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บทคัดย่อ 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดั ก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ให้บริการด้านการ

ขนส่งใน-ประเทศและต่างประเทศรวมถึงคลงัเก็บสินคา้และแหล่งผลิตสินคา้มากมายหลายแห่ง 

รวมทั้งใหบ้ริการนาํเขา้และส่งออกสินคา้แบบครบวงจรเพื่อสนบัสนุน บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั

(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ใหญ่รายหน่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 

สายผลิตภณัฑ์ เช่น สุรา เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร ซ่ึงบริษทัไดมี้การกระจาย

สินคา้ออกทัว่ตลาดโลกจึงจดัตั้งบริษทัไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดัเพื่อดูแลการขนส่งและการ

กระจายสินคา้ 

ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํไดมี้ส่วนร่วมเขา้ฝึกสหกิจศึกษา กบัทางบริษทัในตาํแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพิธี

ศุลกากร ศึกษาขั้นตอนการตรวจปล่อยสินคา้ส่งออก รวมถึงวิธีการในการรวบรวมเอกสารการส่ง

สินคา้และขั้นตอนการออกตรวจสินคา้จากตน้ทาง (โรงงานผลิตสินคา้) จนถึงปลายทาง (ท่าเรือ

ส่งออก) ผล-จากการไปฝึกสหกิจได้รู้ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของพิธีการ

ศุลกากรและได้เรียนรู้การปฏิบติังานจากสถานการณ์จริงในทุกด้านทาํให้รู้ถึงข้อบกพร่องของ

ปัญหาในการส่งออก อาทิ การโหลดสินคา้ล่าชา้จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการขนส่ง และทาํใหพ้อมี

แนวทางการแก้ไขปัญหาบางส่วนของงาน ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัทาํเป็น

รายงานฉบบัน้ี 

คําสําคัญ: จดัส่งเอกสาร/ตรวจปล่อยสินคา้ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1        ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

      บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ถือวำ่ระบบโลจิสติกเป็นตน้ทุนส ำคญัของ

กระบวนกำรผลิตและกำรกระจำยสินคำ้ โดยก่อนหนำ้น้ีทำงบริษทัมีกำรกระจำยควำม

รับผิดชอบและตน้ทุนดำ้นโลจิสติกไปอยูท่ี่สำขำแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ จึงมีกำรจดัตั้ง 

บริษทัไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั ข้ึนเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใหก้บับริษทั และ

ลดตน้ทุนในเร่ืองโลจิสติก ทั้งน้ีทำงบริษทัไดม้องเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรวมตวัทำง

เศรษฐกิจของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หำกทำงบริษทัมีประสิทธิภำพในกำร

จัดกำรด้ำนต้นทุนกำรขนส่งท่ีดีจะท ำให้ทำงบริษัทสำมำรถน ำเข้ำสินค้ำต่ำงๆได้

โดยสะดวก เพื่อผลผลิตและกำรกระจำยสินค้ำของทำงบริษัทเพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกัด เร่ิมด ำเนินกำรตั้ งแต่ปีพ.ศ.2551 ตลอด

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรพฒันำระบบกำรขนส่งอยำ่งต่อเน่ือง และมีกำรลงทุน

สร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ คลังสินค้ำย่อยและรถขนส่งเพื่อบริกำรด้ำนโลจิสติกได้

ครอบคลุมทัว่ประเทศ มีกำรวำงแผนกำรส่งออกสินคำ้ทั้งกลุ่มเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์และ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกฮอล์ไปพร้อมกนั ท ำให้บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกัด     

มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดในภูมิภำคเอเชีย-

ตะวนัออกเฉียงใตม้ำกข้ึน 
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        กำรท่ีได้ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำท่ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกัด 

ส ำนักพิธีกำรขนส่ง(ส่วนงำนของShipping Document) มีควำมเขม้งวดทำงดำ้นขนส่ง

และกำรลดต้นทุนทำงโลจิสติกและกำรจดัท ำเอกสำรขออนุญำตน ำเข้ำ-ส่งออกกับ

หน่วยงำนผูเ้ก่ียวขอ้งภำยใตก้ฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงจะพบปัญหำทำงด้ำนกำรขนส่ง 

บรรจุภำชนะมีรอยช ำรุด กำรโหลดสินคำ้ลำ้ช้ำ มีกำรเพิ่มงำนนอกเน่ืองจำก Shipment 

ในแต่ละวนัตำมท่ีตกลงกบัลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรส่งออกในตอนแรกและกำรวิ่งรถบรรทุกตู้

คอนเทนเนอร์นอกเวลำ(ขนยำ้ยสินคำ้ไปยงัท่ำเรือปลำยทำง) เป็นตน้ 

1.2          วตัถุประสงค์ของกำรฝึกปฏิบัติสหกจิ 
              1.2.1.เพื่อศึกษำรำยละเอียดงำนกำรติดต่อลูกคำ้ฝ่ำยน ำเขำ้ (น ำเขำ้-ส่งออก) 
              1.2.2.เพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบติักำรน ำเขำ้-ส่งออก ในรูปแบของกำรจดัเตรียมเอกสำร 
              1.2.3.เพื่อศึกษำกำรปฏิบติังำนภำคสนำมกำรตรวจปล่อยสินคำ้ผำ่นพิธีศุลกำกรน ำเขำ้-ส่งออก 
(Shipping) 
              1.2.4.เพื่อสังเกตปัญหำท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งงำนและน ำบทเรียนท่ีไดเ้รียนมำ น ำมำเป็นแนวทำงแกไ้ข
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนกบัสถำนกำรณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในกำรฝึกสหกิจ 
 
1.3          ขอบเขตของโครงงำน 
               1.3.1.ขั้นตอนกำรจดัเตรียมเอกสำรเพื่อผ่ำนพิธีศุลกำกรน ำเขำ้-ส่งออก (ประมำณกำรจำกวนัท่ีเรือ
เขำ้เทียบท่ำ) 
               1.3.2.ขั้นตอนกระบวนกำรตรวจปล่อยสินคำ้และด ำเนินงำนขออนุญำตหน่วยงำนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
               1.3.3.ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนตรวจสินคำ้ในคลงัก่อนกำรส่งออก 
 
 1.4           ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
                1.4.1.ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนกำรจดัท ำและจดัเตรียมเอกสำรเพื่อน ำเขำ้-ส่งออก 
                1.4.2.ประโยชน์จำกทักษะกำรปฏิบัติภำคสนำมจริงเห็นกระบวนกำรขั้นตอนจริงมำกกว่ำใน
รูปแบบของหอ้งเรียน 
                1.4.3.รู้ถึงกระบวนกำรผำ่นพิธีศุลกำกร กำรตรวจปล่อยสินคำ้น ำเขำ้-ส่งออก 

                1.4.4.รูปแบบกำรขนส่งในลกัษณะต่ำงๆ เช่น กำรขนส่งทำงทะเล มีลกัษณะกำรขนส่งแบบใดบำ้ง 
(CIF, FOB) เป็นตน้ 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

นาย อดุลย์ เมณฑ์กูล:ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค  2549  (กลยุทย์การท าธุรกิจน าเข้า-ส่งออก 

ภาคปฏิบติั ฉบบัสมบูรณ์_กรุงเทพมหานคร) กล่าวถึงธุรกิจการส่งออกไวว้า่ 

2.1.การส่งออก การส่งสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนัมีบทบาทต่อธุรกิจการค้าเป็นอย่างมาก 

เพราะการขนส่งเป็นวิธีเดียวท่ีจะน าสินคา้ไปสู่จุดหมายปลายทางตามตอ้งการได ้จึงกล่าว

ไดว้่า การขนส่งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการคา้เกือบทุกประเภท จากเหตุผลดงักล่าวน้ี การ

ขนส่งจึงไดรั้บการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วควบคู่ไปกบัการเจริญทางการสืบคน้ 

     การขนส่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ทางคือ ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ส าหรับการขนส่งทั้ง 3 

