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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัตคิ วำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั การส่งสินค้าทางทะเลเป็ นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับผูท้ ี่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับ
การส่งออกและนาเข้าสินค้าทางทะเล รวมไปถึงบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการส่งสินค้าทางทะเล
ดังนั้นการส่งออกและนาเข้าสิ นค้าทางทะเลมีข้ นั ตอนและวิธีการจัดส่ งที่ค่อนข้างซับซ้อน
ทั้งในเรื่ องของน้ าหนัก ตู ้สิน ค้าที่ ต ้องการส่ ง ระยะเวลาในการจัด ส่ งสิ น ค้า ระยะเวลาที่ เรื อขน
สิ นค้าเข้ามาถึงท่ าเรื อ ค่ามัดจาตู ้สินค้า แต่ท้ ังนี้ ในการน าเข้าสิ นค้านั้นก็จ ะต้องใช้เอกสารในการ
ขอรับสินค้า เอกสารนั้นก็คือ ใบสัง่ ปล่อยสินค้า หรื อที่เรี ยกว่า D/O (Delivery Order) เป็ นเอกสารที่
ทางสายเรื อจะออกให้ผนู ้ าเข้า เพื่อนาไปแสดงสิทธิ์ขอรับสินค้าจากท่าเรื อที่นาเข้า หรื อสถานี ตรวจ
ปล่อยสิ นค้า ซึ่งในการขอแลก D/O นั้นก็จะต้องเตรี ย มเอกสารต่างๆเพื่อขอแลก D/O ทาให้ค น
ทัว่ ไปที่ไม่ทราบขั้นตอนและเอกสารการขอแลกใบสั่งปล่อยสิ นค้าเกิดความสงสัย เพราะถ้าหาก
เตรี ยมเอกสารในการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้าไม่ครบ หรื อทาจดหมายขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้าไม่
ถูกต้อง ก็อาจจะทาให้เกิด ความล่าช้า และเกิดปั ญหาต่อการรั บสิ นค้าที่ ท่าเรื อ ผูจ้ ดั ทาจึ งนาเสนอ
ข้อมูลและขั้นตอนในการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้าจากทางบริ ษทั
ในเรื่ องของการส่งและนาเข้าสินค้าทางทะเล คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออก
และนาเข้าสินค้าทางทะเลนั้นก็เป็ นสิ่งสาคัญที่สามารถทาให้บริ ษทั ชิปปิ้ งกับลูกค้าสื่ อสารกันได้ง่าย
มากขึ้น ทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและทาให้ง่ายต่อการทางาน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงคิดทาโครงงานเรื่ อง “การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสิ นค้า”
ซึ่งต้องเตรี ยมเอกสารในการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาและให้คนทัว่ ไปได้
รู ้ถึงขั้นตอนการขอเอกสารใบสัง่ ปล่อยสินค้า
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.1.1 เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
1.1.2 เพื่อให้สะดวกต่อการขอแลกเอกสารใบสัง่ ปล่อยสินค้า
1.1.3 เพื่อให้บริ ษทั ชิปปิ้ งและลูกค้าที่ตอ้ งการส่งสินค้าเข้าใจตรงกันในเรื่ องของการสื่อสาร
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ผูจ้ ดั ทาได้วางขอบเขตโครงงานดังต่อไปนี้
1.3.1 จัดทาโครงงานเพื่อให้ขอ้ มูลแก่บุคคลทัว่ ๆไปที่สนใจในเรื่ องของการขอแลกเอกสาร
สัง่ ปล่อยสินค้า
1.3.2 จัดทาโครงงานเพื่อเป็ นประโยชน์ และให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการส่งสินค้าได้จดั เตรี ยมเอกสารได้
อย่างถูกต้อง
1.3.3 ขอบเขตเรื่ องเวลาในการทาโครงงาน วัน ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อให้ข ้อมูลกับบุค คลทัว่ ๆไปและพนัก งานใหม่ที่เข้ามาทางานในแผนกขาเข้า ได้
ทราบถึงขั้นตอนในการทางานของการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
1.4.2 เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการส่ งสิ นค้าทางทะเล ได้ทราบถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบเจอบ่อยใน
การส่งสินค้าทางทะเล
1.4.3 เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจในเรื่ องของขั้นตอนการทางานต่ างๆที่ เกี่ ยวของกับการส่ งออกทาง
ทะเล ได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆจากโครงงานเล่มนี้

