รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้ า - ขาออก
(Procedures for revise the import and export entry documents.)
โดย
นางสาวปี ยนุช โตคลองตัน 5904500079

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด (UTAC Thai
Limited) ตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2562 ทาให้
ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณบุญชัย
จงจิตอารี
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
2. คุณเพ็ญแข
ธิติปราการวงศ์ (พนักงานที่ปรึ กษา)
3. คุณกาญจนา
แสงศรี จนั ทร์ (พนักงานที่ปรึ กษา)
4. อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุ ขสันต์ (อาจารย์ที่ปรึ กษา)
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทา
รายงานคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
ชีวิตของการทางานจริ งซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นางสาวปี ยนุช โตคลองตัน
วันที่ 30 สิ งหาคม 2562

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา………………………….……………...……….
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน…………………………………………………………..
1.3 ขอบเขตของโครงงาน……………………………………………………………….
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………….
บทที่ 2 ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ใบขนสิ นค้าคืออะไร.............…………………………………………………………….
ประเภทของใบขนสิ นค้า………………………………………………………………....
การแก้ไขข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าภายหลังการนาเข้า…………………………………....
การแก้ไขข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าภายหลังการส่ งออก………………….…………….....
เอกสารเบื้องต้นที่ตอ้ งเตรี ยมเพื่อแก้ไขใบขนสิ นค้า………...……………………….…...
คาศัพท์คืออะไร…………………………………………………………………..……...
ความสาคัญของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ……………………………………………..……...
ความหมายของคาศัพท์…………………………………………………………..……....
ประเภทของคาศัพท์……………………………………………………………..…..…...
นิยามคาศัพท์เฉพาะ……………………………………………………………..…..…...
ประเภทของคาศัพท์เฉพาะ………………………………………………….…..…..…...
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั ใช้บ่อยในเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า - ขาออก….…..…..….....
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ………………………………………………....
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ขององค์กร……………………………………...…......
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์กรการและการบริ หารงานขององค์กร……………………....
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย……………………………....
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา……………………………………………..

ก
ข
ค
ง
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
6
7
8
8
9
11
12
14
14
15

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน………………………………………………………………
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน………………………………………………………
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้………………………………………………………….
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนของการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า - ขาออกอย่างละเอียด……………………
4.2 รู ปแบบเอกสารต่างๆที่ใช้ในแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า - ขาออก…………………….
4.3 คาศัพท์ที่ใช้ในเอกสารแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า - ขาออก………………………..….
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจยั .……………………………………………………….
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา………………………………………………….

16
16
17

บรรณานุกรม…………………………………………………………….……………...........
ภาคผนวก ก ภาพขณะปฏิบัติงาน……………………………………….………….…...........
ภาคผนวก ข บทความทางวิชาการ……………………………………….……………...........
ภาคผนวก ค ไวนิล……………………………………………………….……………...........
ประวัติผู้จัดทา………………………………………………………….………...……...........

64
66
70
76
78

18
25
50
62
63

สารบัญตาราง
หน้ า

ตารางที่ 2.1 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั ใช้บ่อยในเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก ……………10
ตารางที่ 4.1 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร A………………..………………………………50
ตารางที่ 4.2 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร B………………..………………………………51
ตารางที่ 4.3 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร C………………..………………………………51
ตารางที่ 4.4 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร D………………..………………………………53
ตารางที่ 4.5 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร E………………..………………………………54
ตารางที่ 4.6 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร F………………..………………………………54
ตารางที่ 4.7 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร G………………..………………………………55
ตารางที่ 4.8 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร H………………..………………………………55
ตารางที่ 4.9 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร I………………..………………………..……...55
ตารางที่ 4.10 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร L………………..……………………………..56
ตารางที่ 4.11 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร M………………..…………………………….56
ตารางที่ 4.12 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร N………………..…………………………......57
ตารางที่ 4.13 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร O………………..……………………………..57
ตารางที่ 4.14 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร P………………..…..…………………………57
ตารางที่ 4.15 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร Q………………..……………………..………58
ตารางที่ 4.16 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร R………………..…………………………..…58
ตารางที่ 4.17 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร S………………..……..………………………59
ตารางที่ 4.18 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร T………………..………………………..……60
ตารางที่ 4.19 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร U……………....………………………………61
ตารางที่ 4.20 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร V………………..…………….………………61
ตารางที่ 4.21 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร W………………..…………….………………61

สารบัญรู ปภาพ
หน้ า
รู ปที่ 3.1 โลโก้สญ
ั ลักษณ์ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด........……………………………………….11
รู ปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้งั บริ ษทั ยูแทคไทย จากัด............……………………………………….12
รู ปที่ 3.3 รู ปแบบการบริ หารขององค์กร.............................……………………………………….14
รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างกระดาษหัวจดหมายใบขนขาเข้า…………………………………...…………...18
รู ปที่ 4.2 รู ปที่ 4.2 Folder เอกสารของบริ ษทั ………………………………………...…………....19
รู ปที่ 4.3 รู ปที่ 4.3 Sheet ของแผนกขาเข้า……………...…………………………...…...………...19
รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ตอ้ งแก้ไข………………...…………...20
รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า…………………………………………………….…21
รู ปที่ 4.6 กระดาษหัวจดหมายใบขนขาออก…………………………………………………….…22
รู ปที่ 4.7 Folder เอกสารของบริ ษทั …….……………………………………………..……….…..23
รู ปที่ 4.8 Sheet ของแผนกขาออก……….………………………………………………….….…..23
รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างเอกสารหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาออกที่ตอ้ งแก้ไข………………..……….…..24
รู ปที่ 4.10 แสดงตัวอย่างกระดาษหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาเข้า………………………….………26
รู ปที่ 4.11 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิมที่ผิด………………………..……...27
รู ปที่ 4.12 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิมที่ถูก………………………..……...27
รู ปที่ 4.13 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 1 ……………..………………..…...28
รู ปที่ 4.14 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 2……………..………………...…...29
รู ปที่ 4.15 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 3……………..………………..…... 30
รู ปที่ 4.16 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (Airway Bill) จากสายการบิน Thai Airway………....31
รู ปที่ 4.17 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (Airway Bill) จากบริ ษทั KWE………………..…..... 32
รู ปที่ 4.18 แสดงตัวอย่างเอกสารการรับเข้าคลังโดยเป็ นโปรแกรมของบริ ษทั ……………...….....32
รู ปที่ 4.19 แสดงตัวอย่างเอกสารรู ปถ่ายสิ นค้าจริ ง……………………...................…...………....33
รู ปที่ 4.20 แสดงตัวอย่างเอกสารจดหมายจากบริ ษทั KWE…………...................…...….....……...34
รู ปที่ 4.21 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 1…………………...…...………...35
รู ปที่ 4.22 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 2…………………...…...………...36

รู ปที่ 4.23 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 3…………………...…...………...36
รู ปที่ 4.24 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 4…………………...…...………...37
รู ปที่ 4.25 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 5…………………...…...………...37
รู ปที่ 4.26 เอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20)สานักงานใหญ่……………...…...………...38
รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 1…………………...…...………...38
รู ปที่ 4.28 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 2…………………...…...………...39
รู ปที่ 4.29 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ……………………...…...………...39
รู ปที่ 4.30 แสดงตัวอย่างเอกสารกระดาษหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาออก………...…....….……...40
รู ปที่ 4.31 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิม……………………...…...………...41
รู ปที่ 4.32 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า (Commercial Invoice) ……...…...………...42
รู ปที่ 4.33 แสดงตัวอย่างเอกสารใบแสดงหีบห่อ (Packing list) …………………...…...………....43
รู ปที่ 4.34 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (DHL HAWB) ……………………...…...…....……...44
รู ปที่ 4.35 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 1….……………………...…….….45
รู ปที่ 4.36 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 2….……………………...….…….46
รู ปที่ 4.37 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 3….……………………...….…….46
รู ปที่ 4.38 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 4….…………….………...……….47
รู ปที่ 4.39 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 5….……………………...….…….47
รู ปที่ 4.40 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สานักงานใหญ่………………….……..….48
รู ปที่ 4.41 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 1….……………………....……….48
รู ปที่ 4.42 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 2….……………………...……….49
รู ปที่ 4.43 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ….……………………...………....49

