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บทคัดย่ อ

บริ ษ ทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติ ก จํา กัด ก่ อตั้งขึ้ นโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ให้บริ การด้านการ
ขนส่ งใน-ประเทศและต่างประเทศรวมถึงคลังเก็บสิ นค้าและแหล่งผลิ ตสิ นค้ามากมายหลายแห่ ง
รวมทั้งให้บริ การนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุน บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ใหญ่รายหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซี ยน โดยแบ่งกลุ่มธุ รกิจออกเป็ น 4
สายผลิ ตภัณฑ์ เช่ น สุ รา เบี ยร์ เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการกระจาย
สิ นค้าออกทัว่ ตลาดโลกจึงจัดตั้งบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัดเพื่อดูแลการขนส่ งและการ
กระจายสิ นค้า
ทั้งนี้ผจู ้ ดั ทําได้มีส่วนร่ วมเข้าฝึ กสหกิจศึกษา กับทางบริ ษทั ในตําแหน่งผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่พิธี
ศุลกากร ศึกษาขั้นตอนการตรวจปล่อยสิ นค้าส่ งออก รวมถึ งวิธีการในการรวบรวมเอกสารการส่ ง
สิ นค้าและขั้นตอนการออกตรวจสิ นค้าจากต้นทาง (โรงงานผลิตสิ นค้า) จนถึ งปลายทาง (ท่าเรื อ
ส่ งออก) ผล-จากการไปฝึ กสหกิ จได้รู้ข้ นั ตอนกระบวนการดําเนิ นงานในแต่ละส่ วนของพิธีการ
ศุ ล กากรและได้เรี ยนรู ้ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านจากสถานการณ์ จริ งในทุ ก ด้า นทําให้รู้ถึง ข้อบกพร่ องของ
ปั ญหาในการส่ งออก อาทิ การโหลดสิ นค้าล่าช้าจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อการขนส่ ง และทําให้พอมี
แนวทางการแก้ไขปั ญหาบางส่ วนของงาน ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึ งรวบรวมข้อมู ลทั้งหมดมาจัดทําเป็ น
รายงานฉบับนี้
คําสํ าคัญ: จัดส่ งเอกสาร/ตรวจปล่อยสิ นค้า
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บทที่ 1
บทนำ

1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) ถื อว่ำระบบโลจิสติกเป็ นต้นทุนสำคัญของ
กระบวนกำรผลิตและกำรกระจำยสิ นค้ำ โดยก่อนหน้ำนี้ ทำงบริ ษทั มีกำรกระจำยควำม
รับผิดชอบและต้นทุนด้ำนโลจิสติกไปอยูท่ ี่สำขำแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ จึงมีกำรจัดตั้ง
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ขึ้นเพื่อเสริ มสร้ำงประสิ ทธิ ภำพให้กบั บริ ษทั และ
ลดต้นทุนในเรื่ องโลจิสติก ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ได้มองเห็นถึงควำมสำคัญของกำรรวมตัวทำง
เศรษฐกิ จของภูมิ ภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หำกทำงบริ ษ ทั มีประสิ ทธิ ภำพในกำร
จัด กำรด้ำ นต้น ทุ น กำรขนส่ ง ที่ ดี จ ะท ำให้ ท ำงบริ ษ ัท สำมำรถน ำเข้ำ สิ น ค้ำ ต่ ำ งๆได้
โดยสะดวก เพื่ อผลผลิ ตและกำรกระจำยสิ น ค้ำของทำงบริ ษ ัท เพื่ อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
บริ ษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติ ก จ ำกัด เริ่ ม ด ำเนิ น กำรตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2551 ตลอด
ระยะเวลำกำรดำเนินงำนได้มีกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ งอย่ำงต่อเนื่ อง และมีกำรลงทุน
สร้ ำ งศู น ย์ก ระจำยสิ น ค้ำ คลัง สิ น ค้ำ ย่อ ยและรถขนส่ ง เพื่ อ บริ ก ำรด้ำ นโลจิ ส ติ ก ได้
ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ มีกำรวำงแผนกำรส่ งออกสิ นค้ำทั้งกลุ่มเครื่ องดื่มแอลกฮอล์และ
เครื่ องดื่ ม ที่ ไม่มี แอลกฮอล์ไปพร้ อมกัน ท ำให้บริ ษ ทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติ ก จำกัด
มีกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มำกขึ้น

2

กำรที่ ไ ด้อ อกปฏิ บ ัติ งำนสหกิ จศึ ก ษำที่ บริ ษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติ ก จำกัด
สำนักพิธีกำรขนส่ ง(ส่ วนงำนของShipping Document) มี ควำมเข้มงวดทำงด้ำนขนส่ ง
และกำรลดต้น ทุ น ทำงโลจิ ส ติ ก และกำรจัดท ำเอกสำรขออนุ ญ ำตน ำเข้ำ-ส่ ง ออกกับ
หน่ วยงำนผูเ้ กี่ ยวข้องภำยใต้กฎหมำยที่ กำหนดไว้ ซึ่ งจะพบปั ญหำทำงด้ำนกำรขนส่ ง
บรรจุภำชนะมีรอยชำรุ ด กำรโหลดสิ นค้ำล้ำช้ำ มีก ำรเพิ่มงำนนอกเนื่ องจำก Shipment
ในแต่ละวันตำมที่ ตกลงกับลูกค้ำที่ ตอ้ งกำรส่ งออกในตอนแรกและกำรวิ่งรถบรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร์ นอกเวลำ(ขนย้ำยสิ นค้ำไปยังท่ำเรื อปลำยทำง) เป็ นต้น
1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรฝึ กปฏิบัติสหกิจ
1.2.1.เพื่อศึกษำรำยละเอียดงำนกำรติดต่อลูกค้ำฝ่ ำยนำเข้ำ (นำเข้ำ-ส่ งออก)
1.2.2.เพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบตั ิกำรนำเข้ำ-ส่ งออก ในรู ปแบของกำรจัดเตรี ยมเอกสำร
1.2.3.เพื่อศึกษำกำรปฏิบตั ิงำนภำคสนำมกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำผ่ำนพิธีศุลกำกรนำเข้ำ-ส่ งออก
(Shipping)
1.2.4.เพื่อสังเกตปั ญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงงำนและนำบทเรี ยนที่ได้เรี ยนมำ นำมำเป็ นแนวทำงแก้ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ้นกับสถำนกำรณ์จริ งที่เกิดขึ้นในกำรฝึ กสหกิจ
1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1.ขั้นตอนกำรจัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อผ่ำนพิธีศุลกำกรนำเข้ำ-ส่ งออก (ประมำณกำรจำกวันที่เรื อ
เข้ำเทียบท่ำ)
1.3.2.ขั้นตอนกระบวนกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำและดำเนินงำนขออนุญำตหน่วยงำนผูเ้ กี่ยวข้อง
1.3.3.ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสิ นค้ำในคลังก่อนกำรส่ งออก
1.4

