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Abstract 

As a trainee of the Cooperative Education Student Project, and the project organizer, I 

trained at Cosco Shipping Lines Thailand Co. Ltd. from 14 May 2019 to 31 August 2019. l was 

assigned to work in the 1mporting Documents Department with the duty of making "Import 

Documents" for customers to receive their delivery order (D/0). 

According to the practice on the Cooperative Education Student Project, the organizer felt 

interested to do a project under the name of "Preparation of Documents to Receive Delivery 

Order." The objective of the project was to allow people who were interested and want to use the 

delivery order (D/0), to understand its procedures and for some people who need documents to 

receive the delivery order could be obtained from this project. 

Keyword: Delivery Order/ Bill of loading/ Manifest/ Deposit Receipt 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัคิวำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

             ในปัจจุบนัการส่งสินคา้ทางทะเลเป็นท่ีนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะส าหรับผูท่ี้ท าธุรกิจเก่ียวกบั
การส่งออกและน าเขา้สินคา้ทางทะเล รวมไปถึงบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการส่งสินคา้ทางทะเล 

            ดงันั้นการส่งออกและน าเขา้สินคา้ทางทะเลมีขั้นตอนและวิธีการจดัส่งท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น 
ทั้งในเร่ืองของน ้ าหนักตู้สินค้าท่ีต้องการส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาท่ีเรือขน
สินคา้เขา้มาถึงท่าเรือ ค่ามดัจ  าตู้สินคา้ แต่ทั้งน้ีในการน าเขา้สินคา้นั้นก็จะตอ้งใชเ้อกสารในการ
ขอรับสินคา้ เอกสารนั้นก็คือ ใบสัง่ปล่อยสินคา้ หรือท่ีเรียกว่า D/O (Delivery Order) เป็นเอกสารท่ี
ทางสายเรือจะออกใหผู้น้  าเขา้ เพ่ือน าไปแสดงสิทธ์ิขอรับสินคา้จากท่าเรือท่ีน าเขา้ หรือสถานีตรวจ
ปล่อยสินคา้ ซ่ึงในการขอแลก D/O นั้นก็จะตอ้งเตรียมเอกสารต่างๆเพ่ือขอแลก D/O ท าให้คน
ทัว่ไปท่ีไม่ทราบขั้นตอนและเอกสารการขอแลกใบสั่งปล่อยสินคา้เกิดความสงสัย เพราะถา้หาก
เตรียมเอกสารในการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ไม่ครบ หรือท าจดหมายขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ไม่
ถูกตอ้ง ก็อาจจะท าให้เกิดความล่าชา้ และเกิดปัญหาต่อการรับสินคา้ท่ีท่าเรือ ผูจ้ดัท าจึงน าเสนอ
ขอ้มูลและขั้นตอนในการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้จากทางบริษทั 

           ในเร่ืองของการส่งและน าเขา้สินคา้ทางทะเล ค  าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก
และน าเขา้สินคา้ทางทะเลนั้นก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถท าใหบ้ริษทัชิปป้ิงกบัลูกคา้ส่ือสารกนัไดง่้าย
มากข้ึน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและท าใหง่้ายต่อการท างาน 

           ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงคิดท าโครงงานเร่ือง “การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอแลกใบสั่งปล่อยสินคา้” 
ซ่ึงตอ้งเตรียมเอกสารในการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาและให้คนทัว่ไปได้
รู้ถึงขั้นตอนการขอเอกสารใบสัง่ปล่อยสินคา้ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.1.1 เพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจและทราบถึงขั้นตอนการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

1.1.2 เพื่อใหส้ะดวกต่อการขอแลกเอกสารใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

1.1.3 เพ่ือใหบ้ริษทัชิปป้ิงและลูกคา้ท่ีตอ้งการส่งสินคา้เขา้ใจตรงกนัในเร่ืองของการส่ือสาร 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
        ผูจ้ดัท าไดว้างขอบเขตโครงงานดงัต่อไปน้ี 

1.3.1   จดัท าโครงงานเพ่ือใหข้อ้มูลแก่บุคคลทัว่ๆไปท่ีสนใจในเร่ืองของการขอแลกเอกสาร 
สัง่ปล่อยสินคา้ 

1.3.2 จดัท าโครงงานเพื่อเป็นประโยชน์ และใหผู้ท่ี้ตอ้งการส่งสินคา้ไดจ้ดัเตรียมเอกสารได้
อยา่งถูกตอ้ง 

1.3.3 ขอบเขตเร่ืองเวลาในการท าโครงงาน วนัท่ี14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพ่ือให้ข้อมูลกับบุคคลทัว่ๆไปและพนักงานใหม่ท่ีเข้ามาท างานในแผนกขาเขา้ได้

ทราบถึงขั้นตอนในการท างานของการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

1.4.2 เพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการส่งสินคา้ทางทะเล ไดท้ราบถึงศพัท์ภาษาองักฤษท่ีพบเจอบ่อยใน

การส่งสินคา้ทางทะเล 

1.4.3 เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจในเร่ืองของขั้นตอนการท างานต่างๆท่ีเก่ียวของกบัการส่งออกทาง

ทะเล ไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆจากโครงงานเล่มน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

           การจดัท าโครงงานหัวขอ้ “การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอแลกใบสั่งปล่อยสินคา้” ผูจ้ดัท าขอ

อธิบายความหมายของการส่งสินคา้ทางทะเล และความหมายของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 นิยามและความหมายของการขนส่งสินค้าทางทะเล  

            การขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศทั้งในอดีต 

ปัจจุบนั จนถึงอนาคต เพราะการขนส่งทางทะเลนั้นเป็นการขนส่งทางเดียวท่ีสามารถขนสินคา้ได้

คร้ังละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆการขนส่งสินคา้ของประเทศไทย

นั้นเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

2.2 ผู้ที่เกีย่วข้องกบัการส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่ 

          2.2.1 เจา้ของเรือ (Ship Owner) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของเรือขนส่งสินคา้ 

          2.2.2 ผูเ้ช่าเรือ (Ship Charterer) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

          2.2.3 ตวัแทนสายเดินเรือ และ ตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Shipping 

Agent & Freight Forwarder) คือ ผูท่ี้รับมอบอ านาจจากเจา้ของสายเรือ ให้เป็นผูด้  าเนินการแทน

