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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั เป็นบริษทัรับจำ้งประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่ำงๆ 
อำทิเช่น ตระกูล Memory , mixed-signal/RF และ Analog & Logic ซ่ึงมีโรงงำนสำขำต่ำงๆอยู่ท่ี 
ประเทศสิงคโปร์ เมืองเซ่ียงไฮ ้ไตห้วนั และประเทศไทย มีส ำนกังำนขำยตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ทัว่โลก 
ซ่ึงบริษทัจะตอ้งน ำเขำ้สินคำ้เพื่อน ำมำผลิตสินคำ้และส่งออกสินคำ้ จึงจ ำเป็นตอ้งมีใบขนสินคำ้ และ
ในใบขนสินคำ้จะมีรำยละเอียดสินคำ้ท่ีไม่ตรงกบัสินคำ้จริงจึงจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรขอแกไ้ขใบขน
สินคำ้ทั้งขำเขำ้และขำออกให้กบักรมศุลกำกรเพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตำมกฎหมำย จำกกำรฝึก
ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำผูจ้ดัท ำฝึกปฏิบติังำนในต ำแหน่ง Legal (กฎหมำย) มีหน้ำท่ีในกำรแกไ้ข
เอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้และขำออกให้ถูกตอ้งและจดัเตรียมเอกสำรส ำหรับยื่นแกไ้ขใบขนสินคำ้
ต่อกรมศุลกำกร ในส่วนของด้ำนกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสินค้ำของบริษัท จะเป็นเอกสำร
ภำษำองักฤษ  ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ผลขอ้มูล ส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหำเก่ียวกบักำรแกไ้ขเอกสำรท่ี
ผิดพลำด ในเร่ืองของเลขใบขนสินคำ้ , เลข Invoice ของใบขนสินคำ้, รำคำสินคำ้ , จ ำนวนสินคำ้ , 
ชนิดสินคำ้  และรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ กำรแก้ไขใบขนสินคำ้นั้น จะตอ้งแกไ้ขเอกสำรอย่ำง
ครบถว้น เพื่อใหข้อ้มูลกำรน ำเขำ้และส่งออกตรงกบัขอ้เทจ็จริงในกำรรำยงำนต่อกรมศุลกำกร 

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ผูจ้ดัท ำจึงไดจ้ดัท ำโครงงำน “ขั้นตอนกำรแกไ้ขเอกสำรใบ
ขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออก ” ซ่ึงเน้ือหำในโครงงำนน้ีจะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนกำรแกไ้ขใบขน
สินคำ้ขำเขำ้ – ขำออก , รูปแบบของเอกสำรต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขเอกสำร และ ค ำศพัท์ท่ีใช้ใน
เอกสำร ซ่ึงทำงผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ โครงงำนน้ีจะสร้ำงประโยชน์ใหก้บัพนกังำนทุกคน ช่วย
ลดขั้นตอนกำรท ำงำนของพนกังำน และแกไ้ขเอกสำรไดค้รบถว้นถูกตอ้งและใชค้  ำศพัทใ์นเอกสำร
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออกใหถู้กตอ้ง 
1.2.2 เพื่อช่วยลดขั้นตอนกำรแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออก 
1.2.3 เพื่อศึกษำค ำศพัทภ์ำษำองักฤษต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรแปลเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – 

ขำออก 
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1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

โครงงำนน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.3.1 ขั้นตอนกำรแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออกอยำ่งละเอียด 
1.3.2 รูปแบบของเอกสำรต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออก 

1.3.1.1 เอกสำรส ำหรับกำรแกไ้ขใบขนสินคำ้ขำเขำ้  
- ใบขนสินคำ้ขำเขำ้ (Import Declaration) 
- บญัชีสินคำ้ (Commercial Invoice) 
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List) 
- ใบตรำส่ง (DHL HAWB) 
- หนงัสือรับรองบริษทั 
- ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) 
-  บตัรประชำชนของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ 

1.3.1.2 เอกสำรส ำหรับกำรแกไ้ขใบขนสินคำ้ขำออก  
- ใบขนสินคำ้ขำออก (Export Declaration) 
- บญัชีสินคำ้ (Commercial Invoice) 
- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List) 
- ใบตรำส่ง (DHL HAWB) 
- หนงัสือรับรองบริษทั 
- ภพ.20 
- บตัรประชำชนของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ 
1.3.1.3 ค ำศพัทท่ี์ใชใ้นเอกสำรแกไ้ขใบขนขำเขำ้ – ขำออก 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 
1.4.1 พนักงำนสำมำรถเข้ำใจขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรใบขนสินค้ำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนของพนกังำน 

1.4.2 พนกังำนและนกัศึกษำท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจในบริษทัน้ีไดท้รำบถึงเอกสำรท่ีใช้

ในกำรแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ 

1.4.3 พนกังำนและนกัศึกษำท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจทรำบเก่ียวกบัค ำศพัทภ์ำษำองักฤษ

ต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ 
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บทที่ 2  
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การจดัท าโครงงานหวัขอ้ “ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก ” ผูจ้ดัท า
ไดน้ าหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ใบขนสินค้าคืออะไร 
กล่าวคือ เอกสารแสดงรายละเอียดรายการสินคา้ เช่น ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น ้ าหนกั 

ราคาจริงตามทอ้งตลาด และรายการอ่ืนๆ ตามท่ีกรมศุลกากรตอ้งการ  ซ่ึงผูน้ าเขา้หรือผู ้
ส่งออกตอ้งยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากร เม่ือน าของใด ๆ เขา้ประเทศหรือส่งของ
ใด ๆ ออกนอกประเทศ 

2.2 ประเภทของใบขนสินค้า  
ประเภทใบขนสินคา้จะมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

2.2.1 ประเภทใบขนสินคา้ขาเขา้  
   เป็นแบบส าหรับกรอกขอ้ความท่ีกรมศุลกากรก าหนดมาให้ผู ้
น าเขา้ และจะตอ้งยืน่ต่อกรมศุลกากร ซ่ึงแยกออกเป็น 9 ประเภท ดงัน้ี 
2.2.1.1 แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ส าหรับการน าเขา้สินคา้ทัว่ไปทุกประเภทและกรมศุลกากรไม่มี
ก าหนดใหใ้ชใ้นใบขนสินคา้ประเภทอ่ืน 
2.2.1.2 แบบ กศก.102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิ เศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใชส้ าหรับการน าเขา้สินคา้ทางอากาศยานหรือพิธีการ
อ่ืนท่ีกรมศุลกากรก าหนดโดยน าเขา้ในลกัษณะเฉพาะ เช่น การน าเขา้ส่ิงมีชีวิต เช่น 
สัตว ์ฯ 
2.2.1.3 แบบ กศก. 103 ค าร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้ าหรับการ
น าเขา้สินคา้ก่อนปฏิบติัตามพิธีการท่ีกรมศุลกากรก าหนด 
2.2.1.4 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคา้ส าหรับน าสินคา้เขา้หรือน าของออกชัว่คราว 
ใชส้ าหรับการน าเขา้สินคา้ชัว่คราวประเภทต่าง ๆ ตามท่ีระบุในสญัญา 
2.2.1.5 แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคา้ส าหรับพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย- 
มาเลเซีย ใชส้ าหรับการน าเขา้สินคา้ในเขตพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
2.2.1.6 แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคา้ถ่ายล า ใชส้ าหรับพิธีการสินคา้ถ่ายล า 
2.2.1.7 แบบท่ี 448 ใบขนสินคา้ผา่นแดน ใชส้ าหรับพิธีการสินคา้ผา่นแดน 
2.2.1.8 ใบขนสินคา้พิเศษส าหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์น าเขา้  ใช้ส าหรับการน า

รถยนตแ์ละจกัรยานยนตเ์ขา้มาในประเทศชัว่คราว 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2/
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2.2.1.9 ใบขนสินคา้พิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาท่ีน าเขา้ ใช้ส าหรับการน าเรือ
ส าราญและกีฬาเขา้มาในประเทศชัว่คราว 

2.2.2 ประเภทใบขนสินคา้ขาออก  
 เป็นแบบส าหรับกรอกขอ้ความท่ีกรมศุลกากรก าหนดใหผู้ส่้งออกตอ้งยืน่
ต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินคา้ ซ่ึงแยกออกเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะการ
ส่งออก ดงัน้ี 
2.2.2.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสินคา้ขาออก ใชส้ าหรับการส่งออก ทั้ง 8 ประเภท
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การส่งออกสินคา้ทัว่ไป 
 2. การส่งออกสินคา้ส่วนบุคคล 
 3. การส่งออกสินคา้ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 4. การส่งออกสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 
 5. การส่งออกสินคา้ท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร 
 6. การส่งออกสินคา้ท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 7. การส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งการใบสุทธิน ากลบั 
 8. การส่งสินคา้กลบัออกไป (RE-EXPORT) 
2.2.2.2  แบบ กศก.103 ค าร้องขอผอ่นผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้ าหรับ
การขอส่งสินคา้ออกไปก่อนปฏิบติัพิธีการในใบขนสินคา้ขาออกท่ีกรมศุลกากร
ก าหนดไว ้ในระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 
2.2.2.3  แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคา้ส าหรับน าของออกชัว่คราว ใชส้ าหรับ

ส่งของออกชัว่คราวตามก าหนดในใบสัญญา 
2.2.2.4 ใบขนสินคา้พิเศษส าหรับรถยนตแ์ละจกัรยานยนตเ์พื่อส่งออกชัว่คราว ใช้