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1.ได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนกำรจัดทำและจัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อนำเข้ำ-ส่ งออก
1.4.2.ประโยชน์ จำกทัก ษะกำรปฏิ บ ัติภ ำคสนำมจริ งเห็ น กระบวนกำรขั้น ตอนจริ ง มำกกว่ำใน
รู ปแบบของห้องเรี ยน
1.4.3.รู ้ถึงกระบวนกำรผ่ำนพิธีศุลกำกร กำรตรวจปล่อยสิ นค้ำนำเข้ำ-ส่ งออก
1.4.4.รู ปแบบกำรขนส่ งในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรขนส่ งทำงทะเล มีลกั ษณะกำรขนส่ งแบบใดบ้ำง
(CIF, FOB) เป็ นต้น
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
นาย อดุ ล ย์ เมณฑ์ กู ล :ฐานมี เดี ย เน็ ต เวิ ร์ ค 2549 (กลยุ ท ย์ก ารท าธุ ร กิ จ น าเข้า -ส่ ง ออก
ภาคปฏิบตั ิ ฉบับสมบูรณ์_กรุ งเทพมหานคร) กล่าวถึงธุ รกิจการส่ งออกไว้วา่
2.1.การส่ งออก การส่ งสิ นค้าในรู ปแบบปั จจุ บ นั มี บ ทบาทต่ อธุ รกิ จการค้าเป็ นอย่างมาก
เพราะการขนส่ งเป็ นวิธีเดี ยวที่จะนาสิ นค้าไปสู่ จุดหมายปลายทางตามต้องการได้ จึง กล่าว
ได้ว่า การขนส่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญของการค้าเกื อบทุกประเภท จากเหตุผลดังกล่าวนี้ การ
ขนส่ งจึงได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วควบคู่ไปกับการเจริ ญทางการสื บค้น
การขนส่ งแบ่งออกได้เป็ น 3 ทางคือ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ สาหรับการขนส่ งทั้ง 3
เส้นทางต่างก็มีความสาคัญด้วยกันทั้งสิ้ น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นสาคัญ
2.2.1.การขนส่ งทางบก แบ่งออกได้เป็ น 2 ระยะ คือ
การขนส่ งระยะแรก คื อ การขนส่ ง ภายในประเทศ ซึ่ งเริ่ ม ต้น จากโรงงานหรื อ
คลังสิ นค้าไปยังท่าส่ งออก หรื อเขตแดนเพื่อเดินทางไปอีกระยะหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นระยะที่สอง
ต่อไป
การขนส่ งระยะที่ 2 คือเส้นทางขนส่ งระหว่างประเทศ สาหรับประเทศที่มีเส้นทาง
การขนส่ งติดต่อกัน ซึ่ งประกอบไปด้วยทางรถบรรทุกและทางรถไฟ ซึ่ งก็มีขอบเขตจากัด
2.2.2.การขนส่ งทางน้า เป็ นการขนส่ งชนิ ด เดี ยวที่ มี ป ริ ม าณการขนส่ งสู งสุ ด เพราะ
สามารถจะนาสิ นค้าจากแหล่งผลิตทัว่ ทุกมุมโลกไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างมากที่สุด
และเป็ นเส้นทางที่เหมาะสมในเชิ งพาณิ ชย์มากที่สุด เนื่ องจากค่าขนส่ งในเส้นทางน้ ายังอยู่
ในอัตราต่ากว่าเส้นทางอื่นๆ การขนส่ งทางน้ าแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
การขนส่ งระยะแรก สาหรับสิ นค้าจานวนมากๆ ที่ มีเส้ นทางน้ าจากโรงงานมายังท่า
ส่ งออก เช่ น แม่น้ า ลาคลอง เป็ นต้น เส้ นทางดังกล่าวนี้ จะใช้เรื อลาเดี ยวหรื อเรื อท้องแบน
ขนถ่ายสิ นค้าระยะแรก
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การขนถ่ ายระยะที่ 2 เป็ นการขนถ่ายสิ นค้าระหว่างประเทศถ้าเป็ นขนส่ งในแบบ”เท
กอง” (Conventional) ซึ่งอาจถือเป็ นเส้นทางสุ ดท้าย เพราะการขนถ่ายแบบเทกองไม่นิยม
ให้มีการถ่ายลา (Transshipment) เพราะการถ่ายลาอาจจะทาให้สินค้าบอบช้ าและเสี ยหายได้
ง่าย ผูซ้ ้ื อสิ นค้าจึงไม่ยอมให้มี-การถ่ายลา สาหรับการขนส่ งในระบบตูค้ อนเทนเนอร์ นิยม
ขนส่ งในเรื อเล็ก (Feeder) ไปต่อเรื อใหญ่อีกทอดหนึ่ง ซึ่ งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก
การขนส่ งระยะที่ 3 เป็ นการขนส่ งระยะสุ ดท้ายถ้าเป็ นเมืองใหญ่ปลายทาง แต่ถา้ เป็ น
เมืองเล็กๆ เรื อ คอนเทนเนอร์ ใหญ่ (Liner) อาจจะไม่เข้าท่าเรื อ จาเป็ นต้องต่ออีกเที่ยวหนึ่งก็
ได้ ซึ่ งการขนส่ งในระบบคอนเทนเนอร์ ไม่วา่ จะมีการเปลี่ ยนแปลงเรื อกี่ลาก็ตาม สิ นค้าจะ
อยู่ในตูค้ อนเทนเนอร์ ตลอด ไม่มีการจับต้องสิ นค้าแต่อย่างใด จึงลดความเสี ยหายจากการ
เปลี่ยนเรื อไปได้
2.2 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Marine Insurance)
การประกัน ภัย การขนส่ ง สิ น ค้า เป็ นองค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ งของการค้า ระหว่า ง
ประเทศหากไม่มีการประกันภัย การค้าระหว่างประเทศคงไม่สามารถเผยแพร่ ขยายและ
พัฒนาไปในขอบเขตที่ เป็ นอยู่เนื่ องจากภัยอันตรายและความเสี ยหายต่อสิ นค้าที่ ท าการ
ขนส่ งนั้นสามารถเกิดได้ตลอดเวลาจากสาเหตุต่างๆ ที่ไม่อาจคาดได้ล่วงหน้า
การค้าระหว่างประเทศในปั จจุ บนั มี ผูเ้ กี่ ยวข้องหลายฝ่ ายที่ ตอ้ งการความมัน่ ใจใน
กิจการพาณิ ชย์ระหว่างประเทศ ด้วยหลักประกันที่ แน่ นอนว่าทุนที่ลงไปจะไม่สูญเสี ยไป
จากเหตุสุดวิสัยในการขนส่ งก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
การซื้ อความคุ ม้ ครองจะต้องปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการหรื อที่ระบุ มา
ในใบสั่งซื้ อ (Letter of credit) ให้ครบเงื่ อนไขก่ อนการส่ งสิ นค้าไปยังท่ าส่ งออก เพื่อให้
ได้รับความคุม้ ครองสู งสุ ด
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2.3 การเรียกเก็บและชาระเงินค่ าสิ นค้ า
2.3.1.การปฏิบัติการส่ งสิ นค้ าออก
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การตรวจปล่ อยสิ น ค้าและบัน ทึ ก รายการตามใบขนสิ น ค้าขาออก
เรี ยบร้อยแล้ว ใบ-ขนสิ นค้าชนิ ดต่างๆ หรื อสาเนาใบขนสิ นค้าบางชนิ ดจะถูกส่ งกลับมายัง
ต้นสังกัดเพื่อไปดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อไป เช่น ใบขนสิ นค้าขาออกขอคืนเงินตาม
อากร ม.19..หรื อใบขนสิ นค้าประเภทส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและสาเนาใบขนสิ นค้าขาออก
เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีเอกสารอื่นๆ เช่ น ใบสุ ทธิ คุม้ ครองที่ส่งออก หรื อใบอนุ ญาตชนิ ด
ต่างๆ ก็จะถูกส่ งคืนไปยังต้นสังกัดต่อไปอีกด้วย
ในส่ วนของบริ ษทั ผูร้ ับส่ งสิ นค้าก็จะออกเอกสาร”ใบตราส่ ง” ให้แก่ผสู ้ ่ งออก ถ้าเป็ น
ขนส่ งอย่างอื่นๆ ก็จะออกเอกสารการรับส่ งสิ นค้าให้แก่ผสู ้ ่ งออกเช่นกัน และจัดการ
รวบรวมเอกสารตามชนิ ดที่ระบุไว้ในการสั่งซื้ อทั้งหมด ทาการตรวจความเรี ยบร้อย ถูกต้อง
และครบถ้วน ส่ งไปเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารต่อไป
จานวนเอกสารที่ส่งออกไปเรี ยกเก็บเงิ นจากผูซ้ ้ื อนั้น พิจารณาจากเอกสารที่สั่งซื้ อ
เป็ นสาคัญและต้องมีตวั๋ แลกเงิ น (Bill of Exchange) ซึ่ งเป็ นตราสารที่ผูร้ ับประโยชน์ตาม
L/C หรื อผูข้ ายสิ้ นค้าเป็ นออกตัว๋ แลกเงินเพื่อสั่งให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้าจ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงินภายใน
เวลาที่กาหนด
สิ่ งที่ ไ ม่ ค วรละเลยอี ก ประการหนึ่ งก็ คื อควรส่ งส าเนาเอกสารให้ ผูซ้ ้ื อ เพื่ อใช้เป็ น
ข้อมูล ในการเตรี ยมออกของหรื อติ ดตามสิ น ค้าและเอกสารต่ อไป ข้อส าคัญจะต้องเป็ น
เอกสารที่ใช้รับสิ นค้าไม่ได้เด็ดขาด ซึ่ งควรมีตราประทับว่า (COPY NOT NEGOTIATE)