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสิ นค้า” ผูจ้ ดั ทาขอ
อธิบายความหมายของการส่งสินค้าทางทะเล และความหมายของเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ดังต่อไปนี้
2.1 นิยามและความหมายของการขนส่ งสินค้าทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของการค้าระหว่างประเทศทั้งในอดีต
ปัจจุบนั จนถึงอนาคต เพราะการขนส่งทางทะเลนั้นเป็ นการขนส่ งทางเดียวที่สามารถขนสิ นค้าได้
ครั้งละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรู ปแบบอื่นๆการขนส่งสินค้าของประเทศไทย
นั้นเป็ นการขนส่งทางทะเลเป็ นส่วนใหญ่
2.2 ผู้ที่เกีย่ วข้องกับการส่ งสินค้าทางทะเล ได้ แก่
2.2.1 เจ้าของเรื อ (Ship Owner) คือ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของเรื อขนส่งสินค้า
2.2.2 ผูเ้ ช่าเรื อ (Ship Charterer) คือ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ใช้บริ การการขนส่งสินค้าทางเรื อ
2.2.3 ตัวแทนสายเดินเรื อ และ ตัว แทนผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ (Shipping
Agent & Freight Forwarder) คือ ผูท้ ี่รับมอบอานาจจากเจ้าของสายเรื อ ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการแทน
เจ้าของเรื อ ณ เมืองต้นทาง และปลายทาง
2.2.4 ผูส้ ่ งสิ น ค้า (Shipper) คื อ บุค คลหรื อนิ ติบุคคลที่ ด าเนิ น การเป็ นผูส้ ่ งสิ นค้า ซึ่ งเป็ น
เจ้าของเรื อหรื อเป็ นคนเดียวกับผูเ้ ช่าเรื อ หรื อไม่ก็ได้
2.2.5 ผูร้ ับสินค้า (Notify Party) คือ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ดาเนิ นการเป็ นผูร้ ับสิ นค้า ซึ่งเป็ น
เจ้าของเรื อหรื อเป็ นคนเดียวกับผูเ้ ช่าเรื อ หรื อไม่ก็ได้
2.2.6 ผูร้ ั บตราส่ ง (Consignee) คื อ บุค คลที่ได้มีชื่อไว้ในใบตราส่ งสิ น ค้า หรื อผูร้ ั บของ
สาหรับใบตราส่งที่ได้ออกให้แก่บุคคลโดยนาม
2.3 DELIVERY ORDER หมายถึง ใบสัง่ ปล่อยสินค้า
เป็ นเอกสารที่ทางสายเรื อจะออกให้กบั ผูน้ าเข้า เพื่อนาไปแสดงสิ ทธิ์ ขอรับสิ นค้าจากท่าเรื อที่
นาเข้าสิ นค้า หรื อสถานี ตรวจปล่อยสิ นค้าไอซีดี (ICD) รายละเอียดใน D/O จะเหมือนกับ Inward
Cargo Manifest บนหัวของใบ D/O จะต้องระบุชื่อบริ ษทั เรื อปลายทางที่รับผิดชอบในการขนส่ ง
สินค้า ซึ่งจะต้องตรงกับ Manifest ที่ใช้ยนื่ กรมศุลกากร และท่าเรื อ ผูน้ าเข้าจาเป็ นจะต้องใช้เอกสาร
นี้สาหรับนาไปปล่อยตูส้ ินค้าที่ท่าเรื อ
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รายละเอียดต่างๆ ใน D/O จะระบุขอ้ มูลดังนี้
1. หมายเลข D/O
2. วันที่สง่ั ปล่อย D/O
3. หมายเลขใบตราส่ง
4. ชื่อผูร้ ับสินค้า
5. ชื่อเรื อเที่ยวเรื อเมืองท่าต้นทาง ปลายทางหรื อปลายทางสุดท้ายที่ตูส้ ินค้าถูกส่ง
6. วันที่เรื อเข้า
7. ชื่อสินค้า เครื่ องหมายหีบห่อ จานวนหีบห่อ น้ าหนัก
8. จานวนตู ้ ขนาดตู ้ ประเภทตู ้
9. จานวนสินค้าระบุเป็ นตัวอกษร (เพื่อยืนยันให้ตรงกับจานวนตัวเลข)
10. ลายเซ็นต์ของผูม้ ีอานาจในการสัง่ ปล่อยสินค้า
2.4 BILL OF LADING หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางเรื อ
เป็ นเอกสารที่บริ ษทั เรื อ หรื อตัวแทนเรื อต้นทาง ออกให้กบั ผูส้ ่ งออก เพื่อใช้ในการแสดง
กรรมสิทธิ์สาหรับสินค้าที่ขนส่งซึ่งอยูใ่ นเงื่อนไขที่ถูกต้อง ในใบตราส่งสิ นค้า หน้าใบตราส่ งสิ นค้า
จะลงสัญลักษณ์ของเจ้าของสายเรื อ ที่เรี ยกว่า Master B/L หรื อของ Forwarding Agent ที่เรี ยกว่า
House B/L อยูต่ รงมุมขวามือของเอกสาร หรื อส่วนหัวของเอกสาร
ใบตราส่ งสิ น ค้าทางทะเลเป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิในสิ น ค้า และเป็ นหลักฐานสัญญาของ
บริ ษทั เรื อที่จะส่งสินค้าทางเรื อ ของประเทศที่ส่งออกไปยังท่าเรื อปลายทาง มีคุณลักษณะ 3 ประการ
คือ
2.4.1 เป็ นใบรับรองสินค้าที่ออกให้โดยสายเรื อหรื อ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของ
สินค้าที่จะทาการขนส่ง
2.4.2 เป็ นสัญญาการขนส่ งระหว่าง Shipper & Consignee ว่า shipper จะส่ งสิ นค้าไปยัง
เมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบให้กบั Consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
2.4.3 เป็ นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ คือ สามารถขายต่อเป็ น L/C ได้
ใบตราส่งสินค้าทางเรื อมีหลายชนิดดังนี้
 CLEAN B/L คือ ใบตราส่งสินค้าที่บริ ษทั เรื อไม่ได้บนั ทึกแจ้งข้อบกพร่ อง
ของสินค้าหรื อ การบรรจุหีบห่อ
 NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/L คือ ใบตราส่งสินค้าที่ยนิ ยอม
ให้มีการส่งมอบให้แก่ผรู ้ ับสินค้า ที่ระบุไว้เท่านั้น จะโอนให้ผอู ้ ื่นมารับไม่ได้
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 ORDER B/L คือ ใบตราส่งสินค้าที่ออก โดยมีการส่งมอบสินค้าตามคาสัง่
(ORDER ) ปกติตามคาสัง่ ของผูส้ ่งสินค้าหรื ออาจเป็ นลอย ๆ ซึ่งต้องมีการสลักหลังโดยผูส้ ่ งสิ นค้า
เพื่อเป็ นการโอนสิทธิ์ในสินค้าให้กบั ผูท้ รง ( HOLDER ) หรื อผูท้ ี่ได้รับการโอนสิทธิ์ให้ โดยเจาะจง
การสลักหลังใบตราส่งสินค้ามาถึงแล้วเท่านั้น
 ORDER “NOTIFY” B/L เหมือนกับใบตราส่งสิ นค้าชนิด “ORDER”
เพียงแต่เพิ่มข้อความในใบตราส่งสินค้า ว่าเมื่อสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางแล้ว ตัวแทนบริ ษทั เรื อที่มี
เมืองท่าปลายทาง จะแจ้งให้กบั ผูร้ ับสินค้าทราบการแจ้งนี้ ไม่ถือเป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น
ให้กบั ผูร้ ับการแจ้ง เพียงเป็ นเรื่ องแจ้งให้ทราบว่าสินค้ามาถึงแล้วเท่านั้น เป็ นตราสารแสดงสิ ทธิ์ของ
ผูท้ รงและผูเ้ ปลี่ยนมือได้ คือเป็ นเอกสารแสดงสิทธิ์ในสินค้าและโอนสิทธิ์ต่อๆกันได้
BILL OF LADING นี้ยงั แบ่งออกเป็ น
 “THROUGH” BILL OF LADING เป็ นใบตราส่งออกในกรณี ที่การขนส่งทั้ง
ทางบกและทางทะเลซึ่งระบุการขนส่งไว้ตลอดทาง โดยปกติแล้วผูร้ ับขนส่งตนแรกจะเป็ นผูอ้ อกใบ
ตราส่งชนิดนี้
 “RECEIVED FOR SHIPMENT” B/L OF LADING เป็ นใบตราส่งส่งค้าชนิด
ที่มีลกั ษณะเป็ นเพียงสัญญาแสดงว่าได้รับการสินค้าไว้เพื่อจะทาการขนส่ง แต่ยงั ไม่เป็ นที่แน่นอนว่า
สินค้าได้ข้ ึนเรื อลาที่ระบุไว้เป็ นการเรี ยนร้อย
 “SHIPPED ON BOARD” BILL OF LADING เป็ นใบตราส่งสินค้าที่แสดงว่า
สินค้าได้ข้ ึนเรื อเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
 “CHARTER RARTY” BILL OF LADING เป็ นใบตราส่งที่ผรู ้ ับขนได้เช่าเรื อ
ของผูอ้ ื่นมารับทาการขนส่งสินค้าซึ่งระบุเงื่อนไขให้สญ
ั ญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอื่น
รายละเอียดต่างๆในใบตราส่งสินค้าจะระบุขอ้ มูล ดังนี้
1. หมายเลขใบตราส่ง
2. ชื่อผูส้ ่งออก
3. ชื่อผูร้ ับตราส่ง
4. ชื่อผูร้ ับสินค้า
5. ชื่อเรื อ เที่ยวเรื อ
6. เมืองท่าต้นทาง เมืองท่าปลายทาง
7. ชื่อสินค้า เครื่ องหมายหีบห่อ จานวนหีบห่อ น้ าหนัก
8. จานวนตู ้ ขนาดตู ้ ประเภทตู ้ หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
9. ระบุจานวนสินค้าเป็ นตัวอักษร
10. เงื่อนไขการขนส่งสินค้า
11. เงื่อนไขการจ่ายค่าระวางเรื อ
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12. กฎระเบียบของทางสารเรื อะบุอยูด่ า้ นหน้า ด้านหลังของเอกสาร
2.5 MANIFEST หมายถึง บัญชีสินค้าของเรื อ
เป็ นเอกสารที่ใช้รายงานการรับบรรทุกสินค้าของเรื อที่บริ ษทั เรื อจัดทาขึ้ นเพื่อเป็ นหลักฐาน
ของบริ ษทั และใช้ยนื่ กับเมืองท่าต้นทาง เมืองท่าปลายทาง รวมถึงกรมศุลกากรด้วย แล้วแต่ว่าจะใช้
งานที่ใด ถ้าเป็ นการรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก เรี ยกว่า Export Manifest ถ้าเป็ น การรับขนถ่ายเข้า
ประเทศ เรี ยกว่า Import Manifest หัวของใบ Manifest ทุกใบจะต้องระบุบริ ษทั เรื อที่รับผิดชอบใน
การขนส่ง ชื่อเรื อ เที่ยวเรื อ เมืองท่าต้นทาง วันเรื อออก พร้อมทั้งบ่งบอกว่าบัญชีเรื อฉบับนั้นๆเป็ น
บัญชีเรื อ ประเภทใด
แบ่งตามวิธีการใช้งานเป็ น 2 ประเภท คือ
2.5.1 แบ่งตามการใช้งานเมื่อมีสินค้าจะเข้าประเทศ