ส าหรับการส่งออกรถยนตแ์ละจกัรยานยนตช์ัว่คราว 
 

2.3 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าภายหลงัการน าเข้า 
ในการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ภายหลงัการน าเขา้นั้นจะตอ้งแกไ้ขใบขนสินคา้ทั้ง 
2 กรณีดงัต่อไปน้ี 
2.3.1. ในกรณีก่อนรับสินคา้จากกรมศุลกากร พบว่าขอ้มูลสินคา้ท่ีเขา้สู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร เกิดความผิดพลาด คลาดเคล่ือน และไม่ตรงตามความ
เป็นจริง ให้ยื่นค าร้องขอต่อหน่วยบริการของศุลกากร ณ สถานท่ีท่ีน าของเข้า
เพื่อให้ศุลกากรพิจารณา และให้ถือว่าเป็นการตรวจพบความผิดเอง ตามขอ้ความ
ผิดพลาด 4 ประเภท ดงัน้ี 
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 2.3.1.1 ปริมาณน าเขา้มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ปริมาณท่ีระบุในใบขนสินคา้ 
 2.3.1.2 หน่วยของปริมาณไม่ตรงกบัใบขนสินคา้ 
 2.3.1.3 อตัราการลดหยอ่นอากรไม่ตรงกบัใบขนสินคา้ 
 2.3.1.4 อตัราการลดหยอ่นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกบัใบขนสินคา้ 
2.3.2 กรณีขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า หลังจากการตรวจปล่อยไปถึง
ศุลกากรแลว้ ให้ยื่นค าร้องต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ สถานท่ีท่ีน าของเขา้ 
หรือท่ีท าการตรวจปล่อยของ เพื่อใหศุ้ลกากรพิจารณา 

2.4  การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกภายหลงัการส่งออก 
ในการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาออกภายหลงัการน าออกนั้นจะตอ้งแกไ้ขใบขนสินคา้
ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

  2.4.1 การยืน่ค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาออกหรือขอ้มูลใบก ากบัการ
ขนยา้ยสินคา้หลงัจากการส่งสินคา้ออก ซ่ึงเป็นการแกไ้ขขอ้มูลของผูส่้งออกในระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรหลงัจากการส่งออกไปแลว้เพือ่ใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงและเป็น
สิทธิของผูท่ี้ส่งของออก ตวัแทนผูส่้งของออก หรือผูท่ี้รับผดิชอบการบรรจุ ในการขอแกไ้ขขอ้มูล
ใบขนสินคา้ขาออกหรือขอ้มูลใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็น
หนา้ท่ีของผูย้ืน่ค  าร้องขอท่ีตอ้งด าเนินการตามระเบียบของกรมศุลกากร โดยการยืน่เอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเติมจนหมดขอ้สงสยัและการอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร ค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลการส่งออกตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ พร้อมระบุรายละเอียดการขอ
แกไ้ขเพิม่เติมในค าร้องใหช้ดัเจน 3 อยา่ง ดงัน้ี 

2.4.1.1 ขอ้มูลก่อนการแกไ้ขและขอ้มูลท่ีขอแกไ้ขเพิ่มเติม 
2.4.1.2 สาเหตุของการส าแดงขอ้มูลไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
2.4.1.3 เหตุผลในการขอแกไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติม พร้อมยืน่หลกัฐานประกอบค าร้อง

อยา่งละเอียด 
2.5  เอกสารเบ้ืองต้นทีต้่องเตรียมเพ่ือแก้ไขใบขนสินค้า 
ในขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนนั้นจะตอ้งมีการเตรียมเอกสารโดยเบ้ืองตน้ดงัน้ี
2.5.1 ใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก ฉบบัเดิมครบชุด (ใบขน + บญัชีสินคา้ + ใบ
แสดงหีบห่อ) 
2.5.2 จดหมายขอแกไ้ขใบขนสินคา้ (กระดาษหวัจดหมายของบริษทั) 
2.5.3 หนังสือรับรองบริษทัและประทบัตราบริษทัพร้อมทั้งลายเซ็นต์ผูมี้อ  านาจ 
(อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
2.5.4 บตัรประชาชนผูมี้อ  านาจ (เซ็นตส์ าเนาถูกตอ้ง) 
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2.5.5 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
2.5.6 เอกสารการรับเขา้คลงัและส่งออกจากคลงั (Snap Shot ระบบของบริษทั เช่น 
Active L) 

2.6 ค าศัพท์คืออะไร 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ค าศพัทห์มายถึง กลุ่มเสียงหรือ 

เสียงพูด หรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขียนหรือพิมพข้ึ์นเพื่อแสดงความคิดเป็นค าหรือค ายากท่ี
ต้องแปล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2540) ในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ค าศพัท์ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุด มีผูใ้ห้ความหมายของค าศัพท์ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

(สมพร วราวิทยศรี, 2539) ค าศพัท์ คือ กลุ่มเสียงท่ีมีความหมาย แบ่งออกไดเ้ป็น
หลายประเภทข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป เช่น แบ่งตามรูปค าหรือแบ่งตาม
ลกัษณะการน าไปใชเ้ป็นตน้ 

(ศิธร แสงธนู และ คิด พงษ์ทตั, 2541) ไดก้ล่าวสรุปว่าค าศพัท์คือกลุ่มเสียงกลุ่ม
หน่ึง ซ่ึงมีความหมายให้รู้ว่าเป็นคน ส่ิงของ อาการ หรือ ลกัษณะอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ค าศพัทเ์ป็นส่วนหน่ึงของภาษา 

2.7 ความส าคญัของค าศัพท์ภาษาองักฤษ 
 รัสเซล (Russell อา้งถึงใน ทศันีย ์พนัธ์โยธาชาติ. 2534) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของค าศพัท์
ว่า ค  าศพัทเ์ป็นรากฐานของการเรียนวิชาต่างๆ เม่ือคนเราจะอ่าน พูด เขียน หรือแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งดีตอ้งเขา้ใจค าศพัทจึ์งจะสามารถเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆได ้
 เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette. 1977) กล่าวถึงความส าคญัของค าศพัท์ว่าการรู้
ความหมายของค าศพัทจ์ะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชภ้าษา ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ
ไดอ้ยา่งชดัเจน และท าใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 
 วิลาสินี แกว้วรา (2550) กล่าวถึงความส าคญัของค าศพัทว์า่ ค  าศพัท ์คือ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นตวักลาง
ในการส่ือความหมาย ความรู้ ความคิด ระหวา่งหรือเฉพาะบุคคล กลุ่มสงัคม อาชีพและชนชาติต่างๆ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาธิการ (2547) กล่าวถึงความส าคญัของค าศพัท์ว่าการ
เรียนรู้ค าศพัทจ์ะช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของค า สามารถเรียงล าดบัตวัอกัษรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้ง
กลา้พดู กลา้อ่าน กลา้เขียน เพื่อใหเ้ป็นประโยคท่ีมัน่ใจ 

2.8 ความหมายของค าศัพท์ 
ฟรายส์ (Fries. 1972, อา้งถึงใน ดวงกมล ค าเอ่ียม. 2540) กล่าวถึงความหมายของค าศพัทว์า่

หมายถึง ค าท่ีมีการประสมเสียง ซ่ึงน ามาใช้เป็นส่ิงเร้าให้นึกถึงประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมา 
ประสบการณ์ท่ีถูกกระตุน้จากการประสมเสียงนั้น จะมีความหมายต่างกนัหลายอยา่ง แต่จะมีเพียง
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ประสบการณ์เดียวท่ีเด่นกว่า ดังนั้ นค าๆหน่ึงอาจมีหลายความหมาย ซ่ึงข้อความท่ีอ่านจะ
ประกอบดว้ยความหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

2.8.1 Lexical Meaning คือ ความหมายตามตวัหนงัสือเฉพาะค า 
2.8.2 Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง 
2.8.3 Conextual Meaning คือ ความหมายตามขอ้ความท่ีใช ้
ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2514 อ้างถึงใน จารุวรรณ อ าพนักาญจน์.2541) ได้ให้

ความหมายของค าศพัท์ว่า ศพัท์คือกลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีความหมายให้รู้ว่าเป็นคน เป็นส่ิงของ 
อาการ หรือลกัษณะอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และไดแ้บ่งความหมายออกเป็น 4 นยัดว้ยกนั คือ 

2.8.4 Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม ค าหน่ึงๆ มีความมหายหลายอยา่ง 
บางค าอาจใช้ในความหมายแตกต่างกนันับร้อย ท าให้บางคนเขา้ใจว่าความหมายท่ีแตกต่างกนั
ออกไป หรือความหมายท่ีตนไม่ค่อยรู้จกันั้นเป็น “ส านวน” ของภาษา 

2.8.5 Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยากรณ์ ศพัท์ประเภทน้ีเม่ืออยู่
ตามล าพงัโดดๆ จะเดาความหมายไดย้าก เช่น S เม่ือไปอยูท่า้ยค านามบางจ าพวก 

2.8.6 Structural Meaningหมายถึง ความหมายท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป แลว้แต่การ
เรียงล าดบัค า 

2.8.7 Social-Ciltural Meaningหมายถึง ความหมายของค าท่ีเปล่ียนไปตามเสียงข้ึนลง ท่ีผู ้
พดูเปล่งออกมาไม่วา่จะเป็นเสียงท่ีมีพยางเดียว หรือมากกวา่ 

 
2.9  ประเภทของค าศัพท์ 

ศิธร แสงธนู และคิด พงศทตั (2514 อา้งถึงใน จารุวรรณ อ าพนักาญจน์.2514) กล่าวว่า 
ค าศพัทใ์นภาษาองักฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