เจา้ของเรือ ณ เมืองตน้ทาง และปลายทาง 

           2.2.4 ผูส่้งสินคา้ (Shipper) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินการเป็นผูส่้งสินค้า ซ่ึงเป็น

เจา้ของเรือหรือเป็นคนเดียวกบัผูเ้ช่าเรือ หรือไม่ก็ได ้

           2.2.5 ผูรั้บสินคา้ (Notify Party) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินการเป็นผูรั้บสินคา้ ซ่ึงเป็น

เจา้ของเรือหรือเป็นคนเดียวกบัผูเ้ช่าเรือ หรือไม่ก็ได ้

           2.2.6 ผูรั้บตราส่ง (Consignee) คือ บุคคลท่ีได้มีช่ือไวใ้นใบตราส่งสินค้า หรือผูรั้บของ

ส าหรับใบตราส่งท่ีไดอ้อกใหแ้ก่บุคคลโดยนาม 

2.3 DELIVERY ORDER หมายถึง ใบสัง่ปล่อยสินคา้ 
          เป็นเอกสารท่ีทางสายเรือจะออกใหก้บัผูน้  าเขา้ เพ่ือน าไปแสดงสิทธ์ิขอรับสินคา้จากท่าเรือท่ี
น าเขา้สินคา้ หรือสถานีตรวจปล่อยสินคา้ไอซีดี (ICD) รายละเอียดใน D/O จะเหมือนกบั Inward 
Cargo Manifest บนหัวของใบ D/O จะตอ้งระบุช่ือบริษทัเรือปลายทางท่ีรับผิดชอบในการขนส่ง
สินคา้ ซ่ึงจะตอ้งตรงกบั Manifest ท่ีใชย้ืน่กรมศุลกากร และท่าเรือ ผูน้  าเขา้จ  าเป็นจะตอ้งใชเ้อกสาร
น้ีส าหรับน าไปปล่อยตูสิ้นคา้ท่ีท่าเรือ 
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          รายละเอียดต่างๆ ใน D/O จะระบุขอ้มูลดงัน้ี 
1. หมายเลข D/O 
2. วนัท่ีสัง่ปล่อย D/O 
3. หมายเลขใบตราส่ง 
4. ช่ือผูรั้บสินคา้ 
5. ช่ือเรือเท่ียวเรือเมืองท่าตน้ทาง ปลายทางหรือปลายทางสุดทา้ยท่ีตูสิ้นคา้ถูกส่ง 
6. วนัท่ีเรือเขา้ 
7. ช่ือสินคา้ เคร่ืองหมายหีบห่อ จ  านวนหีบห่อ น ้ าหนกั 
8. จ านวนตู ้ขนาดตู ้ประเภทตู ้ 
9. จ านวนสินคา้ระบุเป็นตวัอกษร (เพื่อยนืยนัใหต้รงกบัจ านวนตวัเลข) 
10. ลายเซ็นตข์องผูมี้อ  านาจในการสัง่ปล่อยสินคา้ 

2.4 BILL OF LADING หมายถึง ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ 

             เป็นเอกสารท่ีบริษทัเรือ หรือตวัแทนเรือตน้ทาง ออกให้กบัผูส่้งออก เพื่อใชใ้นการแสดง
กรรมสิทธ์ิส าหรับสินคา้ท่ีขนส่งซ่ึงอยูใ่นเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง ในใบตราส่งสินคา้ หน้าใบตราส่งสินคา้
จะลงสัญลกัษณ์ของเจา้ของสายเรือ ท่ีเรียกว่า Master B/L หรือของ Forwarding Agent ท่ีเรียกว่า 
House B/L อยูต่รงมุมขวามือของเอกสาร หรือส่วนหวัของเอกสาร 
             ใบตราส่งสินคา้ทางทะเลเป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้  และเป็นหลกัฐานสัญญาของ
บริษทัเรือท่ีจะส่งสินคา้ทางเรือ ของประเทศท่ีส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทาง มีคุณลกัษณะ 3 ประการ
คือ 
              2.4.1 เป็นใบรับรองสินคา้ท่ีออกใหโ้ดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ท่ีมีรายละเอียดของ
สินคา้ท่ีจะท าการขนส่ง 
               2.4.2 เป็นสัญญาการขนส่งระหว่าง Shipper & Consignee ว่า shipper จะส่งสินคา้ไปยงั
เมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบใหก้บั Consignee ท่ีระบุไวใ้น B/L เท่านั้น 

2.4.3 เป็นเอกสารท่ีเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได ้คือ สามารถขายต่อเป็น L/C ได ้
ใบตราส่งสินคา้ทางเรือมีหลายชนิดดงัน้ี 

 CLEAN B/L คือ ใบตราส่งสินคา้ท่ีบริษทัเรือไม่ไดบ้นัทึกแจง้ขอ้บกพร่อง 
ของสินคา้หรือ การบรรจุหีบห่อ 

 NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/L คือ ใบตราส่งสินคา้ท่ียนิยอม 
ใหม้ีการส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บสินคา้ ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น จะโอนใหผู้อ่ื้นมารับไม่ได ้
 
 



5 
 

 

 ORDER B/L คือ ใบตราส่งสินคา้ท่ีออก โดยมีการส่งมอบสินคา้ตามค าสัง่   
(ORDER ) ปกติตามค าสัง่ของผูส่้งสินคา้หรืออาจเป็นลอย ๆ ซ่ึงตอ้งมีการสลกัหลงัโดยผูส่้งสินคา้
เพ่ือเป็นการโอนสิทธ์ิในสินคา้ใหก้บัผูท้รง ( HOLDER ) หรือผูท่ี้ไดรั้บการโอนสิทธ์ิให ้โดยเจาะจง
การสลกัหลงัใบตราส่งสินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น 

 ORDER “NOTIFY” B/L เหมือนกบัใบตราส่งสินคา้ชนิด “ORDER”  
เพียงแต่เพ่ิมขอ้ความในใบตราส่งสินคา้ ว่าเม่ือสินคา้ถึงเมืองท่าปลายทางแลว้ ตวัแทนบริษทัเรือท่ีมี
เมืองท่าปลายทาง จะแจง้ใหก้บัผูรั้บสินคา้ทราบการแจง้น้ีไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น
ใหก้บัผูรั้บการแจง้ เพียงเป็นเร่ืองแจง้ใหท้ราบว่าสินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น เป็นตราสารแสดงสิทธ์ิของ
ผูท้รงและผูเ้ปล่ียนมือได ้คือเป็นเอกสารแสดงสิทธ์ิในสินคา้และโอนสิทธ์ิต่อๆกนัได ้ 
BILL OF LADING น้ียงัแบ่งออกเป็น 

