบรรจุภณัฑ์ 

ฝ่ายจดับรรจุภณัฑ ์

ฝ่ายโหลดตูค้อนเทนเนอร์  

โดยมี น.ส.พีรยา แดงประเสริฐ 

โดยมี น.ส.เพญ็นภา ล ้าเลิศ 

โดยมี นายศุภณฏัฐ ์ชีวกฤษนนัท ์

โดยมี นายภาคภูมิ มองส้ม 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ผลิตและจ าหน่ายขา้วขาวหอมมะลิชนิดบรรจุถุง และสินคา้เกษตรแปรรูปประเภทวุน้เส้น 

วุน้เส้นก่ึงส าเร็จรูป และโจก๊ก่ึงส าเร็จรูป 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) บริหารงานโดย 

 นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจ 

 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นายรัสมินทร ตั้งประดิษฐ ์ ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หน้าท่ีโหลดของข้ึนตูค้อนเทนเนอร์

และตรวจสอบสินคา้ส่งออกไปต่างประเทศ 

นายศุภณฏัฐ ์ชีวกฤษนนัท ์ ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หน้าท่ีจดับรรจุภณัฑ์และตรวจสอบ

คลงัสินคา้ 

 3.4.2 ลักษณะงานท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน 

ในการท างาน เร่ิมจากต าแหน่ง ผูช่้วยพนักงานจดับรรจุภณัฑ์ มีหน้าท่ีในการเข้าระบบ SAT และ

ดูSHIPMENT วนัท่ีโหลดสินคา้ไปยงัต่างประเทศและจดับรรจุภณัฑ์ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

และส่งเขา้ฝ่ายผลิตสินคา้ท่ีบริษทัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต และมอบใบเบิกสินคา้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีจดับรรจุภณัฑ์

เพื่อน าไปตดัยอดจ านวนบรรจุภณัฑ์ในระบบ พร้อมเขียนวนัท่ีและเลขท่ีใบงานแลว้เก็บในแฟ้มเอกสาร

เม่ือพนกังานฝ่ายผลิตผลิตขา้วหอมเสร็จแลว้ เจา้หน้าท่ีในคลงัตอ้งไปตรวจสอบขา้วหอมท่ีผลิตเสร็จแล้ว

เพื่อน ามาพกัไวท่ี้คลงัสินคา้พร้อมตรวจสอบสินคา้และพาเลตก่อนโหลดข้ึนตูเ้ม่ือถึงท่ี ฝ่ายต่างประเทศ

มอบเอกสารบนัทึกการด าเนินการเอกสารต่างประเทศ ประกอบไปดว้ย ช่ือออเดอร์ วนัท่ีโหลดสินคา้ 

จ านวนตูค้อนเทรนเนอร์ท่ีโหลด เลขตูค้อนเทนเนอร์ Booking Information ใบอนุญาตให้ส่งสินคา้ออก

ไปนอกราชอาณาจกัร ประเภทสินคา้ท่ีส่งออก เง่ือนไขในการอนุญาต ใบ INVOICE NET WEIGHT 

GROSS WEIGHT TOTAL  PACKING LIST  ส าเนาเลขตู้คอนเทนเนอร์ ใบตรวจรับสภาพตู้สินค้า 

จากนั้นสุ่มชั่งน ้ าหนักกระสอบขา้วหอมแต่ละพาเลต เช็คสภาพสินคา้ก่อนโหลดข้ึนตูค้อนเทนเนอร์

ขั้นตอนการโหลดของข้ึนตูค้อนเทนเนอร์ เช็คสภาพตูค้อนเทรนเนอร์ก่อนโหลดวา่ผุหรือมีรอยแตกร้าว



18 
 

 

หรือไม่ และตรวจเอกสารประกอบเลขตูค้อนเทรนเนอร์ว่าตรงกนักบัในเอกสารหรือไม่ และติดตั้ง

กระดาษกนัช้ืนภายในตูแ้ละเช็คกระสอบขา้วหอมตามเอกสารในใบมอบงาน ถา้สินคา้ช ารุดหรือเกิด

เสียหายให้แจง้เซลล์ทนัที เม่ือพบเห็นและเม่ือโหลดของข้ึนตูค้อนเทนเนอร์เสร็จแลว้ ให้แจง้ว่าสินคา้

หรือขา้วหอมครบไหม ของขาด หรือเกินไปในตู ้และเม่ือปิดตูแ้ลว้ใหท้  าการลมยาทนัที 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณภาคภูมิ ทองส้ม ต าแหน่ง พนกังานโหลดตูค้อนเทนเนอร์ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