1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด เป็ นบริ ษทั รับจ้ำงประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่ำงๆ
อำทิ เ ช่ น ตระกูล Memory , mixed-signal/RF และ Analog & Logic ซึ่ งมี โรงงำนสำขำต่ ำงๆอยู่ที่
ประเทศสิ งคโปร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน และประเทศไทย มีสำนักงำนขำยตั้งอยูใ่ นเมืองใหญ่ทวั่ โลก
ซึ่งบริ ษทั จะต้องนำเข้ำสิ นค้ำเพื่อนำมำผลิตสิ นค้ำและส่ งออกสิ นค้ำ จึงจำเป็ นต้องมีใบขนสิ นค้ำ และ
ในใบขนสิ นค้ำจะมีรำยละเอียดสิ นค้ำที่ไม่ตรงกับสิ นค้ำจริ งจึงจำเป็ นต้องยืน่ เอกสำรขอแก้ไขใบขน
สิ นค้ำทั้งขำเข้ำและขำออกให้กบั กรมศุลกำกรเพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไปตำมกฎหมำย จำกกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิ งำนสหกิ จศึกษำผูจ้ ดั ทำฝึ กปฏิบตั ิ งำนในตำแหน่ ง Legal (กฎหมำย) มีหน้ำที่ในกำรแก้ไข
เอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำและขำออกให้ ถูกต้องและจัดเตรี ยมเอกสำรสำหรับยื่นแก้ไขใบขนสิ นค้ำ
ต่ อ กรมศุ ล กำกร ในส่ ว นของด้ำ นกำรแก้ไ ขเอกสำรใบขนสิ น ค้ำ ของบริ ษ ัท จะเป็ นเอกสำร
ภำษำอังกฤษ ซึ่ งจำกกำรวิเครำะห์ผลข้อมูล ส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรแก้ไขเอกสำรที่
ผิดพลำด ในเรื่ องของเลขใบขนสิ นค้ำ , เลข Invoice ของใบขนสิ นค้ำ, รำคำสิ นค้ำ , จำนวนสิ นค้ำ ,
ชนิ ดสิ นค้ำ และรำยละเอี ยดบรรจุ หีบห่ อ กำรแก้ไขใบขนสิ นค้ำ นั้น จะต้องแก้ไขเอกสำรอย่ำง
ครบถ้วน เพื่อให้ขอ้ มูลกำรนำเข้ำและส่ งออกตรงกับข้อเท็จจริ งในกำรรำยงำนต่อกรมศุลกำกร
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว ผูจ้ ดั ทำจึงได้จดั ทำโครงงำน “ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรใบ
ขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออก ” ซึ่ งเนื้ อหำในโครงงำนนี้ จะประกอบไปด้วย ขั้นตอนกำรแก้ไขใบขน
สิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออก , รู ปแบบของเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแก้ไขเอกสำร และ คำศัพท์ที่ใช้ใน
เอกสำร ซึ่งทำงผูจ้ ดั ทำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ โครงงำนนี้จะสร้ำงประโยชน์ให้กบั พนักงำนทุกคน ช่วย
ลดขั้นตอนกำรทำงำนของพนักงำน และแก้ไขเอกสำรได้ครบถ้วนถูกต้องและใช้คำศัพท์ในเอกสำร
ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรทำโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออกให้ถูกต้อง
1.2.2 เพื่อช่วยลดขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออก
1.2.3 เพื่อศึกษำคำศัพท์ภำษำอังกฤษต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแปลเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ –
ขำออก
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
โครงงำนนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
1.3.1 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออกอย่ำงละเอียด
1.3.2 รู ปแบบของเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแก้ไขใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออก
1.3.1.1 เอกสำรสำหรับกำรแก้ไขใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ
- ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (Import Declaration)
- บัญชีสินค้ำ (Commercial Invoice)
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List)
- ใบตรำส่ ง (DHL HAWB)
- หนังสื อรับรองบริ ษทั
- ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ (ภ.พ.20)
- บัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
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1.3.1.2 เอกสำรสำหรับกำรแก้ไขใบขนสิ นค้ำขำออก
- ใบขนสิ นค้ำขำออก (Export Declaration)
- บัญชีสินค้ำ (Commercial Invoice)
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List)
- ใบตรำส่ ง (DHL HAWB)
- หนังสื อรับรองบริ ษทั
- ภพ.20
- บัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
1.3.1.3 คำศัพท์ที่ใช้ในเอกสำรแก้ไขใบขนขำเข้ำ – ขำออก
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำได้ รับ
1.4.1 พนัก งำนสำมำรถเข้ำใจขั้น ตอนกำรแก้ไ ขเอกสำรใบขนสิ น ค้ำได้อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ และช่วยลดขั้นตอนกำรทำงำนของพนักงำน
1.4.2 พนักงำนและนักศึกษำที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิจในบริ ษทั นี้ได้ทรำบถึงเอกสำรที่ใช้
ในกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำ
1.4.3 พนักงำนและนักศึกษำที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิจทรำบเกี่ยวกับคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
ต่ำงๆที่ใช้ในกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำ
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก ” ผูจ้ ดั ทา
ได้นาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและดาเนินการดังนี้
2.1 ใบขนสิ นค้าคืออะไร
กล่าวคือ เอกสารแสดงรายละเอียดรายการสิ นค้า เช่น ชนิ ด คุณภาพ ปริ มาณ น้ าหนัก
ราคาจริ งตามท้องตลาด และรายการอื่นๆ ตามที่กรมศุลกากรต้องการ ซึ่ งผูน้ าเข้าหรื อผู ้
ส่ งออกต้องยืน่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เมื่อนาของใด ๆ เข้าประเทศหรื อส่ งของ
ใด ๆ ออกนอกประเทศ
2.2 ประเภทของใบขนสิ นค้า
ประเภทใบขนสิ นค้าจะมี 2 ประเภท ดังนี้
2.2.1 ประเภทใบขนสิ นค้าขาเข้า
เป็ นแบบสาหรั บกรอกข้อความที่ กรมศุ ลกากรกาหนดมาให้ผู ้
นาเข้า และจะต้องยืน่ ต่อกรมศุลกากร ซึ่งแยกออกเป็ น 9 ประเภท ดังนี้
2.2.1.1 แบบ กศก. 99/1 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาหรั บการนาเข้าสิ น ค้าทัว่ ไปทุกประเภทและกรมศุ ลกากรไม่ มี
กาหนดให้ใช้ในใบขนสิ นค้าประเภทอื่น
2.2.1.2 แบบ กศก.102 ใบขนสิ น ค้า ขาเข้า พิ เ ศษพร้ อ มแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าทางอากาศยานหรื อพิธีการ
อื่นที่กรมศุลกากรกาหนดโดยนาเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนาเข้าสิ่ งมีชีวิต เช่น
สัตว์ ฯ
2.2.1.3 แบบ กศก. 103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาหรับการ
นาเข้าสิ นค้าก่อนปฏิบตั ิตามพิธีการที่กรมศุลกากรกาหนด
2.2.1.4 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสาหรับนาสิ นค้าเข้าหรื อนาของออกชัว่ คราว
ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าชัว่ คราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา
2.2.1.5 แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสิ นค้าสาหรับพื้นที่พฒั นาร่ วมไทยมาเลเซีย ใช้สาหรับการนาเข้าสิ นค้าในเขตพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย
2.2.1.6 แบบใบแนบ 9 ใบขนสิ นค้าถ่ายลา ใช้สาหรับพิธีการสิ นค้าถ่ายลา
2.2.1.7 แบบที่ 448 ใบขนสิ นค้าผ่านแดน ใช้สาหรับพิธีการสิ นค้าผ่านแดน
2.2.1.8 ใบขนสิ นค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นาเข้า ใช้สาหรับการนา
รถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศชัว่ คราว