  “THROUGH” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งออกในกรณีท่ีการขนส่งทั้ง 
ทางบกและทางทะเลซ่ึงระบุการขนส่งไวต้ลอดทาง โดยปกติแลว้ผูรั้บขนส่งตนแรกจะเป็นผูอ้อกใบ
ตราส่งชนิดน้ี 

 “RECEIVED FOR SHIPMENT” B/L OF LADING เป็นใบตราส่งส่งคา้ชนิด 
ท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงสญัญาแสดงว่าไดรั้บการสินคา้ไวเ้พื่อจะท าการขนส่ง แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่นอนว่า
สินคา้ไดข้ึ้นเรือล  าท่ีระบุไวเ้ป็นการเรียนร้อย 

 “SHIPPED ON BOARD” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งสินคา้ท่ีแสดงว่า 
สินคา้ไดข้ึ้นเรือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 “CHARTER RARTY” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งท่ีผูรั้บขนไดเ้ช่าเรือ 
ของผูอ่ื้นมารับท าการขนส่งสินคา้ซ่ึงระบุเง่ือนไขใหส้ญัญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอื่น 

รายละเอียดต่างๆในใบตราส่งสินคา้จะระบุขอ้มูล ดงัน้ี 
1. หมายเลขใบตราส่ง 
2. ช่ือผูส่้งออก 
3. ช่ือผูรั้บตราส่ง 
4. ช่ือผูรั้บสินคา้ 
5. ช่ือเรือ เท่ียวเรือ 
6. เมืองท่าตน้ทาง เมืองท่าปลายทาง 
7. ช่ือสินคา้ เคร่ืองหมายหีบห่อ จ  านวนหีบห่อ น ้ าหนกั 
8. จ านวนตู ้ขนาดตู ้ประเภทตู ้หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ 
9. ระบุจ านวนสินคา้เป็นตวัอกัษร 
10. เง่ือนไขการขนส่งสินคา้ 
11. เง่ือนไขการจ่ายค่าระวางเรือ 
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12. กฎระเบียบของทางสารเรือะบุอยูด่า้นหนา้ ดา้นหลงัของเอกสาร 

2.5 MANIFEST หมายถึง บญัชีสินคา้ของเรือ 
           เป็นเอกสารท่ีใชร้ายงานการรับบรรทุกสินคา้ของเรือท่ีบริษทัเรือจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นหลกัฐาน
ของบริษทัและใชย้ืน่กบัเมืองท่าตน้ทาง เมืองท่าปลายทาง รวมถึงกรมศุลกากรดว้ย แลว้แต่ว่าจะใช้
งานท่ีใด ถา้เป็นการรับบรรทุกสินคา้เพื่อส่งออก เรียกว่า Export Manifest ถา้เป็น การรับขนถ่ายเขา้
ประเทศ เรียกว่า Import Manifest หวัของใบ Manifest ทุกใบจะตอ้งระบุบริษทัเรือท่ีรับผิดชอบใน
การขนส่ง ช่ือเรือ เท่ียวเรือ เมืองท่าตน้ทาง วนัเรือออก พร้อมทั้งบ่งบอกว่าบญัชีเรือฉบบันั้นๆเป็น
บญัชีเรือ ประเภทใด 

    แบ่งตามวิธีการใชง้านเป็น 2 ประเภท คือ 
2.5.1 แบ่งตามการใชง้านเมื่อมีสินคา้จะเขา้ประเทศ 

 CARGO MANIFEST คือ บญัชีสินคา้ของเรือ เอกสารประเภทน้ี 
จะไดรั้บจากตวัแทนเรือตน้ทาง เน้ือหาในเอกสารน้ีจะมีรายละเอียดเหมือนกบั B/L แต่จะไม่ระบุ
ค่าใชจ่้ายใดๆ 

 FREIGHT MANIFEST คือ บญัชีระวางเรือ เอกสารน้ีจะไดรั้บ 
จากตวัแทนเรือตน้ทาง เน้ือหาและรูปแบบของเอกสารชนิดน้ีจะเหมือนกบั CARGO MANIFEST 
แต่จะมีส่วนท่ีเพ่ิมเติมคือ จะมีการแสดงค่าใชจ่้ายต่างๆ 

2.5.2 แบ่งตามการใชง้านเมื่อยืน่กบัหน่วยงานของรัฐและท่าเรือต่างๆ ก่อนท่ีเรือจะ 
เทียบท่าซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 แบบ ตามลกัษณะของสินคา้ท่ีน าเขา้ 

 INWARD CARGO MANIFEST คือ บญัชีสินคา้ของเรือ ท่ีเป็น 
สินคา้เขา้ประเทศไทย ใชส้ าหรับยืน่ต่อกรมศุลกากร 

 INTRANSIT CARGO MANIFEST คือ บญัชีสินคา้ทางเรือ ท่ี 
ส าแดงสินคา้ผ่านแดนไปประเทศลาว แต่จะตอ้งมีค  าว่า CARGO INTRANSIT TO LAOS P.D.R 
VIA BANGKOK ( เป็นการส่งสินคา้ทางบก โดยรถยนตจ์ากประเทศไทยไปจนถึงประเทศลาว ) 

 TRANSHIPMENT CARGO MANIFEST คือ บญัชีสินคา้ทาง 
เรือ ใชส้ าแดงสินคา้ถ่ายล า 

 THROUGH CARGO MANIFEST คือ บญัชีสินคา้ทางเรือ ท่ีใช ้
ส าแดงสินคา้ท่ีอยูบ่นเรือเม่ือเรือผา่นเขา้มาในน่านน ้ าไทย 
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รายละเอียดต่างๆในบญัชีเรือ จะระบุเหมือนกบั B/L ดงัน้ี 
1. หมายเลขใบตราส่ง 
2. ช่ือผูส่้งออก 
3. ช่ือผูรั้บตราส่ง 
4. ช่ือผูรั้บสินคา้ 
5. ช่ือเรือ เท่ียวเรือ 
6. จ านวนตู ้ขนาดตู ้ประเภทตู ้หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ 
7. เง่ือนไขการขนส่งสินคา้ 
8. เง่ือนไขการจ่ายค่าระวางเรือ 