สัปดาห์ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. เรียนรู้งานจากพี่เล้ียง                 
2. เร่ิมปฏิบติังานจริง                 
3. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน
วตัถุประสงค ์

                

4. ศึกษาและเก็บขอ้มูล                 
5. เรียบเรียงรูปเล่ม                 
6. น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
ตรวจแกไ้ข 

                

7. รูปเล่มฉบบัสมบูรณ์                 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 การส่งสินคา้ตราเกษตรไปขายต่างประเทศ เป็นกระบวนการกระบวนการหน่ึง ในการท างาน
ของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ดงันั้นการส่งออกจึงมีความส าคญัในการด าเนินงานบริษทั ไทยฮา จ ากดั 
(มหาชน) มีสินค้าส่งออกหลักๆ อยู่ 7 ชนิด ได้แก่ ข้าว ทองม้วน โจ๊ก วุน้เส้น วุน้เส้นส าเร็จรูป 
สินค้าประเภทพร้อมทาน และกาแฟ ซ่ึงสินค้าต่างๆ ท่ีถูกส่งไปยงัต่างประเทศนั้น จะถูกส่งภายใต ้
ตราสินคา้ท่ีบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของ ดงัน้ี 
 - First Lady 
 - Smart Chef 
 - Imperial Test 
 - Kaset 
 - Coco Rice 
 - Doidham 
 - Happy Riz 
 ซ่ึงแผนกจดัซ้ือจดัขายต่างประเทศ หรือ Gen-X เป็นผูดู้แลและรับผิดชอบการจดัซ้ือจดัขาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศทั้งหมด แผนก Gen-X จึงมีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากตลาดต่างประเทศ 
มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตของตลาดท่ีค่อนข้างสูง การส่งออกของบริษัท ไทยฮา จ ากัด 
(มหาชน) จึงสามารถขยายส่วนแบ่งตลาด เพิ่มกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ และรวมถึงการสร้างผลก าไร 
ให้กบับริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ได้เป็นอย่างดี คณะผูจ้ดัท าจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการส่งออก
สินคา้ของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่ึงขั้นตอนส าคญัเพื่อท าให้ทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการส่งออกสินคา้และใจความส าคญัของการด าเนินงาน 
 

 

รูปท่ี 4.1 ตราสินคา้ของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
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4.1 ขั้นตอนการส่งออกสินค้าของบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) มีรายละเอยีดดังนี้ 

 4.1.1 ท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ และรับเง่ือนไขการส่งออก ท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้เก่ียวกับดีล 

การซ้ือขายระหวา่งบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) กบัลูกคา้ โดยให้ขอ้มูลสินคา้ ประเภท ราคา ปริมาณ 

ตราสินค้า ข้อมูลการรมยา และเง่ือนไขการส่งออก ประเด็นส าคัญคือ การให้บริการและท าตาม 

ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั โดยหนา้ท่ีน้ีฝ่ายขายต่างประเทศจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

เง่ือนไขการส่งออก 

 บริษทัตอ้งท าขอ้ตกลงเลือกเง่ือนไขการส่งออก เพื่อระบุภาระหนา้ท่ีระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ 

โดยยดึเอาความสะดวกและความเห็นของลูกคา้เป็นหลกั และดว้ยสินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นประเภท

ขา้ว การส่งออกจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการขนส่งทางเรือ เง่ือนไขการส่งออกส่วนใหญ่ท่ีใช้เป็น FOB และ 

CIF ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั 

 FOB: Free On Board เป็นเง่ือนไขการส่งออกหลกั เน่ืองจาก FOB เป็นการขนส่งทางเรือ 

จึงเหมาะสมกบัประเภทสินคา้ บริษทัตอ้งน าสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือไปส่งยงัเรือท่ีลูกคา้จองไว ้นัน่คือตอ้งน า

สินคา้จากโรงงานของไทยฮาไปท่ีท่าเรือท าพิธีการศุลกากรขาออก และน าของไปส่งยงัเรือท่ีลูกค้า 

จองไว ้

 CIF: Cost Insurance and Freight ทางบริษัทจะท าการจองเรือ และเลือกท าประกันภัย 

ทางทอ้งทะเล เพื่อคุม้ครองสินคา้จนถึงมือลูกคา้ (การเลือกรูปแบบประกันข้ึนอยู่กบัความต้องการ 