เส้นทางต่างก็มีความส าคญัดว้ยกนัทั้งส้ิน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นส าคญั 

      2.2.1.การขนส่งทางบก แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 

         การขนส่งระยะแรก  คือการขนส่งภายในประเทศ ซ่ึงเร่ิมต้นจากโรงงานหรือ

คลงัสินคา้ไปยงัท่าส่งออก หรือเขตแดนเพื่อเดินทางไปอีกระยะหน่ึง ซ่ึงเป็นระยะท่ีสอง

ต่อไป 

           การขนส่งระยะที่ 2 คือเส้นทางขนส่งระหวา่งประเทศ ส าหรับประเทศท่ีมีเส้นทาง

การขนส่งติดต่อกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยทางรถบรรทุกและทางรถไฟ ซ่ึงก็มีขอบเขตจ ากดั 

      2.2.2.การขนส่งทางน ้า เป็นการขนส่งชนิดเดียวท่ีมีปริมาณการขนส่งสูงสุด เพราะ

สามารถจะน าสินคา้จากแหล่งผลิตทัว่ทุกมุมโลกไปยงัจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 

และเป็นเส้นทางท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชยม์ากท่ีสุด เน่ืองจากค่าขนส่งในเส้นทางน ้ ายงัอยู่

ในอตัราต ่ากวา่เส้นทางอ่ืนๆ การขนส่งทางน ้าแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

        การขนส่งระยะแรก ส าหรับสินคา้จ านวนมากๆ ท่ีมีเส้นทางน ้ าจากโรงงานมายงัท่า

ส่งออก เช่น แม่น ้ า ล าคลอง เป็นตน้ เส้นทางดงักล่าวน้ีจะใช้เรือล าเดียวหรือเรือทอ้งแบน

ขนถ่ายสินคา้ระยะแรก 
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        การขนถ่ายระยะที ่2 เป็นการขนถ่ายสินคา้ระหวา่งประเทศถา้เป็นขนส่งในแบบ”เท

กอง” (Conventional) ซ่ึงอาจถือเป็นเส้นทางสุดทา้ย เพราะการขนถ่ายแบบเทกองไม่นิยม

ใหมี้การถ่ายล า (Transshipment) เพราะการถ่ายล าอาจจะท าใหสิ้นคา้บอบช ้าและเสียหายได้

ง่าย ผูซ้ื้อสินคา้จึงไม่ยอมให้มี-การถ่ายล า ส าหรับการขนส่งในระบบตูค้อนเทนเนอร์นิยม

ขนส่งในเรือเล็ก (Feeder) ไปต่อเรือใหญ่อีกทอดหน่ึง ซ่ึงไดมี้การพฒันาข้ึนอยา่งมาก 

        การขนส่งระยะที่ 3 เป็นการขนส่งระยะสุดทา้ยถา้เป็นเมืองใหญ่ปลายทาง แต่ถา้เป็น

เมืองเล็กๆ เรือ คอนเทนเนอร์ใหญ่ (Liner) อาจจะไม่เขา้ท่าเรือ จ าเป็นตอ้งต่ออีกเท่ียวหน่ึงก็

ได ้ซ่ึงการขนส่งในระบบคอนเทนเนอร์ไม่วา่จะมีการเปล่ียนแปลงเรือก่ีล าก็ตาม สินคา้จะ

อยู่ในตูค้อนเทนเนอร์ตลอด ไม่มีการจบัตอ้งสินคา้แต่อย่างใด จึงลดความเสียหายจากการ

เปล่ียนเรือไปได ้

2.2 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Insurance) 

          การประกันภัยการขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของการค้าระหว่าง

ประเทศหากไม่มีการประกนัภยั การคา้ระหว่างประเทศคงไม่สามารถเผยแพร่ขยายและ

พฒันาไปในขอบเขตท่ีเป็นอยู่เน่ืองจากภยัอนัตรายและความเสียหายต่อสินค้าท่ีท าการ

ขนส่งนั้นสามารถเกิดไดต้ลอดเวลาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดไดล่้วงหนา้ 

          การคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนั มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายท่ีตอ้งการความมัน่ใจใน

กิจการพาณิชยร์ะหว่างประเทศ ดว้ยหลกัประกนัท่ีแน่นอนว่าทุนท่ีลงไปจะไม่สูญเสียไป

จากเหตุสุดวสิัยในการขนส่งก่อนถึงจุดหมายปลายทาง 

          การซ้ือความคุม้ครองจะตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามท่ีผูซ้ื้อตอ้งการหรือท่ีระบุ มา

ในใบสั่งซ้ือ  (Letter of credit) ให้ครบเง่ือนไขก่อนการส่งสินคา้ไปยงัท่าส่งออก เพื่อให้

ไดรั้บความคุม้ครองสูงสุด 
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2.3 การเรียกเกบ็และช าระเงินค่าสินค้า 

          2.3.1.การปฏิบัติการส่งสินค้าออก 

             เม่ือเสร็จส้ินการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกรายการตามใบขนสินค้าขาออก

เรียบร้อยแลว้ ใบ-ขนสินคา้ชนิดต่างๆ หรือส าเนาใบขนสินคา้บางชนิดจะถูกส่งกลบัมายงั

ตน้สังกดัเพื่อไปด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไป เช่น ใบขนสินคา้ขาออกขอคืนเงินตาม

อากร ม.19..หรือใบขนสินคา้ประเภทส่งเสริมอุตสาหกรรมและส าเนาใบขนสินคา้ขาออก 

เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบสุทธิคุม้ครองท่ีส่งออก หรือใบอนุญาตชนิด

ต่างๆ ก็จะถูกส่งคืนไปยงัตน้สังกดัต่อไปอีกดว้ย 

           ในส่วนของบริษทัผูรั้บส่งสินคา้ก็จะออกเอกสาร”ใบตราส่ง” ใหแ้ก่ผูส่้งออก ถา้เป็น

ขนส่งอยา่งอ่ืนๆ ก็จะออกเอกสารการรับส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูส่้งออกเช่นกนั และจดัการ

รวบรวมเอกสารตามชนิดท่ีระบุไวใ้นการสั่งซ้ือทั้งหมด ท าการตรวจความเรียบร้อย ถูกตอ้ง

และครบถว้น ส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารต่อไป 

           จ  านวนเอกสารท่ีส่งออกไปเรียกเก็บเงินจากผูซ้ื้อนั้น พิจารณาจากเอกสารท่ีสั่งซ้ือ

เป็นส าคญัและตอ้งมีตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) ซ่ึงเป็นตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์ตาม 

L/C หรือผูข้ายส้ินคา้เป็นออกตัว๋แลกเงินเพื่อสั่งใหผู้ซ้ื้อสินคา้จ่ายเงินตามตัว๋แลกเงินภายใน

เวลาท่ีก าหนด  

          ส่ิงท่ีไม่ควรละเลยอีกประการหน่ึงก็คือควรส่งส าเนาเอกสารให้ผูซ้ื้อ เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลในการเตรียมออกของหรือติดตามสินคา้และเอกสารต่อไป ข้อส าคญัจะตอ้งเป็น

เอกสารท่ีใชรั้บสินคา้ไม่ไดเ้ด็ดขาด ซ่ึงควรมีตราประทบัวา่ (COPY NOT NEGOTIATE)  
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2.4 เอกสารเพือ่การส่งออก EXPORT DOCUMETNTS 

          วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ในการส่งออกเพียงจดัใหมี้รายละเอียดท่ีสมบูรณ์ของสินคา้

เพื่อผา่นขั้นตอนศุลกากรถูกตอ้งอยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นเอกสารยงัท าหนา้ท่ีในการขนส่ง

การช าระและพิธีการทางเครดิต การประกนัภยั และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เม่ือ

เกิดสินคา้ช ารุดอีกดว้ย 

             ในคร้ังน้ีจะเเนะน าถึงเอกสารซ่ึงใชก้บัการขนส่งทางทะเล ท่ีผูส่้งออกควรทราบ

คราวๆตามล าดบัดงัน้ี 

            2.4.1.ตั๋วแลกเงินหรือดราฟท์ (BILL OF EXCHANGE) 