4
2.2.1.9 ใบขนสิ นค้าพิเศษสาหรับเรื อสาราญและกีฬาที่นาเข้า ใช้สาหรับการนาเรื อ
สาราญและกีฬาเข้ามาในประเทศชัว่ คราว
2.2.2 ประเภทใบขนสิ นค้าขาออก
เป็ นแบบสาหรับกรอกข้อความที่กรมศุลกากรกาหนดให้ผสู ้ ่ งออกต้องยืน่
ต่อกรมศุลกากรในการส่ งออกสิ นค้า ซึ่งแยกออกเป็ น 4 ประเภท ตามลักษณะการ
ส่ งออก ดังนี้
2.2.2.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสิ นค้าขาออก ใช้สาหรับการส่ งออก ทั้ง 8 ประเภท
ดังต่อไปนี้
1. การส่ งออกสิ นค้าทัว่ ไป
2. การส่ งออกสิ นค้าส่ วนบุคคล
3. การส่ งออกสิ นค้าประเภทส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
4. การส่ งออกสิ นค้าจากคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
5. การส่ งออกสิ นค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร
6. การส่ งออกสิ นค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
7. การส่ งออกสิ นค้าที่ตอ้ งการใบสุ ทธินากลับ
8. การส่ งสิ นค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)
2.2.2.2 แบบ กศก.103 คาร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาหรับ
การขอส่ งสิ นค้าออกไปก่อนปฏิบตั ิพิธีการในใบขนสิ นค้าขาออกที่กรมศุลกากร
กาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิศุลกากร พ.ศ. 2544
2.2.2.3 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสาหรับนาของออกชัว่ คราว ใช้สาหรับ
ส่ งของออกชัว่ คราวตามกาหนดในใบสัญญา
2.2.2.4 ใบขนสิ นค้าพิเศษสาหรับรถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อส่ งออกชัว่ คราว ใช้
สาหรับการส่ งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชวั่ คราว
2.3 การแก้ไขข้ อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้ าภายหลังการนาเข้ า
ในการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้าภายหลังการนาเข้านั้นจะต้องแก้ไขใบขนสิ นค้าทั้ง
2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
2.3.1. ในกรณี ก่อนรั บสิ นค้าจากกรมศุ ลกากร พบว่าข้อมูลสิ นค้าที่ เ ข้าสู่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของศุลกากร เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน และไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง ให้ยื่นคาร้ องขอต่อหน่ วยบริ ก ารของศุ ลกากร ณ สถานที่ ที่นาของเข้า
เพื่อให้ศุลกากรพิจารณา และให้ถือว่าเป็ นการตรวจพบความผิดเอง ตามข้อความ
ผิดพลาด 4 ประเภท ดังนี้
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2.3.1.1 ปริ มาณนาเข้ามากกว่าหรื อน้อยกว่าปริ มาณที่ระบุในใบขนสิ นค้า
2.3.1.2 หน่วยของปริ มาณไม่ตรงกับใบขนสิ นค้า
2.3.1.3 อัตราการลดหย่อนอากรไม่ตรงกับใบขนสิ นค้า
2.3.1.4 อัตราการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิม่ ไม่ตรงกับใบขนสิ นค้า
2.3.2 กรณี ข อแก้ไ ขข้อ มู ล ใบขนสิ น ค้า ขาเข้า หลัง จากการตรวจปล่ อ ยไปถึ ง
ศุลกากรแล้ว ให้ยื่นคาร้องต่อหน่ วยควบคุมทางศุลกากร ณ สถานที่ที่นาของเข้า
หรื อที่ทาการตรวจปล่อยของ เพื่อให้ศุลกากรพิจารณา
2.4 การแก้ไขข้ อมูลใบขนสิ นค้าขาออกภายหลังการส่ งออก
ในการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาออกภายหลังการนาออกนั้นจะต้องแก้ไขใบขนสิ นค้า
ตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
2.4.1 การยืน่ คาร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบขนสิ นค้าขาออกหรื อข้อมูลใบกากับการ
ขนย้ายสิ นค้าหลังจากการส่งสิ นค้าออก ซึ่งเป็ นการแก้ไขข้อมูลของผูส้ ่ งออกในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรหลังจากการส่ งออกไปแล้วเพือ่ ให้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งและเป็ น
สิ ทธิของผูท้ ี่ส่งของออก ตัวแทนผูส้ ่ งของออก หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบการบรรจุ ในการขอแก้ไขข้อมูล
ใบขนสิ นค้าขาออกหรื อข้อมูลใบกากับการขนย้ายสิ นค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็ น
หน้าที่ของผูย้ นื่ คาร้องขอที่ตอ้ งดาเนินการตามระเบียบของกรมศุลกากร โดยการยืน่ เอกสาร
หลักฐานเพิม่ เติมจนหมดข้อสงสัยและการอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร คาร้องขอแก้ไขข้อมูลการส่ งออกต้องจัดทาเป็ นหนังสื อ พร้อมระบุรายละเอียดการขอ
แก้ไขเพิม่ เติมในคาร้องให้ชดั เจน 3 อย่าง ดังนี้
2.4.1.1 ข้อมูลก่อนการแก้ไขและข้อมูลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
2.4.1.2 สาเหตุของการสาแดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
2.4.1.3 เหตุผลในการขอแก้ไขข้อมูลเพิม่ เติม พร้อมยืน่ หลักฐานประกอบคาร้อง
อย่างละเอียด
2.5 เอกสารเบื้องต้ นทีต่ ้ องเตรียมเพื่อแก้ไขใบขนสิ นค้า
ในขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนนั้นจะต้องมีการเตรี ยมเอกสารโดยเบื้องต้นดังนี้
2.5.1 ใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก ฉบับเดิ มครบชุด (ใบขน + บัญชี สินค้า + ใบ
แสดงหีบห่อ)
2.5.2 จดหมายขอแก้ไขใบขนสิ นค้า (กระดาษหัวจดหมายของบริ ษทั )
2.5.3 หนังสื อรับรองบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั พร้อมทั้งลายเซ็นต์ผูม้ ีอานาจ
(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2.5.4 บัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ (เซ็นต์สาเนาถูกต้อง)
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2.5.5 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
2.5.6 เอกสารการรับเข้าคลังและส่ งออกจากคลัง (Snap Shot ระบบของบริ ษทั เช่น
Active L)
2.6 คาศัพท์ คืออะไร
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 คาศัพท์หมายถึง กลุ่มเสี ยงหรื อ
เสี ยงพูด หรื อลายลักษณ์อกั ษรที่เขียนหรื อพิมพ์ข้ ึนเพื่อแสดงความคิดเป็ นคาหรื อคายากที่
ต้อ งแปล (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2540) ในการเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ
คาศัพ ท์ถือว่าเป็ นองค์ป ระกอบพื้น ฐานที่ สาคัญที่ สุด มี ผูใ้ ห้ความหมายของคาศัพ ท์ไ ว้
ดังต่อไปนี้
(สมพร วราวิทยศรี , 2539) คาศัพท์ คือ กลุ่มเสี ยงที่มีความหมาย แบ่งออกได้เป็ น
หลายประเภทขึ้ น อยู่กับ หลัก เกณฑ์ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป เช่ น แบ่ ง ตามรู ป ค าหรื อ แบ่ ง ตาม
ลักษณะการนาไปใช้เป็ นต้น
(ศิธร แสงธนู และ คิด พงษ์ทตั , 2541) ได้กล่าวสรุ ปว่าคาศัพท์คือกลุ่มเสี ยงกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้ว่าเป็ นคน สิ่ งของ อาการ หรื อ ลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
คาศัพท์เป็ นส่ วนหนึ่งของภาษา
2.7 ความสาคัญของคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
รัสเซล (Russell อ้างถึงใน ทัศนีย ์ พันธ์โยธาชาติ. 2534) ได้กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์
ว่า คาศัพท์เป็ นรากฐานของการเรี ยนวิชาต่างๆ เมื่อคนเราจะอ่าน พูด เขียน หรื อแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างดีตอ้ งเข้าใจคาศัพท์จึงจะสามารถเรี ยนรู ้เรื่ องอื่นๆได้
เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette. 1977) กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์ว่าการรู ้
ความหมายของคาศัพท์จะทาให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา สื่ อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างชัดเจน และทาให้เข้าใจมากขึ้น
วิลาสิ นี แก้ววรา (2550) กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์วา่ คาศัพท์ คือ สิ่ งที่ใช้เป็ นตัวกลาง
ในการสื่ อความหมาย ความรู ้ ความคิด ระหว่างหรื อเฉพาะบุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติต่างๆ
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาธิ การ (2547) กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์ว่าการ
เรี ยนรู ้คาศัพท์จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคา สามารถเรี ยงลาดับตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง ทั้ง
กล้าพูด กล้าอ่าน กล้าเขียน เพื่อให้เป็ นประโยคที่มนั่ ใจ
2.8 ความหมายของคาศัพท์
ฟรายส์ (Fries. 1972, อ้างถึงใน ดวงกมล คาเอี่ยม. 2540) กล่าวถึงความหมายของคาศัพท์วา่
หมายถึ ง ค าที่ มี ก ารประสมเสี ย ง ซึ่ งน ามาใช้เ ป็ นสิ่ ง เร้ า ให้ นึ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ เ คยผ่ า นมา
ประสบการณ์ที่ถูกกระตุน้ จากการประสมเสี ยงนั้น จะมีความหมายต่างกันหลายอย่าง แต่จะมีเพียง
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ประสบการณ์ เ ดี ย วที่ เ ด่ น กว่ า ดัง นั้ น ค าๆหนึ่ งอาจมี ห ลายความหมาย ซึ่ งข้อ ความที่ อ่ า นจะ
ประกอบด้วยความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ
2.8.1 Lexical Meaning คือ ความหมายตามตัวหนังสื อเฉพาะคา
2.8.2 Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง
2.8.3 Conextual Meaning คือ ความหมายตามข้อความที่ใช้
ศิ ธร แสงธนู และคิ ด พงศทัต (2514 อ้างถึ งใน จารุ ว รรณ อาพันกาญจน์.2541) ได้ให้
ความหมายของคาศัพท์ว่า ศัพท์คือกลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้ว่าเป็ นคน เป็ นสิ่ งของ
อาการ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้แบ่งความหมายออกเป็ น 4 นัยด้วยกัน คือ
2.8.4 Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม คาหนึ่งๆ มีความมหายหลายอย่าง
บางคาอาจใช้ในความหมายแตกต่างกันนับร้ อย ทาให้บางคนเข้าใจว่าความหมายที่ แตกต่างกัน
ออกไป หรื อความหมายที่ตนไม่ค่อยรู ้จกั นั้นเป็ น “สานวน” ของภาษา
2.8.5 Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยากรณ์ ศัพท์ประเภทนี้ เมื่ออยู่
ตามลาพังโดดๆ จะเดาความหมายได้ยาก เช่น S เมื่อไปอยูท่ า้ ยคานามบางจาพวก
2.8.6 Structural Meaningหมายถึง ความหมายที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่การ
เรี ยงลาดับคา
2.8.7 Social-Ciltural Meaningหมายถึง ความหมายของคาที่เปลี่ยนไปตามเสี ยงขึ้นลง ที่ผู ้
พูดเปล่งออกมาไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงที่มีพยางเดียว หรื อมากกว่า
2.9 ประเภทของคาศัพท์
ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2514 อ้างถึงใน จารุ วรรณ อาพันกาญจน์.2514) กล่าวว่า
คาศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.9.1 Content Word คือ คาที่เราอาจบอกความหมายได้ โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ ลับโครงสร้าง
หรื อพูดได้ว่า เป็ นคาที่มีความหมายตามพจนานุกรม เช่น box, pen daughter ฯลฯ อย่างไรก็ตามคา
ประเภทนี้อาจเปลี่ยนความหมายได้ เมื่ออยูใ่ นตาแหน่งที่ต่างกันในประโยค Content Word ได้แก่ คา
ประเภท Nouns, Verb, Adjectives, Adverbs
2.9.2 Function Word คือ คาที่ไม่มีความหมายแน่ นอน ส่ วนมากจะเปลี่ยนความหมายไป
ตามโครงสร้ าง คาประเภทนี้ ต้องสังเกตเห็ น ตัว อย่างการใช้ และฝึ กการใช้ใ นโครงสร้ างต่ า งๆ
โดยตรง Function Word ได้แก่ คาประเภท Articles, Prepositions, Personal Pronouns, Possessive,
Adjectives, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verb, One หรื อ Ones
สุ ไร พงศ์ทองเจริ ญ (2525, อ้างถึงใน ดวงกมล คาเอี่ยม, 2540) ได้แบ่งของคาศัพท์ออกเป็ น
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
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2.9.3 Passive Vocabulary คือ คาศัพท์ที่ให้รู้เฉพาะความหมายหรื อเกิดความเข้าใจเมื่อได้
ยิน
2.9.4 Active Vocabulary คื อ ค าศัพ ท์ที่ ส ามารถน าไปให้ ใ นการพู ด อ่ า น เขี ย น แต่ ง
ประโยคได้เป็ นอย่างดีและต้องเข้าใจความหมาย
2.10 นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
นิยามคาศัพท์เฉพาะ หมายถึง การอธิบายความหมายของคา กลุ่มคา ข้อความ หรื อ
ตัวแปรที่ศึกษาเพื่อสื่ อความหมายให้ตรงกันและครบถ้วน ในการให้คานิ ยามนั้น
จะเป็ นไปในทางเดี ย วกัน ควรให้นิ ย ามนั้น เป็ นค าย่อ หรื อ ค าสั้ น ๆ ที่ ใ ช้แ ทน
ข้อความยาวๆ ถ้าเขียนซ้ ากันบ่อยๆ จะทาให้เสี ยเวลาในการเขียน จึงจาเป็ นต้องย่อ
หรื อสั้นๆ แทน ซึ่งคาเหล่านี้จะต้องให้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังเช่นตัวอย่างความหมาย
เฉพาะเจาะจง ทั้ง 3 ประเภทดังนี้
2.10.1 คาศัพท์เฉพาะที่มีความหมายทัว่ ๆไป เช่น
2.10.1.1 การก้าวร้าว หมายถึง การกระทาที่รุนแรงผิดไปจากปกติ เป็ นการ
กระทาที่ทาให้ผอู ้ ื่นเจ็บปวด เสี ยหาย หรื อมุ่งทาร้ายผูอ้ ื่น
2.10.1.2 เกษตรกร หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบอาชีพในการทานา ทาไร่ ทาสวน
หรื อเลี้ยงสัตว์
2.10.2 คาศัพท์เฉพาะที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจมีความหมายไม่ใช่
ความหมาย ทัว่ ๆ ไป เช่น
2.10.2.1 โฮสต์ (Host) หมายถึง คนหรื อสัตว์ที่มีปรสิ ตอาศัยอยู่
2.10.2.2 ครู บริ หาร หมายถึง ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ และครู หวั หน้าหมวด
วิชา
2.10.3 คาศัพท์ที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม มีความหมายไม่ชดั เจน เข้าใจยาก เช่น
2.10.3.1 ความมุ่งหวัง (Aspiration)
2.10.3.2 ความเชื่อ แบบฝังใจ (Dogmatism)
2.11 ประเภทของคาศัพท์ เฉพาะ
โดยทัว่ ไปแล้วการให้นิยามศัพท์เฉพาะ อาจแบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
2.11.1 การนิยามแบบทัว่ ไป คือความหมายโดยทัว่ ไปอย่างกว้าง ๆ อาจให้
ความหมายตามทฤษฎี พจนานุกรม เป็ นการนิยามในรู ปมโนภาพซึ่ง ไม่รู้วา่ จะวัด
ได้โดยวิธีใด และใช้อะไรวัด เช่น
2.11.1.1 วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรู ปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรอง
และข้อเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว
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2.11.1.2 การตอบและการตรวจให้คะแนนวิธี 0-1 (Zero-one
method) หมายถึง วิธีการที่ให้เลือกตอบเฉพาะตัวเลือกที่ถูก จะให้คะแนน 0
คะแนนถ้าตอบผิด และให้คะแนน 1 คะแนนถ้าตอบถูก
2.11.2 การนิยามปฏิบตั ิการ (Operational definition) เป็ นนิยามที่สามารถนามา
ปฏิบตั ิได้จริ ง ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติน้ นั ๆ เช่น
2.11.2.1 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ของ
นักเรี ยนว่าชอบหรื อ ไม่ชอบ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ ซึ่งจะแสดงออกมาทางใดทางหนึ่ง วัดได้โดยแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้น ถ้าคนใดที่ได้คะแนนมากก็มีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ดีกว่าคนที่ได้คะแนน
น้อย
2.11.2.2 ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อพอใจที่
มีต่อวิทยาศาสตร์หรื อกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น สละเวลาให้กบั วิทยาศาสตร์
มากกว่าอย่างอื่น เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยความสมัครใจ

2.12 คาศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มกั ใช้ บ่อยในเอกสารใบขนขาเข้ า – ขาออก
VOCABULARY

MEANING

AGENT

ตัวแทน

ARRIVAL DATE

วันที่มาถึง

DECLARATION NO:

เลขที่ใบขน

DOCUMENT TYPE

ประเภทเอกสาร

NET WEIGHT

น้ าหนักสุ ทธิ

PACKAGE CODE

รหัสสิ นค้า

PACKING LIST

รายการบรรจุภณั ฑ์

RECEIVER

ผูร้ ับ

SHIPPER

ผูส้ ่ ง
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SHIP TO

จัดส่ งไปที่

SOLD TO

ขายให้กบั

TERM OF PAYMENT

เงื่อนไขการชาระเงิน

TOTAL GROSS WEIGHT

น้ าหนักรวม

TOTAL NUMBER OF CARTONS

จานวนกล่องทั้งหมด

TOTAL NUMBER OF PACKAGES

จานวนพัสดุท้งั หมด

TOTAL QUANTITY

ปริ มาณรวม

VENDER

ผูข้ าย

WEIGHT

น้ าหนัก

ตารางที่ 2.1 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั ใช้บ่อยในเอกสารใบขนขาเข้า – ขาออก
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ :

บริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด (UTAC Thai Limited)
237 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพฯ 10260

วันเวลำทำกำร : จันทร์ – ศุกร์ 8.00–17.45 น.
โทรศัพท์ :

02-714-5400 , 02-749-1680

โทรสำร :

02-398-715 , 02-749-2872

รู ปที่ 3.1 โลโก้สญ
ั ลักษณ์ของบริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้งั บริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด เป็ นบริ ษทั รับจ้ำงประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่ำงๆ
อำทิเช่น ตระกูล Memory, mixed-signal/RF และ Analog & Logic มีโรงงำนสำขำต่ำงๆ อยูท่ ี่
ประเทศสิ งคโปร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน และประเทศไทย มีสำนักงำนขำยตั้งอยูใ่ นเมืองใหญ่ทวั่ โลก
ความเป็ นมาบริษัท
• เริ่ มก่อตั้งเมื่อ 18 มิถุนำยน 2516 ในนำม “เอ็น เอส กำรไฟฟ้ำ จำกัด”
• 17 ตุลำคม 2523 เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “เนชัน่ แนล เซมิคอนดัคเตอร์
กรุ งเทพฯ จำกัด”
• 25 มิถุนำยน 2536 เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั “เอ็น เอส อีเล็คโทรนิคส์
กรุ งเทพฯ (1993) จำกัด
• 5 ตุลำคม 2549 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “บริ ษทั ยูแทคไทย จำกัด” โดยมี
UTAC Holding Ltd. หรื อ UTAC Group เป็ นผูถ้ ือหุน้ ขั้นสู งสุ ด
U = Unity เอกภาพเป็ นหนึ่งเดียว
• ทำงำนร่ วมกันด้วยควำมมุ่งมัน่ โดยมีทศั นคติที่วำ่ “ทำได้” เพื่อให้ประสบ
ควำมสำเร็ จตำมเป้ำหมำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Work together with passion and
“can do” attitude toward accomplishing goals innovatively)
• ร่ วมมือกันทำงำนให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ มแรก (Collaborate to do things rings the
first time)
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T = Trust เชื่ อถือไว้วางใจได้
• สร้ำงควำมเชื่อถือและไว้วำงใจโดยยึดกำรทำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตใน
ทุกๆสิ่ งที่เรำทำ (Establish trust and credibility by exercising honesty in all
things we do.)
• ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และขั้นตอนที่กำหนด
(Compliance to applicable laws , regulations , policies & procedures)
A = Accountability ภาระรับผิดชอบ
• มีควำมเป็ นเจ้ำของและรับผิดชอบในทุกสิ่ งที่ทำ (Take ownership and
responsibility for own actions.)
• รักษำคำมัน่ สัญญำ (Deliver on commitment)
C = Communication การสื่ อสาร
• สื่ อสำรอย่ำงเปิ ดเผยและจริ งใจ (Practice open and honest communication.)
• ส่ งเสริ มให้มีกำรให้ขอ้ มูลและตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงยรรยำกำศ
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจในกำรทำงำนทัว่ ทั้งองค์กร (Encourage constructive
feedback and build trust throughout the company.)

14

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร

Boonchai J.
Vice President
Finance and
Accounting

รู ปที่ 3.3 รู ปแบบกำรบริ หำรขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย

น.ส.ปี ยนุช โตคลองตัน
รหัสนักศึกษำ 5904500079
ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำแผนก Legal (กฎหมำย) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่แก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ
และขำออก
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งำนที่ได้รับมอบหมำย 1. ตรวจสอบและแก้ไขเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ – ขำออก
2. ขอคัดหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่กรมพัฒนำกำรธุรกิจกำรค้ำ DBD
3. จัดเตรี ยมเอกสำรต่ำงๆ เช่น หนังสื อรับรอง, คำดข้อควำมลงในสำเนำ
บัตรของผูบ้ ริ หำร, ภพ.20 , ภ.ค.09 , พค 0401
4. แก้ไขบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5)
5. แปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษ เช่น หนังสื อรับรอง , บอจ.2 , บอจ.3 ,
บอจ.5 , Articles of association , งบกำรเงิน
6. จัดทำหนังสื อมอบอำนำจของบริ ษทั
7. จัดทำสัญญำเงินค้ ำประกัน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

คุณเพ็ญแข ธิติปรำกำรวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้ำแผนกกฎหมำย
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2. คุณกำญจนำ แสงศรี จนั ทร์ ตำแหน่ง พนักงำนฝ่ ำยกฎหมำย

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิบตั ิงำนนักศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบตั ิงำนนับตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหำคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการทางาน
1. กำหนดหัวข้อโครงงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรจัดทำโครงงำน
2. ค้นคว้ำหำข้อมูลในกำรทำรู ปเล่มโครงงำน
3. จัดทำโครงงำนโดยนำข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงำน
4. นำเสนอรู ปเล่มโครงงำนให้กบั อำจำรย์ เพื่อตรวจสอบ รับฟังควำมคิดเห็น และ
นำไปแก้ไขเพือ่ ให้ได้รูปเล่มโครงงำนที่มีประสิ ทธิภำพที่สุด
5. ส่ งรู ปเล่มโครงงำน จัดเตรี ยมควำมพร้อมของเอกสำร และนำเสนอโครงงำน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
• คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• เครื่ องถ่ำยเอกสำร
• อุปกรณ์เครื่ องเขียน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• PDF –Viewer
3.8.3อื่นๆ
• Dictionary
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในแผนกกฎหมาย (Legal) ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด ทาง
ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนขาเข้า – ขาออก” โดยโครงงาน
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
4.1 ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
4.2 รู ปแบบของเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
4.3 คาศัพท์ที่ใช้ในเอกสารแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
4.1 ขั้นตอนการแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้ า – ขาออกอย่างละเอียด
ในการปฏิบตั ิงานในแผนกกฎหมาย มีหน้าที่ในการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้าและขา
ออกให้ถูกต้องและจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับยืน่ แก้ไขใบขนสิ นค้าต่อกรมศุลกากร
4.1.1 เมื่อมีการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้าทางแผนก Traffic (แผนกที่จดั ทาใบขนขาเข้า) จะ
ส่ งแบบร่ างกระดาษหัวจดหมายมาให้แก้ไข โดยในตัวอย่างนี้จะแก้ไขน้ าหนักในรายการที่ 1 และ
แก้ไขเลขบัญชีสินค้าในรายการที่ 2 ดังนี้

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างกระดาษหัวจดหมายใบขนขาเข้า
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4.1.2 เข้า Folder ของบริ ษทั ชื่อ รายการจดหมายออก 19

รู ปที่ 4.2 Folder เอกสารของบริ ษทั
4.1.3 กดเลือก sheet ของแผนกขาเข้า (Traffic) และกรอกข้อมูลลงในช่อง เลขที่, จดหมาย
ถึง, เรื่ อง, ลงวันที่, USER, Remark โดยดูจากเอกสารหัวจดหมาย ของใบขนขาเข้า

รู ปที่ 4.3 Sheet ของแผนกขาเข้า
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4.1.4 ทาการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้าดังนี้
โดยการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้าจะมีท้งั หมด 8 หมายเลขที่ตอ้ งแก้ไขและเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
ดังนี้

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ตอ้ งแก้ไข
• หมายเลข 1 = นาเลขหัวจดหมายที่รันใน Sheet Traffic มากรอก จะเป็ น UTL-TRCUSTOMS-19-012
• หมายเลข 2 = ลงวันที่ที่ทาการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า
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• หมายเลข 3 = กรอกหมายเลขบัญชีสินค้าขอแก้ไขเป็ นรายการที่ 1 โดยดูจากหมายเลข
1 จะเป็ นเลข 5434574315 ดังรู ปภาพ
• หมายเลข 4 = กรอกปริ มาณของสิ นค้าขอแก้ไขเป็ นรายการที่ 1 โดยดูจากหมายเลข 2
จะเป็ น 4,062 ดังรู ปภาพ
• หมายเลข 5 = กรอก FOB ราคาของ (USD) ขอแก้ไขเป็ นรายการที่ 1 โดยดูจาก
หมายเลข 3 จะเป็ น 1,092.68 ดังรู ปภาพ
• หมายเลข 6 = กรอก CIF(บาท) ขอแก้ไขเป็ นรายการที่ 1 โดยดูจากหมายเลข 4 จะเป็ น
35,896.98 ดังรู ปภาพ
• หมายเลข 7 = กรอกน้ าหนัก ขอแก้ไขเป็ นรายการที่ 1 โดยดูจากหมายเลข 5 จะเป็ น
0.336 KGM ดังรู ปภาพ

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า
• หมายเลข 8 = กรอกชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจใส่ ลงไป
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4.1.5 เมื่อมีการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาออกทางแผนก Shipping (แผนกที่จดั ทาใบขนขาออก) จะส่ ง
แบบร่ างกระดาษหัวจดหมายมาให้แก้ไข ดังรู ปภาพต่อไปนี้

รู ปที่ 4.6 กระดาษหัวจดหมายใบขนขาออก
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4.1.6 เข้า Folder ของบริ ษทั ชื่อ รายการจดหมายออก 19