6

2.4 เอกสารเพือ่ การส่ งออก EXPORT DOCUMETNTS
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการส่ งออกเพียงจัดให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ของสิ นค้า
เพื่อผ่านขั้นตอนศุลกากรถูกต้องอย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นเอกสารยังทาหน้าที่ในการขนส่ ง
การชาระและพิธีการทางเครดิต การประกันภัย และการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เมื่อ
เกิดสิ นค้าชารุ ดอีกด้วย
ในครั้งนี้ จะเเนะนาถึงเอกสารซึ่ งใช้กบั การขนส่ งทางทะเล ที่ผสู ้ ่ งออกควรทราบ
คราวๆตามลาดับดังนี้
2.4.1.ตั๋วแลกเงินหรือดราฟท์ (BILL OF EXCHANGE)
เป็ นตราสารที่ ได้รับประโยชน์ (ผูส้ ่ งออก) เป็ นผูส้ ่ งขายตัว๋ แลกเงิ นคื อตราสารที่
เปลี่ยนมือได้ชนิ ดหนึ่ ง มีคาสั่งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยปราศจากเงื่อนไข ออกโดยบุคคล
หนึ่ งเรี ย กว่าผูส้ ั่ งจ่าย (Payee) จ่ายให้ บุ ค คลที่ ส ามเมื่ อครบก าหนดเวลาเป็ นจานวนเงิ น ที่
แน่นอน หรื อจ่ายตามคาสั่งของบุคคลที่สามนั้น
2.4.2.ใบอนุญาตส่ งออก (EXPORT LICENCE)
ตามปกติ แล้วสิ น ค้าที่ ต้อ งขออนุ ญ าตส่ งออกมัก จะเป็ นสิ น ค้าจาพวกวัตถุ ดิ บ
เครื่ องจักร หรื ออุ ปกรณ์ ที่มีการขาดแคลน สิ นค้าที่ ใช้ทางการทหาร หรื อใบบางครั้งการ
กาหนดให้มีการขอใบอนุ ญาตส่ งออกถ้าเป็ นผลมาจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ
เช่นการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็ นต้น
2.4.3.ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้ า (CERTIFTACATE OF ORIGIN (C/O)
วัตถุประสงค์หลักของเอกสารนี้ คือ การเรี ยกร้องสิ ทธิ พิเศษทางภาษี หมายถึงการ
ส่ งออกสิ นค้าจากประเทศที่กาลังพัฒนา รวมประเทศไทยไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากรหรื อจีเอสพี (GSP)
เอกสารนี้ จะเป็ นเครื่ องแสดงถึ งแหล่งกาเนิ ดสิ นค้าของประเทศผูส้ ่ งออกเพื่อให้
ผูน้ าเข้ายอมรับและให้สิทธิ ดงั กล่าว
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นอกจากนี้ ใบรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้านี้จะใช้สาหรับพิสูจน์ดว้ ยว่าสิ นค้านั้นไม่
ขัดต่อกฎเกณฑ์การนาเข้าของประเทศนั้นๆ ด้วย
ฉะนั้นการออกใบรั บรองแหล่ งกาเนิดสิ นค้ าหรือ C/O นี้จะสามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ
คือ
• การรับ รองเพื่ อใช้สิ ทธิ พิ เศษทางศุล กากรจะต้องออกใบรั บ รองโดยส่ วน
ราชการผูร้ ั บ ผิดชอบในเอกสารนี้ คื อ กรมการค้าต่ างประเทศ กระทรวง
พาณิ ชย์
• การรับรองเพื่อการค้าทัว่ ไปหรื อเมื่อลูกค้าต้องการสามารถส่ งใบรับรองได้
โดยสภาหอการค้าเพื่อรับรองต้นกาเนิดของสิ นค้านั้นๆ
2.4.4.ใบรั บ รองการตรวจโรคและศั ต รู ข องพื ช ทุ ก ชนิ ด (PHYTOSANITARY
CERTIFCATE)
เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคพืชต่างๆ เอกสารชนิ ดนี้ ออกโดย
หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้รับการรับรองจากนานาชาติ สาหรับกรรมวิ ธีการปฏิ บตั ิน้ นั อาจใช้
บริ การศึ กษาได้จากหน่ วยงานการศึกษาสิ นค้าเกษตรหรื อหัวข้อเรื่ อง “การส่ งออกสิ นค้า
เกษตร”
2.4.5.ใบวิเคราะห์ สินค้ า (CERTIFICATE OF ANNALYSIS)
เป็ นเอกสารตรวจสอบสิ นค้าทางวิทยาศาตร์ ให้ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างที่ มี
อยูใ่ นสิ นค้าและให้การรับรองเป็ นเอกสาร ถ้าเป็ นอาหารที่บริ โภคจะวิเคราะห์ออกมาว่าไม่
มี สิ่ ง เจื อปนที่ เป็ นพิ ษ ตามหลัก สากลหรื อ มาตรฐานที่ แต่ ล ะประเทศก าหนด แต่ ถ้า เป็ น
เคมีภณ
ั ฑ์ก็แยกออกมาให้เพื่อทราบถึงส่ วนผสมที่มีอยู่ เพื่อสะดวกแก่การนาสิ นค้าดังกล่าว
เข้าประเทศ
2.4.6.ใบรับรองการฉีดวัดซีน (CERIFICATE OF VACINATION)
ใช้กบั สิ่ งที่ มีชีวิตทุ กชนิ ดที่ เป็ นสิ นค้าส่ งออก เพราะสิ่ งมี ชีวิตเหล่ านี้ อาจจะเป็ น
เพราะนาโรคไปเผยแพร่ ทุกประเทศ จึงมี การกวดขันกันอย่างเข้มงวด การจะนาเข้าหรื อ
ส่ งออกจาเป็ นจะต้องมีหนังสื อรับรองการปลอดโรคผูซ้ ้ื อจึงสามารถนาเข้าประเทศได้
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2.4.7.ใบรับรองการประกัน (INSURANCE CERTIFICATE)
การประกัน ภัย เป็ นส่ ว นส าคัญ ของการค้าระหว่างประเทศ สิ น ค้าได้รับ ความ
คุ ้ม ครองความเสี ย หายจากภัย ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากการขนส่ ง สิ น ค้า ตั้งแต่ ต้น ทางจนถึ ง
ปลายทาง หลัก ฐานเอกสารที่ ส าคัญ ก็ คื อ สั ญ ญาประกัน ภัย ที่ เรี ย กว่า”กรมธรรม์ ” เป็ น
สั ญ ญาผูร้ ั บ ประกัน ตกลงประกัน ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากภัย ต่ างๆ ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ น
กรมธรรม์ โดยผูเ้ อาประกันจะจ่ายค่าประกันให้ผรู ้ ับประกันตามอัตราที่ตกลงกันสาหรับ
สัญญาประกันหรื อกรมธรรม์แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
• กรมธรรม์ที่กาหนดมูลค่าสิ นค้าในการขนส่ งแต่ละเที่ยวตามมูลค่าสิ นค้าที่
ตกลงซื้ อขายและคัดเพิ่มอีก 10% เช่ น ราคาสิ นค้ารวมค่าขนส่ งและค่าเบี้ ย
ประกันรวมทั้งหมดแล้วจึ งบวกเพิ่มอี ก 10% นั้นเองสาหรับ หลักฐานทาง
เอกสารที่ออกให้ก็คือ “กรมธรรม์ประกันภัย”
• กรมธรรม์เปิ ด Open Policy or Open Cover หรื อ จัดให้มี ก รมธรรม์ล อยที่
นิยมเรี ยกกันว่า Poatiog Insurance หมายถึงการซื้ อขายสิ นค้ารายใหญ่ที่ตอ้ ง
มีการส่ งมอบหลายเที่ยว ย่อมไม่สะดวกในการแจ้งบริ ษทั ประกันภัยทุกครั้ง
ที่ ส่ ง จึ ง นิ ย มใช้ แ บบกรมธรรม์เปิ ดหรื อ กรมธรรม์ล อย และยังเป็ นการ
ประหยัดค่าธรรมเนียมพร้อมอากรแสตมป์ อีกด้วย
2.4.8.ใบรายการบรรจุหีบห่ อ (PACKING LIST)
เป็ นเอกสารสาคัญอย่างหนึ่งซึ่ งแสดงให้ทราบถึงการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภณั ฑ์
ที่ ใ ช้ใ นการขนส่ ง ระหว่า งประเทศเพื่ อ สะดวกในการตรวจสอบสิ น ค้า ทั้ง ต้น ทางและ
ปลายทาง สาหรับสิ นค้าปกติเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้วิธี สุ่มตรวจตามอัตราส่ วนเหมาะสม
โดยจะไม่ทาการตรวจสิ นค้าทั้งหมดด้วยการเปิ ดหี บ ห่ อ ซึ่ งอาจจะท าให้บรรจุภณ
ั ฑ์และ
สิ นค้าเกิดความเสี ยหายหรื อสู ญหายได้ ดังนั้นใบรายการบรรจุหีบห่อควรแสดงรายละเอียด
ให้ครบถ้วนเพียงพอ
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2.4.9.ข้ อมูลจัดทา INVOCIE ใบกากับสิ นค้ า
บัญชีราคาสิ นค้าและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เป็ นเอกสารที่เจ้าหน้าที่พ่ ึง
ต้องบังคับให้ผสู ้ ่ งออกยืน่ เป็ นหลักฐานอย่างหนึ่ง สาหรับการประกอบการผ่านพิธีศุลกากร
บัญ ชี ร าคาสิ น ค้า และเอกสารอื่ น ที่ ผูส้ ่ ง ออกยื่ น ต่ อ กรมศุ ล กากรนั้น ต้อ งเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
การยื่นต้นฉบับสิ นค้า ต้องมีรายเซ็นชื่อเต็มด้วยหมึกและใช้ตราประทับให้รวมถึง
สาเนาบันชีราคาสิ นค้า ส่ วนสาเนาที่ได้จากการจัดพิมพ์หรื อภาพถ่ายจากต้นฉบับควรมีตรา
ประทับรับรองความถูกต้อง
2.4.10.คาแนะนาข้ อมูลเกีย่ วกับการจ้ างตัวแทนดาเนินการส่ งออก
ในการดาเนิ นพิธีการนาเข้าหรื อส่ งออก ผูป้ ระกอบการนิยมใช้บริ การของตัวแทน
ส่ งออกของ ซึ่ งมีหลายประเภท
1.SHIPPING
2.นายหน้าออก (Customer Broker)
3.ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งสิ นค้า (Freight forwarding)
ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมานี้ เป็ นผูใ้ ห้บริ การนาสิ นค้าเข้า-สิ นค้าออก ตามระเบียบพิธีการ
ศุลกากรแก่ผปู ้ ระกอบการ ในกรณี ที่ไม่มีพนักงานออกของเป็ นของตัวเอง ในการใช้บริ การ
ต่างๆ ของผูป้ ระกอบการต้องคานึ งว่า การกระทาใดๆ ที่ผแู ้ ทนออกของปฏิบตั ิงานแทนตน
ควรจะพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็ นไปตามความถูกต้อง จึงจะขจัดปั ญหาในขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรได้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้ังของสถานทีป่ ระกอบการ
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน),บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ที่ต้ งั เลขที่ 1 อำคำรอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภำวดีรังสิ ต 5 ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-785-5555
Fax.