               เป็นตราสารท่ีไดรั้บประโยชน์ (ผูส่้งออก) เป็นผูส่้งขายตัว๋แลกเงินคือตราสารท่ี

เปล่ียนมือไดช้นิดหน่ึง มีค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยปราศจากเง่ือนไข ออกโดยบุคคล

หน่ึงเรียกว่าผูส้ั่งจ่าย (Payee) จ่ายให้บุคคลท่ีสามเม่ือครบก าหนดเวลาเป็นจ านวนเงินท่ี

แน่นอน หรือจ่ายตามค าสั่งของบุคคลท่ีสามนั้น 

           2.4.2.ใบอนุญาตส่งออก (EXPORT LICENCE) 

                ตามปกติแล้วสินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออกมักจะเป็นสินค้าจ าพวกวตัถุดิบ

เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีมีการขาดแคลน สินคา้ท่ีใช้ทางการทหาร หรือใบบางคร้ังการ

ก าหนดให้มีการขอใบอนุญาตส่งออกถา้เป็นผลมาจากนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ 

เช่นการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหน่ึง เป็นตน้ 

           2.4.3.ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (CERTIFTACATE OF ORIGIN (C/O) 

               วตัถุประสงคห์ลกัของเอกสารน้ีคือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษี หมายถึงการ

ส่งออกสินคา้จากประเทศท่ีก าลงัพฒันา รวมประเทศไทยไปยงัประเทศท่ีให้สิทธิพิเศษทาง

ศุลกากรหรือจีเอสพ ี(GSP) 

                เอกสารน้ีจะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งก าเนิดสินคา้ของประเทศผูส่้งออกเพื่อให้

ผูน้  าเขา้ยอมรับและใหสิ้ทธิดงักล่าว 
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                นอกจากน้ีใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้น้ีจะใชส้ าหรับพิสูจน์ดว้ยวา่สินคา้นั้นไม่

ขดัต่อกฎเกณฑก์ารน าเขา้ของประเทศนั้นๆ ดว้ย 

    ฉะน้ันการออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าหรือ C/O นี้จะสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ

คือ 

• การรับรองเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรจะต้องออกใบรับรองโดยส่วน

ราชการผูรั้บผิดชอบในเอกสารน้ีคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย ์

• การรับรองเพื่อการคา้ทัว่ไปหรือเม่ือลูกคา้ตอ้งการสามารถส่งใบรับรองได้

โดยสภาหอการคา้เพื่อรับรองตน้ก าเนิดของสินคา้นั้นๆ 

            2.4.4.ใบรับรองการตรวจโรคและศัตรูของพืชทุกชนิด (PHYTOSANITARY 

CERTIFCATE)                

                   เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคพืชต่างๆ เอกสารชนิดน้ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐซ่ึงไดรั้บการรับรองจากนานาชาติ ส าหรับกรรมวิธีการปฏิบติันั้นอาจใช้

บริการศึกษาได้จากหน่วยงานการศึกษาสินคา้เกษตรหรือหัวขอ้เร่ือง “การส่งออกสินคา้

เกษตร” 

           2.4.5.ใบวเิคราะห์สินค้า (CERTIFICATE OF ANNALYSIS)  

               เป็นเอกสารตรวจสอบสินคา้ทางวิทยาศาตร์ให้ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบา้งท่ีมี

อยูใ่นสินคา้และให้การรับรองเป็นเอกสาร ถา้เป็นอาหารท่ีบริโภคจะวิเคราะห์ออกมาวา่ไม่

มีส่ิงเจือปนท่ีเป็นพิษตามหลักสากลหรือมาตรฐานท่ีแต่ละประเทศก าหนด แต่ถ้าเป็น

เคมีภณัฑ์ก็แยกออกมาให้เพื่อทราบถึงส่วนผสมท่ีมีอยู ่เพื่อสะดวกแก่การน าสินคา้ดงักล่าว

เขา้ประเทศ 

           2.4.6.ใบรับรองการฉีดวดัซีน (CERIFICATE OF VACINATION) 

               ใช้กบัส่ิงท่ีมีชีวิตทุกชนิดท่ีเป็นสินคา้ส่งออก เพราะส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีอาจจะเป็น

เพราะน าโรคไปเผยแพร่ทุกประเทศ จึงมีการกวดขนักนัอย่างเขม้งวด การจะน าเขา้หรือ

ส่งออกจ าเป็นจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปลอดโรคผูซ้ื้อจึงสามารถน าเขา้ประเทศได ้
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           2.4.7.ใบรับรองการประกนั (INSURANCE CERTIFICATE)               

               การประกันภัยเป็นส่วนส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ สินค้าได้รับความ

คุ้มครองความเสียหายจากภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการขนส่งสินค้าตั้ งแต่ต้นทางจนถึง

ปลายทาง หลักฐานเอกสารท่ีส าคัญก็คือ สัญญาประกันภัยท่ีเรียกว่า”กรมธรรม์” เป็น

สัญญาผูรั้บประกันตกลงประกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม์ โดยผูเ้อาประกนัจะจ่ายค่าประกนัให้ผูรั้บประกนัตามอตัราท่ีตกลงกนัส าหรับ

สัญญาประกนัหรือกรมธรรมแ์บ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  

• กรมธรรม์ท่ีก าหนดมูลค่าสินคา้ในการขนส่งแต่ละเท่ียวตามมูลค่าสินคา้ท่ี

ตกลงซ้ือขายและคดัเพิ่มอีก 10% เช่น ราคาสินคา้รวมค่าขนส่งและค่าเบ้ีย

ประกนัรวมทั้งหมดแล้วจึงบวกเพิ่มอีก 10% นั้นเองส าหรับหลกัฐานทาง

เอกสารท่ีออกใหก้็คือ “กรมธรรมป์ระกนัภยั” 

• กรมธรรม์เปิด Open Policy or Open Cover หรือจดัให้มีกรมธรรม์ลอยท่ี

นิยมเรียกกนัวา่ Poatiog Insurance หมายถึงการซ้ือขายสินคา้รายใหญ่ท่ีตอ้ง

มีการส่งมอบหลายเท่ียว ยอ่มไม่สะดวกในการแจง้บริษทัประกนัภยัทุกคร้ัง

ท่ีส่ง จึงนิยมใช้แบบกรมธรรม์เปิดหรือกรมธรรม์ลอย และยงัเป็นการ

ประหยดัค่าธรรมเนียมพร้อมอากรแสตมป์อีกดว้ย 

           2.4.8.ใบรายการบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) 

          เป็นเอกสารส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงแสดงให้ทราบถึงการบรรจุสินคา้ลงไปในบรรจุภณัฑ์

ท่ีใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้าทั้ งต้นทางและ

ปลายทาง ส าหรับสินคา้ปกติเจา้หน้าท่ีศุลกากรจะใชว้ิธีสุ่มตรวจตามอตัราส่วนเหมาะสม 

โดยจะไม่ท าการตรวจสินคา้ทั้งหมดด้วยการเปิดหีบห่อ ซ่ึงอาจจะท าให้บรรจุภณัฑ์และ

สินคา้เกิดความเสียหายหรือสูญหายได ้ดงันั้นใบรายการบรรจุหีบห่อควรแสดงรายละเอียด

ใหค้รบถว้นเพียงพอ 
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2.4.9.ข้อมูลจัดท า INVOCIE ใบก ากบัสินค้า 

               บญัชีราคาสินคา้และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เป็นเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีพึ่ง

ตอ้งบงัคบัใหผู้ส่้งออกยืน่เป็นหลกัฐานอยา่งหน่ึง ส าหรับการประกอบการผา่นพิธีศุลกากร 

               บัญชีราคาสินค้าและเอกสารอ่ืนท่ีผูส่้งออกยื่นต่อกรมศุลกากรนั้ น ต้องเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