รู ปที่ 4.7 Folder เอกสารของบริ ษทั
4.1.7 กดเลือก sheet ของแผนกขาออก (Shipping) และกรอกข้อมูลลงในช่อง เลขที่ (รัน
หมายเลขจากบรรทัดด้านบนลงมา), จดหมายถึง, เรื่ อง, ลงวันที่, USER, Remark โดยดูจากเอกสาร
หัวจดหมาย ของใบขนขาออก

รู ปที่ 4.8 Sheet ของแผนกขาออก
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4.1.8 ทาการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกดังนี้
โดยการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาออกจะมีท้งั หมด 6 หมายเลขที่ตอ้ งแก้ไขและเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
ดังนี้

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างเอกสารหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาออกที่ตอ้ งแก้ไข
• หมายเลข 1 = นาเลขหัวจดหมายที่รันใน Sheet Shipping มากรอก จะเป็ น UTL-SHPCUSTOMS-19-011
• หมายเลข 2 = ลงวันที่ที่ทาการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาออก
• หมายเลข 3 = ดูรายการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาออกว่าต้องแก้ไขรายการที่เท่าไหร่
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• หมายเลข 4 = กรอกเลขบัญชีสินค้า (Commercial invoice) ของใบขนสิ นค้าขาออกโดยดู
จากเอกสารสาเนาบัญชีสินค้าหมายเลข 1 จะเป็ นเลข 2019-AAW-02-G003
• หมายเลข 5 = แก้ไขเป็ น DICE, Model : BMSP
• หมายเลข 12 = กรอกชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจใส่ ลงไป

4.2 รูปแบบเอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้ า – ขาออก
เอกสารสาคัญที่ใช้ในการแก้ไขใบขนสิ นค้าเพื่อยืน่ ต่อกรมศุลกากรคือเอกสารที่ตวั แทนส่ ง
ของหรื อตัวแทนออกของได้ส่งสิ นค้าที่มีความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล, พิมพ์ชนิดสิ นค้าผิด,
ปริ มาณสิ นค้าไม่ตรงตามสิ นค้าจริ ง ถือเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งที่จาเป็ นในการยืน่ เพื่อให้ทางกรม
ศุลกากรพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบซึ่งเอกสารสาคัญที่ใช้ในการแก้ไขใบขนสิ นค้านั้น ประกอบ
ไปด้วย ดังนี้
• เอกสารหัวจดหมายของใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
• ใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก ฉบับที่มีการแก้ไขฉบับเดิม
• เอกสารบัญชีสินค้า (Commercial Invoice)
• เอกสารแสดงหี บห่ อ (Packing list)
• ใบตราส่ ง
• เอกสารการรับเข้าคลัง
• รู ปถ่ายสิ นค้าจริ ง
• หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดข้อความ
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
• บัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ พร้อมคาดข้อความ

26
4.2.1 กระดาษหัวจดหมายของใบขนสินค้าขาเข้ า
เอกสารหัวจดหมายของใบขนขาเข้า

รู ปที่ 4.10 แสดงตัวอย่างกระดาษหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาเข้า
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4.2.2 ใบขนสินค้าขาเข้ า
ตัวอย่างใบขนสิ นค้าขาเข้า

รู ปที่ 4.11 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิมที่ผิด

รู ปที่ 4.12 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิมที่ถูก
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4.2.3 เอกสารบัญชีสินค้า (Commercial Invoice)
ตัวอย่างเอกสารบัญชีราคาสิ นค้าใบขนสิ นค้าขาเข้า มี 3 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น ฉบับที่ 1
ถูกต้อง ฉบับที่ 2 ผิด และฉบับที่ 3 แก้ไข ดังนี้

รู ปที่ 4.13 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 1
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รู ปที่ 4.14 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 2

30

รู ปที่ 4.15 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า ฉบับที่ 3
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4.2.4 สาเนาใบตราส่ ง (Airway Bill)
แสดงตัวอย่างใบตราส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้า (Airway Bill)

รู ปที่ 4.16 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (Airway Bill) จากสายการบิน Thai Airway
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รู ปที่ 4.17 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (Airway Bill) จากบริ ษทั KWE
4.2.5 เอกสารการรับเข้ าคลัง
เอกสารการรับเข้าคลังจะเป็ นโปรแกรมของทางบริ ษทั มีรูปภาพดังนี้

รู ปที่ 4.18 แสดงตัวอย่างเอกสารการรับเข้าคลังโดยเป็ นโปรแกรมของบริ ษทั
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4.2.6 รูปถ่ ายสินค้าจริง
รู ปถ่ายสิ นค้าจริ งคือรู ปถ่ายที่ทางบริ ษทั ได้นาเข้ามาแล้วเกิดความผิดพลาดจึงต้องถ่ายรู ปเป็ น
หลักฐาน

รู ปที่ 4.19 แสดงตัวอย่างเอกสารรู ปถ่ายสิ นค้าจริ ง
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4.2.7 จดหมายจากบริษัท KWE
จดหมายจากบริ ษทั KWE คือ จดหมายที่ทางบริ ษทั KWE อธิบายเรื่ องใบขนที่เกิดความผิดพลาด
โดยระบุวา่ ผิดพลาดตรงไหน และขอโทษบริ ษทั เรา

รู ปที่ 4.20 แสดงตัวอย่างเอกสารจดหมายจากบริ ษทั KWE
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4.2.8 หนังสื อรับรองบริษัทของใบขนสิ นค้าขาเข้ า
หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดข้อความว่า ใช้สาหรับแก้ไขใบขน
สิ นค้าขาเข้า ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด เท่านั้น มีจานวน 5 แผ่น
ตัวอย่างหนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมคาดข้อความ

รู ปที่ 4.21 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 1
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รู ปที่ 4.22 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 2

รู ปที่ 4.23 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 3
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รู ปที่ 4.24 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 4

รู ปที่ 4.25 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 5
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4.2.9 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20) ของใบขนสิ นค้าขาเข้ า
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือใบแสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากร
ออกให้บริ ษทั และจาเป็ นต้องยืน่ ให้กรมศุลกากรในการแก้ไขใบขน พร้อมคาดข้อความว่า
ใช้สาหรับแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด เท่านั้น และทางบริ ษทั
ยูแทคไทย มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา
ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ทั้ง 3 สาขา

รู ปที่ 4.26 เอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20)สานักงานใหญ่

รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20) สาขาที่ 1
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รู ปที่ 4.28 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 2
4.2.10 บัตรประชาชนผู้มีอานาจ
แบบฟอร์มตัวอย่างบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจของใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมคาดข้อความ

รู ปที่ 4.29 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ
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4.2.11 กระดาษหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาออก
ตัวอย่างเอกสารการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาออก

รู ปที่ 4.30 แสดงตัวอย่างเอกสารกระดาษหัวจดหมายใบขนสิ นค้าขาออก
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4.2.12 ใบขนสินค้าขาออกฉบับเดิม
แบบฟอร์มใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิม

รู ปที่ 4.31 แสดงตัวอย่างเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกฉบับเดิม
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4.2.13 บัญชีราคาสิ นค้า (Commercial Invoice)
ตัวอย่างใบบัญชีราคาสิ นค้าใบขนสิ นค้าขาออก ( Commercial Invoice)

รู ปที่ 4.32 แสดงตัวอย่างเอกสารใบบัญชีราคาสิ นค้า (Commercial Invoice)
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4.2.14 ใบแสดงหีบห่ อ (Packing list)
แบบฟอร์มตัวอย่างใบแสดงหีบห่อใบขนสิ นค้าขาออก (Packing list)

รู ปที่ 4.33 แสดงตัวอย่างเอกสารใบแสดงหีบห่อ (Packing list)
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4.2.15 ใบตราส่ ง (DHL HAWB)
แบบฟอร์มแสดงตัวอย่างใบตราส่ งใบขนสิ นค้าขาออก (DHL HAWB)

รู ปที่ 4.34 แสดงตัวอย่างเอกสารใบตราส่ ง (DHL HAWB)
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4.2.16 หนังสื อรับรองบริษทั ของใบขนสินค้าขาออก
หนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดข้อความว่า ใช้สาหรับแก้ไขใบขน
สิ นค้าขาออก ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด เท่านั้น มีจานวน 5 แผ่น
ตัวอย่างหนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมคาดข้อความ

รู ปที่ 4.35 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 1
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รู ปที่ 4.36 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 2

รู ปที่ 4.37 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 3
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รู ปที่ 4.38 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 4

รู ปที่ 4.39 แสดงตัวอย่างเอกสารหนังสื อรับรองบริ ษทั แผ่นที่ 5
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4.2.17 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20) ใบขนสิ นค้าขาออก
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือใบแสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากร
ออกให้บริ ษทั และจาเป็ นต้องยืน่ ให้กรมศุลกากรในการแก้ไขใบขน พร้อมคาดข้อความว่า
ใช้สาหรับแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า ของบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด เท่านั้น และทางบริ ษทั
ยูแทคไทย มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา
ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ทั้ง 3 สาขา

รู ปที่ 4.40 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สานักงานใหญ่

รู ปที่ 4.41 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 1
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รู ปที่ 4.42 ตัวอย่างใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาที่ 2
4.2.18 บัตรประชาชนผู้มีอานาจ
แบบฟอร์มตัวอย่างบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจของใบขนสิ นค้าขาออกพร้อมคาดข้อความ

รู ปที่ 4.43 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มบัตรประชาชนผูม้ ีอานาจ
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4.3 คาศัพท์ ที่ใช้ ในเอกสารแก้ไขใบขนขาเข้า – ขาออก
-AVOCABULARY

MEANING

ABSORBENT SHEET

แผ่นซึมซับ

ACCOUNLING INFORMATION

ข้อมูลที่น่าสนใจ

A CLAIM OF DAMAGED

การเรี ยกร้องความเสี ยหาย

ADMINISTRATION

การบริ หาร

AGENT

ตัวแทน

ARRIVAL DATE

วันที่มาถึง

ACCEPT

ยอมรับ

ACCORDING TO THE LIST

ตามรายการ

ACTUAL WEIGHT

น้ าหนักจริ ง

ADDRESS

รายการที่อยู่

AEO NO :

องค์การศุลกากรโลก

AFFAVIT

หนังสื อรับรอง

AIRPORT OF DESTINATION

สนามบินปลายทาง

AIRPORT TO DEPARTURE

เดินทางออกไปยังสนามบิน

APOLOGIZE

ขอโทษ

APPROVAL

อนุมตั ิ

ARCHIVE

เก็บ

ATTACHED

แนบ

AUTHORITY

เจ้าหน้าที่/ผูม้ ีอานาจ

AUTHORIZATION

การอนุญาต

AUTHORIZED SIGNATURE

ผูร้ ับมอบอานาจ

ตารางที่ 4.1 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร A
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-BVOCABULARY