02-785-5975

E-mail www.thaibev.com

รู ปที3่ .1 แผนทีต่ ้งั บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหำชน) มีจุดประสงค์ที่จะก่อตั้งขึ้นเพื่อรวมกิจกำรที่
เกี่ยวกับเครื่ องดื่มเบียร์ และสุ รำชั้นนำที่หนึ่ งของไทยที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ่ วมทุนรำยอื่นๆ
เข้ำ มำเป็ นกลุ่ ม บริ ษัท เดี ย วกัน และมี ค วำมประสงค์ ที่ มี ก ำรพัฒ นำกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ให้ มี
ควำมก้ำวหน้ำไปถึงในระดับโลก โดยประธำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-รำยใหญ่ของบริ ษทั ไทย
เบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) คุณเจริ ญ สิ ริวฒั นภักดี เพื่อเป็ นกำรก้ำวสู่ บริ ษทั ที่ครบวงจร
ในภูมิภำค เรำได้มีกำรขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำยหลำกมำกยิง่ ขึ้น ได้มีกำรจับมือ
กับกลุ่มของF&N ที่มีกำรถ่ำยทอดทำงตลำดของมำเลเซี ย สิ งคโปร์ ทั้งนี้ บริ ษทั และF&N
ได้ขำยธุ รกิจเข้ำสู่ อำเซี ยนโดยมีกำรเปิ ดตัวกลุ่มเสริ มสุ ข(เอส) เครื่ องดื่มโออิชิ
ในต่อมำ ปี 2558 ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ คุ ณฐำปน สิ ริวฒั นภักดี มีกำรรับมือกับกำรเข้ำร่ วมอำเซี ยนได้มีกำรวำงแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 2020 โดยให้พนักงำนภำยในองค์กรเป็ น
ต้นทุนที่มีแรงขับเคลื่ อนพัฒนำต้นทุน มีกำรขยำยตลำดจัดกำรส่ งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ต่ำงๆเพิ่มมำกขึ้ นเพื่ อลดผลกระทบจำกกำรเข้ำอำเซี ยนและกำรปรับขึ้ นภำษี จำกรั ฐบำล
กำรส่ งออกของผลิตภัณฑ์ในเครื อบริ ษทั ไทยเบฟนั้น ได้มีกำรควบคุมของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เข้ำมำเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดูแลทั้งด้ำนนำเข้ำ ด้ำนกำรส่ งออกทั้ง
ภำยในประเทศและธุ รกิ จส่ งออกไปยังต่ำงประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ยังมีอีกมำกมำยหลำยกลุ่ ม
ธุ รกิจและหลำยบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเดียวกันกับบริ ษทั นั้นอีกมำกมำย
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รู ปภาพที่ 3.2.1.คุณเจริญ สิ ริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

รู ปภาพ 3.2.2.คุณฐาปน สิ ริวัฒนภักดี
ผู้อานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
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นับตั้งแต่บริ ษทั ไทยเบฟและบริ ษทั F&Nได้จบั มือมำร่ วมเป็ นมิ ตรภำพกันแล้ว ก็ได้วำง
กลยุทธ์โดยใช้วิสัยทัศน์ 2020ในปี พ.ศ.2557 ด้วยกำรเน้นกำรทำงำนผ่ำนกำรสื่ อสำรและ
ควำมร่ วมมือเพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันและประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดตำมกำรวำงแผนและ
สำเร็ จตำมเป้ ำหมำยในวิสัยทัศน์ 2020
3.3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
3.3.1. วิสัยทัศน์
การเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั วำงเป้ ำหมำยที่จะก้ำวขึ้นเป็ นบริ ษทั เครื่ องดื่มที่ใหญ่
ที่สุดและมีผลกำไรสู งสุ ดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ความหลากหลายของตลาดและผลิต ภัณ ฑ์ บริ ษ ทั วำงแผนที่ จะกระจำยรำยได้เพื่ อกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยกำรเพิ่มสัดส่ วนรำยได้จำกกำรขำยเครื่ องดื่ มไม่มีแอลกอฮอล์และ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำในต่ำงประเทศ
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ที่ตระหนักถึงผู้บริโภค ธุ รกิจหลักของบริ ษทั แบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
คื อ สุ รำ เบี ยร์ และเครื่ องดื่ ม ไม่ มีแอลกอฮอล์ ในแต่ ละกลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ จะมี ก ำรก ำหนด
ผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงตลำดหลักและตลำดรองที่มีศกั ยภำพในกำรเติบโตสู ง โดยยึดหลัก
ผูบ้ ริ โภคและกำรตลำดเป็ นตัวขับเคลื่อนในกำรขยำยธุ รกิจ
การขายและกระจายสิ นค้ าที่แข็งแกร่ ง นอกจำกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เข้ำถึง -ผูบ้ ริ โภคแล้ว
กำรกระจำยสิ นค้ำที่แข็งแกร่ งและทัว่ ถึงถือเป็ นอีกหนึ่งสิ่ งที่สำคัญ บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำ
เครื อข่ำยกระจำยสิ นค้ำที่มีอยูใ่ ห้มีควำมแข็งแกร่ งมำกยิง่ ขึ้นผ่ำนกำรจัดกำรซัพพลำยเชนที่
เป็ นเลิ ศของบริ ษทั และสร้ำงเครื อข่ำยกระจำยสิ นค้ำเพิ่มขึ้น รวมถึ งกำรหำพันธมิตรเพื่อ
ร่ วมกันกระจำยสิ นค้ำ
ความเป็ นมืออาชี พ บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงทีมงำนที่มีควำมหลำกหลำยและประสิ ทธิ ภำพ
สู งทีมงำนของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สำมำรถทำงำนร่ วมกันได้อย่ำงรำบรื่ นและยังสำมำรถ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ำกกำรท ำงำนร่ ว มกัน ระหว่ ำ งกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ ำ งเหมำะสม อี ก ทั้ง
เสริ มสร้ำงศักยภำพของกลุ่มในระยะยำว
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3.3.2. พันธกิจ
พัน ธกิ จ ของเรำคื อ กำรประสำน “สั ม พัน ธภำพ” กั บ ผู ้ที่ ถื อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ที่ มี
ควำมสำคัญกับบริ ษทั ในทุกๆ ด้ำนโดยมอบคุณค่ำที่สำคัญ 6 ประกำร
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภำพสู งสุ ดให้ลูกค้ำทุกกลุ่ม
• ตอบสนองควำมต้องกำรของผูแ้ ทนจำหน่ำยโดยให้บริ กำรอย่ำงมืออำชีพ
• ให้ควำมสำคัญเรื่ องผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วยกำรเติบโตของรำยได้
และผลกำไรที่มนั่ คงอย่ำงต่อเนื่อง
• เป็ นแบบอย่ำงในด้ำนควำมเป็ นมืออำชีพ ควำมโปร่ งใสและกำรดำเนินธุ รกิจด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล
• มอบควำมไว้วำงใจ อำนำจ และรำงวัลแก่พนักงำน เพื่อสร้ำงควำมร่ วมรับผิดชอบ
• สร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคม
3.3.3.กลยุทธ์
• กำรเติบโตอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
• ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภัณฑ์
• ตรำสิ นค้ำที่โดนใจ
• กำรขำยและกระจำยสิ นค้ำที่แข็งแกร่ ง
• ควำมเป็ นมืออำชีพ
ในส่ วนของบริ ษทั ไทยเบฟยังมีบริ ษทั รำยย่อยภำยในกลุ่มอีก 125บริ ษทั รวมทั้งโรงงำน
ที่ผลิตเบียร์และโรงงำนที่ผลิตสุ รำ และโรงงำนที่ผลิตเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์อีกกว่ำ 10
แห่ ง ซึ่ งมีเครื อข่ำยครอบคลุ มกว่ำ 400,000 จุดทัว่ ประเทศ ซึ่ งหนึ่ งในกลุ่มของบริ ษทั ไทย
เบฟเวอเรจก็มี บ ริ ษ ทั ลู กคื อบริ ษ ทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติก ส์ จำกัด ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม ของ
ธุ รกิจต่อเนื่ อง เข้ำมำดูแลกำรขนส่ งของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่ งเป็ นกลุ่มธุ รกิจที่ขำ้ พเจ้ำได้มีส่วนร่ วมให้เข้ำมำฝึ กสหกิจศึกษำ
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ในส่ วนของบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั เกี่ยวกับกำรบริ หำร
กำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ งและสถำนที่เก็บสิ นค้ำ และกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุ นทำงด้ำนกำรขนส่ ง ซี่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของสำยธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ร องกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่คอยดูแลในกลุ่มธุ รกิจต่อเนื่องในสำยนี้