2.9.1  Content Word คือ ค าท่ีเราอาจบอกความหมายได ้โดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่ลบัโครงสร้าง 
หรือพูดไดว้่า เป็นค าท่ีมีความหมายตามพจนานุกรม เช่น box, pen daughter ฯลฯ อย่างไรก็ตามค า
ประเภทน้ีอาจเปล่ียนความหมายได ้เม่ืออยูใ่นต าแหน่งท่ีต่างกนัในประโยค Content Word ไดแ้ก่ ค า
ประเภท Nouns, Verb, Adjectives, Adverbs 

2.9.2  Function Word คือ ค าท่ีไม่มีความหมายแน่นอน ส่วนมากจะเปล่ียนความหมายไป
ตามโครงสร้าง ค าประเภทน้ีต้องสังเกตเห็นตัวอย่างการใช้ และฝึกการใช้ในโครงสร้างต่างๆ
โดยตรง Function Word ไดแ้ก่ ค าประเภท Articles, Prepositions, Personal Pronouns, Possessive, 
Adjectives, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verb, One หรือ Ones 

สุไร พงศท์องเจริญ (2525, อา้งถึงใน ดวงกมล ค าเอ่ียม, 2540) ไดแ้บ่งของค าศพัทอ์อกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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2.9.3 Passive Vocabulary คือ ค าศพัทท่ี์ใหรู้้เฉพาะความหมายหรือเกิดความเขา้ใจเม่ือได้
ยนิ  

2.9.4 Active Vocabulary คือ ค าศัพท์ท่ีสามารถน าไปให้ในการพูด อ่าน เขียน แต่ง
ประโยคไดเ้ป็นอยา่งดีและตอ้งเขา้ใจความหมาย  

 
2.10 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ หมายถึง การอธิบายความหมายของค า กลุ่มค า ขอ้ความ หรือ
ตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อส่ือความหมายให้ตรงกนัและครบถว้น ในการให้ค านิยามนั้น
จะเป็นไปในทางเดียวกัน ควรให้นิยามนั้นเป็นค าย่อ หรือค าสั้ นๆ ท่ีใช้แทน
ขอ้ความยาวๆ ถา้เขียนซ ้ ากนับ่อยๆ จะท าใหเ้สียเวลาในการเขียน จึงจ าเป็นตอ้งยอ่
หรือสั้นๆ แทน ซ่ึงค าเหล่าน้ีจะตอ้งใหนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัเช่นตวัอยา่งความหมาย
เฉพาะเจาะจง ทั้ง 3 ประเภทดงัน้ี 

2.10.1 ค าศพัทเ์ฉพาะท่ีมีความหมายทัว่ๆไป เช่น 

2.10.1.1 การกา้วร้าว หมายถึง การกระท าท่ีรุนแรงผิดไปจากปกติ เป็นการ
กระท าท่ีท าใหผู้อ่ื้นเจบ็ปวด เสียหาย หรือมุ่งท าร้ายผูอ่ื้น 
 2.10.1.2 เกษตรกร หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพในการท านา ท าไร่ ท าสวน 
หรือเล้ียงสตัว ์ 
2.10.2   ค าศพัทเ์ฉพาะท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาจมีความหมายไม่ใช่
ความหมาย ทัว่ ๆ ไป เช่น 
 2.10.2.1 โฮสต ์(Host) หมายถึง คนหรือสตัวท่ี์มีปรสิตอาศยัอยู ่
              2.10.2.2 ครูบริหาร หมายถึง ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ และครูหวัหนา้หมวด
วิชา 
2.10.3  ค าศพัทท่ี์มีลกัษณะเป็นนามธรรม มีความหมายไม่ชดัเจน เขา้ใจยาก เช่น 
 2.10.3.1 ความมุ่งหวงั (Aspiration)  
 2.10.3.2 ความเช่ือ แบบฝังใจ (Dogmatism)  

2.11  ประเภทของค าศัพท์เฉพาะ 
 โดยทัว่ไปแลว้การใหนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี
2.11.1 การนิยามแบบทัว่ไป คือความหมายโดยทัว่ไปอยา่งกวา้ง ๆ อาจให้
ความหมายตามทฤษฎี พจนานุกรม เป็นการนิยามในรูปมโนภาพซ่ึง ไม่รู้วา่จะวดั
ไดโ้ดยวิธีใด และใชอ้ะไรวดั เช่น 
              2.11.1.1 วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรูปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรอง
และขอ้เขียนทั้งหมดท่ีใชภ้าษาร้อยแกว้ 
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 2.11.1.2 การตอบและการตรวจใหค้ะแนนวิธี 0-1 (Zero-one 
method) หมายถึง วิธีการท่ีใหเ้ลือกตอบเฉพาะตวัเลือกท่ีถูก จะใหค้ะแนน 0 
คะแนนถา้ตอบผดิ และใหค้ะแนน 1 คะแนนถา้ตอบถูก 
2.11.2  การนิยามปฏิบติัการ (Operational definition) เป็นนิยามท่ีสามารถน ามา
ปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงแสดงถึงคุณสมบติันั้น ๆ เช่น 
             2.11.2.1 เจตคติต่อวชิาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์ของ
นกัเรียนวา่ชอบหรือ  ไม่ชอบ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ ซ่ึงจะแสดงออกมาทางใดทางหน่ึง วดัไดโ้ดยแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึน ถา้คนใดท่ีไดค้ะแนนมากกมี็เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีกวา่คนท่ีไดค้ะแนน
นอ้ย 
            2.11.2.2 ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ี
มีต่อวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น สละเวลาใหก้บัวิทยาศาสตร์
มากกวา่อยา่งอ่ืน เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ดว้ยความสมคัรใจ 
 

 
 2.12 ค าศัพท์ภาษาองักฤษที่มกัใช้บ่อยในเอกสารใบขนขาเข้า – ขาออก 
 

VOCABULARY MEANING 

AGENT ตวัแทน 

ARRIVAL DATE วนัท่ีมาถึง 

DECLARATION NO: เลขท่ีใบขน 

DOCUMENT TYPE ประเภทเอกสาร 

NET WEIGHT น ้าหนกัสุทธิ 

PACKAGE CODE รหสัสินคา้ 

PACKING LIST รายการบรรจุภณัฑ ์

RECEIVER ผูรั้บ 

SHIPPER ผูส่้ง 
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SHIP TO จดัส่งไปท่ี 

SOLD TO ขายใหก้บั 

TERM OF PAYMENT เง่ือนไขการช าระเงิน 

TOTAL GROSS WEIGHT น ้าหนกัรวม 

TOTAL NUMBER OF CARTONS จ านวนกล่องทั้งหมด 

TOTAL NUMBER OF PACKAGES จ านวนพสัดุทั้งหมด 

TOTAL QUANTITY ปริมาณรวม 

VENDER ผูข้าย 

WEIGHT น ้าหนกั 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีมกัใชบ่้อยในเอกสารใบขนขาเขา้ – ขาออก 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

  ช่ือ :  บริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั (UTAC Thai Limited) 

237 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

วนัเวลำท ำกำร : จนัทร์ – ศุกร์ 8.00–17.45 น. 

โทรศพัท ์: 02-714-5400 , 02-749-1680 

  โทรสำร  : 02-398-715 , 02-749-2872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โลโกส้ญัลกัษณ์ของบริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง บริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั  เป็นบริษทัรับจำ้งประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่ำงๆ 

อำทิเช่น ตระกลู Memory, mixed-signal/RF และ Analog & Logic มีโรงงำนสำขำต่ำงๆ อยูท่ี่ 

ประเทศสิงคโปร์ เมืองเซ่ียงไฮ ้ไตห้วนั และประเทศไทย มีส ำนกังำนขำยตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ทัว่โลก  

ความเป็นมาบริษัท 

• เร่ิมก่อตั้งเม่ือ 18 มิถุนำยน 2516 ในนำม “เอน็ เอส กำรไฟฟ้ำ จ ำกดั”  

• 17 ตุลำคม 2523 เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “เนชัน่แนล เซมิคอนดคัเตอร์  

กรุงเทพฯ จ ำกดั” 

• 25 มิถุนำยน 2536 เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั “เอน็ เอส อีเลค็โทรนิคส์ 

กรุงเทพฯ (1993) จ ำกดั 

• 5 ตุลำคม 2549 เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “บริษทั ยแูทคไทย จ ำกดั” โดยมี 

UTAC Holding Ltd. หรือ UTAC Group เป็นผูถื้อหุน้ขั้นสูงสุด 

U = Unity เอกภาพเป็นหน่ึงเดยีว 

• ท ำงำนร่วมกนัดว้ยควำมมุ่งมัน่โดยมีทศันคติท่ีวำ่ “ท ำได”้ เพื่อใหป้ระสบ

ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอยำ่งสร้ำงสรรค ์(Work together with passion and 

“can do” attitude toward accomplishing goals innovatively) 

• ร่วมมือกนัท ำงำนใหถู้กตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก (Collaborate to do things rings the 

first time) 
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T = Trust เช่ือถือไว้วางใจได้ 

• สร้ำงควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจโดยยดึกำรท ำงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตใน

ทุกๆส่ิงท่ีเรำท ำ (Establish trust and credibility by exercising honesty in all 

things we do.) 

• ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขั้นตอนท่ีก ำหนด 

(Compliance to applicable laws , regulations , policies & procedures) 

A = Accountability ภาระรับผดิชอบ 

• มีควำมเป็นเจำ้ของและรับผดิชอบในทุกส่ิงท่ีท ำ (Take ownership and 

responsibility for own actions.) 

• รักษำค ำมัน่สญัญำ (Deliver on commitment) 

C = Communication การส่ือสาร 

• ส่ือสำรอยำ่งเปิดเผยและจริงใจ (Practice open and honest communication.) 