2.6 DEPOSIT RECEIPT หมายถึง ใบมดัจ  าตู ้
           เป็นเอกสารท่ีใชถื้อแทนเงินสด เมื่อผูน้  าเข้าติดต่อขอรับ D/O จ่ายค่าวางค ้ าประกนัตู ้และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ บริษทัเรือจะออกเอกสารท่ีเรียกว่า ใบมดัจ  า เพื่อให้กบัลูกคา้ ผูรั้บสินคา้จะไดรั้บเงิน
มดัจ  าตูคื้นก็ต่อเมื่อคืนตูค้อนเทนเนอร์เปล่าท่ีลานกองเก็บตูข้องบริษทั  
             รายละเอียดต่างๆในใบมดัจ าตูจ้ะระบุขอ้มูล ดงัน้ี 

1. B/L NO. 
2. วนัท่ีรับเงินค่ามดัจ  าตู ้
3. ช่ือผูรั้บสินคา้ 
4. ช่ือเรือ เท่ียวเรือ วนัท่ีเรือเขา้ 
5. จ านวนตู ้ขนาดตู ้ประเภทตู ้หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์ 
6. จ านวนเงิน 
7. เง่ือนไขต่างๆท่ีตอ้งการใหลู้กคา้ทราบ ส าหรับการท่ีจะไดรั้บเงินคืน 

 

 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : Cosco shipping lines Thailand co. ltd 

สถานที่ตั้ง :  319 ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 25 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

โทรศัพท์ : (66) 02-1605299 

Email address : support@cosnam.com 

Website :  https://www.cosnam.com/ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์บริษทั 

 

 

 

 

mailto:support@cosnam.com
https://www.cosnam.com/


9 
 

 

ประวตัแิละความเป็นมาของบริษัท 
            บริษทั COSCO Shipping Lines จ ากดั ซ่ึงเป็น บริษทั ในเครือของ COSCO Shipping Group 
เกิดมาจากธุรกิจตูค้อนเทนเนอร์ครบวงจรของ CSCL และ บริษทั COSCO รุ่นก่อนซ่ึงเปิดใหบ้ริการ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 COSCO Shipping Lines เป็น บริษทั ย่อยท่ีถือหุ้นเต็ม ของ COSCO ชิป
ป้ิงโฮลด้ิง จ  ากดั จดทะเบียนในเซ่ียงไฮ ้บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการขนส่งตูค้อนเทน
เนอร์ในประเทศและระหว่างประเทศและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ภายใน
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 สายการเดินเรือ COSCO มีองค์กรธุรกิจทั้งหมด 291 แห่งรวมถึง
รัฐวิสาหกิจในประเทศ 137 แห่งและ 154 บริษทัในต่างประเทศ การรวมตวัของ Cosco และ China 
Shipping ในประเทศไทยก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2559 และ รวมไปถึงท่ีตั้งของสถานท่ี
ท างานใหม่ชั้น 25 อาคารจตุัรัสจามจุรีด  าเนินการในเดือนตุลาคม 2559  
3.2 ลกัษณะขององค์กร และการให้บริการขององค์กร 
           บริษทั COSCO Shipping Lines จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นการน าเข้าและส่งออก
สินคา้ทางเรือ โดยบริษทั คอสโก ้มีบริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงบริษทั คอสโก ้มีสาขาท่ี
ใหบ้ริการ 2 แห่งในประเทศไทย คือชลบุรี (แหลมฉบงั) และกรุงเทพ  
            องค์ประกอบการจดัองค์กรของบริษัท 

 การจดัการแผนก  
เป็นการจดักลุ่มงานต่างๆเพื่อใหง้านไดก้ระจายไปตามแผนกและยงัสามารถท าใหเ้ห็น 

การท างานท่ีมี การแบ่งงานเป็นส่วนๆอยา่งชดัเจน 
 การกระจายอ านาจหน้าที่ 

       เป็นการกระจายและมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหก้บับุคคลต่างๆ ไดส้ามารถตดัสินใจ 
รวมไปถึงสามารถควบคุมดูแลงาน เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดก้  าหนดไว  ้

 การประสานงาน 
       เป็นการประสานงานเพ่ือใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลุ 

วตัถุประสงคท่ี์บริษทัตอ้งการ 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์กรณ์และการบริหารขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารขององคก์ร 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

คุณ สุชาดา ขันธ์เครือ 

(หัวหน้าแผนกเอกสารขาเข้า) 

                                  

                         นาย ชัยเวช อญัชลเีวช                                  นางสาว นิสาชล เนืองอุทยั 

  

                                 

                  นางสาว ธดิาวรรณ ประดับเพช็ร์                        นางสาว จุฑารัตน์ เอกจติร 
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3.4  ช่ือต าแหน่ง และ ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือ – นามสกุล : นายธชัภูมิ   ปลอ้งแกว้ 

 ต าแหน่งงาน    : นกัศึกษาฝึกงานแผนกเอกสารขาเขา้ 

 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : จดัเรียงและจดัท าเอกสารแลก D/O 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 นกัศึกษาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

 ช่ือพนักงานที่ปรึกษา : นายชยัเวช อญัชลีเวช    

 ต าแหน่ง : Import Document  

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 พนกังานท่ีปรึกษา 



13 
 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฎบิัตรงานสหกจิศึกษา 
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
3.6.2 ระยะเวลาในการปฎิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการจดัท าโครงงาน 
3.7.2 คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลในการท ารูปเล่มโครงงาน 
3.7.3 น าเสนอรูปเล่มโครงงานใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและรับฟังความคิดเห็น     
3.7.4 โครงงานทั้งหมดน าไปแกไ้ขใหไ้ดรู้ปเล่มโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
3.7.5 จดัท าโครงงานโดยน าขอ้มูลท่ีได ้เรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

ตารางที่ 3.2 แผนผงัขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน พฤษภาคม มถุินายน กรกฏาคม สิงหาคม กนัยายน 

1. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

2. คน้ควา้และรวบรวม
ขอ้มูล 

3.ปรึกษาพนกังานท่ี
ปรึกษาและอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