รู ปภาพที3่ .3.3. คุณโฆษิต สุ ขสิ งห์
รองผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จากัด
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3.4 โครงสร้ างการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษัทไทยเบฟ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนทำงธุ รกิ จได้จดั ตั้งคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน
ทำงธุ รกิจ เพื่อดำเนินกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนทำงธุ รกิจ ภำยใต้สำนักพัฒนำควำมเป็ นเลิศอัน
ประกอบไปด้วยผูเ้ ชี่ ยวชำญตัวแทนจำกทุ กสำยงำน ประกอบด้วยกลุ่ มธุ รกิ จสุ รำ กลุ่ ม ธุ รกิจเบียร์ กลุ่มธุ รกิจเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ และสำยธุ รกิจต่อเนื่อง

ฝ่ ายพิธีการศุลกากร

น.ส.ภัทรภร ศรีทอง
นักศึกษาฝึ กปฏิบัติสหกิจศึกษา
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3.5 กระบวนการประเมินสาระสาคัญความยัง่ ยืน

รู ปภาพที3่ .5. กระบวนการประเมินสาระสาคัญความยั่งยืนของไทยเบฟ

1.การคัดเลือกประเด็น เป็ นกำรยื่นข้อเสนอคัดสรรหัวข้อประเด็นแนวทำงกำรพัฒนำและ
รักษำควำมยัง่ ยืน
2.การประเมิ น ระดั บ ความส าคั ญ เรี ยบเรี ยงล ำดับหัวข้อกำรประเมิ น จำกกำรนำเสนอ
ประเด็นตำมลำดับขั้นควำมสำคัญ โดยที่แต่ละประเด็นนั้นมีควำมสำคัญที่แตกต่ำงกันไป
แต่ส่วนมำกแล้วจะให้ควำมสำคัญกับหัวข้อทีผลลัพธ์ออกมำได้ง่ำย มัน่ คง ยัง่ ยืนยำวนำน
มำก่อนเสมอ
3.การกาหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ นำประเด็นหลักสำคัญมำ
กำหนดขอบเขตรำยงำนสรุ ปพอครำวๆให้ได้ใจควำมสำคัญถึงที่ตอ้ งกำรจะปฏิบตั ิ
4.การทวนสอบและพัฒนากระบวนการประเมินสาระสาคัญ ในแต่ละครั้งที่นำประเด็นมำ
เป็ นหลักเกณฑ์ จะมีกำรทบทวนและพัฒนำมำกขึ้นไปยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อเพิ่มควำมยัง่ ยืน
และควำมมัน่ คงสื บต่อไป
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3.6 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นำงสำวภัทรภร ศรี ทอง
ตาแหน่ งงาน ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่พิธีกำรศุลกำกร
ลักษณะงาน: จัดท ำเอกสำรชุ ดปิ ดรำยได้นำเข้ำ -ส่ งออก,ชุ ดเรี ยกเก็บ รำยได้ใบขนสิ นค้ำ
ประเภท Type P,คียข์ อ้ มูลเอกสำรหนังสื อหัก ณ ที่จ่ำย,จัดทำและตรวจสอบใบขนสิ นค้ำขำ
เข้ำ-ขำออก,จัดทำและตรวจสอบใบกำกับกำรขนย้ำยสิ นค้ำ(ขำออก),ออกปฏิบตั ิงำนนอก
สถำนที่ตรวจปล่อยสิ นค้ำนำเข้ำจำกท่ำเรื อ, ตรวจปล่อยสิ นค้ำส่ งออกจำกโรงงำนที่-ผลิต
3.7 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณรมรฤทัย ปำนเนียม ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนธุ รกำรพิธีกำรศุลกำกร
คุณสุ วภิ ำ คงพละ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรพิธีกำรศุลกำกร
3.8 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 23 สิ งหำคม ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2559
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3.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน

สิ งหำคม

กันยำยน

ตุลำคม

พฤศจิกำยน

ธันวำคม

2559

2559

2559

2559

2559

1.กำหนดหัวข้อโครงเรื่ อง
2.วิเครำะห์ขอ้ มูลและ
รวบรวมศึกษำหำข้อมูล
3.ออกแบบรำยงำน
4.จัดทำเอกสำรและประกอบ
รำยงำน
3.9.1. กำหนดหัวข้อเรื่ อง ปรึ กษำอำจำรย์ที่ปรึ กษำและพนักงำนที่ปรึ กษำ เพื่อที่จะกำหนด
หัวข้อเรื่ องให้มีควำมสอดคล้องตำมเนื้อหำและรู ปแบบกำรทำงำนจริ ง
3.9.2.วิเครำะห์ขอ้ มูลและรวบรวมศึกษำหำข้อมูล วิเครำะห์ขอ้ มูลจำกเหตุกำรณ์ที่ได้มีกำร
ฝึ กจำกกำรทำงำนจริ งเพื่อทำควำมเข้ำใจในระบบของงำนที่ได้รับมอบหมำย และสื บค้น
ข้อมู ล จำกรำยละเอียดที่ ได้เรี ยนรู้ จำกกำรปฏิ บ ตั ิงำนจำกพนัก งำนที่ ปรึ ก ษำและสื บค้น
ข้อมูลจำกสื่ ออินเตอร์ เน็ตตำมหน่วยงำนที่ตอ้ งกำร และหนังสื อที่มีเนื้อควำมเกี่ยวข้อง
3.9.3.ออกแบบรำยงำน ออกแบบรำยงำนจำกกำรเรี ยงลำดับ ขั้นตอนจำกกำรท ำงำนจริ ง
จำกเหตุกำรณ์ที่เริ่ มต้นจนถึงเหตุกำรณ์สุดท้ำย
3.9.4.จัด ท ำเอกสำรและประกอบรำยงำน มี ก ำรร่ ำ งรู ป แบบรำยกำรจำกส่ วนที่ เริ่ ม ต้น
เรี ยงลำดับขั้นตอนตำมหัวข้อที่กำหนด และนำเนื้อหำที่ทำกำรสื บค้นไว้มำรวบรวมให้ตรง
กับที่สหกิจได้ต้ งั กำหนดไว้
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการที่ได้มาปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด ในตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
พิธีการศุลกากร สานักงานพิธีการขนส่ ง ได้พบผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายกลุ่มที่มีการส่ งออก
อาทิ เช่ น กลุ่ มเบี ยร์ กลุ่ ม สุ รา และกลุ่ ม ของเครื่ องดื่ มไม่มีแอลกฮอล์ ทั้งนี้ ท างบริ ษ ทั ได้มีท้ งั การ
นาเข้าวัตถุ ดิบเข้ามาผลิ ตและใช้สอย และมี การส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตเสร็ จตามการสั่งซื้ อของ
ลูกค้าออกไป ได้พบเจอกับปั ญหาการส่ งออกแบบล่าช้าเนื่ องจากรู ปแบบกล่องที่ใช้บรรจุเครื่ องดื่ม
ที่ จะท าการส่ งออกเกิ ดช ารุ ดไม่ พ ร้ อมที่ จะส่ งออก เนื่ องจากถ้ามี การส่ งออกไปก็จะไม่ ผ่านพิ ธี ศุ ล กากรจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพราะก่ อ นที่ จ ะท าการส่ ง ออกสิ น ค้า ไปนั่ น จะต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบสิ นค้า ภาชนะที่ ใช้บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ จากเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ว่าสิ่ งที่ จะท าการ
ส่ งออกไปนั้นมีความเรี ยบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง จานวนสิ นค้า ฉลาก น้ าหนัก รู ปแบบสิ นค้า ว่าตรง
ตามที่ได้ทาการขออนุ ญาตส่ งออกไว้ต้ งั แต่ตน้ หรื อไม่ ก่อนที่จะทาการโหลดสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทน
เนอร์ ได้ แต่หากมีสินค้าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์เกิ ดเสี ยหาย แล้วเจ้าหน้าที่ทาการตรวจเจอก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ ยนสิ นค้าก่อนทาการส่ งออก จึงทาให้เป็ นเหตุเกิดความล่าช้าในการส่ งออกหรื อหลุดเวลา
ส่ งออกได้และอีกหนึ่ งปั ญหาที่พบเจอคือการโหลดสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ลา้ ช้า เนื่องจากทาง
โรงงานมี จานวนบุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอต่ อ การโหลดสิ น ค้านั้น ๆ เพราะสิ น ค้า อาจมี ก ารส่ งออก
หลากหลายรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์และมีจานวนมมากต่อการจัดส่ ง จึงทาให้การโหลดสิ นค้าและการ
จัดส่ งล่าช้าหลุดตามเวลาที่ทางลูกค้าปลายทางและบริ ษทั กาหนดเอาไว้ ผูจ้ ดั ทาจึงมีการวางแผนใน
การหาแนวทางการแก้ไขในการเกิดความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาเพิ่มเติมจากเหตุการณ์
ที่ได้ฝึกงานสหกิ จจริ งและมี การปรึ กษาจากพนักงานที่ ปรึ กษา เพื่อลดความล่าช้าในการส่ งออก
หรื อส่ งมอบสิ นค้าของแต่ละโรงงงาน และตระหนักถึ งการลดความเสี ยหายของบรรจุภณ
ั ฑ์และ
สิ นค้า เพื่อเป็ นการเพิ่มความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้ามากขึ้น
ทั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสออกปฏิบตั ิงานสหกิจนอกพื้นที่ ได้เข้าถึงโรงงานแต่ละโรงงาน ได้
ทราบถึงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานทาการผลิตและจัดการส่ งออก
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4.1 สิ นค้ าทีม่ ีการส่ งออก
1.1 สุ ราสี อาทิเช่ น
หงษ์ ทอง