MEANING

BATCH NO.
ชุดที่
BE AWARE
ข้อควรทราบ
BEST REGURDS
ขอแสดงความนับถือ
BILL TO ACCOUNT
เรี ยกเก็บเงินไปยังบัญชี
BOOK NO.
เล่มที่
BROKEN
แตก
BURLAP WRAPPED
ห่อด้วยผ้าใบ
BUSINESS
ธุรกิจ
BUYER NAME
ชื่อผูซ้ ้ือ
ตารางที่ 4.2แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร B
-CVOCABULARY
CARDBOARD BOX
CARGO IRREGULARITY / DAMAGE
REPORT
CARRIER
CASES
CARTON DRUM
CERAMIC SUBSTRATE
CERTIFICATE/CERTIFY/CERTIFIED
CERTIFICATIONS
CHARGEABLE WEIGHT
CLAIM VALUE
CLAUSSES
CLOSING DATE , CUT OFF DATE
CLOTH WRAPPED

MEANING
กล่องกระดาษ
ใบรายงานสิ นค้าชารุ ดและเสี ยหาย
ผูใ้ ห้บริ การ
กรณี
ถังกระดาษ
แผ่นเซรามิกปริ้ นลายวงจรพิมพ์หน้า
เดี่ยว
หนังสื อสาคัญ/ใบสาคัญ
การรับรองเป็ นหลักฐาน
น้ าหนักที่คิดค่าใช้จ่าย
มูลค่าการเรี ยกร้อง
ข้อ
วันที่ตอ้ งคืนตูส้ ิ นค้าหากสิ นค้าหากสิ นค้า
ไปส่ งที่ท่าเรื อไม่ทนั กาหนดนี้
ห่อด้วยผ้ากระสอบ
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COMMITTEE
COMMERCIAL INVOICE
COMMERCIAL REGISTRATION
COMMODITIES MARKS
COMMODITY LINE NO.
COMPANY
COMPANY AND PARTNERSHIP
REGISTRATION OFFICE
CONDITION CONTENTS OF INNER
PACKING
CONDITION OF OUTTER PACKAGING
CONDITION OF SALES
CONSIDERATION
CONSIGNEE NAME
CONTACT
CONTAINER
CONTAINER REPLACED
CONTENT
CONTENT AS PER AWB
CONTENT INDICATED
CORDED
CORRECTIVE ACTION DETAIL
CORRESPONDING TO
CORRUGATED DIVIDERS
COUNTRY
CRUSHED
CURRENCY
CURRENCY CONVERSATION RATES
CUSHIONS WITH CRUSHED PAPER
CUSHIONS WITH STYROFOAM

กรรมการ
ใบวางบิล
ใบสาคัญแสดงการจดทะบียนห้าง
หุน้ ส่ วนบริ ษทั
เครื่ องหมายการค้า
หมายเลขสิ นค้าโภคภัณฑ์
บริ ษทั
สานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
ลักษณะของการบรรจุภายใน
ลักษณะของหีบห่อภายนอก
เงื่อนไขการขาย
การพิจารณา
ชื่อผูร้ ับสิ นค้า
ติดต่อ
ภาชนะที่บรรจุ
เปลี่ยนหีบห่อใหม่
รายการ
ชนิดสิ่ งของตามใบตราส่ งสิ นค้า
ข้อแนะนาบรรจุภณั ฑ์
มัดด้วยเชือก
รายละเอียดการดาเนินการแก้ไข
ตรงกับวัน
มีกระดาษลูกฟูกกั้น
ประเทศ
บุบเข้าไป
เงินตรา
อัตราการแปลงสกุลเงิน
รองด้วยเศษกระดาษ
รองด้วยเศษโฟม
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CUSTOM CLEARANCE
พิธีการศุลกากร
CUST ORDER NO.
หมายเลขการสัง่ ซื้อ
CUSTOMER
ลูกค้า
CUSTOMER WEIGHT
น้ าหนักของลูกค้า
ตารางที่ 4.3 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร C

-DVOCABULARY
DATE
DAMAGE CONDITION
DAMAGE COST
DAMAGED BEFORE ARRIVAL IN BKK
DAMAGED BEFORE ARRIVAL IN DMK
DAMAGE DISCOVERED
DAMAGED PACKAGE IN CASE INNER
CONTENTS OR ITEM LOSS
DAMADED ON DELIVERY
DAMP
DETAILS OF CARGO IRREGULARITY
DIMENSIONS
DIVERTION
DECLARATION ACCEPTED
DECLARATION NO:
DECLARED VALUE FOR CUSTOMS
DELIVERY ORDER
DEPARTMENT OF BUSINESS
DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF PROVINCIAL
ADMINISTRATION
DESCRIPTION

MEANING
วันที่
สภาพความเสี ยหาย
ค่าใช้จ่ายที่เสี ยหาย
สิ นค้าเสี ยหายก่อนมาถึงกรุ งเทพ
สิ นค้าเสี ยหายก่อนมาถึงดอนเมือง
จุดที่พบความเสี ยหาย
ในหีบห่อที่เสี ยหายมีของขาดหายไป
สิ นค้าเสี ยหายขณะส่ งมอบ
ชื้น
รายละเอียดสิ นค้าชารุ ดและเสี ยหาย
ขนาด
นันทนาการ
ประกาศยอมรับ
เลขที่ใบขน
ประกาศมูลค่าศุลกากร
การจัดส่ งคาสัง่ ซื้อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการปกครอง
ลักษณะ
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DESCRIPTION OF DISCREPANCY
คาอธิบายของความคลาดเคลื่อน
DESCRIPTION OF MATERIAL
รายละเอียดของวัสดุ
DESTINATION
ปลายทาง
DEVICE
เครื่ อง
DOCUMENT NO.
เอกสารเลขที่
DOCUMENT TYPE
ประเภทเอกสาร
DUTY AND TAX ACCOUNT
บัญชีภาษีและภาษี
ตารางที่ 4.4แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร D

-EVOCABULARY
MEANING
ESTABLISH NO:
รหัสคลัง
EVIDENCE
หลักฐาน
EXPORT TAX INCENTIVE
ภาษีส่งออก
EXPIRY DATE
วันหมดอายุ
EXTRA CHARGES
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตารางที่ 4.5 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร E
-FVOCABULARY
FLIGHT NUMBER
FORWARDING AGENT
FOLLOWS
FOR CARRIER'S USE ONLY AT
DESTINATION
FOUND ITEM SHOTAGE AFTER
COMPARE WITH INVOICE
FOUND SPACE AVARLABLE FOR
MISSING ITEMS
FREE ZONE CARGO PERMIT

MEANING
หมายเลขเที่ยวบิน
ตัวแทนส่ งต่อ
ดังนี้
สาหรับผูใ้ ห้บริ การใช้เฉพาะที่ปลายทาง
เท่านั้น
ได้ตรวจสอบกับใบรายการสิ นค้าพบว่ามี
สิ นค้าที่หายไป
พบว่ามีเนื้อที่วา่ งในหีบห่อใกล้เคียงจานวน
ของสิ นค้าหายไป
ใบอนุญาตขนส่ งสิ นค้าเขตปลอดอากร
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FROM

จาก
ตารางที่ 4.6 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร F
-GVOCABULARY

GIVEN ON
GOODS LOADED
GOVERMENT
GRAND TOTAL
GROSS WEIGHT

MEANING

ลงวันที่
โหลดสิ นค้าแล้ว
รัฐบาล
รวมทั้งหมด
น้ าหนักรวม
ตารางที่ 4.7 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร G
-H-

VOCABULARY
MEANING
HAVE REGISTERED THEIR MARRIAGE ได้จดทะเบียนสมรส
HANDLING INFORMATION
การจัดการข้อมูล
HEAD OFFICE
สานักงานแห่งใหญ่
HEREBY
ด้วยประการฉะนี้
HEREIN IDENTIFIED
ที่ระบุในที่น้ ี
HAWB NO:
เลขที่ใบตราส่ งสิ นค้า
HOLD FOR INSURANCE SETTLEMENT ถือประกันความ
HOLD PAYMENT
ระงับการชาระเงิน
ตารางที่ 4.8 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร H
-IVOCABULARY
IDENTIFICATION NO.
IMPOSSIBLE AS CONTENTS
COMPLETELY DESTROYED
INDIVIDUAL
INSTRUCTION

MEANING
เลขประจาตัวประชาชน
ไม่สามารถทาได้เนื่องจากสิ่ งของภายใน
เสี ยหายหมด
แยกเป็ นกล่องย่อย
คาแนะนา
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INTRUMENTS
เครื่ องมือ
ISSUED BY
ออกโดย
INCORPORATED
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น
INSURANCE
ประกันภัย
INSURANCE VALUE
มูลค่าการประกัน
INVOICE DATE
วันที่ในใบสัง่ ของ
INVOICE NUMBER
เลขใบสัง่ ของ
INVOICE RECIPIENT
ผูร้ ับใบแจ้งหนี้
INTEGRATED CIRCUIT
วงจรรวม
ตารางที่ 4.9 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร I
-LVOCABULARY
MEANING
LASTEST DATA UPDATE
ข้อมูลล่าสุ ด
LEAD TYPE
ประเภทตะกัว่
LICENSE NO.
ใบอนุญาตเลขที่
LIMITATIONS
ข้อจากัด
LICENSE TYPE
ประเภทใบอนุญาต
LOCAL REGISTRAR
นายทะเบียนท้องที่
LOCATED AT
ที่ต้งั
LOGISTIC COST 10%
ค่าขนส่ ง 10%
LOSS SHIPMENT
สู ญหาย
ตารางที่ 4.10 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร L
-MVOCABULARY

MEANING
MAWB NO:
เลขที่ใบตราส่ งสิ นค้า
MANAGING PARTNER
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
MARKETING
การตลาด
ตารางที่ 4.11 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร M
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-NVOCABULARY
MEANING
NATURE OF GOOD
ชนิดของสิ นค้า
NET SALES PRICE
ราคาขายสุ ทธิ
NET WEIGHT
น้ าหนักสุ ทธิ
NO DAMAGE CAN BE OBSERVED
ไม่สามารถระบุความเสี ยหาย
NON-NEGOTIABLE
เจรจาไม่ได้
NUMBER OF BOX
จานวนกล่อง
NUMBER OF PACKAGE
จานวนหีบห่อสิ นค้า
ตารางที่ 4.12 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร N
-OVOCABULARY

MEANING

OFFICER
เจ้าหน้าที่
OFFICIAL EMBLEM
ตราประทับทางการ/ตราประทับครุ ฑ
OFFICIAL SEAL AFFIXED
ประทับตราสาคัญ
OPTIONAL SHIPPING INFORMAYION ข้อมูลการจัดส่ งสิ นค้าเพิ่มเติม
ORDINARY TYPE
ประเภทสามัญ
ORDER POLICY
นโยบายเกี่ยวกับการสัง่ ของ
ORIGIN
เมืองต้นทาง
ORIGINAL WRAPPING
เปลี่ยนหีบห่อใหม่
ตารางที่ 4.13 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร O
-PVOCABULARY
PACKAGE CODE
PACKING DETAILS
PACKING LIST
PAGE
PARTICULARS
PAYMENT TERM