• ส่งเสริมใหมี้กำรใหข้อ้มูลและตอบสนองอยำ่งสร้ำงสรรคเ์พื่อสร้ำงยรรยำกำศ

ควำมไวเ้น้ือเช่ือใจในกำรท ำงำนทัว่ทั้งองคก์ร (Encourage constructive 

feedback and build trust throughout the company.) 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.3 รูปแบบกำรบริหำรขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.ปียนุช โตคลองตนั 

รหสันกัศึกษำ 5904500079 

ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำแผนก Legal (กฎหมำย) ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้

และขำออก 

Boonchai J.   
Vice President  
 Finance and 
Accounting 
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งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 1. ตรวจสอบและแกไ้ขเอกสำรใบขนสินคำ้ขำเขำ้ – ขำออก 

2. ขอคดัหนงัสือรับรองของบริษทั ท่ีกรมพฒันำกำรธุรกิจกำรคำ้ DBD 

3. จดัเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เช่น หนงัสือรับรอง, คำดขอ้ควำมลงในส ำเนำ

บตัรของผูบ้ริหำร, ภพ.20 , ภ.ค.09 , พค 0401 

4. แกไ้ขบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5)  

5. แปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษ เช่น หนงัสือรับรอง , บอจ.2 , บอจ.3 , 

บอจ.5 , Articles of association , งบกำรเงิน 

6. จดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจของบริษทั 

7. จดัท ำสญัญำเงินค ้ำประกนั 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเพญ็แข ธิติปรำกำรวงศ ์ต ำแหน่งหวัหนำ้แผนกกฎหมำย 
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2. คุณกำญจนำ แสงศรีจนัทร์ ต ำแหน่ง พนกังำนฝ่ำยกฎหมำย 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

 ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

1. ก ำหนดหวัขอ้โครงงำนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรจดัท ำโครงงำน 

2. คน้ควำ้หำขอ้มูลในกำรท ำรูปเล่มโครงงำน 

 3. จดัท ำโครงงำนโดยน ำขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงำน 

4. น ำเสนอรูปเล่มโครงงำนใหก้บัอำจำรย ์เพื่อตรวจสอบ รับฟังควำมคิดเห็น และ

น ำไปแกไ้ขเพือ่ใหไ้ดรู้ปเล่มโครงงำนท่ีมีประสิทธิภำพท่ีสุด 

  5. ส่งรูปเล่มโครงงำน จดัเตรียมควำมพร้อมของเอกสำร และน ำเสนอโครงงำน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

• เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

• อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

• Microsoft Word 

• Microsoft  Excel 

• PDF –Viewer 

3.8.3อ่ืนๆ 

• Dictionary 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
จากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในแผนกกฎหมาย (Legal) ของบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั ทาง

ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนขาเขา้ – ขาออก” โดยโครงงาน

แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1 ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 

4.2 รูปแบบของเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้นการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 
4.3 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นเอกสารแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 

4.1 ขั้นตอนการแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออกอย่างละเอยีด 

ในการปฏิบติังานในแผนกกฎหมาย มีหนา้ท่ีในการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้และขา

ออกใหถู้กตอ้งและจดัเตรียมเอกสารส าหรับยืน่แกไ้ขใบขนสินคา้ต่อกรมศุลกากร 

4.1.1 เม่ือมีการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ทางแผนก Traffic (แผนกท่ีจดัท าใบขนขาเขา้) จะ

ส่งแบบร่างกระดาษหวัจดหมายมาใหแ้กไ้ข โดยในตวัอยา่งน้ีจะแกไ้ขน ้าหนกัในรายการท่ี 1 และ

แกไ้ขเลขบญัชีสินคา้ในรายการท่ี 2 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งกระดาษหวัจดหมายใบขนขาเขา้ 
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4.1.2 เขา้ Folder ของบริษทั ช่ือ รายการจดหมายออก 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 Folder เอกสารของบริษทั 

4.1.3 กดเลือก sheet ของแผนกขาเขา้ (Traffic) และกรอกขอ้มูลลงในช่อง เลขท่ี, จดหมาย

ถึง, เร่ือง, ลงวนัท่ี, USER, Remark โดยดูจากเอกสารหวัจดหมาย ของใบขนขาเขา้ 

รูปท่ี 4.3 Sheet ของแผนกขาเขา้ 



20 
 

 
 

4.1.4 ท าการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ดงัน้ี 

โดยการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้จะมีทั้งหมด 8 หมายเลขท่ีตอ้งแกไ้ขและเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง
ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4  ตวัอยา่งเอกสารหวัจดหมายใบขนสินคา้ขาเขา้ท่ีตอ้งแกไ้ข 

• หมายเลข 1 = น าเลขหวัจดหมายท่ีรันใน Sheet Traffic มากรอก จะเป็น UTL-TR-

CUSTOMS-19-012 

• หมายเลข 2 = ลงวนัท่ีท่ีท าการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ 
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• หมายเลข 3 = กรอกหมายเลขบญัชีสินคา้ขอแกไ้ขเป็นรายการท่ี 1 โดยดูจากหมายเลข 
1 จะเป็นเลข 5434574315 ดงัรูปภาพ 

• หมายเลข 4 = กรอกปริมาณของสินคา้ขอแกไ้ขเป็นรายการท่ี 1 โดยดูจากหมายเลข 2 
จะเป็น 4,062 ดงัรูปภาพ 

• หมายเลข 5 = กรอก FOB ราคาของ (USD) ขอแกไ้ขเป็นรายการท่ี 1 โดยดูจาก
หมายเลข 3 จะเป็น 1,092.68 ดงัรูปภาพ 

• หมายเลข 6 = กรอก CIF(บาท) ขอแกไ้ขเป็นรายการท่ี 1 โดยดูจากหมายเลข 4 จะเป็น 
35,896.98 ดงัรูปภาพ 

• หมายเลข 7 = กรอกน ้าหนกั ขอแกไ้ขเป็นรายการท่ี 1 โดยดูจากหมายเลข 5 จะเป็น 
0.336 KGM ดงัรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5  ตวัอยา่งเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ 

• หมายเลข 8 = กรอกช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจใส่ลงไป 
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4.1.5 เม่ือมีการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาออกทางแผนก Shipping (แผนกท่ีจดัท าใบขนขาออก) จะส่ง

แบบร่างกระดาษหวัจดหมายมาใหแ้กไ้ข ดงัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 กระดาษหวัจดหมายใบขนขาออก 
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4.1.6 เขา้ Folder ของบริษทั ช่ือ รายการจดหมายออก 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 Folder เอกสารของบริษทั 

4.1.7 กดเลือก sheet ของแผนกขาออก (Shipping) และกรอกขอ้มูลลงในช่อง เลขท่ี (รัน

หมายเลขจากบรรทดัดา้นบนลงมา), จดหมายถึง, เร่ือง, ลงวนัท่ี, USER, Remark โดยดูจากเอกสาร

หวัจดหมาย ของใบขนขาออก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 Sheet ของแผนกขาออก 
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4.1.8 ท าการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาออกดงัน้ี 

โดยการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาออกจะมีทั้งหมด 6 หมายเลขท่ีตอ้งแกไ้ขและเติมในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง
ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งเอกสารหวัจดหมายใบขนสินคา้ขาออกท่ีตอ้งแกไ้ข 

• หมายเลข 1 = น าเลขหวัจดหมายท่ีรันใน Sheet Shipping มากรอก จะเป็น UTL-SHP-

CUSTOMS-19-011 

• หมายเลข 2 = ลงวนัท่ีท่ีท าการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาออก 

• หมายเลข 3 = ดูรายการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาออกวา่ตอ้งแกไ้ขรายการท่ีเท่าไหร่ 
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• หมายเลข 4 = กรอกเลขบญัชีสินคา้ (Commercial invoice) ของใบขนสินคา้ขาออกโดยดู

จากเอกสารส าเนาบญัชีสินคา้หมายเลข 1 จะเป็นเลข 2019-AAW-02-G003  

• หมายเลข 5 = แกไ้ขเป็น DICE, Model : BMSP 

• หมายเลข 12 = กรอกช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจใส่ลงไป 

 

4.2 รูปแบบเอกสารต่างๆท่ีใช้ในการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก 

เอกสารส าคญัท่ีใชใ้นการแกไ้ขใบขนสินคา้เพื่อยืน่ต่อกรมศุลกากรคือเอกสารท่ีตวัแทนส่ง

ของหรือตวัแทนออกของไดส่้งสินคา้ท่ีมีความผดิพลาดในการป้อนขอ้มูล, พิมพช์นิดสินคา้ผิด, 

ปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามสินคา้จริง ถือเป็นเอกสารส่วนหน่ึงท่ีจ าเป็นในการยืน่เพื่อใหท้างกรม

ศุลกากรพิจารณาใหถู้กตอ้งตามระเบียบซ่ึงเอกสารส าคญัท่ีใชใ้นการแกไ้ขใบขนสินคา้นั้น ประกอบ

ไปดว้ย ดงัน้ี 

• เอกสารหวัจดหมายของใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 

• ใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก ฉบบัท่ีมีการแกไ้ขฉบบัเดิม 

• เอกสารบญัชีสินคา้ (Commercial Invoice) 

• เอกสารแสดงหีบห่อ (Packing list) 

• ใบตราส่ง  

• เอกสารการรับเขา้คลงั 

• รูปถ่ายสินคา้จริง 

• หนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดขอ้ความ 

• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

• บตัรประชาชนผูมี้อ  านาจ พร้อมคาดขอ้ความ 
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4.2.1 กระดาษหัวจดหมายของใบขนสินค้าขาเข้า  

 เอกสารหวัจดหมายของใบขนขาเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงตวัอยา่งกระดาษหวัจดหมายใบขนสินคา้ขาเขา้ 
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4.2.2  ใบขนสินค้าขาเข้า 