CARGO MANIFEST คือ บัญชีสินค้าของเรื อ เอกสารประเภทนี้
จะได้รับจากตัวแทนเรื อต้นทาง เนื้ อหาในเอกสารนี้ จะมีรายละเอียดเหมือนกับ B/L แต่จะไม่ระบุ
ค่าใช้จ่ายใดๆ

FREIGHT MANIFEST คือ บัญชีระวางเรื อ เอกสารนี้จะได้รับ
จากตัวแทนเรื อต้นทาง เนื้ อหาและรู ปแบบของเอกสารชนิ ดนี้ จะเหมือนกับ CARGO MANIFEST
แต่จะมีส่วนที่เพิม่ เติมคือ จะมีการแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ
2.5.2 แบ่งตามการใช้งานเมื่อยืน่ กับหน่วยงานของรัฐและท่าเรื อต่างๆ ก่อนที่เรื อจะ
เทียบท่าซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 4 แบบ ตามลักษณะของสินค้าที่นาเข้า

INWARD CARGO MANIFEST คือ บัญชีสินค้าของเรื อ ที่เป็ น
สินค้าเข้าประเทศไทย ใช้สาหรับยืน่ ต่อกรมศุลกากร

INTRANSIT CARGO MANIFEST คือ บัญชีสินค้าทางเรื อ ที่
สาแดงสิ นค้าผ่านแดนไปประเทศลาว แต่จะต้องมีคาว่า CARGO INTRANSIT TO LAOS P.D.R
VIA BANGKOK ( เป็ นการส่งสินค้าทางบก โดยรถยนต์จากประเทศไทยไปจนถึงประเทศลาว )

TRANSHIPMENT CARGO MANIFEST คือ บัญชีสินค้าทาง
เรื อ ใช้สาแดงสินค้าถ่ายลา

THROUGH CARGO MANIFEST คือ บัญชีสินค้าทางเรื อ ที่ใช้
สาแดงสินค้าที่อยูบ่ นเรื อเมื่อเรื อผ่านเข้ามาในน่านน้ าไทย
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รายละเอียดต่างๆในบัญชีเรื อ จะระบุเหมือนกับ B/L ดังนี้
1. หมายเลขใบตราส่ง
2. ชื่อผูส้ ่งออก
3. ชื่อผูร้ ับตราส่ง
4. ชื่อผูร้ ับสินค้า
5. ชื่อเรื อ เที่ยวเรื อ
6. จานวนตู ้ ขนาดตู ้ ประเภทตู ้ หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
7. เงื่อนไขการขนส่งสินค้า
8. เงื่อนไขการจ่ายค่าระวางเรื อ
2.6 DEPOSIT RECEIPT หมายถึง ใบมัดจาตู ้
เป็ นเอกสารที่ใช้ถือแทนเงินสด เมื่อผูน้ าเข้าติดต่อขอรับ D/O จ่ายค่าวางค้ าประกันตู ้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริ ษทั เรื อจะออกเอกสารที่เรี ยกว่า ใบมัดจา เพื่อให้กบั ลูกค้า ผูร้ ับสิ นค้าจะได้รับเงิน
มัดจาตูค้ ืนก็ต่อเมื่อคืนตูค้ อนเทนเนอร์เปล่าที่ลานกองเก็บตูข้ องบริ ษทั
รายละเอียดต่างๆในใบมัดจาตูจ้ ะระบุขอ้ มูล ดังนี้
1. B/L NO.
2. วันที่รับเงินค่ามัดจาตู ้
3. ชื่อผูร้ ับสินค้า
4. ชื่อเรื อ เที่ยวเรื อ วันที่เรื อเข้า
5. จานวนตู ้ ขนาดตู ้ ประเภทตู ้ หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์
6. จานวนเงิน
7. เงื่อนไขต่างๆที่ตอ้ งการให้ลูกค้าทราบ สาหรับการที่จะได้รับเงินคืน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : Cosco shipping lines Thailand co. ltd
สถานที่ต้งั : 319 ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 25 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพ 10330
โทรศัพท์ : (66) 02-1605299
Email address : support@cosnam.com
Website : https://www.cosnam.com/