4. แกไ้ขโครงงาน 

5.จดัท าโครงงานฉบบั
สมบูรณ์ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม COSNAM-FIS 

 โปรแกรม COSNAM-IIS 

 โปรแกรม IDDS (INTERNET DETENTION &DEMURRAGE SYSTEM) 

 โปรแกรม IRIS-2 
 



 

 

บทที่ 4  

ผลการปฏิบัตงิาน 

             จากการท่ีไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าให้ผูจ้ดัท าเล่มโครงงานได้เรียนรู้และ
เขา้ใจวิธีการจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัการขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ ท าให้ไดรั้บประโยชน์มากมาย 
จึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “ การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอแลกใบสั่งปล่อยสินคา้ ”   โดยโครงงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

4.1 แผนผงัการท างานของแผนกเอกสารขาเขา้ 
4.2 เอกสารท่ีตอ้งการใชใ้นการแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 
4.3 ค าศพัท ์ท่ีระบุในใบ Bill of Lading  และ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือ 

4.1 แผนผงัการท างานของแผนกเอกสารขาเข้า โดยผูจ้ดัท ามีหนา้ท่ีดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1. รับขอ้มูลขาเขา้จากตน้ทาง / เมืองท่าถ่ายล าโดยผา่นระบบ EDI 

ขั้นตอนที่ 2. แจง้และติดต่อไปยงัผูรั้บสินคา้ 

ขั้นตอนที่ 3. ผูรั้บสินคา้แจง้เปล่ียนแปลงแกไ้ข 

ขั้นตอนที่ 4. จดัท า MANIFEST เพื่อยืน่ต่อการท่าเรือ กรมศุลกากร กรมส่งเสริม 

พาณิชยน์าวี และ ท่าเรือต่างๆ 

 
รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบ Manifest 
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ขั้นตอนที่ 5. เตรียมออกใบสัง่ปล่อยสินคา้ (D/O) 

 

รูปภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

 
ขั้นตอนที่ 6. ลูกคา้น า ORIGINAL B/L หรือ GUARATEE BANK พร้อม 

ค่าใชจ่้ายเพื่อแลกเปล่ียน D/O 
ขั้นตอนที่ 7. แผนกเอกสารขาเขา้จดัเตรียม D/O พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสนอ 

อุมติั (เซ็นต)์ จากนั้นแผนกเอกสารขาเขา้ ไดจ้ดัท าเอกสารต่างๆเหล่าน้ีเพื่อเป็นเอกสารประกอบ
ใหก้บัลูกคา้ในการขอแลก ใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

1.ใบสงัปล่อยสินคา้ 

2.ใบค่าใชจ่้าย 

3.ใบมดัจ  าตู ้
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4. ใบ Manifest 
                    จากนั้นเม่ือฝ่ายเอกสารขาเขา้ไดจ้ดัท า MANIFEST ส่งให้กบัศุลกากรและท่าเรือแลว้ 
แผนกเอกสารขาเขา้จะตอ้งจดัท า 

 FREIGHT MANIFESTซ่ึงเป็นขอ้มูลไดจ้ากตน้ทางพร้อมทั้ง  
 COPY B/L พร้อม LIST CONSIGNEE  ส่งใหก้บัแผนกการเงินจ านวน  1  ชุด  

  FREIGHT MANIFEST ส าหรับใหแ้ผนกบญัชี อีก1 ชุด  
เอกสารชุดน้ีจะตอ้งแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายท่ีไดเ้รียกเก็บจากผูน้  าเขา้ แผนกบญัชีจะใชเ้อกสารชุด
น้ีจดัส่งใหก้บักรมสรรพากร 
                     ก่อนท่ีจะปล่อย D/O ให้ผูน้  าเขา้ ฝ่ายเอกสารขาเขา้จะตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆทุก
อยา่งทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนคือ 

1. ค่าระวางเรือ (Ocean Freight) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีระบุมาใน  
B/l โดยค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะระบุเป็น COLLECT ท่ี Bangkok  
หมายเหตุ  : ค่าใชจ่้ายท่ีระบุใหเ้ก็บปลายทางท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะตอ้งใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BANK OF THAILAND-B.O.T.) เป็นมาตราฐานในการเก็บ โดยจะ
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนส าหรับเรือแต่ละเขา้ตามวนัท่ีเรือเทียบท่า 

2. ค่ามดัจ  าตู ้(Deposit Charge) 
3. ค่าบริการภายในท่า ( THC : TERMINAL HANDLING  

CHARGE OR THD: TERMINAL HANDLING CHARGE at Destination) 
4. ค่าเอกสารดีโอ (  D/O fee) 
5. ค่าผา่นท่า เมื่อตูเ้ปล่ียนสถานะเป็น LCL  
6. ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge) 
7. ค่าเสียเวลาตูภ้ายในท่าเรือ (Demurrage Charge) 
8. ค่าภาระฝากเก็บตูสิ้นคา้ (Container Storage) 
9. ค่าเปิดตู ้เมื่อตูเ้ปล่ียนสถานะเป็น LCL  
10. ค่าอ  านวยความสะดวก เมื่อตูเ้ปล่ียนสถานะเป็นLCL   
11. ค่าลา้งตู ้(Equipment Cleaning) 

12. ค่าลากตูเ้ปล่ากลบัคืนลาน (Haulage Charge) เมื่อตูเ้ปล่ียน 
สถานะเป็น LCL หรือ LCL/CFS 

13. อ่ืนๆ ถา้มี  
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 ขั้นตอนที่ 8. อนุมติัโดยผูจ้ดัการแผนก 
 ลูกคา้รับ D/O เพื่อออกของท่ีท่าเรือ ช าระค่าใชจ่้าย (ลูกคา้ยงั 

ไม่รับสินคา้ท่ีท่าเรือภายใน 5 วนั เก็บค่า DEMMURAGE ) 
 กรณีลากตู ้รับใบมดัจ  าตู(้ลูกคา้ไม่สามารถคืนตูเ้ปล่าใน 

ระยะเวลาท่ีก  าหนด คิดค่า DETENTION )(ถา้ลูกคา้คืนตู้เปล่าแลว้มารับค่ามดัจ าตูคื้น และช าระ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในกรณีท่ีคืนตูช้า้ หรือตูเ้กิดความเสียหาย) 