 ตวัอยา่งใบขนสินคา้ขาเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบขนสินคา้ขาออกฉบบัเดิมท่ีผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบขนสินคา้ขาออกฉบบัเดิมท่ีถูก 
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4.2.3 เอกสารบัญชีสินค้า (Commercial Invoice) 

 ตวัอยา่งเอกสารบญัชีราคาสินคา้ใบขนสินคา้ขาเขา้ มี 3 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น ฉบบัท่ี 1 

ถูกตอ้ง ฉบบัท่ี 2 ผดิ และฉบบัท่ี 3 แกไ้ข ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบบญัชีราคาสินคา้ ฉบบัท่ี 1 



29 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบบญัชีราคาสินคา้ ฉบบัท่ี 2 
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รูปท่ี 4.15 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบบญัชีราคาสินคา้ ฉบบัท่ี 3 
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4.2.4 ส าเนาใบตราส่ง (Airway Bill) 

แสดงตวัอยา่งใบตราส่งใบขนสินคา้ขาเขา้ (Airway Bill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบตราส่ง (Airway Bill) จากสายการบิน Thai Airway 
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รูปท่ี 4.17 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบตราส่ง (Airway Bill) จากบริษทั KWE 

4.2.5 เอกสารการรับเข้าคลงั 

เอกสารการรับเขา้คลงัจะเป็นโปรแกรมของทางบริษทั มีรูปภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงตวัอยา่งเอกสารการรับเขา้คลงัโดยเป็นโปรแกรมของบริษทั 
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4.2.6 รูปถ่ายสินค้าจริง 

รูปถ่ายสินคา้จริงคือรูปถ่ายท่ีทางบริษทัไดน้ าเขา้มาแลว้เกิดความผดิพลาดจึงตอ้งถ่ายรูปเป็น

หลกัฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงตวัอยา่งเอกสารรูปถ่ายสินคา้จริง 
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4.2.7 จดหมายจากบริษัท KWE 

จดหมายจากบริษทั KWE คือ จดหมายท่ีทางบริษทั KWE อธิบายเร่ืองใบขนท่ีเกิดความผดิพลาด

โดยระบุวา่ผดิพลาดตรงไหน และขอโทษบริษทัเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงตวัอยา่งเอกสารจดหมายจากบริษทั KWE 
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4.2.8 หนังสือรับรองบริษัทของใบขนสินค้าขาเข้า 

 หนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดขอ้ความวา่ ใชส้ าหรับแกไ้ขใบขน

สินคา้ขาเขา้ ของบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั เท่านั้น มีจ านวน 5 แผน่ 

ตวัอยา่งหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมคาดขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 1 
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รูปท่ี 4.22 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 3 
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รูปท่ี 4.24 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.25 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 5 
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4.2.9 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20) ของใบขนสินค้าขาเข้า 

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือใบแสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีทางกรมสรรพากร

ออกใหบ้ริษทั และจ าเป็นตอ้งยืน่ใหก้รมศุลกากรในการแกไ้ขใบขน พร้อมคาดขอ้ความวา่

ใชส้ าหรับแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ ของบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั เท่านั้น และทางบริษทั

ยแูทคไทย มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา 

 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ทั้ง 3 สาขา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.26 เอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20)ส านกังานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.27 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาท่ี 1 
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รูปท่ี 4.28 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาท่ี 2 

4.2.10 บัตรประชาชนผู้มีอ านาจ 

แบบฟอร์มตวัอยา่งบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจของใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมคาดขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.29 แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจ 
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4.2.11 กระดาษหัวจดหมายใบขนสินค้าขาออก 

ตวัอยา่งเอกสารการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาออก 

 

รูปท่ี 4.30 แสดงตวัอยา่งเอกสารกระดาษหวัจดหมายใบขนสินคา้ขาออก 
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4.2.12 ใบขนสินค้าขาออกฉบับเดิม 

 แบบฟอร์มใบขนสินคา้ขาออกฉบบัเดิม 

 

รูปท่ี 4.31 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบขนสินคา้ขาออกฉบบัเดิม 
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4.2.13 บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

 ตวัอยา่งใบบญัชีราคาสินคา้ใบขนสินคา้ขาออก ( Commercial Invoice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.32 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบบญัชีราคาสินคา้  (Commercial Invoice) 
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4.2.14 ใบแสดงหีบห่อ (Packing list) 

แบบฟอร์มตวัอยา่งใบแสดงหีบห่อใบขนสินคา้ขาออก (Packing list) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.33 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบแสดงหีบห่อ (Packing list) 
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4.2.15 ใบตราส่ง (DHL HAWB) 

แบบฟอร์มแสดงตวัอยา่งใบตราส่งใบขนสินคา้ขาออก (DHL HAWB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.34 แสดงตวัอยา่งเอกสารใบตราส่ง (DHL HAWB) 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

4.2.16 หนังสือรับรองบริษทัของใบขนสินค้าขาออก 

 หนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกิน 6 เดือน พร้อมคาดขอ้ความวา่ ใชส้ าหรับแกไ้ขใบขน

สินคา้ขาออก ของบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั เท่านั้น มีจ านวน 5 แผน่ 

ตวัอยา่งหนงัสือรับรองบริษทั พร้อมคาดขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.35 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 1 
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รูปท่ี 4.36 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.37 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 3 
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รูปท่ี 4.38 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.39 แสดงตวัอยา่งเอกสารหนงัสือรับรองบริษทั แผน่ท่ี 5 
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4.2.17 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20) ใบขนสินค้าขาออก 

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือใบแสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรท่ีทางกรมสรรพากร

ออกใหบ้ริษทั และจ าเป็นตอ้งยืน่ใหก้รมศุลกากรในการแกไ้ขใบขน พร้อมคาดขอ้ความวา่

ใชส้ าหรับแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ ของบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั เท่านั้น และทางบริษทั

ยแูทคไทย มีสาขาทั้งหมด 3 สาขา 

 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ทั้ง 3 สาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.40 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ส านกังานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.41 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาท่ี 1 
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รูปท่ี 4.42 ตวัอยา่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) สาขาท่ี 2 

4.2.18 บัตรประชาชนผู้มีอ านาจ 

 แบบฟอร์มตวัอยา่งบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจของใบขนสินคา้ขาออกพร้อมคาดขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.43  แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจ 
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4.3 ค าศัพท์ที่ใช้ในเอกสารแก้ไขใบขนขาเข้า – ขาออก 

-A- 

VOCABULARY MEANING 

ABSORBENT SHEET แผน่ซึมซบั 

ACCOUNLING INFORMATION ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 

A CLAIM OF DAMAGED  การเรียกร้องความเสียหาย 

ADMINISTRATION การบริหาร 

AGENT ตวัแทน 

ARRIVAL DATE วนัท่ีมาถึง 

ACCEPT ยอมรับ 

ACCORDING TO THE LIST ตามรายการ 

ACTUAL WEIGHT น ้าหนกัจริง 

ADDRESS รายการท่ีอยู ่

AEO NO : องคก์ารศุลกากรโลก 

AFFAVIT หนงัสือรับรอง 

AIRPORT OF DESTINATION สนามบินปลายทาง 

AIRPORT TO DEPARTURE เดินทางออกไปยงัสนามบิน 

APOLOGIZE ขอโทษ 

APPROVAL อนุมติั 

ARCHIVE เกบ็ 

ATTACHED แนบ 

AUTHORITY เจา้หนา้ท่ี/ผูมี้อ  านาจ 

AUTHORIZATION การอนุญาต 

AUTHORIZED SIGNATURE ผูรั้บมอบอ านาจ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร A 
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-B- 

VOCABULARY MEANING 
BATCH NO. ชุดท่ี 
BE AWARE ขอ้ควรทราบ 
BEST REGURDS ขอแสดงความนบัถือ 
BILL TO ACCOUNT เรียกเกบ็เงินไปยงับญัชี 
BOOK NO. เล่มท่ี 
BROKEN แตก 
BURLAP WRAPPED ห่อดว้ยผา้ใบ 
BUSINESS ธุรกิจ 
BUYER NAME ช่ือผูซ้ื้อ 

ตารางท่ี 4.2แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร B 

-C- 

VOCABULARY MEANING 
CARDBOARD BOX กล่องกระดาษ 
CARGO IRREGULARITY / DAMAGE 
REPORT 

ใบรายงานสินคา้ช ารุดและเสียหาย 

CARRIER ผูใ้หบ้ริการ 
CASES กรณี 
CARTON DRUM ถงักระดาษ 
CERAMIC SUBSTRATE แผน่เซรามิกปร้ินลายวงจรพมิพห์นา้

เด่ียว 
CERTIFICATE/CERTIFY/CERTIFIED หนงัสือส าคญั/ใบส าคญั 
CERTIFICATIONS การรับรองเป็นหลกัฐาน 
CHARGEABLE WEIGHT  น ้าหนกัท่ีคิดค่าใชจ่้าย 
CLAIM VALUE มูลค่าการเรียกร้อง 
CLAUSSES ขอ้ 
CLOSING DATE , CUT OFF DATE วนัท่ีตอ้งคืนตูสิ้นคา้หากสินคา้หากสินคา้

ไปส่งท่ีท่าเรือไม่ทนัก าหนดน้ี 
CLOTH WRAPPED ห่อดว้ยผา้กระสอบ 
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COMMITTEE กรรมการ 
COMMERCIAL INVOICE ใบวางบิล 
COMMERCIAL REGISTRATION ใบส าคญัแสดงการจดทะบียนหา้ง