               การยื่นตน้ฉบบัสินคา้ ตอ้งมีรายเซ็นช่ือเต็มดว้ยหมึกและใชต้ราประทบัให้รวมถึง

ส าเนาบนัชีราคาสินคา้ ส่วนส าเนาท่ีไดจ้ากการจดัพิมพห์รือภาพถ่ายจากตน้ฉบบัควรมีตรา

ประทบัรับรองความถูกตอ้ง 

           2.4.10.ค าแนะน าข้อมูลเกีย่วกบัการจ้างตัวแทนด าเนินการส่งออก 

               ในการด าเนินพิธีการน าเขา้หรือส่งออก ผูป้ระกอบการนิยมใชบ้ริการของตวัแทน

ส่งออกของ ซ่ึงมีหลายประเภท 

     1.SHIPPING 

     2.นายหนา้ออก (Customer Broker) 

     3.ตวัแทนผูรั้บขนส่งสินคา้ (Freight forwarding) 

     ทั้ง 3 ประเภทท่ีกล่าวมาน้ีเป็นผูใ้ห้บริการน าสินคา้เขา้-สินคา้ออก ตามระเบียบพิธีการ

ศุลกากรแก่ผูป้ระกอบการ ในกรณีท่ีไม่มีพนกังานออกของเป็นของตวัเอง ในการใชบ้ริการ

ต่างๆ ของผูป้ระกอบการตอ้งค านึงวา่ การกระท าใดๆ ท่ีผูแ้ทนออกของปฏิบติังานแทนตน

ควรจะพิจารณาให้รอบคอบวา่เป็นไปตามความถูกตอ้ง จึงจะขจดัปัญหาในขั้นตอนพิธีการ

ศุลกากรได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

             3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

             บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน),บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

           ท่ีตั้ง    เลขท่ี 1 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ ซอยวภิำวดีรังสิต 5 ถนนวภิำวดีรังสิต  

                      แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

             โทรศพัท ์  02-785-5555 

             Fax.           02-785-5975 

             E-mail      www.thaibev.com 

 

 

รูปที3่.1 แผนทีต่ั้ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
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3.2     ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

         บริษทั ไทยเบฟ เวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) มีจุดประสงคท่ี์จะก่อตั้งข้ึนเพื่อรวมกิจกำรท่ี

เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมเบียร์และสุรำชั้นน ำท่ีหน่ึงของไทยท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและผูร่้วมทุนรำยอ่ืนๆ

เข้ำมำเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน และมีควำมประสงค์ท่ี มีกำรพัฒนำกลุ่มธุรกิจให้มี

ควำมกำ้วหนำ้ไปถึงในระดบัโลก โดยประธำนกรรมกำรผูจ้ดักำร-รำยใหญ่ของบริษทัไทย

เบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  คุณเจริญ สิริวฒันภกัดี เพื่อเป็นกำรกำ้วสู่บริษทัท่ีครบวงจร

ในภูมิภำค เรำไดมี้กำรขยำยกลุ่มผลิตภณัฑใ์ห้มีควำมหลำยหลำกมำกยิง่ข้ึน ไดมี้กำรจบัมือ

กบักลุ่มของF&N ท่ีมีกำรถ่ำยทอดทำงตลำดของมำเลเซีย สิงคโปร์ ทั้งน้ีบริษทัและF&N 

ไดข้ำยธุรกิจเขำ้สู่อำเซียนโดยมีกำรเปิดตวักลุ่มเสริมสุข(เอส) เคร่ืองด่ืมโออิชิ 

          ในต่อมำ ปี2558 ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ คุณฐำปน สิริวฒันภกัดี มีกำรรับมือกบักำรเขำ้-

ร่วมอำเซียนไดมี้กำรวำงแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์ 2020 โดยใหพ้นกังำนภำยในองคก์รเป็น

ตน้ทุนท่ีมีแรงขบัเคล่ือนพฒันำตน้ทุน มีกำรขยำยตลำดจดักำรส่งออกผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม

ต่ำงๆเพิ่มมำกข้ึนเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเขำ้อำเซียนและกำรปรับข้ึนภำษีจำกรัฐบำล 

กำรส่งออกของผลิตภณัฑใ์นเครือบริษทัไทยเบฟนั้น ไดมี้กำรควบคุมของบริษทั ไทยเบฟ-

เวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั เขำ้มำเป็นส่วนหน่ึงในกำรดูแลทั้งดำ้นน ำเขำ้  ดำ้นกำรส่งออกทั้ง

ภำยในประเทศและธุรกิจส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัยงัมีอีกมำกมำยหลำยกลุ่ม

ธุรกิจและหลำยบริษทัท่ีอยูใ่นเครือเดียวกนักบับริษทันั้นอีกมำกมำย 
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รูปภาพที ่3.2.1.คุณเจริญ สิริวฒันภักดี 

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

 

รูปภาพ 3.2.2.คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 

ผู้อ านวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
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    นบัตั้งแต่บริษทัไทยเบฟและบริษทัF&Nไดจ้บัมือมำร่วมเป็นมิตรภำพกนัแลว้ ก็ไดว้ำง

กลยุทธ์โดยใช้วิสัยทศัน์2020ในปี พ.ศ.2557 ด้วยกำรเน้นกำรท ำงำนผ่ำนกำรส่ือสำรและ

ควำมร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจตรงกนัและประสิทธิภำพสูงสุดตำมกำรวำงแผนและ

ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยในวสิัยทศัน์ 2020 

3.3. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ 

     3.3.1. วสัิยทัศน์ 

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัวำงเป้ำหมำยท่ีจะกำ้วข้ึนเป็นบริษทัเคร่ืองด่ืมท่ีใหญ่

ท่ีสุดและมีผลก ำไรสูงสุดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์  บริษทัวำงแผนท่ีจะกระจำยรำยได้เพื่อกำร

เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน โดยกำรเพิ่มสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์และ

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงผู้บริโภค  ธุรกิจหลกัของบริษทัแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์

คือ สุรำ เบียร์ และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์จะมีกำรก ำหนด

ผลิตภณัฑ์หลกั รวมถึงตลำดหลกัและตลำดรองท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโตสูง โดยยึดหลกั

ผูบ้ริโภคและกำรตลำดเป็นตวัขบัเคล่ือนในกำรขยำยธุรกิจ 

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง นอกจำกแบรนด์ผลิตภณัฑ์ท่ีเขำ้ถึง-ผูบ้ริโภคแล้ว 

กำรกระจำยสินคำ้ท่ีแขง็แกร่งและทัว่ถึงถือเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีส ำคญั บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำ

เครือข่ำยกระจำยสินคำ้ท่ีมีอยูใ่หมี้ควำมแขง็แกร่งมำกยิง่ข้ึนผำ่นกำรจดักำรซพัพลำยเชนท่ี

เป็นเลิศของบริษทั และสร้ำงเครือข่ำยกระจำยสินคำ้เพิ่มข้ึน รวมถึงกำรหำพนัธมิตรเพื่อ

ร่วมกนักระจำยสินคำ้ 

ความเป็นมืออาชีพ บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงทีมงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยและประสิทธิภำพ

สูงทีมงำนของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์สำมำรถท ำงำนร่วมกนัไดอ้ยำ่งรำบร่ืนและยงัสำมำรถ

ใช้ประโยชน์จำกกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่ำงเหมำะสม อีกทั้ ง

เสริมสร้ำงศกัยภำพของกลุ่มในระยะยำว 
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3.3.2. พนัธกจิ 

   พ ันธกิจของเรำคือ กำรประสำน “สัมพันธภำพ” กับผู ้ท่ี ถือประโยชน์ร่วมกันท่ี มี

ควำมส ำคญักบับริษทัในทุกๆ ดำ้นโดยมอบคุณค่ำท่ีส ำคญั 6 ประกำร 

  • มอบผลิตภณัฑคุ์ณภำพสูงสุดใหลู้กคำ้ทุกกลุ่ม 

  • ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูแ้ทนจ ำหน่ำยโดยใหบ้ริกำรอยำ่งมืออำชีพ 

  • ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้แก่ผูถื้อหุน้ดว้ยกำรเติบโตของรำยได้

และผลก ำไรท่ีมัน่คงอยำ่งต่อเน่ือง 

  • เป็นแบบอยำ่งในดำ้นควำมเป็นมืออำชีพ ควำมโปร่งใสและกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยหลกั 

ธรรมำภิบำล 

  • มอบควำมไวว้ำงใจ อ ำนำจ และรำงวลัแก่พนกังำน เพื่อสร้ำงควำมร่วมรับผดิชอบ 

  • สร้ำงประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 

3.3.3.กลยุทธ์ 

  • กำรเติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  • ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภณัฑ์ 

  • ตรำสินคำ้ท่ีโดนใจ 

    • กำรขำยและกระจำยสินคำ้ท่ีแขง็แกร่ง 

    • ควำมเป็นมืออำชีพ 

     ในส่วนของบริษทัไทยเบฟยงัมีบริษทัรำยยอ่ยภำยในกลุ่มอีก 125บริษทั รวมทั้งโรงงำน

ท่ีผลิตเบียร์และโรงงำนท่ีผลิตสุรำ และโรงงำนท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกฮอลอี์กกวำ่ 10

แห่ง ซ่ึงมีเครือข่ำยครอบคลุมกวำ่ 400,000 จุดทัว่ประเทศ ซ่ึงหน่ึงในกลุ่มของบริษทัไทย

เบฟเวอเรจก็มีบริษทัลูกคือบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของ

ธุรกิจต่อเน่ือง เขำ้มำดูแลกำรขนส่งของบริษทัไทยเบฟเวอเรจ ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีขำ้พเจำ้-

ไดมี้ส่วนร่วมใหเ้ขำ้มำฝึกสหกิจศึกษำ 
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         ในส่วนของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ  ำกดั เป็นบริษทัเก่ียวกบักำรบริหำร

กำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินคำ้ และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีสนบัสนุนทำงดำ้น-

กำรขนส่ง ซ่ีงเป็นบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มของสำยธุรกิจต่อเน่ือง โดยมีรองกรรมกำร

ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่คอยดูแลในกลุ่มธุรกิจต่อเน่ืองในสำยน้ี 

 

 

 

 

                 รูปภาพที3่.3.3. คุณโฆษิต สุขสิงห์ 

รองผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จ ากดั 
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3.4 โครงสร้างการพฒันาความยัง่ยนืของบริษัทไทยเบฟ 

     ทั้งน้ีคณะกรรมกำรพฒันำควำมย ัง่ยืนทำงธุรกิจไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน

ทำงธุรกิจ เพื่อด ำเนินกำรพฒันำควำมย ัง่ยืนทำงธุรกิจ ภำยใตส้ ำนกัพฒันำควำมเป็นเลิศอนั

ประกอบไปด้วยผูเ้ช่ียวชำญตวัแทนจำกทุกสำยงำน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสุรำ กลุ่ม-

ธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกฮอล ์และสำยธุรกิจต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพธีิการศุลกากร 

น.ส.ภัทรภร ศรีทอง 

นักศึกษาฝึกปฏบิัติสหกจิศึกษา 
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3.5 กระบวนการประเมินสาระส าคัญความยัง่ยนื 

 

รูปภาพที3่.5. กระบวนการประเมินสาระส าคัญความยั่งยืนของไทยเบฟ 

 

1.การคัดเลือกประเด็น เป็นกำรยื่นขอ้เสนอคดัสรรหวัขอ้ประเด็นแนวทำงกำรพฒันำและ

รักษำควำมย ัง่ยนื 

2.การประเมินระดับความส าคัญ เรียบเรียงล ำดับหัวข้อกำรประเมินจำกกำรน ำเสนอ

ประเด็นตำมล ำดบัขั้นควำมส ำคญั โดยท่ีแต่ละประเด็นนั้นมีควำมส ำคญัท่ีแตกต่ำงกนัไป 

แต่ส่วนมำกแลว้จะให้ควำมส ำคญักบัหวัขอ้ทีผลลพัธ์ออกมำไดง่้ำย มัน่คง ย ัง่ยืนยำวนำน

มำก่อนเสมอ 

3.การก าหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ น ำประเด็นหลกัส ำคญัมำ

ก ำหนดขอบเขตรำยงำนสรุปพอครำวๆใหไ้ดใ้จควำมส ำคญัถึงท่ีตอ้งกำรจะปฏิบติั 

4.การทวนสอบและพฒันากระบวนการประเมินสาระส าคัญ ในแต่ละคร้ังท่ีน ำประเด็นมำ

เป็นหลกัเกณฑ์ จะมีกำรทบทวนและพฒันำมำกข้ึนไปยิ่งข้ึนเร่ือยๆ เพื่อเพิ่มควำมย ัง่ยืน

และควำมมัน่คงสืบต่อไป 
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3.6  ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 นำงสำวภทัรภร  ศรีทอง   

ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพิธีกำรศุลกำกร 

ลักษณะงาน: จดัท ำเอกสำรชุดปิดรำยได้น ำเขำ้-ส่งออก,ชุดเรียกเก็บรำยได้ใบขนสินคำ้

ประเภท Type P,คียข์อ้มูลเอกสำรหนงัสือหกั ณ ท่ีจ่ำย,จดัท ำและตรวจสอบใบขนสินคำ้ขำ

เขำ้-ขำออก,จดัท ำและตรวจสอบใบก ำกบักำรขนยำ้ยสินคำ้(ขำออก),ออกปฏิบติังำนนอก

สถำนท่ีตรวจปล่อยสินคำ้น ำเขำ้จำกท่ำเรือ, ตรวจปล่อยสินคำ้ส่งออกจำกโรงงำนท่ี-ผลิต 

3.7  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณรมรฤทยั  ปำนเนียม  ต ำแหน่ง  หวัหนำ้งำนธุรกำรพิธีกำรศุลกำกร 

คุณสุวภิำ  คงพละ  ต ำแหน่ง  เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำรพิธีกำรศุลกำกร 

3.8  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหำคม ถึงวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2559 
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 3.9  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สิงหำคม 

2559 

กนัยำยน 

2559 

ตุลำคม 

2559 

พฤศจิกำยน 

2559 

ธนัวำคม 

2559 

1.ก ำหนดหวัขอ้โครงเร่ือง      

2.วเิครำะห์ขอ้มูลและ

รวบรวมศึกษำหำขอ้มูล 

     

3.ออกแบบรำยงำน      

4.จดัท ำเอกสำรและประกอบ

รำยงำน 

     

 

3.9.1. ก ำหนดหวัขอ้เร่ือง ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำและพนกังำนท่ีปรึกษำ เพื่อท่ีจะก ำหนด

หวัขอ้เร่ืองใหมี้ควำมสอดคลอ้งตำมเน้ือหำและรูปแบบกำรท ำงำนจริง 

3.9.2.วเิครำะห์ขอ้มูลและรวบรวมศึกษำหำขอ้มูล วเิครำะห์ขอ้มูลจำกเหตุกำรณ์ท่ีไดมี้กำร

ฝึกจำกกำรท ำงำนจริงเพื่อท ำควำมเขำ้ใจในระบบของงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย และสืบคน้

ขอ้มูลจำกรำยละเอียดท่ีได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบติังำนจำกพนักงำนท่ีปรึกษำและสืบค้น

ขอ้มูลจำกส่ืออินเตอร์เน็ตตำมหน่วยงำนท่ีตอ้งกำร และหนงัสือท่ีมีเน้ือควำมเก่ียวขอ้ง 

3.9.3.ออกแบบรำยงำน ออกแบบรำยงำนจำกกำรเรียงล ำดบัขั้นตอนจำกกำรท ำงำนจริง 

จำกเหตุกำรณ์ท่ีเร่ิมตน้จนถึงเหตุกำรณ์สุดทำ้ย 

3.9.4.จดัท ำเอกสำรและประกอบรำยงำน มีกำรร่ำงรูปแบบรำยกำรจำกส่วนท่ีเร่ิมต้น

เรียงล ำดบัขั้นตอนตำมหวัขอ้ท่ีก ำหนด และน ำเน้ือหำท่ีท ำกำรสืบคน้ไวม้ำรวบรวมใหต้รง