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์บริ ษทั
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ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั COSCO Shipping Lines จากัด ซึ่งเป็ น บริ ษทั ในเครื อของ COSCO Shipping Group
เกิดมาจากธุรกิจตูค้ อนเทนเนอร์ครบวงจรของ CSCL และ บริ ษทั COSCO รุ่ นก่อนซึ่งเปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 COSCO Shipping Lines เป็ น บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นเต็ม ของ COSCO ชิป
ปิ้ งโฮลดิ้ง จากัด จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้ บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจหลักในการให้บริ การขนส่ งตูค้ อนเทน
เนอร์ในประเทศและระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ภายใน
วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2560 สายการเดิน เรื อ COSCO มีองค์ก รธุร กิจ ทั้งหมด 291 แห่ งรวมถึง
รัฐวิสาหกิจในประเทศ 137 แห่งและ 154 บริ ษทั ในต่างประเทศ การรวมตัวของ Cosco และ China
Shipping ในประเทศไทยก็เสร็ จสมบูรณ์ ในเดือนตุลาคม 2559 และ รวมไปถึง ที่ต้ งั ของสถานที่
ทางานใหม่ช้นั 25 อาคารจัตุรัสจามจุรีดาเนินการในเดือนตุลาคม 2559
3.2 ลักษณะขององค์กร และการให้ บริการขององค์กร
บริ ษทั COSCO Shipping Lines จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ ก ารด้านการนาเข้าและส่ งออก
สินค้าทางเรื อ โดยบริ ษทั คอสโก้ มีบริ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งบริ ษทั คอสโก้ มีสาขาที่
ให้บริ การ 2 แห่งในประเทศไทย คือชลบุรี (แหลมฉบัง) และกรุ งเทพ
องค์ประกอบการจัดองค์กรของบริษัท
 การจัดการแผนก
เป็ นการจัดกลุ่มงานต่างๆเพื่อให้งานได้กระจายไปตามแผนกและยังสามารถทาให้เห็น
การทางานที่มี การแบ่งงานเป็ นส่วนๆอย่างชัดเจน
 การกระจายอานาจหน้ าที่
เป็ นการกระจายและมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กบั บุคคลต่างๆ ได้สามารถตัดสินใจ
รวมไปถึงสามารถควบคุมดูแลงาน เพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
 การประสานงาน
เป็ นการประสานงานเพื่อให้บริ ษทั มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ต้องการ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรณ์และการบริหารขององค์กร
Board of Director

Managing Director

Deputy Managing
Director

Customer Service

Operation

Accounting/
Financial

Indoor Sales

Import

PAT PORT

Financial

Coscon Sales

Export

LCB PORT

Accounting

Administratio
n

Marketing

Personal

IT

BPS

Cosconsea Sales

ECD

Booking

Key Account Sales

ตารางที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กร
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร

คุณ สุ ชาดา ขันธ์ เครือ
(หัวหน้ าแผนกเอกสารขาเข้ า)

นาย ชัยเวช อัญชลีเวช

นางสาว นิสาชล เนืองอุทยั

นางสาว ธิดาวรรณ ประดับเพ็ชร์

นางสาว จุฑารัตน์ เอกจิตร
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3.4 ชื่ อตาแหน่ ง และ ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

 ชื่ อ – นามสกุล : นายธัชภูมิ ปล้องแก้ว
 ตาแหน่ งงาน : นักศึกษาฝึ กงานแผนกเอกสารขาเข้า
 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : จัดเรี ยงและจัดทาเอกสารแลก D/O

รู ปภาพที่ 3.2 นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

 ชื่ อพนักงานที่ปรึกษา : นายชัยเวช อัญชลีเวช
 ตาแหน่ ง : Import Document

รู ปภาพที่ 3.3 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัตรงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2562
3.6.2 ระยะเวลาในการปฎิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทาโครงงาน
3.7.2 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในการทารู ปเล่มโครงงาน
3.7.3 นาเสนอรู ปเล่มโครงงานให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับฟังความคิดเห็น
3.7.4 โครงงานทั้งหมดนาไปแก้ไขให้ได้รูปเล่มโครงงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.7.5 จัดทาโครงงานโดยนาข้อมูลที่ได้ เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 3.2 แผนผังขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. ค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูล
3.ปรึ กษาพนักงานที่
ปรึ กษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษา
4. แก้ไขโครงงาน
5.จัดทาโครงงานฉบับ
สมบูรณ์

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

14
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 อุปกรณ์เครื่ องเขียน
3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์
 โปรแกรม COSNAM-FIS
 โปรแกรม COSNAM-IIS
 โปรแกรม IDDS (INTERNET DETENTION &DEMURRAGE SYSTEM)
 โปรแกรม IRIS-2