 ลูกคา้น า ORIGINAL B/L มาแลก BANK GUARANTEE 
          เมื่อเก็บค่าใชจ่้ายครบ เอกสารประกอบในการแลก D/O ถูกตอ้ง ผูจ้ดัการแผนกเอกสารจะ
เซ็นตใ์น D/O เพ่ืออนุมติัสัง่ปล่อยสินคา้ใหก้บัผูน้  าเขา้ แผนกเอกสารขาเขา้จะท าการปล่อยเอกสาร 
D/O พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน และใบมดัจ  าตูใ้หก้บัผูน้  าเขา้  

    ขั้นตอนที่ 9. จดัเก็บเอกสาร 
          เมื่อปล่อยเอกสาร D/O ให้กบัผูน้  าเขา้แลว้ ฝ่ายขาเขา้จะตอ้งเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ขอ้งแต่ละ B/L ดงัน้ี 

 จดัเก็บเอกสารใหอ้ยูใ่นชุดเดียวกนัใหเ้รียบร้อย  
 จดัเก็บเขา้หมวดหมู่ตามใบประหนา้ List Consignee แลว้จดั 

เขา้เล่มใหค้รบ โดยท่ีเอกสารทุก B/L จะสูญหายไม่ได ้
           หากตอ้งการคน้เร่ืองใดๆจะไดอ้ยู่ครบ และถา้หากมีอะไรเพ่ิมเติมทีหลงัก็ให้เก็บเพ่ิมหรือ
บนัทึกเขา้ไป เอกสารทั้งหมดจะถูกจดัเก็บไวป้ระมาณ 3 ปี เพื่อใชส้ าหรับการตรวจสอบเอกสาร
ยอ้นหลงัหากมีปัญหาเกิดข้ึน 
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4.2 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอแลกใบส่ังปล่อยสินค้า 

 4.2.1 Original B/L (BILL OF LOADING) 
                                         Original B/L เป็นเอกสารท่ีบริษทัเรือ หรือตวัแทนเรือตน้ทาง ออกให้กบั

ผูส่้งออก เพ่ือใชใ้นการแสดงกรรมสิทธ์ิส าหรับสินคา้ท่ีขนส่งซ่ึงอยู่ในเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง การใชใ้บ 

Original B/L (BILL OF LOADING) ในการแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ ในการออก D/O จะท าการออก 

D/O แนบเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละ B/L แลว้เก็บเป็นล าเรือ แยก Port ให้ชดัเจนจดัเรียง

ตาม List Consignee  เพื่อสะดวกในการหา และเตรียมปล่อย D/Oใหก้บัผูน้  าเขา้  โดยท่ีฝ่ายขาเขา้จะ

ปล่อย D/O ใหก้บัผูรั้บสินคา้เมื่อเรือเขา้หรือก่อนเรือเขา้ 1 วนั (โดยจะตอ้งมัน่ใจว่าวนัเรือเขา้ไม่มี

การคลาดเคล่ือน และมีตูสิ้นคา้ท่ีระบุใน D/O อยูบ่นเรือ) 

           กรณีท่ีสามารถปล่อย D/O โดยใชใ้บ Original B/L  คือ  

 กรณีท่ี 1 ปล่อยโดย Original B/l จ านวน  1 ใบพร้อมสลกัหลงั B/l 
 ถา้ใน B/l ระบุ Consignee: To Order of Shipper จะตอ้งมี 

การสลกัหลงัทั้ง  Shipper และ Consignee 
 ถา้ใน B/l ระบุ Consignee : To Order of Bank….จะตอ้งมี 

การสลกัหลงัของ  Bank และ  Notify Party  
 ถา้ใน B/l ระบุ Consignee : To Order จะตอ้งมีการสลกัหลงั 

ของ   Notify Party 
 ถา้ใน B/l ระบุ Consignee : ช่ือผูน้  าเขา้  จะตอ้งมีการสลกั 

หลงั Consignee 
      โดยทัว่ไป Loading Port จะออก Original B/l ใหก้บัผูส่้งออก Shipper  จ  านวน  

3ใบ เมื่อผูน้  าเขา้น า Original มาแลก D/o สามารถยื่น Original B/l เพียงใบเดียวได ้ถา้หากขณะท่ี
ผูน้  าเขา้มาขอแลกD/o แลว้พบว่า Original B/l ขาดการสลกัหลงัของผูม้ีส่วนร่วมรับผดิชอบตามหนา้ 
B/l หา้มปล่อย D/o ใหก้บัลูกคา้ แผนกเอกสารขาเขา้จะตอ้งแจง้ลูกคา้ว่ามีปัญหาส่วนใด  
                                    วิธีการแกไ้ข กรณีท่ี  To Order of Shipper  : Shipper ไม่ไดส้ลกัหลงัตอ้งแจง้ 
Loading Port ขอค าสัง่จาก Shipper ให้ปล่อยสินคา้ให้ Consignee ส าหรับกรณีท่ีขาดการสลกัหลงั
ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอยู่ในประเทศ แจง้ให้ลูกคา้น า Original B/l สลกัหลงัให้ถูกตอ้งก่อนท่ีจะท าการ
แลก D/O 
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รูปภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งใบ Original B/L 
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รูปภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบ Original B/L พร้อมสลกัหลงั 

 



22 

 

 

4.2.2 การใชจ้ดหมายเพ่ือของแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

                                การท าจดหมายของบริษัทน าเข้าและผูน้  าเข้าสินค้า รายละเอียดของ

จดหมายนั้นจะตอ้งมีช่ือบริษทัของตวัแทนผูน้  าเขา้หรือช่ือบริษทัผูน้  าเขา้เป็นผูรั้บสินคา้ ช่ือเรือ 

หมายเลขของตราส่งสินค้า สินค้าและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า เช่น จ  านวน 

น ้ าหนกั 

 

 

รูปภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งจดหมายเพ่ือขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 
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  กรณีท่ีสามารถปล่อยใบสัง่ปล่อยสินคา้โดยใชจ้ดหมายแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้คือ 

 กรณีท่ี 1 ปล่อยโดย Bank Guarantee 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งค าสัง่ปล่อยโดย Bank Guarantee 

                                  เม่ือมีค  าสัง่ปล่อยโดย  Bank Guarantee ฝ่ายขาเขา้จะตอ้งแจง้ให้ผูน้  าเขา้ทราบ 

พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์ม BANK GUARANTEE  และ จดหมายท่ีบริษทัก าหนด ใหก้บัผูน้  าเขา้เพื่อให้