กบัท่ีสหกิจไดต้ั้งก ำหนดไว ้ 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

        จากการท่ีไดม้าปฏิบติังานท่ีบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั ในต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ี

พิธีการศุลกากร ส านกังานพิธีการขนส่ง ไดพ้บผลิตภณัฑ์มากมายหลากหลายกลุ่มท่ีมีการส่งออก 

อาทิเช่น กลุ่มเบียร์ กลุ่มสุรา และกลุ่มของเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกฮอล์ ทั้งน้ีทางบริษทัได้มีทั้ งการ

น าเขา้วตัถุดิบเขา้มาผลิตและใช้สอย และมีการส่งออกผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเสร็จตามการสั่งซ้ือของ

ลูกคา้ออกไป ไดพ้บเจอกบัปัญหาการส่งออกแบบล่าชา้เน่ืองจากรูปแบบกล่องท่ีใชบ้รรจุเคร่ืองด่ืม

ท่ีจะท าการส่งออกเกิดช ารุดไม่พร้อมท่ีจะส่งออก เน่ืองจากถ้ามีการส่งออกไปก็จะไม่ผ่านพิธี-

ศุลกากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพราะก่อนท่ีจะท าการส่งออกสินค้าไปนั่นจะต้องมีการ

ตรวจสอบสินคา้ ภาชนะท่ีใช้บรรจุภณัฑ์ จากเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ว่าส่ิงท่ีจะท าการ

ส่งออกไปนั้นมีความเรียบร้อย ครบถว้นถูกตอ้ง จ านวนสินคา้ ฉลาก น ้าหนกั รูปแบบสินคา้ วา่ตรง

ตามท่ีไดท้  าการขออนุญาตส่งออกไวต้ั้งแต่ตน้หรือไม่ ก่อนท่ีจะท าการโหลดสินคา้เขา้ตูค้อนเทน

เนอร์ได ้แต่หากมีสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์เกิดเสียหาย แลว้เจา้หน้าท่ีท าการตรวจเจอก็จะตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนสินคา้ก่อนท าการส่งออก จึงท าให้เป็นเหตุเกิดความล่าชา้ในการส่งออกหรือหลุดเวลา

ส่งออกไดแ้ละอีกหน่ึงปัญหาท่ีพบเจอคือการโหลดสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีลา้ชา้ เน่ืองจากทาง

โรงงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการโหลดสินค้านั้ นๆ เพราะสินค้าอาจมีการส่งออก

หลากหลายรูปแบบผลิตภณัฑ์และมีจ านวนมมากต่อการจดัส่ง จึงท าให้การโหลดสินคา้และการ

จดัส่งล่าชา้หลุดตามเวลาท่ีทางลูกคา้ปลายทางและบริษทัก าหนดเอาไว ้ผูจ้ดัท าจึงมีการวางแผนใน

การหาแนวทางการแกไ้ขในการเกิดความผดิพลาดของผลิตภณัฑ ์มีการศึกษาเพิ่มเติมจากเหตุการณ์

ท่ีไดฝึ้กงานสหกิจจริงและมีการปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อลดความล่าช้าในการส่งออก

หรือส่งมอบสินคา้ของแต่ละโรงงงาน และตระหนกัถึงการลดความเสียหายของบรรจุภณัฑ์และ

สินคา้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้มากข้ึน 

      ทั้งน้ี ทางผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสออกปฏิบติังานสหกิจนอกพื้นท่ี ไดเ้ขา้ถึงโรงงานแต่ละโรงงาน ได้

ทราบถึงสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์แต่ละโรงงานท าการผลิตและจดัการส่งออก  
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4.1 สินค้าทีม่ีการส่งออก 

   1.1 สุราสี อาทเิช่น 

หงษ์ทอง 

 

 

แสงโสม 

 

 

                       BLEND 285 
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       1.2 ประเภทเบียร์ อาทเิช่น 

ช้างคลาสสิก 

 

ช้างดารฟต์ 

 

ช้างเอกซ์พอร์ต 
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         1.3 ประเภทเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มีแอลกฮอล์ 

 

เคร่ืองดื่มโออชิิ 

 

 

โซดาช้าง 
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4.2 ขั้นตอนในการจัดส่งสินค้า 

 ขั้นตอนในการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้และการจดัส่งสินคา้ของ บริษทัไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 

  ขั้นตอนที่ 1 ทางฝ่าย Export มีการตกลงซ้ือขายสินคา้กบัทางลูกคา้ปลายทาง จากนั้นในส่วนของ

Shipping จะได้รับเอกสารมาจากฝ่าย  Export ได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่าย 

Shipping นั้นดูแผนงานในแต่ละ Shipment ของแต่ละวนั พร้อมรับเอกสารส2/84 และ PO เพื่อ

ตรวจสอบขอ้มูลการส่งออกใหต้รงกบั Shipment ท่ีมีการส่งออกในวนันั้นๆ 

เอกสารประกอบรูปภาพ 

1.ส2/84 

 มีหนา้ท่ีท่ี เจา้หนา้ท่ี Shipping จะน าเอกสารน้ีถือไปปล่อยสินคา้ท่ีตน้ทาง เพื่อเป็นหลกัฐานแสดง

ขอ้มูลให้ตรงกบัเร่ืองท่ียื่นขอไวใ้นตอนตน้ อาทิเช่น ช่ือของสินคา้ ขนาด จ านวนท่ีบรรจุ ช่ือของ

โรงงานท่ีผลิต ฯลฯ Shipping จะน าเอกสารตวัน้ีไปยืนต่อเจา้หน้าท่ีสรรพสามิตในพื้นท่ีนั้นๆท่ีจะ

ท าการตรวจปล่อยสินคา้ทางตน้ทาง 
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รูปภาพที ่4.2.1. ใบ ส2/84 แสดงรายละเอยีดต่างๆของสินค้า ยืน่ต่อเจ้าหน้าทีส่รรพสามิต 
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ขั้นตอนที ่2 ทางส่วนของเจา้หนา้ท่ี Export จะท าการจดัท าเอกสาร Booking,Invoice,Packing list, 

เพื่อน ามาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีธุรการ Shipping Document เพื่อจดัท าใบขนสินคา้  

เอกสารประกอบรูปภาพ 

2.1.Booking คือ เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดจากสายเรือ อาทิเช่น  

1. Vessel (ช่ือเรือ) 

2. วนัท่ีเรือออก/วนัท่ีเรือเขา้ถึงท่า 

3. Booking number (เลขท่ี Booking จากสายเรือ) 

4. Destination (จุดหมายปลายทาง) 

5. Shipper name (ช่ือผูส่้งออก) 

6. จ านวนตู ้ขนาดของตู ้ประเภทของตู ้ลกัษณะการบรรจุ วนัท่ีบรรจุ 

7. การลากตูค้อนเทนเนอร์ วนัท่ีลากตูค้อนเทนเนอร์แลว้คืนตู้ 

8. Closing Time วนัรับคืนตูว้นัสุดทา้ย 
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รูปภาพที ่4.2.2 หนังสือBooking แสดงถึงการขนส่งทางเรือ 
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2.2INVOICE คือใบก ากบัสินคา้ ใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี เป็นเอกสารท่ีออกเพื่อแจง้ใหลู้กคา้ได้

ทราบถึงขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ และใชเ้ป็นเอกสารส าหรับท่ีตอ้งช าระ 

ทั้งน้ีทางเราจะน าขอ้มูลมาจดัท าใบขนสินคา้ขาออก เพื่อเป็นการแสดงขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2.1 รายละเอียดในเอกสาร(ขอ้มูลทางผูป้ระกอบการ) 