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ทาให้ผูจ้ ดั ทาเล่มโครงงานได้เรี ยนรู ้ และ
เข้าใจวิธีการจัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับการขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า ทาให้ได้รับประโยชน์มากมาย
จึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “ การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสิ นค้า ” โดยโครงงาน
แบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
4.1 แผนผังการทางานของแผนกเอกสารขาเข้า
4.2 เอกสารที่ตอ้ งการใช้ในการแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
4.3 คาศัพท์ ที่ระบุในใบ Bill of Lading และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรื อ
4.1 แผนผังการทางานของแผนกเอกสารขาเข้ า โดยผูจ้ ดั ทามีหน้าที่ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1. รับข้อมูลขาเข้าจากต้นทาง / เมืองท่าถ่ายลาโดยผ่านระบบ EDI
ขั้นตอนที่ 2. แจ้งและติดต่อไปยังผูร้ ับสินค้า
ขั้นตอนที่ 3. ผูร้ ับสินค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4. จัดทา MANIFEST เพื่อยืน่ ต่อการท่าเรื อ กรมศุลกากร กรมส่งเสริ ม
พาณิ ชย์นาวี และ ท่าเรื อต่างๆ

รู ปภาพที่ 4.1 ตัวอย่างใบ Manifest
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ขั้นตอนที่ 5. เตรี ยมออกใบสัง่ ปล่อยสินค้า (D/O)

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างใบสัง่ ปล่อยสินค้า
ขั้นตอนที่ 6. ลูกค้านา ORIGINAL B/L หรื อ GUARATEE BANK พร้อม
ค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน D/O
ขั้นตอนที่ 7. แผนกเอกสารขาเข้าจัดเตรี ยม D/O พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
อุมตั ิ (เซ็นต์) จากนั้นแผนกเอกสารขาเข้า ได้จดั ทาเอกสารต่างๆเหล่านี้ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบ
ให้กบั ลูกค้าในการขอแลก ใบสัง่ ปล่อยสินค้า
1.ใบสังปล่อยสินค้า
2.ใบค่าใช้จ่าย
3.ใบมัดจาตู ้
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4. ใบ Manifest
จากนั้นเมื่อฝ่ ายเอกสารขาเข้าได้จดั ทา MANIFEST ส่ งให้กบั ศุลกากรและท่าเรื อแล้ว
แผนกเอกสารขาเข้าจะต้องจัดทา
 FREIGHT MANIFESTซึ่งเป็ นข้อมูลได้จากต้นทางพร้อมทั้ง
COPY B/L พร้อม LIST CONSIGNEE ส่งให้กบั แผนกการเงินจานวน 1 ชุด
 FREIGHT MANIFEST สาหรับให้แผนกบัญชี อีก1 ชุด
เอกสารชุดนี้จะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้เรี ยกเก็บจากผูน้ าเข้า แผนกบัญชีจะใช้เอกสารชุด
นี้จดั ส่งให้กบั กรมสรรพากร
ก่อนที่จะปล่อย D/O ให้ผนู ้ าเข้า ฝ่ ายเอกสารขาเข้าจะต้องเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆทุก
อย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ
1. ค่าระวางเรื อ (Ocean Freight) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุมาใน
B/l โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะระบุเป็ น COLLECT ที่ Bangkok
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ระบุให้เก็บปลายทางที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศจะต้องใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BANK OF THAILAND-B.O.T.) เป็ นมาตราฐานในการเก็บ โดยจะ
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนสาหรับเรื อแต่ละเข้าตามวันที่เรื อเทียบท่า
2. ค่ามัดจาตู ้ (Deposit Charge)
3. ค่าบริ การภายในท่า ( THC : TERMINAL HANDLING
CHARGE OR THD: TERMINAL HANDLING CHARGE at Destination)
4. ค่าเอกสารดีโอ ( D/O fee)
5. ค่าผ่านท่า เมื่อตูเ้ ปลี่ยนสถานะเป็ น LCL
6. ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)
7. ค่าเสียเวลาตูภ้ ายในท่าเรื อ (Demurrage Charge)
8. ค่าภาระฝากเก็บตูส้ ินค้า (Container Storage)
9. ค่าเปิ ดตู ้ เมื่อตูเ้ ปลี่ยนสถานะเป็ น LCL
10. ค่าอานวยความสะดวก เมื่อตูเ้ ปลี่ยนสถานะเป็ นLCL
11. ค่าล้างตู ้ (Equipment Cleaning)
12. ค่าลากตูเ้ ปล่ากลับคืนลาน (Haulage Charge) เมื่อตูเ้ ปลี่ยน
สถานะเป็ น LCL หรื อ LCL/CFS
13. อื่นๆ ถ้ามี
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ขั้นตอนที่ 8. อนุมตั ิโดยผูจ้ ดั การแผนก
 ลูกค้ารับ D/O เพื่อออกของที่ท่าเรื อ ชาระค่าใช้จ่าย (ลูกค้ายัง
ไม่รับสินค้าที่ท่าเรื อภายใน 5 วัน เก็บค่า DEMMURAGE )
 กรณี ลากตู ้ รับใบมัดจาตู(้ ลูกค้าไม่สามารถคืนตูเ้ ปล่าใน
ระยะเวลาที่กาหนด คิด ค่า DETENTION )(ถ้าลูกค้าคืนตู ้เปล่าแล้วมารับค่ามัดจ าตูค้ ืน และชาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณี ที่คืนตูช้ า้ หรื อตูเ้ กิดความเสียหาย)
 ลูกค้านา ORIGINAL B/L มาแลก BANK GUARANTEE
เมื่อเก็บค่าใช้จ่ายครบ เอกสารประกอบในการแลก D/O ถูกต้อง ผูจ้ ดั การแผนกเอกสารจะ
เซ็นต์ใน D/O เพื่ออนุมตั ิสงั่ ปล่อยสินค้าให้กบั ผูน้ าเข้า แผนกเอกสารขาเข้าจะทาการปล่อยเอกสาร
D/O พร้อมทั้งใบเสร็ จรับเงิน และใบมัดจาตูใ้ ห้กบั ผูน้ าเข้า
ขั้นตอนที่ 9. จัดเก็บเอกสาร
เมื่อปล่อยเอกสาร D/O ให้กบั ผูน้ าเข้าแล้ว ฝ่ ายขาเข้าจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ
ข้องแต่ละ B/L ดังนี้
 จัดเก็บเอกสารให้อยูใ่ นชุดเดียวกันให้เรี ยบร้อย
 จัดเก็บเข้าหมวดหมู่ตามใบประหน้า List Consignee แล้วจัด
เข้าเล่มให้ครบ โดยที่เอกสารทุก B/L จะสูญหายไม่ได้
หากต้องการค้นเรื่ องใดๆจะได้อยู่ครบ และถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมทีหลังก็ให้เก็บเพิ่มหรื อ
บันทึกเข้าไป เอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ประมาณ 3 ปี เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบเอกสาร
ย้อนหลังหากมีปัญหาเกิดขึ้น
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4.2 เอกสารที่ต้องใช้ ในการขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า
4.2.1 Original B/L (BILL OF LOADING)
Original B/L เป็ นเอกสารที่บริ ษทั เรื อ หรื อตัวแทนเรื อต้นทาง ออกให้กบั
ผูส้ ่งออก เพื่อใช้ในการแสดงกรรมสิ ทธิ์สาหรับสิ นค้าที่ขนส่ งซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้อง การใช้ใบ
Original B/L (BILL OF LOADING) ในการแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า ในการออก D/O จะทาการออก
D/O แนบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละ B/L แล้วเก็บเป็ นลาเรื อ แยก Port ให้ชดั เจนจัดเรี ยง
ตาม List Consignee เพื่อสะดวกในการหา และเตรี ยมปล่อย D/Oให้กบั ผูน้ าเข้า โดยที่ ฝ่ายขาเข้าจะ
ปล่อย D/O ให้กบั ผูร้ ับสินค้าเมื่อเรื อเข้าหรื อก่อนเรื อเข้า 1 วัน (โดยจะต้องมัน่ ใจว่าวันเรื อเข้าไม่มี
การคลาดเคลื่อน และมีตูส้ ินค้าที่ระบุใน D/O อยูบ่ นเรื อ)
กรณี ที่สามารถปล่อย D/O โดยใช้ใบ Original B/L คือ
 กรณี ที่ 1 ปล่อยโดย Original B/l จานวน 1 ใบพร้อมสลักหลัง B/l
 ถ้าใน B/l ระบุ Consignee: To Order of Shipper จะต้องมี
การสลักหลังทั้ง Shipper และ Consignee
 ถ้าใน B/l ระบุ Consignee : To Order of Bank….จะต้องมี
การสลักหลังของ Bank และ Notify Party
 ถ้าใน B/l ระบุ Consignee : To Order จะต้องมีการสลักหลัง
ของ Notify Party
 ถ้าใน B/l ระบุ Consignee : ชื่อผูน้ าเข้า จะต้องมีการสลัก
หลัง Consignee
โดยทัว่ ไป Loading Port จะออก Original B/l ให้กบั ผูส้ ่งออก Shipper จานวน
3ใบ เมื่อผูน้ าเข้านา Original มาแลก D/o สามารถยื่น Original B/l เพียงใบเดียวได้ ถ้าหากขณะที่
ผูน้ าเข้ามาขอแลกD/o แล้วพบว่า Original B/l ขาดการสลักหลังของผูม้ ีส่วนร่ วมรับผิดชอบตามหน้า
B/l ห้ามปล่อย D/o ให้กบั ลูกค้า แผนกเอกสารขาเข้าจะต้องแจ้งลูกค้าว่ามีปัญหาส่วนใด
วิธีการแก้ไข กรณี ที่ To Order of Shipper : Shipper ไม่ได้สลักหลังต้องแจ้ง
Loading Port ขอคาสัง่ จาก Shipper ให้ปล่อยสิ นค้าให้ Consignee สาหรับกรณี ที่ขาดการสลักหลัง
ของผูเ้ กี่ยวข้องที่อยู่ในประเทศ แจ้งให้ลูกค้านา Original B/l สลักหลังให้ถูกต้องก่อนที่จะทาการ
แลก D/O
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รู ปภาพที่ 4.3 ตัวอย่างใบ Original B/L
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รู ปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างใบ Original B/L พร้อมสลักหลัง
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4.2.2 การใช้จดหมายเพื่อของแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
การท าจดหมายของบริ ษัท น าเข้า และผูน้ าเข้า สิ น ค้า รายละเอี ย ดของ
จดหมายนั้นจะต้องมีชื่อบริ ษทั ของตัวแทนผูน้ าเข้าหรื อชื่อบริ ษทั ผูน้ าเข้าเป็ นผูร้ ับสิ นค้า ชื่อเรื อ
หมายเลขของตราส่ งสิ น ค้า สิ นค้าและรายละเอียดต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับสิ น ค้า เช่ น จ านวน
น้ าหนัก