ผูน้  าเขา้ใชข้อ้ความตามท่ีบริษทัก าหนดพิมพล์งในจดหมายของผูน้  าเขา้พร้อมประทบัตราเซ็นต์ช่ือ

มาแลก D/O  บางคร้ังผูน้  าเขา้รีบรับสินค้าจึงขอร้องให้บริษัทเรือปล่อยสินคา้โดย B/G แผนก

เอกสารขาเขา้จะตอ้งท าเร่ืองส่งไปยงั Loading Port เพื่อใหติ้ดต่อ Shipper ขอค ายนิยอมจาก Shipper 

และ Loading Port  ว่าปลายทางสามารถปล่อยสินคา้โดย B/G ได ้

 

  

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งขอ้ความท่ีเขียนส่งให ้Loading Port 

 

 

“ 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.” 

 

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.           
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รูปภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งขอ้ความท่ีตอ้งการใหผู้น้  าเขา้ระบุในจดหมายขอรับ D/O โดยใช ้B/G 

                                 เมื่อผูน้  าเข้ายื่นเอกสาร Bank Guarantee ฝ่ายขาเข้าจะตอ้งตรวจดู B/L no. 

จ านวนสินคา้ ช่ือสินคา้Shipper พร้อมดูการประทบัลงลายมือช่ือของผูน้  าเขา้ (Notify Party) และ 

Bank (รายละเอียดจะตอ้งตรงกบัB/l) 

 กรณีท่ี 2 ปล่อยโดย Telex Release 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งขอ้ความท่ีปล่อยโดย Telex Release 

 

         “ 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.” 
  

 

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 
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                        เม่ือมีค  าสัง่ปล่อยโดย Telex Release ฝ่ายขาเขา้จะตอ้งแจง้ให้ผูน้  าเขา้ทราบ พร้อม

ทั้งส่งแบบฟอร์มการรับสินคา้ใหก้บัผูน้  าเขา้เพ่ือใหผู้น้  าเขา้ใชข้อ้ความตามท่ีบริษทัก  าหนดพิมพล์ง

ในจดหมายของผูน้  าเขา้พร้อมประทบัตราเซ็นตช่ื์อมาแลก D/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งใบ Telex Release 
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 กรณีท่ี 3 ปล่อยโดยค าว่า “ 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:             SIN - Singapore  

I/B Control Office:             BKK -  

รูปภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีปล่อยโดย “Waybill” 

                             เมื่อ B/L ระบุค าว่า Seaway Bill of Lading  ฝ่ายขาเขา้จะตอ้งแจง้ใหผู้น้  าเขา้ทราบ 

พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการรับสินคา้ให้กบัผูน้  าเขา้เพ่ือให้ผูน้  าเขา้ใชข้อ้ความตามท่ีบริษทัก  าหนด 

พิมพล์งในจดหมายของผูน้  าเขา้พร้อมประทบัตราเซ็นตช่ื์อมาแลกD/O 

 กรณีท่ี 4 ปล่อยโดยค าสัง่พิเศษของเจา้ของสายเรือ (OWNER)         

                             กรณีน้ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ี Original B/L สูญหายระหว่างทาง  Loading Port 

จะท าการติดต่อ Owner ช้ีแจงถึงสาเหตุและขออนุมติัสั่งปล่อยโดยไม่มี Original B/L เมื่อไดรั้บ

ค าสั่งปล่อยจาก Owner ว่าสมควรจะปล่อยแบบใด ก็ให้ Loading port และ Discharging port แจง้ 

Shipper และ Consignee ใหป้ฏิบติัตาม  

                            กรณีน้ีทั้ง Shipper และ Consignee จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยท า

หนงัสือตามแบบฟอร์มท่ีเจา้ของสายเรือก าหนด ยื่นกบัตวัแทนเรือตน้ทางและปลายทางพร้อมกนั 

Owner ตรวจสอบแลว้ว่าใชไ้ด ้ก็จะอนุมติัใหป้ลายทางปล่อยสินคา้ 
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รูปภาพท่ี  4.12 ตวัอยา่งจดหมายของ Shipper (ดา้นหนา้) 
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รูปภาพท่ี  4.13 ตวัอยา่งจดหมายของ Shipper (ดา้นหลงั) 
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รูปภาพท่ี  4.14  ตวัอยา่งจดหมายของ Consignee 
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รูปภาพท่ี  4.14 ตวัอยา่งจดหมายของ Consignee (ต่อ) 
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4.3 ค าศัพท์ที่ระบุใน BILL OF LADING และเอกสารทีเ่กีย่วกบัการขนส่งทางเรือ 

ค าศัพท์ ความหมาย 
1. BILL OF LADING          

 
ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ 

2. CARRIER’S AGENT      
 

ตวัแทนผูรั้บขนส่งผูอ้อกใบตราส่ง 

3. CONSIGNEE          
 

ผูรั้บตราส่งสินคา้ 

4. CONTAINER CARRIER เรือเดินสมุทรท่ีใชข้นส่งสินคา้ดว้ยตูสิ้นคา้ 

5. DECLARED VALUE/CHARGE        
        

ราคาสินคา้ท่ีส าแดง 

6. DEMURRAGE ค่าเสียเวลาของตูสิ้นคา้ท่ีไม่สามารถน าออกจาก
ท่าไดต้ามเวลาท่ีก  าหนด 

7. DESCRIPTION OF GOODS 
 

รายการสินคา้ 

8. DETENTION ค่าคืนตูสิ้นคา้ท่ีชา้เกินกว่าเวลาท่ีก  าหนด 

9. FREIGHT COLLECT                        
        

ค่าระวางจ่ายท่ีปลายทาง 

10. FREIGHT PREPAID                            
      

ค่าระวางจ่ายท่ีตน้ทาง 

11. GROSS WEIGHT (KGS.)                     
      

น ้าหนกัรวมของสินคา้ 

12. MARKS AND NUMBERS                  
        

เคร่ืองหมายหีบห่อ 
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13. MEASUREMENT (M3) ขนาดของหีบห่อและน ้ าหนักรวมบรรจุภัณฑ์
ของสินคา้ ส าแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น 