หุน้ส่วนบริษทั 
COMMODITIES MARKS เคร่ืองหมายการคา้ 
COMMODITY LINE NO. หมายเลขสินคา้โภคภณัฑ ์
COMPANY บริษทั 
COMPANY AND PARTNERSHIP 
REGISTRATION OFFICE 

ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 

CONDITION CONTENTS OF INNER 
PACKING 

ลกัษณะของการบรรจุภายใน 

CONDITION OF OUTTER PACKAGING ลกัษณะของหีบห่อภายนอก 
CONDITION OF SALES เง่ือนไขการขาย 
CONSIDERATION การพิจารณา 
CONSIGNEE NAME  ช่ือผูรั้บสินคา้ 
CONTACT ติดต่อ 
CONTAINER ภาชนะท่ีบรรจุ 
CONTAINER REPLACED เปล่ียนหีบห่อใหม่ 
CONTENT รายการ 
CONTENT AS PER AWB ชนิดส่ิงของตามใบตราส่งสินคา้ 
CONTENT INDICATED ขอ้แนะน าบรรจุภณัฑ ์
CORDED มดัดว้ยเชือก 
CORRECTIVE ACTION DETAIL  รายละเอียดการด าเนินการแกไ้ข 
CORRESPONDING TO ตรงกบัวนั 
CORRUGATED DIVIDERS มีกระดาษลูกฟูกกั้น 
COUNTRY ประเทศ 
CRUSHED บุบเขา้ไป 
CURRENCY เงินตรา 
CURRENCY CONVERSATION RATES อตัราการแปลงสกุลเงิน 
CUSHIONS WITH CRUSHED PAPER รองดว้ยเศษกระดาษ 
CUSHIONS WITH STYROFOAM รองดว้ยเศษโฟม 
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CUSTOM CLEARANCE พิธีการศุลกากร 
CUST ORDER NO. หมายเลขการสัง่ซ้ือ 
CUSTOMER ลูกคา้ 
CUSTOMER WEIGHT น ้าหนกัของลูกคา้ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร C 

 

-D- 

VOCABULARY MEANING 
DATE วนัท่ี 
DAMAGE CONDITION สภาพความเสียหาย 
DAMAGE COST ค่าใชจ่้ายท่ีเสียหาย 
DAMAGED BEFORE ARRIVAL IN BKK สินคา้เสียหายก่อนมาถึงกรุงเทพ 
DAMAGED BEFORE ARRIVAL IN DMK สินคา้เสียหายก่อนมาถึงดอนเมือง 
DAMAGE DISCOVERED  จุดท่ีพบความเสียหาย 
DAMAGED PACKAGE IN CASE INNER 
CONTENTS OR ITEM LOSS 

ในหีบห่อท่ีเสียหายมีของขาดหายไป 

DAMADED ON DELIVERY สินคา้เสียหายขณะส่งมอบ 
DAMP ช้ืน 
DETAILS OF CARGO IRREGULARITY รายละเอียดสินคา้ช ารุดและเสียหาย 
DIMENSIONS ขนาด 
DIVERTION นนัทนาการ 
DECLARATION ACCEPTED ประกาศยอมรับ 
DECLARATION NO: เลขท่ีใบขน 
DECLARED VALUE FOR CUSTOMS ประกาศมูลค่าศุลกากร 
DELIVERY ORDER การจดัส่งค าสัง่ซ้ือ 
DEPARTMENT OF BUSINESS 
DEVELOPMENT 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

DEPARTMENT OF PROVINCIAL 
ADMINISTRATION 

กรมการปกครอง 

DESCRIPTION ลกัษณะ 
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DESCRIPTION OF DISCREPANCY ค าอธิบายของความคลาดเคล่ือน 
DESCRIPTION OF MATERIAL รายละเอียดของวสัดุ 
DESTINATION ปลายทาง 
DEVICE เคร่ือง 
DOCUMENT NO. เอกสารเลขท่ี 
DOCUMENT TYPE ประเภทเอกสาร 
DUTY AND TAX ACCOUNT บญัชีภาษีและภาษี 

ตารางท่ี 4.4แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร D 

 

-E- 

VOCABULARY MEANING 
ESTABLISH NO: รหสัคลงั 
EVIDENCE หลกัฐาน 
EXPORT TAX INCENTIVE ภาษีส่งออก 
EXPIRY DATE วนัหมดอาย ุ
EXTRA CHARGES ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร E 

-F- 

VOCABULARY MEANING 
FLIGHT NUMBER หมายเลขเท่ียวบิน 
FORWARDING AGENT ตวัแทนส่งต่อ 
FOLLOWS ดงัน้ี 
FOR CARRIER'S USE ONLY AT 
DESTINATION 

ส าหรับผูใ้หบ้ริการใชเ้ฉพาะท่ีปลายทาง
เท่านั้น 

FOUND ITEM SHOTAGE AFTER 
COMPARE WITH INVOICE 

ไดต้รวจสอบกบัใบรายการสินคา้พบวา่มี
สินคา้ท่ีหายไป 

FOUND SPACE AVARLABLE FOR 
MISSING ITEMS 

พบวา่มีเน้ือท่ีวา่งในหีบห่อใกลเ้คียงจ านวน
ของสินคา้หายไป 

FREE ZONE CARGO PERMIT ใบอนุญาตขนส่งสินคา้เขตปลอดอากร 
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FROM จาก 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร F 

-G- 

VOCABULARY MEANING 
GIVEN ON ลงวนัท่ี 
GOODS LOADED โหลดสินคา้แลว้ 
GOVERMENT รัฐบาล 
GRAND TOTAL รวมทั้งหมด 
GROSS WEIGHT น ้าหนกัรวม 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร G 

-H- 

VOCABULARY MEANING 
HAVE REGISTERED THEIR MARRIAGE ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
HANDLING INFORMATION การจดัการขอ้มูล 
HEAD OFFICE ส านกังานแห่งใหญ่ 
HEREBY ดว้ยประการฉะน้ี 
HEREIN IDENTIFIED ท่ีระบุในท่ีน้ี 
HAWB NO: เลขท่ีใบตราส่งสินคา้ 
HOLD FOR INSURANCE SETTLEMENT ถือประกนัความ 
HOLD PAYMENT ระงบัการช าระเงิน 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร H 

-I- 

VOCABULARY MEANING 
IDENTIFICATION NO. เลขประจ าตวัประชาชน 
IMPOSSIBLE AS CONTENTS 
COMPLETELY DESTROYED 

ไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากส่ิงของภายใน
เสียหายหมด 

INDIVIDUAL แยกเป็นกล่องยอ่ย 
INSTRUCTION ค าแนะน า 
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INTRUMENTS เคร่ืองมือ 
ISSUED BY ออกโดย 
INCORPORATED นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน 
INSURANCE ประกนัภยั 
INSURANCE VALUE มูลค่าการประกนั 
INVOICE DATE วนัท่ีในใบสัง่ของ 
INVOICE NUMBER เลขใบสัง่ของ 
INVOICE RECIPIENT ผูรั้บใบแจง้หน้ี 
INTEGRATED CIRCUIT วงจรรวม 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร I 

-L- 

VOCABULARY MEANING 
LASTEST DATA UPDATE ขอ้มูลล่าสุด 
LEAD TYPE ประเภทตะกัว่ 
LICENSE NO. ใบอนุญาตเลขท่ี 
LIMITATIONS ขอ้จ ากดั 
LICENSE TYPE ประเภทใบอนุญาต 
LOCAL REGISTRAR นายทะเบียนทอ้งท่ี 
LOCATED AT ท่ีตั้ง 
LOGISTIC COST 10% ค่าขนส่ง 10% 
LOSS SHIPMENT สูญหาย 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร L 

-M- 

VOCABULARY MEANING 
MAWB NO: เลขท่ีใบตราส่งสินคา้ 
MANAGING PARTNER หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
MARKETING การตลาด 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร M 
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-N- 

VOCABULARY MEANING 
NATURE OF GOOD ชนิดของสินคา้ 
NET SALES PRICE ราคาขายสุทธิ 
NET WEIGHT น ้าหนกัสุทธิ 
NO DAMAGE CAN BE OBSERVED ไม่สามารถระบุความเสียหาย 
NON-NEGOTIABLE เจรจาไม่ได ้
NUMBER OF BOX จ านวนกล่อง 
NUMBER OF PACKAGE จ านวนหีบห่อสินคา้ 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร N 

-O- 

VOCABULARY MEANING 
OFFICER เจา้หนา้ท่ี 
OFFICIAL EMBLEM ตราประทบัทางการ/ตราประทบัครุฑ 
OFFICIAL SEAL AFFIXED ประทบัตราส าคญั 
OPTIONAL SHIPPING INFORMAYION ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้เพิ่มเติม 
ORDINARY TYPE ประเภทสามญั 
ORDER POLICY นโยบายเก่ียวกบัการสัง่ของ 
ORIGIN เมืองตน้ทาง 
ORIGINAL WRAPPING เปล่ียนหีบห่อใหม่ 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร O 

-P- 

VOCABULARY MEANING 
PACKAGE CODE รหสัสินคา้ 
PACKING DETAILS รายละเอียนของบรรจุภณัฑ ์
PACKING LIST รายการบรรจุภณัฑ ์
PAGE หนา้ท่ี 
PARTICULARS รายการ 
PAYMENT TERM เง่ือนไขการช าระเงิน 
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PENDING DELIVELY รอการส่งมอบ 
PERMIT / LICENCE NO : เลขท่ีใบอนุญาต 
PIECE ช้ิน 
PLASTIC BAG ถุงพลาสติก 
PLASTIC BOX กล่องพลาสติก 
POINT OF LOADING สถานีตน้ทางการบรรทุก 
POINT OF UNLOADING สถานีปลายทางการบรรทุก 
POWER OF ATTORNEY หนงัสือมอบอ านาจ 
PREPAID ช าระเงินล่วงหนา้ 