รู ปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างจดหมายเพื่อขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
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กรณี ที่สามารถปล่อยใบสัง่ ปล่อยสินค้าโดยใช้จดหมายแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้าคือ
 กรณี ที่ 1 ปล่อยโดย Bank Guarantee
MV:LANTAU ARROW 1027S
B/L: GCSHBK9P0688723 2X20GP
SHIPPER: SHAOXING DAHE MIRROR ENTERPRISE CO.,LTD.
CNEE: TO ORDER OF BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED,BANGKOK
NOTIFY PARTY：J.THAIGLASS CO.,LTD
TEL:02-2127456 FAX:02-2127457
Now shipper apply to exchange D/O against the L/G of BANGKOK BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED. Kindly arrange accordingly.

รู ปภาพที่ 4.6 ตัวอย่างคาสัง่ ปล่อยโดย Bank Guarantee
เมื่อมีคาสัง่ ปล่อยโดย Bank Guarantee ฝ่ ายขาเข้าจะต้องแจ้งให้ผนู ้ าเข้าทราบ
พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์ม BANK GUARANTEE และ จดหมายที่บริ ษทั กาหนด ให้กบั ผูน้ าเข้าเพื่อให้
ผูน้ าเข้าใช้ขอ้ ความตามที่บริ ษทั กาหนดพิมพ์ลงในจดหมายของผูน้ าเข้าพร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อ
มาแลก D/O บางครั้งผูน้ าเข้ารี บรับสิ นค้าจึงขอร้องให้บริ ษ ัทเรื อปล่อยสิ น ค้าโดย B/G แผนก
เอกสารขาเข้าจะต้องทาเรื่ องส่งไปยัง Loading Port เพื่อให้ติดต่อ Shipper ขอคายินยอมจาก Shipper
และ Loading Port ว่าปลายทางสามารถปล่อยสินค้าโดย B/G ได้

“ Ref. to the above shipment, consignee requested us to release the cargo against Bank
Guarantee of Krung Thai Bank Public Co.,Ltd.Kindly coordinate with the shipper at
your end that whether we can be released the cargo against presentation Bank
Guarantee also please confirm by return asap.”