       -ช่ือและท่ีอยูผู่ป้ระกอบการบริษทั 

       -เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา 

       -เลขท่ีใบวางบิล 

       -ลายเซ็นผูว้างบิล วนัท่ีก ากบัวนัท่ีออกวางบิล 

 2.2.2 รายละเอียดในเอกสาร(ขอ้มูลทางผูรั้บวางบิล) 

       -ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั  

       -เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ส านกังานและสาขา 

       -รายละเอียดสินคา้ และระบุยอดรวมสินคา้ 

       -วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

      -ลายเซ็นผูรั้บวางบิล/ระบุวนัท่ีรับเอกสาร 

2.2.3 รายละเอียดในส่วนอ่ืน 

       -ระบุวนัท่ีเรือเขา้-ออกท่าเรือตน้ทาง/ท่าเรือปลายทาง 

       -น ้าหนกัสินคา้/น ้าหนกัสินคา้รวมบรรจุหีบห่อ 

       -ท่าเรือท่ีน าเขา้/ท่าเรือท่ีตรวจปล่อยสินคา้ 
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รูปภาพที ่4.2.3.Invoice ใบก ากบัสินค้า แสดงรายละเอียด ประเภทและราคาสินค้า 
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2.3.Packing list คือใบก ากับการบรรจุหีบห่อ ออกหรือจดัเตรียมเอกสารโดยผูส่้งออกหรือ

ผูข้าย เผือ่มอบใหแ้ก่ผูน้ าเขา้หรือผูข้าย 

ทั้งน้ีทางเราจะจดัเตรียมพร้อมกบัเอกสาร Invoice เพื่อน ามาจดัท าใบขนสินคา้ขาออก เพื่อเป็น

การก ากบัการแสดงการจดัส่งสินคา้ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง 

2.3.1รายละเอยีดในเอกสาร 

1. รายละเอียดลกัษณะการบรรจุหีบห่อ จ านวนหีบห่อ  

2. รายละเอียดเก่ียวกบัการบรรจุวา่แต่ละหีบห่อ มีจ านวนเท่าไหร่ มีสินคา้อะไรบา้ง 

3. รายละเอียดเก่ียวกบัน ้าหนกัสินคา้ ทั้งน ้าหนกัโดยรวม น ้าหนกัสินคา้สุทธิ 
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รูปภาพที ่4.2.4 Packing list ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ แสดงจ านวนสินค้า 
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2.4.ใบขนสินค้าขาออก คือ ใบท่ีเราจะส าแดงใหก้บักรมศุลกากรแสดงรายละเอียดต่างๆเช่น

อตัราภาษีสินคา้ท่ีจะน าเขา้หรือส่งออกจดัส่งโดยทางไหนท่าเรือตน้ทางท่ีรับสินคา้ ท่าเรือ

ปลายทางท่ีตรวจสินคา้ราคาต่อหน่วย 

2.4.1รายละเอยีดในเอกสาร 

1. ช่ือท่ีอยูผู่ส่้งออก 

2. เลขท่ีใบขนสินคา้ 

3. จ านวนหีบห่อ ลกัษณะการบรรจุ 

4. น ้าหนกัของการบรรจุ จ  านวนน ้าหนกัโดยรวม น ้าหนกัสุทธิ 

5. จ านวนเงินต่อสินคา้ 

6. รายละเอียดของสินคา้ 

7. ช่ือยานพาหนะ ส่งออกโดยยานพาหนะประเภทใด 

8. วนัท่ีท าการส่งออก  

9. ลายเซ็นของบริษทัท่ีท าการส่งออก 

10. ติดต่อซ้ือขายยงัประเทศตน้ทาง/ประเทศปลายทาง 
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รูปภาพที ่4.2.5 ใบขนสินค้าขาออก ยืน่เพือ่ส าแดงรายละเอียดส่งต่อให้กรมศุลกากรแสดงสินค้า

อตัราภาษีอากร 
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ขั้นตอนที ่3 ทาง Shipping ถือเอกสาร ส2/84 ออกปฏิบติังานตรวจปล่อยสินคา้ตามแผนท่ี

ไดรั้บตามแผน Shipment นั้น ยืน่เอกสาร ส2/84 ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิต เพื่อไป

ตรวจสอบสินคา้ท่ีจะจดัส่งออกตามท่ีขออนุญาติจดัส่งเอาไว ้

 

รูปภาพที ่4.2.6 เจ้าหน้าทีส่รรพสามิตประจ าพืน้ทีโ่รงงานน้ันๆ ตรวจสอบสินค้า 

 

ดว้ยเหตุท่ีทางบริษทั ไทยเบฟ เวอเรจ จ ากดั มหาชน มีบริษทัการส่งออกสินคา้ตอ้งก ากดั จึง

ตอ้งมีการด าเนินการพิธีตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้ห้ผา่นการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมี

การเก่ียวข้องนั้ น โดยแต่ละโรงงานต้นทางท่ีจะมีการท าการส่งออกนั้ นจะมีเจ้าหน้าท่ี

สรรพสามิตในพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีนั้นๆ คอยตรวจสอบสินคา้ท่ีจะท าการส่งออกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ว่าสินค้าและรูปแบบประพรรณสินค้าท่ีเราจะท าการส่งออกนั้นมีความ

ถูกตอ้งและรูปแบบตรงกบัใบอนุญาตท่ีเราไดท้  าการขออนุญาตไวต้ั้งแต่ตอนตน้หรือไม่ โดยท่ี

ทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจ ฉลากสินคา้ รูปแบบขวดสินคา้ แรงดีกรี ขนาดบรรจุ จ  านวนท่ี-

บรรจุลงหีบห่อ จ านวนหีบห่อท่ีบรรจุสินคา้ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที ่4 เจา้หนา้ท่ีสรรพสามิตตรวจสินคา้เรียบร้อย ท าการโหลดสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

เสร็จเรียบร้อยแลว้ท าการปิดตูล้็อคซีลของเจา้หน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีเป็นซีลตะกัว่และตวั

ล็อคซีลของท่าเรือ เม่ือสินคา้ถึงปลายทางจะมีเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิตปลายทางตรวจสอบเลขตู ้

เลขซีลตวัล็อค ทะเบียรถท่ีน าไปจดัส่งท่ีปลายทาง จึงท าการน าเขา้เขตอารักขาต่อไป 

 

 

รูปภาพที ่4.2.7 ตัวลอ็คซีลท่าเรือและลอ็คซีลตะกัว่เจ้าหน้าทีส่รรพสามิต 

 

ตวัล็อคซีลตะกัว่ของเจา้หน้าท่ีกรมสรรพสามิตและตวัล็อคซีลท่าเรือ จะถูกใช้ต่อเม่ือท าการ

โหลดสินคา้จากโรงงานตน้ทางท่ีท าการจดัส่งออกไปยงัปลายทาง ก่อนท่ีจะท าการส่งต่อไปยงั

ลูกคา้ท่ีอยู่ปลายทางนั้น โดยตวัซีลจะมีหน้าท่ีล็อคเพื่อป้องกนัการเปิดตูสิ้นคา้คอนเทนเนอร์

ระหว่างท าการจดัส่ง โดยท่ีตวัล็อคซีลตะกั่วนั้นเจา้หน้าท่ีสรรพสามิตจะเป็นผูท้  าการล็อค 

ส่วนตวัล็อคซีลท่าเรือจะมีหมายเลขก ากบัอยูท่ี่ตวัซีลนั้น ระหวา่งทางนั้นจะไม่สามารถท าการ

เปิดตูไ้ด ้โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีสรรพสามิตตรวจสอบอยูท่ี่ปลายทางวา่ไดมี้การเปิดตูก่้อนหรือไม่ 
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4.4.1 ใบก ากบัสินค้า คือ ใชใ้นการตรวจปล่อยสินคา้ หรือเป็นการแสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีใช้