แสงโสม

BLEND 285
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1.2 ประเภทเบียร์ อาทิเช่ น
ช้ างคลาสสิ ก

ช้ างดารฟต์

ช้ างเอกซ์ พอร์ ต
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1.3 ประเภทเครื่องดื่มทีไ่ ม่ มีแอลกฮอล์

เครื่องดื่มโออิชิ

โซดาช้ าง
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4.2 ขั้นตอนในการจัดส่ งสิ นค้ า
ขั้นตอนในการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าและการจัดส่ งสิ นค้าของ บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
ขั้นตอนที่ 1 ทางฝ่ าย Export มีการตกลงซื้ อขายสิ นค้ากับทางลูกค้าปลายทาง จากนั้นในส่ วนของ
Shipping จะได้รั บ เอกสารมาจากฝ่ าย Export ได้รั บ เอกสารครบถ้ว นเรี ย บร้ อ ยแล้ว ทางฝ่ าย
Shipping นั้นดู แผนงานในแต่ ล ะ Shipment ของแต่ ล ะวัน พร้ อมรับ เอกสารส2/84 และ PO เพื่ อ
ตรวจสอบข้อมูลการส่ งออกให้ตรงกับ Shipment ที่มีการส่ งออกในวันนั้นๆ
เอกสารประกอบรู ปภาพ
1.ส2/84
มีหน้าที่ที่ เจ้าหน้าที่ Shipping จะนาเอกสารนี้ ถือไปปล่อยสิ นค้าที่ตน้ ทาง เพื่อเป็ นหลักฐานแสดง
ข้อมูลให้ตรงกับเรื่ องที่ยื่นขอไว้ในตอนต้น อาทิ เช่ น ชื่ อของสิ นค้า ขนาด จานวนที่บรรจุ ชื่ อของ
โรงงานที่ผลิต ฯลฯ Shipping จะนาเอกสารตัวนี้ ไปยืนต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในพื้นที่น้ นั ๆที่จะ
ทาการตรวจปล่อยสิ นค้าทางต้นทาง
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รู ปภาพที่ 4.2.1. ใบ ส2/84 แสดงรายละเอียดต่ างๆของสิ นค้ า ยืน่ ต่ อเจ้ าหน้ าทีส่ รรพสามิต
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ขั้นตอนที่ 2 ทางส่ วนของเจ้าหน้าที่ Export จะทาการจัดทาเอกสาร Booking,Invoice,Packing list,
เพื่อนามาให้กบั เจ้าหน้าที่ธุรการ Shipping Document เพื่อจัดทาใบขนสิ นค้า
เอกสารประกอบรู ปภาพ
2.1.Booking คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดจากสายเรื อ อาทิเช่น
1.

Vessel (ชื่อเรื อ)

2.

วันที่เรื อออก/วันที่เรื อเข้าถึงท่า

3.

Booking number (เลขที่ Booking จากสายเรื อ)

4.

Destination (จุดหมายปลายทาง)

5.

Shipper name (ชื่อผูส้ ่ งออก)

6.

จานวนตู้ ขนาดของตู้ ประเภทของตู้ ลักษณะการบรรจุ วันที่บรรจุ

7.

การลากตูค้ อนเทนเนอร์ วันที่ลากตูค้ อนเทนเนอร์ แล้วคืนตู้

8.

Closing Time วันรับคืนตูว้ นั สุ ดท้าย
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รู ปภาพที่ 4.2.2 หนังสื อBooking แสดงถึงการขนส่ งทางเรือ
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2.2INVOICE คือใบกากับสิ นค้า ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เป็ นเอกสารที่ออกเพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้
ทราบถึงข้อมูลจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ และใช้เป็ นเอกสารสาหรับที่ตอ้ งชาระ
ทั้งนี้ทางเราจะนาข้อมูลมาจัดทาใบขนสิ นค้าขาออก เพื่อเป็ นการแสดงข้อมูลให้กบั เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 รายละเอียดในเอกสาร(ข้อมูลทางผูป้ ระกอบการ)
-ชื่อและที่อยูผ่ ปู ้ ระกอบการบริ ษทั
-เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสานักงานสาขา
-เลขที่ใบวางบิล
-ลายเซ็นผูว้ างบิล วันที่กากับวันที่ออกวางบิล
2.2.2 รายละเอียดในเอกสาร(ข้อมูลทางผูร้ ับวางบิล)
-ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั
-เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี สานักงานและสาขา
-รายละเอียดสิ นค้า และระบุยอดรวมสิ นค้า
-วันที่ครบกาหนดชาระ
-ลายเซ็นผูร้ ับวางบิล/ระบุวนั ที่รับเอกสาร
2.2.3 รายละเอียดในส่ วนอื่น
-ระบุวนั ที่เรื อเข้า-ออกท่าเรื อต้นทาง/ท่าเรื อปลายทาง
-น้ าหนักสิ นค้า/น้ าหนักสิ นค้ารวมบรรจุหีบห่ อ
-ท่าเรื อที่นาเข้า/ท่าเรื อที่ตรวจปล่อยสิ นค้า
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รู ปภาพที่ 4.2.3.Invoice ใบกากับสิ นค้ า แสดงรายละเอียด ประเภทและราคาสิ นค้ า
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2.3.Packing list คื อใบกากับการบรรจุ หีบห่ อ ออกหรื อจัดเตรี ยมเอกสารโดยผูส้ ่ งออกหรื อ
ผูข้ าย เผือ่ มอบให้แก่ผนู ้ าเข้าหรื อผูข้ าย
ทั้งนี้ทางเราจะจัดเตรี ยมพร้อมกับเอกสาร Invoice เพื่อนามาจัดทาใบขนสิ นค้าขาออก เพื่อเป็ น
การกากับการแสดงการจัดส่ งสิ นค้าตั้งแต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง
2.3.1รายละเอียดในเอกสาร
1. รายละเอียดลักษณะการบรรจุหีบห่อ จานวนหี บห่อ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุวา่ แต่ละหี บห่อ มีจานวนเท่าไหร่ มีสินค้าอะไรบ้าง
3. รายละเอียดเกี่ยวกับน้ าหนักสิ นค้า ทั้งน้ าหนักโดยรวม น้ าหนักสิ นค้าสุ ทธิ
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รู ปภาพที่ 4.2.4 Packing list ใบแสดงการบรรจุหีบห่ อ แสดงจานวนสิ นค้ า
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2.4.ใบขนสิ นค้ าขาออก คือ ใบที่เราจะสาแดงให้กบั กรมศุลกากรแสดงรายละเอียดต่างๆเช่น
อัตราภาษีสินค้าที่จะนาเข้าหรื อส่ งออกจัดส่ งโดยทางไหนท่าเรื อต้นทางที่รับสิ นค้า ท่าเรื อ
ปลายทางที่ตรวจสิ นค้าราคาต่อหน่วย
2.4.1รายละเอียดในเอกสาร
1. ชื่อที่อยูผ่ สู ้ ่ งออก
2. เลขที่ใบขนสิ นค้า
3. จานวนหี บห่อ ลักษณะการบรรจุ
4. น้ าหนักของการบรรจุ จานวนน้ าหนักโดยรวม น้ าหนักสุ ทธิ
5. จานวนเงินต่อสิ นค้า
6. รายละเอียดของสิ นค้า
7. ชื่อยานพาหนะ ส่ งออกโดยยานพาหนะประเภทใด
8. วันที่ทาการส่ งออก
9. ลายเซ็นของบริ ษทั ที่ทาการส่ งออก
10. ติดต่อซื้ อขายยังประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง
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รู ปภาพที่ 4.2.5 ใบขนสิ นค้ าขาออก ยืน่ เพือ่ สาแดงรายละเอียดส่ งต่ อให้ กรมศุลกากรแสดงสิ นค้ า
อัตราภาษีอากร
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ขั้นตอนที่ 3 ทาง Shipping ถือเอกสาร ส2/84 ออกปฏิบตั ิงานตรวจปล่อยสิ นค้าตามแผนที่
ได้รับตามแผน Shipment นั้น ยืน่ เอกสาร ส2/84 ให้กบั เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เพื่อไป
ตรวจสอบสิ นค้าที่จะจัดส่ งออกตามที่ขออนุ ญาติจดั ส่ งเอาไว้