MEANING
รหัสสิ นค้า
รายละเอียนของบรรจุภณั ฑ์
รายการบรรจุภณั ฑ์
หน้าที่
รายการ
เงื่อนไขการชาระเงิน
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PENDING DELIVELY
รอการส่ งมอบ
PERMIT / LICENCE NO :
เลขที่ใบอนุญาต
PIECE
ชิ้น
PLASTIC BAG
ถุงพลาสติก
PLASTIC BOX
กล่องพลาสติก
POINT OF LOADING
สถานีตน้ ทางการบรรทุก
POINT OF UNLOADING
สถานีปลายทางการบรรทุก
POWER OF ATTORNEY
หนังสื อมอบอานาจ
PREPAID
ชาระเงินล่วงหน้า
PRIVILEGE TYPE
ประเภทของสิ ทธิ์
PRIVILEGE VALID FROM
สิ ทธิ์ใช้ไดตั้งแต่
PRIVILEGE VALID UNTILL
สิ ทธิ์ใช้ได้จนถึง
PRODUCT
ผลิตภัณฑ์
PRODUCT CODE
รหัสสิ นค้า
PRODUCT NAME
ชื่อสิ นค้า
PROVIDE CREDIT NOTE FROM TO
ให้ใบลดหนี้จากผูส้ ่ ง
SHIPPER
PURPOSE
วัตถุที่ประสงค์
ตารางที่ 4.14 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร P
-QVOCABULARY

MEANING

QUANTITY
ปริ มาณ
QUANTITY REJECT
ปริ มาณที่ปฏิเสธ
QTY DAMAGE
จานวนความเสี ยหาย
QTY SHIPMENT
จานวนการจัดส่ ง
ตารางที่ 4.15 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร Q
-RVOCABULARY
REASON FOR EXPORT

MEANING
เหตุผลในการส่ งออก
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RECEIVER
ผูร้ ับ
REFERENCE
การอ้างอิง
REGISTERED CAPITAL
ทุนจดทะเบียน
REGISTRAR
นายทะเบียน
REGISTRATION NO.
เลขทะเบียนที่
REGULATIONS
กฎระเบียบ
REMITTANCE ADDRESS
ที่อยูก่ ารส่ งเงิน
REPLACE
แทนที่
REPORT
รายงาน
RESOLD
ขายต่อ
REQUESTED
ร้องขอ/ยืน่ คาร้อง
REQUESTED FLIGHT DATE
เทียวบินที่ร้องขอ
REQUESTING APPROVAL
ขออนุมตั ิ
REQUIRE INSURANCE CLAIM
การเคลมประกัน
RETURN TO SHIPPER
กลับไปที่ผสู ้ ่ ง
ROUNDED TO 6TH DECIMAL
ปัดเศษเป็ นทศนิยมลาดับที่ 6
ตารางที่ 4.16 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร R
-SVOCABULARY
SUMMARY OF SHIPMENT OUT
SENDER
SERIAL NO.
SHIP FROM
SHIPMENT NUMBER
SHIPMENT SHIPPED
SHIPPER
SHIPPING TYPE
SHIP TO
SHOCK WATCH ALERT
SIGNATURE

MEANING
สรุ ปการจัดส่ งออก
ผูส้ ่ ง
ลาดับที่
ส่ งจาก
ส่ งสิ นค้าเลขที่
จัดส่ งสิ นค้า
ผูส้ ่ ง
ประเภทการจัดส่ งสิ นค้า
จัดส่ งไปที่
เครื่ องหมายแสดงการกระแทก
ลงลายมือชื่อ
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SIGNATURE OF APPLICANTS
ลายมือชื่อผูร้ ้องขอจดทะเบียน
SIGNATURE OF WITNESSES
ลายมือชื่อพยาน
SIGNED
ลายเซ็น
SOLD TO
ขายให้กบั
STANDARD
มาตรฐาน
STUFFING
การบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
SUBCONTRACTOR
ผูร้ ับเหมา
ตารางที่ 4.17 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร S
-TVOCABULARY
TAX INCENTIVES
TERM
TERM OF PAYMENT
THIS SIDE UP
TIP TELL ACTIVATED
TOTAL COLLECT
TOTAL GROSS WEIGHT
TOTAL NUMBER OF CARTONS
TOTAL NUMBER OF PACKAGES
TOTAL OTHER CHARGES DUE AGENT
TOTAL OTHER CHARGES DUE CAMER
TOTAL PC/WT AS PER DOCUMENT
TOTAL PC/WT ONHAND AFTER REWEIGHT
TOTAL PREPAID
TRANSFERRED
TRANSFERRED FROM
TRANSFERRED TO
TRUCK MANIFEST NO:
TYPE

MEANING
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
เงื่อนไข
เงื่อนไขการชาระเงิน
ตั้งตามลูกศร
เครื่ องหมายแสดงการเคลื่อนไหว
รวบรวมทั้งหมด
น้ าหนักรวม
จานวนกล่องทั้งหมด
จานวนหีบห่อสิ นค้าทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดจากตัวแทน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดจากผูเ้ ช่า
จานวนชิ้นและน้ าหนักตามเอกสารอ้างอิง
จานวนชิ้นและน้ าหนักภายหลังการ
ตรวจสอบ
จ่ายล่วงหน้าทั้งหมด
โอน
มาจาก
ไปที่
เลขที่บญั ชีรถบรรทุก
ประเภท
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TYPE OF INNER PACING
ชนิดของการบรรจุภายใน
TYPE MATERIAL OF OUTER
ชนิดวัสดุของหีบห่อภายนอก
ตารางที่ 4.18 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร T
-UVOCABULARY
MEANING
UNDER THE CIVIL
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
UNIT GROSS WEIGHT
หน่วยน้ าหนักรวม
UNIT NET WEIGHT
หน่วยน้ าหนักสุ ทธิ
UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย
ตารางที่ 4.19 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร U
-VVOCABULARY
MEANING
VALUATION CHARGE
ราคาประเมิน
VENDER
ผูข้ าย
VERIFIED
การตรวจสอบ
VOLUMETRIC WEIGHT
น้ าหนักปริ มาตร
ตารางที่ 4.20 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร V

-WVOCABULARY
MEANING
WARRANTY
การประกัน
WEIGHT
น้ าหนัก
WITHHOLDING TAX TOTAL
ไม่รวมภาษี
WOODEN CASE
ลังไม้
ตารางที่ 4.21 แสดงคาศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอักษร W
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บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงงานเสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้นผลที่ได้รับคือ บุคลากรในองค์กร
หรื อนักศึกษาที่เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด สามารถนาขั้นตอน
การแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก รู ปแบบของเอกสารและคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การแปลเอกสารใบขนสิ นค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผจู ้ ดั ทาได้กาหนดไว้ต้งั แต่เริ่ มดาเนินโครงงานอย่างครบถ้วน
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน
การแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออกนั้น จะต้องแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมด
และในการแก้ไขนั้นต้องใช้เวลามากพอสมควร เนื่องจากบางครั้งเอกสารใบขนสิ นค้าไม่ตรงตาม
ข้อมูลของบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจึงต้องแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ทาให้การแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้าที่ตอ้ งยืน่ แก้ไขใบขนสิ นค้าต่อกรม
ศุลกากรมีความล่าช้าและเพือ่ ให้ขอ้ มูลการนาเข้าและส่ งออกตรงกับข้อเท็จจริ งในการรายงานต่อ
กรมศุลกากร เนื่องจากรู ปแบบของเอกสารไม่ตรงกัน เอกสารไม่ครบ ทาให้ตอ้ งใช้เวลาพอสมควร
ในการจัดทาเอกสาร
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ในการทาโครงงานนี้ ควรมีระยะเวลาในการทางานมากกว่านี้ เนื่องจากผูจ้ ดั ทาจะเรี ยนรู ้
งานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาได้อย่างเข้าใจ ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะการแก้ไข
เอกสารใบขนสิ นค้านั้นข้อมูลการนาเข้าและส่ งออกต้องตรงกับข้อเท็จจริ งในการรายงานต่อกรม
ศุลกากร และการเรี ยนรู ้ถึงรู ปแบบเอกสารรวมถึงคาศัพท์ที่ใช้ในการแปลเอกสารในใบขนสิ นค้านั้น
ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจและความละเอียดถี่ถว้ นในการจัดทา หากมีระยะเวลาในการทา
โครงงานที่มากขึ้นจะทาให้สามารถอธิบายรายละเอียดคาศัพท์และสามารถยกตัวอย่างในแต่ละคา
ให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั ยูแทคไทย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตในการ
ทางานจริ ง เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้วฒั นธรรมในองค์กร เรี ยนรู ้มารยาทที่ตอ้ งนาไปใช้
ในองค์กร ได้ฝึกบุคลิกภาพในการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งได้
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากการจัดทาเอกสารทั้งหมดนั้นเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจากการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถนาประสบการณ์
ที่ได้เรี ยนรู ้มาต่อยอดในการทางานจริ งต่อไปในอนาคต
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เนื่องจากบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั รับจ้างประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.
ซี. แบบต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะงานที่ตอ้ งใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในการแก้ไขข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้า –
ขาออก และมีรูปแบบเอกสารต่างๆรวมถึงคาศัพท์ภาษาอังกฤษในการแปลเอกสารใบขนสิ นค้า ทา
ให้ในช่วงแรกที่ได้เข้าร่ วมงานภายในบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาต้องใช้เวลาเรี ยนรู ้ข้นั ตอนการแก้ไขเอกสาร
ต่างๆ รวมทั้งคาศัพท์ที่ใช้ในการแปลเอกสาร เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการทางานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรมีระยะเวลาให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิงานสหกิจมากกว่านี้ เพื่อที่จะทาให้นกั ศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงาน
ในอนาคตและเป็ นประสบการณ์ทางด้านการทางานได้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิยงั ไม่สามารถเรี ยนรู ้งานภายในองค์กรที่ตนสนใจได้อย่างเต็มที่
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ภาพการเข้าร่ วมกิจกรรม UTAC Run 2019 ที่ สวนหลวง ร.9

69

70

ภาคผนวก ข
บทความวิชาการ

71

ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า - ขาออก
(Procedures for revise the import and export entry documents)
นางสาวปี ยนุช โตคลองตัน
สาขาวิชาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม

E-mail : piyanuch.tok@siam.edu
บทคัดย่อ
บริ ษทั ยูแทคไทย จากัด เป็ นบริ ษทั รับจ้าง
ประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่างๆ
อาทิเช่น ตระกูล Memory, mixed-signal/RF และ
Analog & Logic มีโรงงานสาขาต่างๆ อยูท่ ี่ ประเทศ
สิ งคโปร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน และ ประเทศไทย มี
สานักงานขายตั้งอยูใ่ นเมืองใหญ่ทวั่ โลก ซึ่งบริ ษทั
จะต้องนาเข้าสิ นค้าเพื่อนามาผลิตสิ นค้าและส่งออก
สิ นค้า และในใบขนสิ นค้าจะมีรายละเอียดสิ นค้าที่
ไม่ตรงกับสิ นค้าจริ งจึงจาเป็ นต้องยื่นเอกสารขอ
แก้ไขใบขนสิ นค้าทั้งขาเข้าและขาออกต่อกรม
ศุลกากรเพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือน สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 ผูจ้ ดั ทาฝึ กปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในแผนก
Legal (กฎหมาย) มีหน้าที่ในการแก้ไขเอกสารใบ
ขนสิ นค้าขาเข้าและขาออก และจากการที่ได้ฝึก
ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเอกสารใบ
ขนสิ นค้าของบริ ษทั ที่มีเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
และต้องแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ ผูจ้ ดั ทาจึงได้
จัดทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบ
ขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก” ขึ้น โดยโครงงาน
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนการแก้ไขใบขน
สิ นค้าขาเข้า – ขาออก , รู ปแบบเอกสารต่างๆที่ใช้
ในการแก้ไขเอกสาร และ คาศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร
ซึ่งช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษากับทางบริ ษทั ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็ น

แนวทางในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
Abstract
UTAC Thai Company Limited is an
integrated circuit (IC) assembly and testing
company such as memory, mixed-signal/RF and
analog & logic. There are factories in Singapore,
Shanghai, Taiwan, and Thailand. Besides, there are
also sales offices located in major cities around the
world. The company must import products to
produce and export products, in which the entry
form usually has product details that don't match
with the actual product. Therefore, it is necessary
to submit a document requesting to revise the
import and export entry to the Customs
Department for accuracy and compliance with the
law. During practice on cooperative education
from 14 May 2019 to 30 August 2019, the
organizer had worked in the Legal Department
with the duty to revise the import and export entry
documents. After performing work related to the
revision of the company entry documents with
documents in English and the documents that need
to be corrected, the organizer has organized a
project on the Procedures for revising the import
and export entry documents. The project is divided
into 3 parts: Procedures for revise the import and

72

export entry forms, Document format used to edit
documents and Vocabulary used in documents.
This project will help the personnel and students
who practice on cooperative education with
relevant duties to use as a guideline for more
efficient works.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้า
ขาเข้า – ขาออกให้ถูกต้อง
2. เพื่อช่วยลดขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร
ใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
3. เพื่อศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ
ที่ใช้ในการแปลเอกสารใบขนสิ นค้า
ขาเข้า – ขาออก
ขอบเขต
โครงงานนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขน
สิ นค้าขาเข้า – ขาออกอย่างละเอียด

- เอกสารสาหรับการแก้ไขใบขน
สิ นค้าขาออก
- ใบขนสิ นค้าขาออก (Export
Declaration)
- บัญชีสินค้า (Commercial Invoice)
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List)
- ใบตราส่ง (DHL HAWB)
- หนังสื อรับรองบริ ษทั
- ภพ.20
-บัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ี
อานาจ
3. คาศัพท์ที่ใช้ในเอกสารแก้ไขใบขนขาเข้า
– ขาออก
ขอบเขตระยะเวลาการทาโครงงาน ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30
สิ งหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานสามารถเข้าใจขั้นตอนการแก้ไข

2. รู ปแบบของเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน

เ อ ก ส า ร ใ บ ข น สิ น ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี

การแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขา

ประสิ ท ธิ ภ าพ และช่ ว ยลดขั้น ตอนการ

ออก

ทางานของพนักงาน

-เอกสารสาหรับการแก้ไขใบขน
สิ นค้าขาเข้า
- ใบขนสิ นค้าขาเข้า (Import
Declaration)
- บัญชีสินค้า (Commercial Invoice)
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List)
- ใบตราส่ง (DHL HAWB)
- หนังสื อรับรองบริ ษทั
- ภพ.20
- บัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ี
อานาจ

2. พนักงานและนักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิ จ
ในบริ ษทั นี้ได้ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการ
แก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้า
3. พนักงานและนักศึกษาที่ฝึกปฏิ บตั ิสหกิ จ
ทราบเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่
ใช้ในการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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1.กาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทา
โครงงาน
2.ค้นคว้าหาข้อมูลในการทารู ปเล่มโครงการ
3.จัดทาโครงงานโดยนาข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม
โครงงานการทางาน
4.นาเสนอรู ปเล่มโครงงานให้กบั อาจารย์
เพื่อ
ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น และนาไปแก้ไข
เพื่อให้ได้รูปเล่มโครงงานที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด
5.ส่งรู ปเล่มโครงงานจัดเตรี ยมความพร้อมของ
เอกสาร และนาเสนอโครงงาน
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
1. ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- PDF –Viewer
2. ซอฟต์แวร์
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
3. อื่นๆ
- Dictionary
รายละเอียดของโครงงาน
จากที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในส่วนของแผน
กฎหมาย (Legal) ของ ยูแทคไทย จากัด ในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการแก้ไขเอกสารใบขนสิ นค้า
ขาเข้าและขาออกให้ถูกต้องและจัดเตรี ยมเอกสาร
สาหรับยื่นแก้ไขใบขนสิ นค้าต่อกรมศุลกากรผูจ้ ดั ทา
จึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการแก้ไข
เอกสารใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก”
โดยโครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1.ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขน
สิ นค้าขาเข้า – ขาออกอย่างละเอียด

2. รู ปแบบของเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
การแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้า – ขาออก
3.คาศัพท์ที่ใช้ในเอกสารแก้ไขใบ
ขนขาเข้า – ขาออก
1 .เมื่อมีการแก้ไขใบขนสิ นค้าขาเข้าและขา
ออก ทางแผนกที่จดั ทาการแก้ไขใบขนสิ นค้า
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จะส่งแบบร่ างกระดาษหัวจดหมายมาให้แก้ไข
ดังนี้
2 .รู ปแบบเอกสารต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขใบ
ขนสิ นค้าเพื่อยื่นต่อกรมศุลกากรถือเป็ น
เอกสารส่วนหนึ่งที่จาเป็ นในการยื่นเพื่อให้
ทางกรมศุลกากรพิจารณาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบซึ่งเอกสารสาคัญที่ใช้ในการแก้ไขใบ
ขนสิ นค้านั้น คือหนังสื อรับรองของบริ ษทั
หนังสื อรับรองบริ ษทั แบบฟอร์มตัวอย่าง

PACKAGE CODE

รหัสสิ นค้า

PACKING LIST

ร า ย ก า ร บ ร ร จุ
ภัณฑ์

RECEIVER

ผูร้ ับ

SHIPPER

ผูส้ ่ง

SHIP TO

จัดส่งไปที่

SOLD TO

ขายให้กบั

TERM OF PAYMENT

เงื่อนไขการชาระ
เงิน

TOTAL
GROSS น้ าหนักรวม
WEIGHT
TOTAL NUMBER OF จ า น ว น ก ล่ อ ง
CARTONS
ทั้งหมด
TOTAL NUMBER OF จ า น ว น พั ส ดุ
PACKAGES
ทั้งหมด

หนังสื อรับรองบริ ษทั ดังนี้
3.คาศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการแปลเอกสาร
VOCABULARY

MEANING

AGENT

ตัวแทน

ARRIVAL DATE

วันที่มาถึง

DECLARATION NO:

เลขที่ใบขน

DOCUMENT TYPE

ประเภทเอกสาร

NET WEIGHT

น้ าหนักสุ ทธิ

สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงงาน
เสร็ จสิ้นลงแล้วนั้นผลที่ได้รับคือ บุคลากรใน
องค์กรหรื อนักศึกษาที่เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษากับทางบริ ษทั ยูแทคไทย จากัด สามารถนา
ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า - ขา
ออก รู ปแบบของเอกสารและคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการแปลเอกสาร เพื่อยื่นต่อกรมศุลกากรให้
ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ผจู ้ ดั ทาได้กาหนดไว้ต้งั แต่เริ่ ม
ดาเนินโครงงานอย่างครบถ้วน
ประโยชน์ จากการปฏิบัติงาน
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จ า ก ก า ร ที่ ผู ้ จั ด ท า โ ค ร ง ง า น ไ ด้ ไ ป
ปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั ยูแทคไทย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 256
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตในการทางาน
จริ ง เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ในองค์กร เรี ยนรู ้มารยาทที่ ตอ้ งนาไปใช้ในองค์กร
ได้ฝึกบุคลิ กภาพในการทางาน มี ความรั บผิดชอบ
ต่ อ งานและหน้าที่ ข องตนเองและความรอบคอบ
รวมทั้งได้พฒั นาทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากการ
จัดทาเอกสารทั้งหมดนั้นเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั้น
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึง
ได้ รั บประโยชน์ อ ย่ า งม าก และสามารถน า
ประสบการณ์ ที่ได้เรี ยนรู ้ มาต่อยอดในการทางาน
จริ งต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิจศึกษา บริ ษทั ยูแทคไทย จากัด (UTAC Thai
Company Limited) ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ
2561 ถึงวันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2561 ทาให้
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มี
คุณค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุน
จากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณบุญชัย จงจิตอารี (กรรมการผูม้ ีอานาจ)
2. คุณเพ็ญแข ธิติปราการวงศ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กฎหมาย)
3. คุณกาญจนา แสงศรี จนั ทร์ (เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กฎหมาย)
4. อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์ (อาจารย์ที่
ปรึ กษา)
และบุคคลท่านอืน่ ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน ผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มี
ส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการ
ทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การ

ดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริ ง
ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
กรมศุลกากร. (2559). พิธีการศุลกากรส่งออกสิ นค้า
ทางบก.
เข้าถึงได้จาก http://www.customs.go.th/
กรมศุลกากร. (2559). พิธีการศุลกากรนาเข้าสิ นค้า
ทางบก.
เข้าถึงได้จาก http://www.customs.go.th/
สานักงานศุลกากรตรวจสิ นค้าท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ. (2560). เรื่ องการขอแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูล
ใบขนสิ นค้าขาออกภายหลังการส่งออก
(กรณี Green Line). เข้าถึงได้จาก
http://suvarnabhumicargo.customs.go.th/
ชนิด ศุทธยาลัย. (2555). การขอแก้ไขข้อมูลการ
นาเข้า. เข้าถึงได้จาก http://chanidservice.com/
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ เข้าถึงได้จาก
https://www1.ilovetranslation.com
ผศ.ดร. ทิวตั ถ์ มณี โชติ. (2557). วิจยั ในชั้นเรี ยน.
เข้าถึงได้จาก
https://etraining2012.wordpress.com/
ศิธร แสงธนู และ คิด พงษ์ทตั . (2541). คาศัพท์ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525.
เข้าถึงได้จาก
https://www1.ilovetranslation.com/9WDDlEJUx8
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