รู ปภาพที่ 4.7 ตัวอย่างข้อความที่เขียนส่งให้ Loading Port
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“ We wish to inform that the Original Bill of Lading, covering the above mentioned
consignment, has not been received by us yet, and as the goods are urgently required,
we would therefore request you to kindly issue the Delivery Order against the official
Bank Guarantee which is presented to you herewith.
We confirm that the goods are consigned to us, in consideration of your releasing
the cargo at our request without the producting of Original Bill of Lading, we
undertake to indemnity the Ship owners/Carriers and/or their agents and your
Good selves of any all consequential loss, damages, etc. as direct or indirect result
from your so doing, which may not be covered by said Bank Guarantee.”
รู ปภาพที่ 4.8 ตัวอย่างข้อความที่ตอ้ งการให้ผนู ้ าเข้าระบุในจดหมายขอรับ D/O โดยใช้ B/G
เมื่อผูน้ าเข้ายื่นเอกสาร Bank Guarantee ฝ่ ายขาเข้าจะต้องตรวจดู B/L no.
จานวนสิ นค้า ชื่อสิ นค้าShipper พร้อมดูการประทับลงลายมือชื่อของผูน้ าเข้า (Notify Party) และ
Bank (รายละเอียดจะต้องตรงกับB/l)
 กรณี ที่ 2 ปล่อยโดย Telex Release
Subject: No OBL Required to Release Cargo For B/L 8002777330
Shipper: Sea Trade International Incorporated
Consignee: Wako Logistics ( Thailand ) Company Limited
B/L Number: 8002777330
Vessel Voyage: MAP-SG9-134 W
POR/POL/POD/FND: Long Beach, Los Angeles, California, United States / Long Beach / Bangkok /
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Reason: Telex Release Received
Remarks: OB TEX RELEASE REQUEST: full set obls surrendered at UYK
Date/Time: 24 Jun 2010 2:49:00 pm
B/L Release Office: LAX - Los Angeles
I/B Control Office: BKK - Bangkok

รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างข้อความที่ปล่อยโดย Telex Release
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เมื่อมีคาสัง่ ปล่อยโดย Telex Release ฝ่ ายขาเข้าจะต้องแจ้งให้ผนู ้ าเข้าทราบ พร้อม
ทั้งส่งแบบฟอร์มการรับสินค้าให้กบั ผูน้ าเข้าเพื่อให้ผนู ้ าเข้าใช้ขอ้ ความตามที่บริ ษทั กาหนดพิมพ์ลง
ในจดหมายของผูน้ าเข้าพร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อมาแลก D/O

รู ปภาพที่ 4.10 ตัวอย่างใบ Telex Release
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 กรณี ที่ 3 ปล่อยโดยคาว่า “ Waybill”
Subject: No OBL Required to Release Cargo For B/L 6800228810
Shipper:

ExxonMobil Chemical Asia Pacific

Consignee:

Chinnavorn Plast Co., Ltd.

B/L Number:

COSU 6800228810

Vessel Voyage:

TIX-CMC-259 N / MV.YANG JIANG HE V.259N

POR/POL/POD/FND:
Singapore, Singapore / Singapore / Bangkok / Bangkok, Krung
Thep Mahanakhon, Thailand
Reason:

Sea WayBill Issued (No OBL Required)

Remarks:
OB TEX RELEASE REQUEST: Please collect all relevant charges (if any)
at yr end prior to release of shpt
Date/Time:

27 Jan 2010 1:37:00 pm

B/L Release Office:
I/B Control Office:

SIN - Singapore
BKK -

รู ปภาพที่ 4.11 ตัวอย่างข้อมูลที่ปล่อยโดย “Waybill”
เมื่อ B/L ระบุคาว่า Seaway Bill of Lading ฝ่ ายขาเข้าจะต้องแจ้งให้ผนู ้ าเข้าทราบ
พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์ มการรับสิ นค้าให้กบั ผูน้ าเข้าเพื่อให้ผนู ้ าเข้าใช้ขอ้ ความตามที่บริ ษทั กาหนด
พิมพ์ลงในจดหมายของผูน้ าเข้าพร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อมาแลกD/O
 กรณี ที่ 4 ปล่อยโดยคาสัง่ พิเศษของเจ้าของสายเรื อ (OWNER)
กรณี น้ ีอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ Original B/L สู ญหายระหว่างทาง Loading Port
จะทาการติดต่อ Owner ชี้แจงถึงสาเหตุและขออนุ มตั ิสั่งปล่อยโดยไม่มี Original B/L เมื่อได้รับ
คาสั่งปล่อยจาก Owner ว่าสมควรจะปล่อยแบบใด ก็ให้ Loading port และ Discharging port แจ้ง
Shipper และ Consignee ให้ปฏิบตั ิตาม
กรณี น้ ี ทั้ง Shipper และ Consignee จะต้องปฏิบัติ ต ามอย่ า งเคร่ งครั ด โดยท า
หนังสือตามแบบฟอร์มที่เจ้าของสายเรื อกาหนด ยื่นกับตัวแทนเรื อต้นทางและปลายทางพร้อมกัน
Owner ตรวจสอบแล้วว่าใช้ได้ ก็จะอนุมตั ิให้ปลายทางปล่อยสินค้า
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รู ปภาพที่ 4.12 ตัวอย่างจดหมายของ Shipper (ด้านหน้า)
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รู ปภาพที่ 4.13 ตัวอย่างจดหมายของ Shipper (ด้านหลัง)
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รู ปภาพที่ 4.14 ตัวอย่างจดหมายของ Consignee
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รู ปภาพที่ 4.14 ตัวอย่างจดหมายของ Consignee (ต่อ)
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4.3 คาศัพท์ ที่ระบุใน BILL OF LADING และเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ งทางเรื อ

คาศัพท์

ความหมาย

1. BILL OF LADING

ใบตราส่งสินค้าทางเรื อ

2. CARRIER’S AGENT

ตัวแทนผูร้ ับขนส่งผูอ้ อกใบตราส่ง

3. CONSIGNEE

ผูร้ ับตราส่งสินค้า

4. CONTAINER CARRIER

เรื อเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตูส้ ินค้า

5. DECLARED VALUE/CHARGE

ราคาสินค้าที่สาแดง

6. DEMURRAGE

ค่าเสียเวลาของตูส้ ินค้าที่ไม่สามารถนาออกจาก
ท่าได้ตามเวลาที่กาหนด

7. DESCRIPTION OF GOODS

รายการสินค้า

8. DETENTION

ค่าคืนตูส้ ินค้าที่ชา้ เกินกว่าเวลาที่กาหนด

9. FREIGHT COLLECT

ค่าระวางจ่ายที่ปลายทาง

10. FREIGHT PREPAID

ค่าระวางจ่ายที่ตน้ ทาง

11. GROSS WEIGHT (KGS.)

น้ าหนักรวมของสินค้า

12. MARKS AND NUMBERS

เครื่ องหมายหีบห่อ
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13. MEASUREMENT (M3)