ของลูกคา้วา่อยากไดป้ระกนัแบบไหน) 

 4.1.2 น าขอ้มูลจดัขายเขา้ Shipment เม่ือฝ่ายขายท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้เร่ืองซ้ือขายเสร็จแลว้ 

ฝ่ายขายจะเป็นคนน าข้อมูลการขายท่ีได้จากการขายกับลูกค้าไปใส่ใน Shipment (Shipment เป็น

แผนงานส าหรับรายการขายทั้งหมด) โดยใส่รายละเอียดทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัรายการขาย และน าส่วนหน่ึง

ไปเขา้ระบบ Sap ซ่ึงรายละเอียดการคา้มีดงัน้ี 

1) เลขท่ี รายการขาย เป็นเสมือนช่ือของรายการ มีหนา้ท่ีบอกตวัตนท่ีแทจ้ริงของรายการ

นั้นๆ ขอ้ดีคือสามารถลดความผดิพลาดของการเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

2) ประเภท และจ านวนสินคา้ ขอ้น้ีระบุถึง ประเภทสินคา้และปริมาณของรายการ

สินคา้นั้นๆ 

3) ตราสินคา้ สินคา้จะถูกระบุวา่ซ้ือขายในตราสินคา้อะไร และจะระบุลงในใบรายการ

อยา่งชดัเจน 
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4) เง่ือนไขการส่งออก ข้ึนอยูก่บัการตกลงกบัลูกคา้ 

5) วนัท่ีขนส่ง และเง่ือนไขพิเศษ ในรายการจะระบุวนัขนส่งตั้งแต่วนัท่ีสินคา้ออกจาก

ประเทศไทย จนถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน เช่น บางสินคา้ตอ้งท าการรมยา เพื่อป้องกนั

แมลงท่ีจะเขา้ท าลายสินคา้ระหวา่งการเดินทางของสินคา้ เป็นตน้ 

6) ช่ือผูดู้แลรายการ ในแต่ละรายการสินคา้นั้นจะระบุช่ือผูรั้บผดิชอบรายการนั้นๆ 

 ความส าคัญของ Shipment นั้นเป็นการน าข้อมูลของรายการการซ้ือขายลงใน Shipment 

มีความส าคญักับบริษทัอย่างมาก เน่ืองจากท าให้พนักงานทุกคนในบริษทัรับรู้ถึงการเคล่ือนไหว 

ของดีลการซ้ือขาย จึงสามารถประหยดัเวลาและประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

 4.1.3 ขั้นตอนการจองเรือ การจองเรือจะข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีไดท้  ากบัลูกคา้ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ 

ทางบริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผูท่ี้รับการจองเรือให้ลูกค้าและดูแลการขนส่งให้สินคา้ 

ถึงมือลูกคา้ โดยจองตาม Freight Forwarder ตามท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไว ้ลูกคา้จะระบุวนัเรือออก หรือวนัท่ี

เรือถึงท่าเรือฝ่ังไทยมาให้ เพื่อให้บริษทัท าการจองเรือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเดินทาง 

เช่น ขนส่งไปอเมริกาใช้เวลา 45 วนั ถ้าลูกคา้ระบุให้ถึง ETA วนัท่ี 15/12/2018 ตอ้งนับยอ้นหลงัไป 

45 วนั และก าหนดเป็นวนั ETD 

 4.1.4 ขั้นตอนภายในการผลิต/บรรจุภณัฑ ์เม่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตภายใน โดยแบ่งการท างาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ การผลิต และการจดับรรจุภณัฑ ์ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 พนกังานรับขอ้มูลรายการสินคา้จากตาราง Shipment และท าการหาขอ้มูลวา่ สินคา้ท่ีจะผลิต

ใช้บรรจุภณัฑ์แบบไหน จ านวนเท่าไหร่ ตราสินค้าอะไร ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ของสินค้าจะถูกเก็บไวใ้น

คลงัสินคา้ พนกังานตอ้งจดับรรจุภณัฑ์ใส่พาเลทไม ้และจ่ายให้กบัฝ่ายผลิต เม่ือสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ 

จะถูกน ากลบัมาไวใ้นคลงัสินคา้เพื่อส่งออกต่อไป 

 4.1.5 ขนส่งสินค้า เม่ือสินค้าผลิตเสร็จจะถูกขนไปยงัเรือ เพื่อส่งต่อไปยงัต่างประเทศ 