PRIVILEGE TYPE ประเภทของสิทธ์ิ 
PRIVILEGE VALID FROM สิทธ์ิใชไ้ดตั้งแต่ 
PRIVILEGE VALID UNTILL สิทธ์ิใชไ้ดจ้นถึง 
PRODUCT ผลิตภณัฑ ์
PRODUCT CODE รหสัสินคา้ 
PRODUCT NAME ช่ือสินคา้ 
PROVIDE CREDIT NOTE FROM TO 
SHIPPER 

ใหใ้บลดหน้ีจากผูส่้ง 

PURPOSE วตัถุท่ีประสงค ์
ตารางท่ี 4.14 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร P 

-Q- 

VOCABULARY MEANING 
QUANTITY ปริมาณ 
QUANTITY REJECT ปริมาณท่ีปฏิเสธ 
QTY DAMAGE จ านวนความเสียหาย 
QTY SHIPMENT จ านวนการจดัส่ง 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร Q 

-R- 

VOCABULARY MEANING 
REASON FOR EXPORT เหตุผลในการส่งออก 
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RECEIVER ผูรั้บ 
REFERENCE การอา้งอิง 
REGISTERED CAPITAL ทุนจดทะเบียน 
REGISTRAR นายทะเบียน 
REGISTRATION NO. เลขทะเบียนท่ี 
REGULATIONS กฎระเบียบ 
REMITTANCE ADDRESS ท่ีอยูก่ารส่งเงิน 
REPLACE แทนท่ี 
REPORT รายงาน 
RESOLD ขายต่อ 
REQUESTED ร้องขอ/ยืน่ค าร้อง 
REQUESTED FLIGHT DATE เทียวบินท่ีร้องขอ 
REQUESTING APPROVAL ขออนุมติั 
REQUIRE INSURANCE CLAIM การเคลมประกนั 
RETURN TO SHIPPER กลบัไปท่ีผูส่้ง 
ROUNDED TO 6TH DECIMAL ปัดเศษเป็นทศนิยมล าดบัท่ี 6 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร R 

-S- 

VOCABULARY MEANING 
SUMMARY OF SHIPMENT OUT สรุปการจดัส่งออก 
SENDER ผูส่้ง 
SERIAL NO. ล าดบัท่ี 
SHIP FROM ส่งจาก 
SHIPMENT NUMBER ส่งสินคา้เลขท่ี 
SHIPMENT SHIPPED จดัส่งสินคา้ 
SHIPPER ผูส่้ง 
SHIPPING TYPE ประเภทการจดัส่งสินคา้ 
SHIP TO จดัส่งไปท่ี 
SHOCK WATCH ALERT เคร่ืองหมายแสดงการกระแทก 
SIGNATURE ลงลายมือช่ือ 
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SIGNATURE OF APPLICANTS ลายมือช่ือผูร้้องขอจดทะเบียน 
SIGNATURE OF WITNESSES ลายมือช่ือพยาน 
SIGNED ลายเซ็น 
SOLD TO ขายใหก้บั 
STANDARD มาตรฐาน 
STUFFING การบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 
SUBCONTRACTOR ผูรั้บเหมา 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร S 

-T- 

VOCABULARY MEANING 
TAX INCENTIVES สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
TERM เง่ือนไข 
TERM OF PAYMENT เง่ือนไขการช าระเงิน 
THIS SIDE UP ตั้งตามลูกศร 
TIP TELL ACTIVATED เคร่ืองหมายแสดงการเคล่ือนไหว 
TOTAL COLLECT รวบรวมทั้งหมด 
TOTAL GROSS WEIGHT น ้าหนกัรวม 
TOTAL NUMBER OF CARTONS จ านวนกล่องทั้งหมด 
TOTAL NUMBER OF PACKAGES จ านวนหีบห่อสินคา้ทั้งหมด 
TOTAL OTHER CHARGES DUE AGENT ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดจากตวัแทน 
TOTAL OTHER CHARGES DUE CAMER ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดจากผูเ้ช่า 
TOTAL PC/WT AS PER DOCUMENT จ านวนช้ินและน ้าหนกัตามเอกสารอา้งอิง 
TOTAL PC/WT ONHAND AFTER RE-
WEIGHT 

จ านวนช้ินและน ้าหนกัภายหลงัการ
ตรวจสอบ 

TOTAL PREPAID  จ่ายล่วงหนา้ทั้งหมด 
TRANSFERRED โอน 
TRANSFERRED FROM มาจาก 
TRANSFERRED TO ไปท่ี 
TRUCK MANIFEST NO: เลขท่ีบญัชีรถบรรทุก 
TYPE ประเภท 
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TYPE OF INNER PACING ชนิดของการบรรจุภายใน 
TYPE MATERIAL OF OUTER  ชนิดวสัดุของหีบห่อภายนอก 

ตารางท่ี 4.18 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร T 

-U- 

VOCABULARY MEANING 
UNDER THE CIVIL ตามประมวลกฎหมายแพง่ 
UNIT GROSS WEIGHT หน่วยน ้าหนกัรวม 
UNIT NET WEIGHT หน่วยน ้าหนกัสุทธิ 
UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร U 

-V- 

VOCABULARY MEANING 
VALUATION CHARGE ราคาประเมิน 
VENDER ผูข้าย 
VERIFIED การตรวจสอบ 
VOLUMETRIC WEIGHT น ้าหนกัปริมาตร 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร V 

 

-W- 

VOCABULARY MEANING 
WARRANTY การประกนั 
WEIGHT น ้าหนกั 
WITHHOLDING TAX TOTAL ไม่รวมภาษี 
WOODEN CASE ลงัไม ้

ตารางท่ี 4.21 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร W 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ บุคลากรในองคก์ร

หรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั สามารถน าขั้นตอน

การแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก  รูปแบบของเอกสารและค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้น

การแปลเอกสารใบขนสินคา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง

ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัท าไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

การแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออกนั้น จะตอ้งแกไ้ขเอกสารภาษาองักฤษทั้งหมด 

และในการแกไ้ขนั้นตอ้งใชเ้วลามากพอสมควร เน่ืองจากบางคร้ังเอกสารใบขนสินคา้ไม่ตรงตาม

ขอ้มูลของบริษทั ผูจ้ดัท าจึงตอ้งแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้อยา่งละเอียดและรอบคอบ เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น ท าใหก้ารแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ท่ีตอ้งยืน่แกไ้ขใบขนสินคา้ต่อกรม

ศุลกากรมีความล่าชา้และเพือ่ใหข้อ้มูลการน าเขา้และส่งออกตรงกบัขอ้เทจ็จริงในการรายงานต่อ

กรมศุลกากร เน่ืองจากรูปแบบของเอกสารไม่ตรงกนั เอกสารไม่ครบ ท าใหต้อ้งใชเ้วลาพอสมควร

ในการจดัท าเอกสาร 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

 ในการท าโครงงานน้ี ควรมีระยะเวลาในการท างานมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูจ้ดัท าจะเรียนรู้

งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาไดอ้ยา่งเขา้ใจ ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เพราะการแกไ้ข

เอกสารใบขนสินคา้นั้นขอ้มูลการน าเขา้และส่งออกตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จริงในการรายงานต่อกรม

ศุลกากร และการเรียนรู้ถึงรูปแบบเอกสารรวมถึงค าศพัทท่ี์ใชใ้นการแปลเอกสารในใบขนสินคา้นั้น

ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจและความละเอียดถ่ีถว้นในการจดัท า หากมีระยะเวลาในการท า

โครงงานท่ีมากข้ึนจะท าใหส้ามารถอธิบายรายละเอียดค าศพัทแ์ละสามารถยกตวัอยา่งในแต่ละค า

ใหล้ะเอียดมากข้ึนเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 



63 

 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา   

 จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานท่ี บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตในการ

ท างานจริง เรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้มารยาทท่ีตอ้งน าไปใช้

ในองคก์ร ไดฝึ้กบุคลิกภาพในการท างาน มีความรับผดิชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง รวมทั้งได้

พฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เน่ืองจากการจดัท าเอกสารทั้งหมดนั้นเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นจากการ

ปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดรั้บประโยชน์อยา่งมาก และสามารถน าประสบการณ์

ท่ีไดเ้รียนรู้มาต่อยอดในการท างานจริงต่อไปในอนาคต 

            5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 เน่ืองจากบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัรับจา้งประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.