ขนาดของหี บห่ อและน้ าหนัก รวมบรรจุ ภ ัณ ฑ์
ของสินค้า สาแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น

14. NOTIFY PARTY

ผูร้ ับสินค้า หรื อผูร้ ับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก
Consignee

15. NUMBER AND KIND OF
PACKAGES

จานวนและลักษณะหรื อชนิดของหีบห่อ

16. NAME PRECARRIAGE BY

17. PLACE OF DELIVERY

ชื่อเรื อเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรื อใหญ่ ณ เมืองท่า
ที่เรื อใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจาก เรื อเล็กอีก
ทอดหนึ่ง
สถานที่ สุ ด ท้า ยที่ จ ะส่ งมอบสิ น ค้า ให้แ ก่ ผูซ้ ้ื อ
อาจเป็ นคลังสิ น ค้า ณ เมืองท่ า ปลายทาง หรื อ
คลังสิ นค้า / สถานที่ทาการของผูซ้ ้ือที่อยู่ในอีก
เมืองหนึ่งหรื อในอีกประเทศหนึ่งก็ได้

18. PLACE OF ISSUE AND DATE

สถานที่และวันที่ ที่ออกใบตราส่งสินค้า

19. PLACE OF RECEIPT

สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็ นคลังสิ นค้าของ
ผูซ้ ้ื อที่ เมืองท่ าต้นทางหรื อเป็ นท่าเรื อส่ งออกที่
ต้นทาง

20. PORT OF LOADING

เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก

21. PORT OF DISCHARGE

เมืองท่ าปลายทาง / เมืองท่ าที่ ขนถ่ายสิ นค้าลง
จากเรื อ

22. SHIPPER

ผูส้ ่งสินค้า

23. VESSEL/ VOY NO

ชื่อเรื อใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
และ เที่ยวเรื อ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
เนื่องจากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั คอสโก้ ชิปปิ้ ง ไลน์
ไทยแลนด์ ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาปฏิบตั ิสหกิจในรุ่ นต่อไป
โดยการทางานในหัวข้อ “การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสิ นค้า” สามารถสรุ ปผลได้
ดังนี้
5.1.1.1 สถานประกอบการ
 โครงงานฉบับนี้ สามารถเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ งานให้แก่ นัก ศึก ษาที่
ปฏิบัติสหกิ จศึก ษาของแผนกเอกสารขาเข้า เนื่ องจากโครงงานเล่มนี้ ได้
อธิบายถึง เอกสาร และขั้นตอนในการแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
 โครงงานเล่มนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานประจาและลูกค้าที่มา
ขอแลกใบสัง่ ปล่อยสินค้า
5.1.1.2 นักศึกษา
 โครงงานฉบับนี้ สามารถส่ งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาในแผนกเอกสารขาเข้า ทั้งในเรื่ องของเอกสารต่างๆ และระบบ
ต่างๆของบริ ษทั
 ช่วยทางานได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น เพราะโครงงานเล่มนี้ ช่วยลดระยะเวลา
ในการเรี ยนรู ้งาน
5.1.1.3 สถานศึกษา
 โครงงานเล่มนี้ จะช่วยเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ต ร หรื อมีส่วนใน
การเพิ่มพูนความรู ้ในรายวิชาของสาขาที่เรี ยน
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 นักศึก ษามีเวลาในการทาโครงงานที่ จากัดเนื่ องจากนักศึกษา อยู่ระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งมี หน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในแต่ละวันค่อนข้างมากจึงทาให้จากัดเวลาในการทา
โครงงาน
5.1.2.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษา จึงทาให้มีขอ้ ผิดพลาดในการเขียนโครงงาน
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาโครงงานครั้งต่อไป
5.1.3.1 เพื่อให้โครงงานเสร็ จทันเวลา ผูจ้ ดั ทาจึงต้องใช้เวลานอกเหนื อจากการฝึ กปฏิบตั ิ
สหกิจในการจัดทาเล่มโครงงานให้เสร็ จก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
5.1.3.2 ผูจ้ ดั ทาพยายามศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทาโครงงาน
5.1.3.3 ผูจ้ ดั ทาพยายามทาความเข้าใจกับรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิ
สหกิจให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่าง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
30 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2562 ในแผนกเอกสารขาเข้า ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้เกี่ยวกับ ทักษะใน
การปฏิบตั ิงานและประสบการณ์จริ งในหลายๆด้าน ดังนี้
5.2.1.1 ด้านทฤษฏีความรู ้
 ศึกษาและเรี ยนรู ้ลกั ษณะงานของแผนกเอกสารขาเข้า
 ศึกษาคาศัพท์เฉพาะในการส่งออกทางทะเล
 ได้นาทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.2 ด้านการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เอกสารต่างๆมาทาในระบบต่างๆในระบบ
ของบริ ษทั มากขึ้น
 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.2.1.3 ด้านสังคม
 ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ได้เรี ยนรู ้ดา้ นการประสานงานกับผูอ้ ื่น
 ได้เรี ยนรู ้การวางตัวที่ดีในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ได้ฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบวินยั
 รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
5.2.1.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้
 สามารถนาความรู ้จากสถานศึกษามาปฏิบตั ิงานได้จริ ง
 นาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย
 ได้นาความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในระบบงาน Shipping
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5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานทางด้านการส่งออกทงทะเล
5.2.2.2 ขาดความรู ้ในเรื่ องของคาศัพท์ภาษาอังกฤษในด้านของการส่งออกทางทะเล
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาควรศึกษาหาข้อมูลคร่ าวๆเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั
ก่อนที่จะมาปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.3.2 เตรี ยมตัวหาความรู ้มาก่อนเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการส่งออก
5.2.3.3 ผูป้ ฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาควรมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาในการทางาน
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