และการขนส่งจะเร่ิมตน้จากน าขา้วขนข้ึนรถบรรทุก โดยบรรจุใส่ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงเอกสารการขนส่ง

จะมีหมายเลขของตูค้อนเทนเนอร์ระบุอยู ่พนกังานตอ้งท าการตรวจสอบก่อนวา่หมายเลขตูใ้นใบขนส่ง

กบัหมายเลขตูท่ี้มากบัรถนั้นตรงกนัหรือไม่ และก่อนขนสินคา้ข้ึนตูต้อ้งเช็คสภาพตูใ้หเ้รียบร้อยเสียก่อน

ว่าตูมี้รอยเสียหายตรงไหนไหม เม่ือตรวจสอบเสร็จจึงท าการติดกระดาษชนวนไวข้า้งฝาผนังของตู้  

เพื่อกนัช้ืน เม่ือท าทุกอยา่งครบถว้นแลว้จึงส่งต่อสินคา้ไปท่ีท่าเรือเพื่อส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือปลายทาง 
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 4.1.6 ท าขอ้ตกลง และเลือกรับเง่ือนไขการช าระเงิน การช าระเงินจะข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีได้

ท ากบัลูกคา้ไว ้ซ่ึงส่วนใหญ่รูปแบบของการช าระเงินจะถูกก าหนดโดย ลูกคา้ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้

ดงัน้ี 

1) การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) ลูกคา้จะช าระเงินคา้สินคา้พร้อมซ้ือสินคา้ 

รูปแบบน้ีมกัเป็นลูกคา้เก่าของบริษทัท่ีใช ้เน่ืองจากมีความคุน้เคยกบับริษทั 

2) เปิดบญัชี Open Account การซ้ือขายแบบน้ีเป็นบริษทัยอมใหลู้กคา้สามารถช าระเงิน

หลังจากได้สินค้าแล้ว โดยให้ระยะเวลาในการช าระเงินไม่เกิน 60 วนั โดยท่ีจะโอนผ่านธนาคาร 

เขา้มาบญัชีของบริษทั 

3) ตัว๋เงินเพื่อการเรียกเก็บท่ีมีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for Collection) เป็น

รูปแบบการช าระเงินท่ีแนบเอกสารการขนส่งและตั๋วเก็บเงินแนบไปกับตัวสินค้า และเม่ือสินค้า 

ถึงท่าเรือปลายทาง ลูกคา้จะเป็นคนด าเนินการต่อและช าระเงินมาผ่านหลงัโดยท่ีระยะเวลาท่ีลูกค้า 

ตอ้งช าระตั้งแต่ 30 และ 60 วนั 

4) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) รูปแบบน้ี

เป็นรูปแบบท่ีบริษทัใช้บ่อยท่ีสุด เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ียุติธรรมของทั้งสองฝ่าย โดยรายละเอียด 

การช าระเงินและเอกสารจะไดม้าจากการท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 

 4.1.7 น าข้อมูลออกจาก Shipment เม่ือการซ้ือขายด าเนินการครบทุกกระบวนการแล้ว 

พนักงานจึงจะน าข้อมูลการซ้ือขายในรายการนั้นๆ ออก และน าไปใส่ไวใ้นแฟ้มข้อมูลการซ้ือขาย 

ของลูกคา้แทน เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อเอาไวใ้ชอ้า้งอิงได ้

 

รูปท่ี 4.2 ตูค้อนเทนเนอร์ขนสินคา้โดยรถพว่ง  
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4.2 การตรวจตู้คอนเทรนเนอร์ 

 1) เดินตรวจให้ทัว่และเช็คเลขตูว้่าตรงกนัในใบไหม เน่ืองจากถา้เกิดขอ้ผิดพลาดจะท าให้

เกิดความเสียหายได ้

 2) ตรวจใบตรวจและเลขตู้คอนเทนเนอร์และใบว่าตรงกันไหม เน่ืองจากถ้าไม่ตรงไม่

สามารถโหลดของข้ึนตูไ้ด ้ 

รูปท่ี 4.3 ใบตรวจตูสิ้นคา้ 
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 3) ตรวจใบ booking list เอกสารประกอบการโหลดตูท่ี้ส าคญัและมีรายละเอียดสินคา้อยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบ Booking List 

 4) ตรวจขา้วและผลิตขา้วใส่ในบรรจุภณัฑ์ท่ีผูค้า้ต่างประเทศสั่งผลิต เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจ 

ในสินคา้ของบริษทั 

 