14. NOTIFY PARTY                 ผูรั้บสินคา้ หรือผูรั้บโอนสิทธ์ิในสินคา้จาก 
Consignee 

15. NUMBER AND KIND OF 
PACKAGES    

  

จ านวนและลกัษณะหรือชนิดของหีบห่อ 

16. NAME PRECARRIAGE BY                         ช่ือเรือเลก็ท่ีขนสินคา้ไปข้ึนเรือใหญ่ ณ เมืองท่า
ท่ีเรือใหญ่มารับขนถ่ายสินคา้จาก    เรือเลก็อีก
ทอดหน่ึง 

17. PLACE OF DELIVERY       สถานท่ีสุดท้ายท่ีจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผูซ้ื้อ 
อาจเป็นคลงัสินค้า ณ เมืองท่า ปลายทาง หรือ
คลงัสินคา้ / สถานท่ีท าการของผูซ้ื้อท่ีอยู่ในอีก
เมืองหน่ึงหรือในอีกประเทศหน่ึงก็ได ้
 

18. PLACE OF ISSUE AND DATE สถานท่ีและวนัท่ี ท่ีออกใบตราส่งสินคา้ 

19. PLACE OF RECEIPT         สถานท่ีรับสินคา้ตน้ทาง อาจเป็นคลงัสินคา้ของ
ผูซ้ื้อท่ีเมืองท่าต้นทางหรือเป็นท่าเรือส่งออกท่ี
ตน้ทาง 

20. PORT OF LOADING          เมืองท่าตน้ทางท่ีส่งออก 

 

21. PORT OF DISCHARGE     เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าท่ีขนถ่ายสินค้าลง
จากเรือ 

22. SHIPPER 
 

ผูส่้งสินคา้ 

23. VESSEL/ VOY NO ช่ือเรือใหญ่ท่ีเดินทางไปยงัเมืองท่าปลายทาง 
และ เท่ียวเรือ 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

                 เน่ืองจากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั คอสโก ้ชิปป้ิง ไลน์  
ไทยแลนด ์ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจในรุ่นต่อไป 
โดยการท างานในหวัขอ้ “การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอแลกใบสั่งปล่อยสินคา้” สามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 

           5.1.1.1 สถานประกอบการ 
 โครงงานฉบับน้ีสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาท่ี

ปฏิบัติสหกิจศึกษาของแผนกเอกสารขาเขา้ เน่ืองจากโครงงานเล่มน้ีได้
อธิบายถึง เอกสาร และขั้นตอนในการแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

 โครงงานเล่มน้ีสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังานประจ าและลูกคา้ท่ีมา
ขอแลกใบสัง่ปล่อยสินคา้ 

           5.1.1.2 นกัศึกษา 
 โครงงานฉบบัน้ีสามารถส่งผลให้นักศึกษามีความเขา้ใจในการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาในแผนกเอกสารขาเขา้ ทั้งในเร่ืองของเอกสารต่างๆ และระบบ
ต่างๆของบริษทั 

 ช่วยท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน เพราะโครงงานเล่มน้ีช่วยลดระยะเวลา
ในการเรียนรู้งาน 

           5.1.1.3 สถานศึกษา 
 โครงงานเล่มน้ีจะช่วยเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร หรือมีส่วนใน

การเพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชาของสาขาท่ีเรียน 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
           5.1.2.1 นักศึกษามีเวลาในการท าโครงงานท่ีจ  ากัดเน่ืองจากนักศึกษา อยู่ระหว่างการ
ปฏิบติังานซ่ึงมี หน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบในแต่ละวนัค่อนขา้งมากจึงท าให้จ  ากดัเวลาในการท า
โครงงาน 

                  5.1.2.2  นกัศึกษาขาดทกัษะในการใชภ้าษา จึงท าใหม้ีขอ้ผดิพลาดในการเขียนโครงงาน 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
                  5.1.3.1 เพื่อใหโ้ครงงานเสร็จทนัเวลา ผูจ้ดัท าจึงตอ้งใชเ้วลานอกเหนือจากการฝึกปฏิบติั
สหกิจในการจดัท าเล่มโครงงานใหเ้สร็จก่อนเปิดภาคเรียน 

    5.1.3.2 ผูจ้ดัท าพยายามศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท าโครงงาน 
    5.1.3.3 ผูจ้ดัท าพยายามท าความเขา้ใจกบัรายละเอียดของเอกสารท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติั 

สหกิจใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
                  ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่าง วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 
30 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2562  ในแผนกเอกสารขาเขา้ ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้เก่ียวกบั ทกัษะใน
การปฏิบติังานและประสบการณ์จริงในหลายๆดา้น ดงัน้ี 
                  5.2.1.1 ดา้นทฤษฏีความรู้ 

 ศึกษาและเรียนรู้ลกัษณะงานของแผนกเอกสารขาเขา้ 
 ศึกษาค าศพัทเ์ฉพาะในการส่งออกทางทะเล 
 ไดน้ าทกัษะภาษาองักฤษไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

           5.2.1.2 ดา้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้เอกสารต่างๆมาท าในระบบต่างๆในระบบ

ของบริษทั มากข้ึน 
 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

           5.2.1.3 ดา้นสงัคม 
 ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ไดเ้รียนรู้ดา้นการประสานงานกบัผูอ่ื้น 
 ไดเ้รียนรู้การวางตวัท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
    ไดฝึ้กฝนตนเองใหม้ีระเบียบวินยั  
     รับผดิชอบงานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน 

          5.2.1.4 ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
    สามารถน าความรู้จากสถานศึกษามาปฏิบติังานไดจ้ริง 
  น าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ไดน้ าความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษมาใชใ้นระบบงาน Shipping 
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5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
           5.2.2.1 ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานทางดา้นการส่งออกทงทะเล 
           5.2.2.2 ขาดความรู้ในเร่ืองของค าศพัทภ์าษาองักฤษในดา้นของการส่งออกทางทะเล 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
           5.2.3.1 ผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาควรศึกษาหาขอ้มูลคร่าวๆเก่ียวกบัการท างานของบริษทั      
ก่อนท่ีจะมาปฏิบติังานจริง 
           5.2.3.2 เตรียมตวัหาความรู้มาก่อนเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษดา้นการส่งออก 
          5.2.3.3 ผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาควรมีความรับผดิชอบ และตรงต่อเวลาในการท างาน 
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