รู ปภาพที่ 4.2.6 เจ้ าหน้ าทีส่ รรพสามิตประจาพืน้ ทีโ่ รงงานนั้นๆ ตรวจสอบสิ นค้ า

ด้วยเหตุที่ทางบริ ษทั ไทยเบฟ เวอเรจ จากัด มหาชน มี บริ ษทั การส่ งออกสิ นค้าต้องกากัด จึง
ต้องมีการดาเนิ นการพิธีตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ให้ผา่ นการตรวจสอบของหน่ วยงานที่มี
การเกี่ ย วข้อ งนั้ น โดยแต่ ล ะโรงงานต้น ทางที่ จ ะมี ก ารท าการส่ ง ออกนั้ นจะมี เจ้า หน้ า ที่
สรรพสามิตในพื้นที่แต่ละพื้นที่น้ นั ๆ คอยตรวจสอบสิ นค้าที่จะทาการส่ งออกทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ ว่าสิ น ค้าและรู ป แบบประพรรณสิ น ค้า ที่ เราจะท าการส่ งออกนั้น มี ค วาม
ถูกต้องและรู ปแบบตรงกับใบอนุ ญาตที่เราได้ทาการขออนุญาตไว้ต้ งั แต่ตอนต้นหรื อไม่ โดยที่
ทางเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจ ฉลากสิ นค้า รู ปแบบขวดสิ นค้า แรงดีกรี ขนาดบรรจุ จานวนที่ บรรจุลงหี บห่อ จานวนหี บห่อที่บรรจุสินค้า เป็ นต้น
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ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจสิ นค้าเรี ยบร้อย ทาการโหลดสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วทาการปิ ดตูล้ ็อคซี ลของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิ ตที่ เป็ นซี ลตะกัว่ และตัว
ล็อคซี ลของท่าเรื อ เมื่อสิ นค้าถึงปลายทางจะมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตปลายทางตรวจสอบเลขตู้
เลขซี ลตัวล็อค ทะเบียรถที่นาไปจัดส่ งที่ปลายทาง จึงทาการนาเข้าเขตอารักขาต่อไป

รู ปภาพที่ 4.2.7 ตัวล็อคซีลท่าเรือและล็อคซีลตะกัว่ เจ้ าหน้ าทีส่ รรพสามิต

ตัวล็อคซี ลตะกัว่ ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิ ตและตัวล็อคซี ลท่าเรื อ จะถูกใช้ต่อเมื่อทาการ
โหลดสิ นค้าจากโรงงานต้นทางที่ทาการจัดส่ งออกไปยังปลายทาง ก่อนที่จะทาการส่ งต่อไปยัง
ลูกค้าที่อยู่ปลายทางนั้น โดยตัวซี ลจะมีหน้าที่ล็อคเพื่อป้ องกันการเปิ ดตูส้ ิ นค้าคอนเทนเนอร์
ระหว่างท าการจัดส่ ง โดยที่ ตวั ล็ อคซี ล ตะกั่วนั้นเจ้าหน้าที่ ส รรพสามิ ตจะเป็ นผูท้ าการล็ อค
ส่ วนตัวล็อคซี ลท่าเรื อจะมีหมายเลขกากับอยูท่ ี่ตวั ซี ลนั้น ระหว่างทางนั้นจะไม่สามารถทาการ
เปิ ดตูไ้ ด้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจสอบอยูท่ ี่ปลายทางว่าได้มีการเปิ ดตูก้ ่อนหรื อไม่
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4.4.1 ใบกากับสิ นค้ า คือ ใช้ในการตรวจปล่อยสิ นค้า หรื อเป็ นการแสดงรายละเอียดสิ นค้าที่ใช้
ในการตรวจปล่อยสิ นค้า
รายละเอียดในเอกสาร
1. เลขที่ใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
2. ชื่อที่อยูบ่ ริ ษทั ที่ทาการจัดส่ ง
3. เลขที่ผเู้ สี ยภาษี
4. เลขทะเบียนรถที่ทาการเคลื่อนย้ายตูค้ อนเทนเนอร์
5. จานวนเลขที่เอกสาร Invoice
6. ท่าที่ทาการขนย้ายสิ นค้า
7. วันที่ส่งออกสิ นค้า
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รู ปภาพที่ 4.2.8 ใบกากับการขนย้ายสิ นค้ า ใช้ ในการตรวจปล่อยสิ นค้ า หรือเป็ นการแสดง
รายละเอียดสิ นค้ าทีใ่ ช้ ในการตรวจปล่อยสิ นค้ า
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รู ปภาพที่ 4.2.9ปิ ดตู้คอนเทนเนอร์ เคลือ่ นย้ ายบรรทุกไปยังท่ าเรื อ

จะมีการแสดงเลขที่ของตูค้ อนเทนเนอร์ และขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์ ที่จะทาการโหลด
บรรจุสินค้าเข้าไป เพื่อทาการเคลื่อนย้ายไปยังปลายทาง โดยเลขที่แสดงจะต้องกับเอกสาร
ส2/84 โดยจะมีเจ้าหน้าสรรพสามิตในพื้นที่ตรวจสอบ
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4.3 รู ปแบบการจัดเตรียมเอกสารก่ อนออกนอกพืน้ ที่
- เอกสาร Booking ส่ งมาจากฝ่ ายพิธีการขนส่ ง Export ก่อนล่วงหน้า
- ส่ ง Booking ให้หวั ลาก เพื่อจัดเตรี ยมงานก่อนล่วงหน้า
- เตรี ยมเอกสาร Invoice Packing List ใบอนุญาตส่ งออก(เพื่อจัดทาใบขน)
1. BTA ส่ งออกชายแดน เอกสารที่จดั เตรี ยม
-ใบขนสิ นค้าขาออก
-ใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
2. โรงเหล้า โรงเบียร์ ปริ มณฑล (ส่ งชายแดน)
-ใบขนสิ นค้าขาออก
-ใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
-ตรวจต้นทาง(ตรวจสิ นค้าก่อนออกขนส่ งจากโรงงานต้นทาง)
3. โรงเหล้า โรงเบียร์ ปริ มณฑล (ท่าเรื อ)
-ใบขนสิ นค้าขาออก
-ใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
-ตรวจต้นทาง(ตรวจสิ นค้าก่อนออกขนส่ งจากโรงงานต้นทาง)
-ตรวจปลายทาง(ตรวจสิ นค้าก่อนออกกพื้นที่ควบคุม)
4. โรงเหล้า โรงเบียร์ ปริ มณฑล (Freezone)
-ตรวจต้นทาง(ตรวจสิ นค้าก่อนออกขนส่ งจากโรงงานต้นทาง)
-ตรวจปลายทาง(ตรวจสิ นค้าก่อนออกนอกพื้นที่ควบคุม)
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*** กลุ่มนี้ จะไม่ใช้เอกสารใบขนสิ นค้าขาออก ใบกากับการขนย้ายสิ นค้า เพราะใช้เอกสาร
เฉพาะของทางกรมศุลกากร แบบคาขออนุญาตเข้าเขตปลอด)
4.3.1จัดเตรียมเอกสารตรวจต้ นทาง
-เอกสาร D/A,ส2/84 พร้อมจัดทาใบขนสิ นค้าขาออกและใบกากับการขนย้ายสิ นค้า
4.3.2จัดเตรียมเอกสารปลายทาง
-เอกสาร ส2/84 และใบกากับการขนย้ายสิ นค้า เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าสรรพสามิต
ทั้งนี้ สิ่ งที่ผจู ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้และได้รับจากการออกนอกพื้นที่ พอสังเขปคือ
1.บริ ษทั คอสมอส บริ วเวอรี่ จากัด เรี ยนรู ้ จากการเตรี ยมเอกสารพร้ อมการจัดทาเอกสารก่อนนา
ออกตรวจปล่อยสิ นค้าที่โรงงานต้นทางไปยังปลายทาง มีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
และตรวจสอบสิ นค้าก่ อนทาการโหลดสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ และยังได้ทราบถึ งสิ นค้าที่ ทาง
โรงงานคอสมอสผลิต อาทิเช่น เบียร์ โซดา เป็ นต้น
2.บริ ษ ทั สุ ราบางยี่ขนั จากัด กระบวนการตรวจสิ นค้า ฉลาก ขนาดบรรจุ รู ปพรรณหี บ ห่ อ ของ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เพื่อให้ตรงกับใบอนุ ญาตที่ทางบริ ษทั ได้ทาการขอไว้ต้ งั แต่ตอนต้น ก่อนที่จะ
ตรวจปล่อยสิ นค้าออกยังโรงงานต้นทางไปยังปลายทางเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ
3.บริ ษ ทั ยูไนเต็ด ไวน์ เนอร์ รี่ แอนด์ดิส ทิ ลเลอรี่ จากัด เรี ยนรู ้ การตรวจสอบสิ นค้าของทาง
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตในพื้นที่น้ นั ๆ การโหลดสิ นค้า การตรวจปล่อยสิ นค้าต้นทาง(โรงงาน)
ทางบริ ษทั มีสินค้าที่ผลิต อาทิเช่น สุ ราขาวและสุ ราสี
เพราะฉะนั้นจากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้มีการออกสารวจงานนอกพื้นที่ ในแต่ละโรงงานนั้น ทาให้
ทราบถึงปั ญหาในการทางานของบุคคลากร ระบบการทางานของโรงงาน การโหลดสิ นค้า การ
ผลิ ตและการจัดการส่ งออก ดังตามที่ผูจ้ ดั ท าได้กล่ าวไว้ขา้ งต้น จึงนาความรู ้ ที่เรี ยนและจากการ
ฝึ กสหกิจมาเป็ นแนวทางแก้ไขพร้อมกับข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาสื บเนื่ องต่อไปเท่าที่จะมีการ
พัฒนาได้ จากข้อเสนอที่ผจู้ ดั ทาได้เสนอ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอเเนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1. สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ ไ ด้ ไ ปฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ ส ติ ก จ ากั ด
ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร ได้ปฏิบตั ิงานฝึ กสหกิจในรู ปแบบที่เกี่ยวกับ
1.