รูปท่ี 4.5 การตรวจและผลิตขา้วในบรรจุภณัฑ์ 
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 5) การผลิตขา้วใส่ถุงก่อนน าไปจดัเรียงในพาเลทก่อนน าไปโหลดข้ึนตูค้อนเทนเนอร์ 

 

รูปท่ี 4.6 การผลิตขา้วใส่ถุง 

 6) เคร่ืองซีลขา้วเพื่อไม่ให้อากาศเขา้ เก็บรักษาขา้วไดน้านข้ึน และสามารถส่งไปเป็นสินคา้

ตวัอยา่งไดด้ว้ย 

 

รูปท่ี 4.7 การซีลถุงขา้ว 
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 7) จดัเรียงขา้วทุกคร้ังและชัง่น ้ าหนกัวา่น ้ าหนกัตรงกนัไหมในแต่ถุง ถา้น ้ าหนกัขาดอาจเกิด

ปัญหาได ้

 

รูปท่ี 4.8 การจดัเรียงขา้วและชัง่น ้าหนกั 

 8) ตรวจสอบสภาพก่อนโหลดว่ามีรอยร้าวหรือรอยบุบไหม และถ่ายรายงานกบัเจา้หนา้ท่ี

ทนัที 

 

รูปท่ี 4.9 การตรวจสภาพตูค้อนเทนเนอร์ 
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9) ติดกระดาษกนักระแทกและกนัความช่ืนไม่ใหข้า้วเกิดการเสียหายก่อนถึงมือลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.10 การเตรียมติดกระดาษกนักระแทกและกนัความช้ืนไม่ใหข้า้วเสียหาย 

 10) การโหลดขา้วข้ึนตูโ้ดยการใชร้ถโฟลค์ลิฟทใ์นการตกัพาเลทขา้วข้ึนตู ้

 

รูปท่ี 4.11 การโหลดขา้วข้ึนตูค้อนเทนเนอร์ 
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 12) ติดตาข่ายสีแดงทุกคร้ังเพื่อไม่ใหสิ้นคา้หล่นจากตูป้้องกนัสินคา้ไม่ใหห้ล่นออกมา 

 

รูปท่ี 4.13 การติดตาข่ายเพื่อใหสิ้นคา้หล่นจากตูค้อนเทนเนอร์ 

 13) การแจง้ช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินมายงับริษทั 

 

รูปท่ี 4.14 การแจง้ช าระหน้ีจากลูกคา้ 
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 14) ตรวจสอบบรรจุภณัฑแ์ละนบัสตอ็กวา่เดือนหน่ึงใชไ้ปเท่าไหร่ ในแต่ละเดือนพร้อมเช็ค

และส่งไปตรวจสอบในระบบ 

 

รูปท่ี 4.15 การตรวจสอบบรรจุภณัฑแ์ละนบัสตอ็คสินคา้ 

 15) การตกัของออกจากพาเลทท่ีอยูบ่นเลทของชั้นวางของบรรจุภณัฑ์ 

 

รูปท่ี 4.16 การตกัของออกจากพาเลท 

  



30 

 

 

16) การตกัพาเลทบรรจุภณัฑ์เขา้ไปยงัสายการผลิตขา้วในโรงผลิตขา้วชองบริษทั 

 

รูปท่ี 4.17 การตดัพาเลทบรรจุภณัฑเ์ขา้ไปยงัสายการผลิตขา้ว 

 17) น าบรรจุภณัฑไ์ปเตรียมไวก่้อนการผลิตขา้วตามออเดอร์ต่างๆ ในใบมอบงาน 

 

รูปท่ี 4.18 การน าบรรจุภณัฑ์เตรียมก่อนการผลิตขา้ว 
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 18) การจดับรรจุภณัฑ์และส่งเขา้สู่ไลน์ผลิตสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.19 การจดับรรจุภณัฑเ์ตรียมส่งเขา้ไลน์ผลิต 

4.3 การรับรองและรางวลั 

 บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ได้พฒันาคุณภาพการผลิตจนได้รับการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภยัทางดา้นอาหารจากหลายระบบทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานผลิตขา้วและถัว่ และโรงงานผลิต 

วุน้เส้น อาทิ Thailand Brand มาตรฐานกรมการคา้ภายใน มาตรฐานกรมการคา้ต่างประเทศ HALAL, 

GMP และ HACCP นอกจากนั้นบริษทัไดรั้บรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบนั 

SGS รวมถึงเป็นบริษทัรายแรกท่ีไดรั้บรางวลั ประกาศนียบตัรเกียรติคุณการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณา

เป็นธรรมจากส านักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค (ส.ค.บ.) รวมทั้งรางวลั Prime Minister’s Export Award 

หรือ PM Award ซ่ึงเป็นรางวลัเกียรติยศสูงสุดท่ีรัฐบาลมอบให้แก่ผูส่้งออกดีเด่น และผลิตภณัฑ์ขา้ว

หอมมะลิตราเกษตรไดท้  าใหบ้ริษทักา้วข้ึนเป็นผูน้ าตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ภายในประเทศ 
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รูปท่ี 4.20 เคร่ืองหมายรับรองท่ีบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บ 

4.4 ความส าคัญของการรับรอง 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจของตลาดผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากข้าวนั้น มีการแข่งขัน 

ท่ีสูงมาก ดว้ยปัจจยัภายในและภายนอก ทรัพยากรดา้นพื้นท่ี มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ปัญหาของปัจจยัภายนอก 

คือขนาดของกลุ่มตลาดทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และคู่แข่งท่ีปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

อยูต่ลอดเวลา จึงท าให้บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) จ าเป็นตอ้งคิดคน้และพฒันาจุดแข่ง เพื่อยึดครอง

ส่วนแบ่งตลาด และเป็นแบรนดผ์ูน้  าดา้นผูผ้ลิตขา้วรายใหญ่ของประเทศไทย  

 การได้รับการรับรองหรือรางวลัการันตี จึงเป็นอีกหน่ึงขอ้ได้เปรียบท่ีส าคญัและไม่ควร

มองขา้มในเชิงการตลาดดา้น Brand Loyalty 



31 
 

                                             บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ในต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี
จดับรรจุภณัฑ ์ และตรวจสอบคลงัสินคา้ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีโหลดของข้ึนตูแ้ละตรวจสอบสินคา้ส่งออก
ต่างประเทศ  ไดป้ฏิบติังานในส่วนของการจดับรรจุภณัฑ์ โหลดขา้วห้อมส่งออกต่างประเทศ และไดศึ้กษา
เร่ืองขั้นตอนการจดับรรจุภณัฑ ์ และโหลดสินคา้ข้ึนตู ้ จึงท าใหรู้้และเขา้ใจในกระบวนการการปฏิบติังาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการ ดูใบมอบงานและตารางรายการสินคา้ส าหรับ ส่งออก เพื่อวางแผนและล าดบัขั้นตอนใน
การท างาน จนถึงขั้นตอนการโหลดสินคา้ข้ึนตูเ้พื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ อนัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้
 
             5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

- ต าแหน่งและจ านวน ของบรรจุภณัฑ ์ในระบบกบัของความเป็นจริงไม่ตรงกนัท าให้ยากต่อการ
จดับรรจุภณัฑ ์และท าใหเ้สียเวลา อนัเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ารผลิตขา้วนั้นล่าชา้ เน่ืองจากไม่มีบรรจุ
ภณัฑ ์ไปใชส้ าหรับการผลิต 

 
  5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการลดวธีิการท างานลงเพราะบางขั้นตอนอาจไม่ส าคญั ยกตวัอยา่งเช่น ท าเอกสารส าเนาเป็น
จ านวนมาก  

   - ควรเพิ่มรหสัผูใ้ชง้านในโปรแกรมท่ีมีผูใ้ชง้านไดเ้พียงทีละนอ้ยคน 
  - เพิ่มเซิฟเวอร์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เพื่อท่ีเวลามีผูใ้ชจ้  านวนมากเซิฟเวอร์จะไดไ้ม่ล่ม 
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5.2 สรุปผลจากการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

-  ไดรั้บประสบการณ์จริงจากชีวติการท างาน และไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้ร่วมกบัผูอ่ื้น 
  -  ช่วยใหมี้ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรอบคอบมากข้ึน 
  -  ไดเ้รียนรู้ขอ้ก าหนดและกฎต่าง ๆ ในขั้นตอนการส่งออกสินคา้ 
 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  -  การกระจายงานมีความล่าชา้ 
-  การส่ือสารระหวา่งพนกังานคลงัสินคา้ และฝ่ายผลิตไม่เขา้ใจกนั เน่ืองจาก 
      ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั จึงท าใหค้วามเขา้ใจในเน้ืองานท่ีต่างกนั 
-  พื้นท่ีในคลงัสินคา้มีอยูอ่ยา่งจ ากดัจึงท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งยากล าบาก 
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