ซี. แบบต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษในการแกไ้ขขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ – 

ขาออก และมีรูปแบบเอกสารต่างๆรวมถึงค าศพัทภ์าษาองักฤษในการแปลเอกสารใบขนสินคา้ ท า

ใหใ้นช่วงแรกท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานภายในบริษทั ผูจ้ดัท าตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสาร

ต่างๆ รวมทั้งค าศพัทท่ี์ใชใ้นการแปลเอกสาร เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจขั้นตอนการท างานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

            5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

ควรมีระยะเวลาใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจมากกวา่น้ี เพื่อท่ีจะท าใหน้กัศึกษาท่ีไปปฏิบติังาน

ในอนาคตและเป็นประสบการณ์ทางดา้นการท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และระยะเวลาการ

ปฏิบติัยงัไม่สามารถเรียนรู้งานภายในองคก์รท่ีตนสนใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
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ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า - ขาออก 
(Procedures for revise the import and export entry documents) 

นางสาวปียนุช โตคลองตนั 

สาขาวิชาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์อาคาร 19 มหาวิทยาลยัสยาม                 
E-mail : piyanuch.tok@siam.edu 

 

บทคัดย่อ 

บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั เป็นบริษทัรับจา้ง

ประกอบและทดสอบแผงวงจร ไอ.ซี. แบบต่างๆ 

อาทิเช่น ตระกูล Memory, mixed-signal/RF และ 

Analog & Logic มีโรงงานสาขาต่างๆ อยูท่ี่ ประเทศ

สิงคโปร์ เมืองเซ่ียงไฮ ้ไตห้วนั และ ประเทศไทย มี

ส านกังานขายตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ทัว่โลก ซ่ึงบริษทั

จะตอ้งน าเขา้สินคา้เพื่อน ามาผลิตสินคา้และส่งออก

สินคา้ และในใบขนสินคา้จะมีรายละเอียดสินคา้ท่ี

ไม่ตรงกบัสินคา้จริงจึงจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารขอ

แกไ้ขใบขนสินคา้ทั้งขาเขา้และขาออกต่อกรม

ศุลกากรเพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ใน

ระหว่างการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 30 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัท าฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาในแผนก 

Legal (กฎหมาย) มีหนา้ท่ีในการแกไ้ขเอกสารใบ

ขนสินคา้ขาเขา้และขาออก และจากการท่ีไดฝึ้ก

ปฏิบติังานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขเอกสารใบ

ขนสินคา้ของบริษทัที่มีเอกสารเป็นภาษาองักฤษ

และตอ้งแกไ้ขเอกสารภาษาองักฤษ ผูจ้ดัท าจึงได้

จดัท าโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบ

ขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก” ขึ้น โดยโครงงาน

แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการแกไ้ขใบขน

สินคา้ขาเขา้ – ขาออก , รูปแบบเอกสารต่างๆท่ีใช้

ในการแกไ้ขเอกสาร  และ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นเอกสาร 

ซ่ึงช่วยให้บุคลากรและนกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติังานสห

กิจศึกษากบัทางบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

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 
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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. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้
ขาเขา้ – ขาออกให้ถูกตอ้ง 

2. เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการแกไ้ขเอกสาร
ใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 

3. เพื่อศึกษาค าศพัท์ภาษาองักฤษต่างๆ 
ท่ีใช้ในการแปลเอกสารใบขนสินคา้
ขาเขา้ – ขาออก 

ขอบเขต 

โครงงานน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขน

สินคา้ขาเขา้ – ขาออกอยา่งละเอียด 

2. รูปแบบของเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้น

การแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขา

ออก 

-เอกสารส าหรับการแกไ้ขใบขน

สินคา้ขาเขา้  

- ใบขนสินคา้ขาเขา้ (Import 

Declaration) 

- บญัชีสินคา้ (Commercial Invoice) 

- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List) 

- ใบตราส่ง (DHL HAWB) 

- หนงัสือรับรองบริษทั 

- ภพ.20 

- บตัรประชาชนของกรรมการผูมี้

อ านาจ 

- เอกสารส าหรับการแกไ้ขใบขน

สินคา้ขาออก  

- ใบขนสินคา้ขาออก (Export 

Declaration) 

- บญัชีสินคา้ (Commercial Invoice) 

- ใบแสดงหีบห่อ (Packing List) 

- ใบตราส่ง (DHL HAWB) 

- หนงัสือรับรองบริษทั 

- ภพ.20 

-บตัรประชาชนของกรรมการผูมี้

อ านาจ 

3. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นเอกสารแกไ้ขใบขนขาเขา้ 
– ขาออก 
 ขอบเขตระยะเวลาการท าโครงงาน ตั้งแต่ 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2562 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. พนกังานสามารถเขา้ใจขั้นตอนการแกไ้ข

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

ประสิทธิภาพ และช่วยลดขั้นตอนการ

ท างานของพนกังาน 

2. พนักงานและนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจ

ในบริษทัน้ีไดท้ราบถึงเอกสารท่ีใชใ้นการ

แกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ 

3. พนักงานและนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจ

ทราบเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษต่างๆท่ี

ใชใ้นการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ 

 

 

 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
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1.ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการจดัท า

โครงงาน 

2.คน้ควา้หาขอ้มูลในการท ารูปเลม่โครงการ 
3.จดัท าโครงงานโดยน าขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
โครงงานการท างาน 
4.น าเสนอรูปเล่มโครงงานให้กบัอาจารย ์ เพื่อ
ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น และน าไปแกไ้ข
เพื่อให้ไดรู้ปเล่มโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
5.ส่งรูปเล่มโครงงานจดัเตรียมความพร้อมของ
เอกสาร และน าเสนอโครงงาน 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ฮาร์ดแวร์ 

 - คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

- PDF –Viewer 

2. ซอฟตแ์วร์ 

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

3. อื่นๆ 

               - Dictionary 

รายละเอียดของโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในส่วนของแผน
กฎหมาย (Legal) ของ ยแูทคไทย จ ากดั ในต าแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้
ขาเขา้และขาออกให้ถูกตอ้งและจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรับยื่นแกไ้ขใบขนสินคา้ต่อกรมศุลกากรผูจ้ดัท า
จึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการแกไ้ข
เอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก” 
โดยโครงงานแบง่เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขน

สินคา้ขาเขา้ – ขาออกอยา่งละเอียด 

2. รูปแบบของเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้น

การแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้ – ขาออก 

3.ค าศพัทท่ี์ใชใ้นเอกสารแกไ้ขใบ

ขนขาเขา้ – ขาออก 

 

1 .เม่ือมีการแกไ้ขใบขนสินคา้ขาเขา้และขา

ออก ทางแผนกท่ีจดัท าการแกไ้ขใบขนสินคา้
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จะส่งแบบร่างกระดาษหวัจดหมายมาให้แกไ้ข 

ดงัน้ี 

2 .รูปแบบเอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการแกไ้ขใบ

ขนสินคา้เพื่อยื่นต่อกรมศุลกากรถือเป็น

เอกสารส่วนหน่ึงท่ีจ าเป็นในการยื่นเพื่อให้

ทางกรมศุลกากรพิจารณาให้ถูกตอ้งตาม

ระเบียบซ่ึงเอกสารส าคญัท่ีใชใ้นการแกไ้ขใบ

ขนสินคา้นั้น คือหนงัสือรับรองของบริษทั

หนงัสือรับรองบริษทัแบบฟอร์มตวัอยา่ง

หนงัสือรับรองบริษทั ดงัน้ี 

 
3.ค าศพัทต์่างๆท่ีใชใ้นการแปลเอกสาร 

VOCABULARY MEANING 

AGENT ตวัแทน 

ARRIVAL DATE วนัท่ีมาถึง 

DECLARATION NO: เลขท่ีใบขน 

DOCUMENT TYPE ประเภทเอกสาร 

NET WEIGHT น ้าหนกัสุทธิ 

PACKAGE CODE รหสัสินคา้ 

PACKING LIST ร า ย ก า ร บ ร ร จุ

ภณัฑ ์

RECEIVER ผูรั้บ 

SHIPPER ผูส่้ง 

SHIP TO จดัส่งไปท่ี 

SOLD TO ขายให้กบั 

TERM OF PAYMENT เง่ือนไขการช าระ

เงิน 

TOTAL GROSS 

WEIGHT 

น ้าหนกัรวม 

TOTAL NUMBER OF 

CARTONS 

จ า น ว น ก ล่ อ ง

ทั้งหมด 

TOTAL NUMBER OF 

PACKAGES 

จ า น ว น พั ส ดุ

ทั้งหมด 

 
สรุปผลโครงงาน 

หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงาน
เสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ บุคลากรใน
องคก์รหรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษากบัทางบริษทั ยแูทคไทย จ ากดั สามารถน า
ขั้นตอนการแกไ้ขเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ - ขา
ออก รูปแบบของเอกสารและค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
ใชใ้นการแปลเอกสาร เพื่อย่ืนต่อกรมศุลกากรให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและเพื่อใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัท าไดก้ าหนดไวต้ั้งแตเ่ร่ิม
ด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
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จ า ก ก า ร ท่ี ผู ้ จั ด ท า โ ค ร ง ง า น ได้ ไ ป
ปฏิบติังานท่ี บริษทั ยูแทคไทย จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 256 
ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตในการท างาน
จริง เรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัผูอ้ื่น เรียนรู้วฒันธรรม
ในองค์กร เรียนรู้มารยาทท่ีตอ้งน าไปใช้ในองคก์ร 
ได้ฝึกบุคลิกภาพในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ต่องานและหน้าท่ีของตนเองและความรอบคอบ 
รวมทั้งไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เน่ืองจากการ
จัดท าเอกสารทั้งหมดนั้นเป็นภาษาองักฤษ ดังนั้น
จากการปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าโครงงานจึง
ได้ รับประโยชน์ อย่ า งม าก  และสามารถน า
ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาต่อยอดในการท างาน
จริงต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษา บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั (UTAC Thai 
Company Limited) ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ 
2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ท าให้
คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมี
คุณค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุน
จากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. คุณบุญชยั จงจิตอารี (กรรมการผูมี้อ านาจ) 
2. คุณเพญ็แข ธิติปราการวงศ ์(เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
กฎหมาย) 
3. คุณกาญจนา แสงศรีจนัทร์ (เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
กฎหมาย) 
4. อาจารยอ์ติเวทย ์ตั้งอมรสุขสันต ์(อาจารยท่ี์
ปรึกษา) 
และบุคคลท่านอืน่ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน ผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดมี้
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ
ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การ

ดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง
ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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กรมศุลกากร. (2559). พิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้
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เขา้ถึงไดจ้าก http://www.customs.go.th/ 

ส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ. (2560). เร่ืองการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล 

ใบขนสินคา้ขาออกภายหลงัการส่งออก 
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