การจัดทาเอกสารนาเข้า-ส่ งออก

2.

การจัดทาใบขนสิ นค้าขาออก

3.

เอกสารใบกับกาการขนย้ายสิ นค้า

4.

หนังสื อหัก ณ ที่จ่าย

5.

จัดทาเอกสารชุดปิ ดรายได้ขาเข้า-ขาออก

6.

การออกนอกพื้นที่ตรวจปล่อยสิ นค้าจากต้นทาง(โรงงาน)จนถึงท่าเรื อ(ปลายทาง)

ทาให้ได้ความรู ้เกี่ยวกับการปฎิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิธีศุลกากร ได้รู้กฏระเบียบในการทางาน รู ้
ขั้นตอนกระบวนการดาเนิ นงานในแต่ ละส่ วนของพิ ธีการศุ ล กากร ได้เรี ยนรู ้ ก ารปฎิ บ ตั ิ งานจาก
สถานการณ์จริ งในทุกด้านทาให้รู้ถึงข้อบกพร่ องของปั ญหาในการส่ งออก และทาให้พอมีแนวทางที่
จะสามารถร่ วมแก้ไขได้ในบางส่ วนของงาน
5.1.2. ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
- ขาดความรู ้ในส่ วนลึกของเอกสารที่ละเอียดลงไป และส่ วนงานที่มีการติดต่อสื่ อสารกับโรงงาน
และเจ้าหน้าที่ ร่ วมถึงรายละเอียดต่างๆภายในส่ วนของฝ่ ายผลิต
- เอกสารในบางส่ วนของบริ ษทั ไม่สามารถนามาเผยแพร่ เป็ นตัวอย่างได้อย่างละเอียด เนื่ องจากเป็ น
ความลับทางข้อมูลติดต่อซื้ อขายระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า
-การจัดขนสิ น ค้ามี ก ารล่ าช้า จึ งท าให้ ก ารตรวจปล่ อยสิ น ค้าต้นทางล่ าช้า(โรงงาน) เนื่ องจากมี
เจ้าหน้าที่ในการขนย้ายสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ จานวนน้อยกว่าจานวนสิ นค้าที่ทาการโหลด จึงทา
ให้ เกิ ดการล่ า ช้าที่ จะท าการขนส่ ง และส่ งผลให้ ก ารตรวจปล่ อ ยสิ น ค้า ปลายทางล่ าช้าไปด้ว ย
(ท่าเรื อ) จึงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมขึ้น
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5.1.3. ข้ อเสนอเเนะในการดาเนินการแก้ไข
- ควรจะมีการจัดลาดับการเรี ยนรู ้ งานอย่างเป็ นระบบเป็ นขั้นตอน เพื่อความสะดวกในการศึกษา
และเพื่อเป็ นการทาให้ไม่เสี ยเวลาและเสี ยความรู ้ในส่ วนอื่นเพิ่มเติม ควรมีแบบรายละเอียดของการ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างขั้นตอนกระบวนการ ช่ วยในการเห็ นภาพที่กว้างขึ้ นและเป็ นการช่ วยในการเพิ่ม
ความเข้าใจได้มากขึ้น
-การจัด ส่ ง และการโหลดสิ น ค้า มี ค วามล่ าช้าในบ้างครั้ ง ในส่ วนนี้ ทางโรงงานควรที่ จะมี ก าร
ตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการผลิตและสิ นค้าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า ถ้าจานวนของสิ นค้าไม่
พอในการจัด ส่ ง ควรมี ก ารผลิ ต ไว้ส ารอง และการโหลดสิ น ค้าควรมี ก ารตรวจสอบอย่า งน้ อ ย
ล่ ว งหน้ า 1ชั่วโมงก่ อ นท าการ เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการจัด โหลดสิ น ค้า เพื่ อ ท าการส่ ง
สิ นค้าออกไปสู่ ปลายทางต่อไป
-ควรมีการวางแผนงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝั่งของExportกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศุลกากร เพื่อมี
การวางแผนรับมื อกับการติ ดต่อการซื้ อของลู กค้าที่ ปลายทาง เพื่อมีการตรวจเช็คสิ นค้า และการ
จัดทาเอกสารไว้ เตรี ยมแผนงานว่าในแต่ละShipment นั้นมีแผนงานมากน้อยเพียงใด เพื่อป้ องกัน
การโหลดสิ นค้าที่ล่าช้าและการจัดส่ งไปปลายทางที่ล่าช้า
-ควรมีการจัดประชุ มประสานงานกันและวางแผนงานตาม Shipment นั้นๆ ล่วงหน้าเพื่อเกิดความ
ผิดพลาดเสี ยหายและการล่าช้าที่นอ้ ยลง อย่างน้อยควรจัดประชุมสัปดาห์ละ 1ครั้ง
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1. ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่างๆในหน้าที่ของพิธีการศุลกากร และได้ปฏิบตั ิงานจากสถานการณ์จริ ง
- เป็ นการฝึ กการเรี ยนรู ้และเกิดการพัฒนาตัวเองในการทางาน รู ้จกั ความรับผิดชอบในส่ วนของ
หน้าที่ตวั เอง มีความรับผิดชอบต่อผูร้ ่ วมงาน ฝึ กการใช้ชีวิตประจาวันร่ วมกับผูอ้ ื่น
- ได้รู้เรี ยนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขระหว่างงาน
- นาบทเรี ยนที่ได้เรี ยนไปประยุกต์ใช้กบั การทางานนั้นๆ
5.2.2. ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ขาดความรู้จากการใช้โปรแกรม Excel และโปรแกรม Net bay ของทางบริ ษทั
- ได้รับมอบหมายงานที่เยอะและหลากหลาย จึงทาให้เกิดการล่าช้าไม่เสร็ จตามเป้ าหมาย และใน
บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดในงานที่รู้ และความสับสนของรู ปแบบงาน
- เนื่องจากเอกสารของหน่วยงานมีจานวนหลายรู ปแบบ จึงทาให้มีการสับสนในการแยก และจารู ปแบบผิดประเภท
5.2.3. ข้ อเสนอเเนะ
-ควรให้เวลานักศึกษาได้มีการศึกษาข้อมูล รู ปแบบ และการดาเนินงานส่ วนงานของตาแหน่งงาน
นั้นๆ เพื่อเป็ นการสร้างความถูกต้องมัน่ ใจในการทางานจะได้ไม่มีการความล่าช้าในการทางาน
จนมากเกินไป
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ภาคผนวก
รู ปภาพการปฏิบัติงาน

รู ปภาพที่ 1เจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจาพื้นที่โรงงานนั้นๆ ตรวจสอบสิ นค้า

รู ปภาพ 2 เจ้าหน้าที่ทาการโหลดสิ นค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
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รู ปภาพ 3 นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจออกดูงานนอกพื้นที่
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รู ปภาพที่ 4 สิ นค้าในคลังโรงงาน รอทางานจัดส่ ง

รู ปภาพ 5 เจ้าหน้าที่ทาการล็อคซี ลตูเ้ พื่อจัดส่ งไปตรวจปล่อยที่ปลายทาง
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รู ปภาพ 6 เอกสารที่ได้จดั ทา

รู ปภาพ 7 เอกสารที่ได้จดั ทา
อาทิเช่น การจัดทาใบขนสิ นค้าขาเข้า-ขาออก,การจัดทาใบกากับสิ นค้าขาออก,ชุดการปิ ดรายได้
ขาเข้า,หนังสื อหัก ณ ที่จ่าย
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