ในการตรวจปล่อยสินคา้ 

 รายละเอยีดในเอกสาร 

1. เลขท่ีใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 

2. ช่ือท่ีอยูบ่ริษทั ท่ีท าการจดัส่ง 

3. เลขท่ีผูเ้สียภาษี 

4. เลขทะเบียนรถท่ีท าการเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์ 

5. จ านวนเลขท่ีเอกสาร Invoice 

6. ท่าท่ีท าการขนยา้ยสินคา้ 

7. วนัท่ีส่งออกสินคา้ 
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รูปภาพที ่4.2.8 ใบก ากบัการขนย้ายสินค้า ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า หรือเป็นการแสดง

รายละเอยีดสินค้าทีใ่ช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
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รูปภาพที ่4.2.9ปิดตู้คอนเทนเนอร์ เคลือ่นย้ายบรรทุกไปยังท่าเรือ 

 

จะมีการแสดงเลขท่ีของตูค้อนเทนเนอร์ และขนาดของตูค้อนเทนเนอร์ ท่ีจะท าการโหลด

บรรจุสินคา้เขา้ไป เพื่อท าการเคล่ือนยา้ยไปยงัปลายทาง โดยเลขท่ีแสดงจะตอ้งกบัเอกสาร  

ส2/84 โดยจะมีเจา้หนา้สรรพสามิตในพื้นท่ีตรวจสอบ 
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 4.3 รูปแบบการจัดเตรียมเอกสารก่อนออกนอกพืน้ที ่

- เอกสาร Booking ส่งมาจากฝ่ายพิธีการขนส่ง Export ก่อนล่วงหนา้ 

- ส่ง Booking ใหห้วัลาก เพื่อจดัเตรียมงานก่อนล่วงหนา้ 

- เตรียมเอกสาร Invoice Packing List  ใบอนุญาตส่งออก(เพื่อจดัท าใบขน) 

1. BTA ส่งออกชายแดน เอกสารท่ีจดัเตรียม 

    -ใบขนสินคา้ขาออก 

    -ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 

2. โรงเหลา้ โรงเบียร์ ปริมณฑล (ส่งชายแดน) 

    -ใบขนสินคา้ขาออก 

    -ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 

    -ตรวจตน้ทาง(ตรวจสินคา้ก่อนออกขนส่งจากโรงงานตน้ทาง) 

3. โรงเหลา้ โรงเบียร์ ปริมณฑล (ท่าเรือ) 

    -ใบขนสินคา้ขาออก 

    -ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 

    -ตรวจตน้ทาง(ตรวจสินคา้ก่อนออกขนส่งจากโรงงานตน้ทาง) 

    -ตรวจปลายทาง(ตรวจสินคา้ก่อนออกกพื้นท่ีควบคุม) 

4. โรงเหลา้ โรงเบียร์ ปริมณฑล (Freezone) 

    -ตรวจตน้ทาง(ตรวจสินคา้ก่อนออกขนส่งจากโรงงานตน้ทาง) 

    -ตรวจปลายทาง(ตรวจสินคา้ก่อนออกนอกพื้นท่ีควบคุม) 
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*** กลุ่มน้ีจะไม่ใช้เอกสารใบขนสินคา้ขาออก ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ เพราะใช้เอกสาร

เฉพาะของทางกรมศุลกากร แบบค าขออนุญาตเขา้เขตปลอด) 

4.3.1จัดเตรียมเอกสารตรวจต้นทาง 

    -เอกสาร D/A,ส2/84 พร้อมจดัท าใบขนสินคา้ขาออกและใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 

4.3.2จัดเตรียมเอกสารปลายทาง 

    -เอกสาร ส2/84 และใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หนา้สรรพสามิต  

    

       ทั้งน้ี ส่ิงท่ีผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และไดรั้บจากการออกนอกพื้นท่ี พอสังเขปคือ 

1.บริษทั คอสมอส บริวเวอร่ี จ  ากดั เรียนรู้จากการเตรียมเอกสารพร้อมการจดัท าเอกสารก่อนน า

ออกตรวจปล่อยสินคา้ท่ีโรงงานตน้ทางไปยงัปลายทาง มีการยื่นเอกสารต่อเจา้หน้าท่ีสรรพสามิต 

และตรวจสอบสินคา้ก่อนท าการโหลดสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ และยงัได้ทราบถึงสินคา้ท่ีทาง

โรงงานคอสมอสผลิต อาทิเช่น เบียร์ โซดา เป็นตน้ 

2.บริษทั สุราบางยี่ขนั จ  ากดั กระบวนการตรวจสินคา้ ฉลาก ขนาดบรรจุ รูปพรรณหีบห่อ ของ

เจา้หนา้ท่ีสรรพสามิต เพื่อให้ตรงกบัใบอนุญาตท่ีทางบริษทัไดท้  าการขอไวต้ั้งแต่ตอนตน้ ก่อนท่ีจะ

ตรวจปล่อยสินคา้ออกยงัโรงงานตน้ทางไปยงัปลายทางเพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมายนั้นๆ 

3.บริษทั ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จ  ากัด เรียนรู้การตรวจสอบสินคา้ของทาง

เจา้หน้าท่ีสรรพสามิตในพื้นท่ีนั้นๆ การโหลดสินคา้ การตรวจปล่อยสินคา้ตน้ทาง(โรงงาน) 

ทางบริษทัมีสินคา้ท่ีผลิต อาทิเช่น สุราขาวและสุราสี 

     

       เพราะฉะนั้นจากการท่ีผูจ้ดัท าได้มีการออกส ารวจงานนอกพื้นท่ีในแต่ละโรงงานนั้น ท าให้

ทราบถึงปัญหาในการท างานของบุคคลากร ระบบการท างานของโรงงาน การโหลดสินคา้ การ

ผลิตและการจดัการส่งออก ดงัตามท่ีผูจ้ดัท าได้กล่าวไวข้า้งตน้ จึงน าความรู้ท่ีเรียนและจากการ

ฝึกสหกิจมาเป็นแนวทางแกไ้ขพร้อมกบัขอ้เสนอแนะให้มีการพฒันาสืบเน่ืองต่อไปเท่าท่ีจะมีการ

พฒันาได ้จากขอ้เสนอท่ีผูจ้ดัท าไดเ้สนอ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอเเนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

      5.1.1. สรุปผลโครงงาน 

                         จากการท่ีได้ไป ฝึกสหกิจศึกษาท่ีบ ริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ โล จิสติก จ ากัด              

ต  าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพิธีการศุลกากร ไดป้ฏิบติังานฝึกสหกิจในรูปแบบท่ีเก่ียวกบั 

1. การจดัท าเอกสารน าเขา้-ส่งออก 

2. การจดัท าใบขนสินคา้ขาออก 

3. เอกสารใบกบัก าการขนยา้ยสินคา้ 

4. หนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 

5. จดัท าเอกสารชุดปิดรายไดข้าเขา้-ขาออก 

6. การออกนอกพื้นท่ีตรวจปล่อยสินคา้จากตน้ทาง(โรงงาน)จนถึงท่าเรือ(ปลายทาง) 

   ท  าใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีพิธีศุลกากร ไดรู้้กฏระเบียบในการท างาน รู้

ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานในแต่ละส่วนของพิธีการศุลกากร ได้เรียนรู้การปฎิบติังานจาก

สถานการณ์จริงในทุกดา้นท าใหรู้้ถึงขอ้บกพร่องของปัญหาในการส่งออก และท าใหพ้อมีแนวทางท่ี

จะสามารถร่วมแกไ้ขไดใ้นบางส่วนของงาน 

5.1.2. ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

- ขาดความรู้ในส่วนลึกของเอกสารท่ีละเอียดลงไป และส่วนงานท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัโรงงาน

และเจา้หนา้ท่ี ร่วมถึงรายละเอียดต่างๆภายในส่วนของฝ่ายผลิต 

- เอกสารในบางส่วนของบริษทัไม่สามารถน ามาเผยแพร่เป็นตวัอยา่งไดอ้ยา่งละเอียด เน่ืองจากเป็น

ความลบัทางขอ้มูลติดต่อซ้ือขายระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ 

-การจดัขนสินค้ามีการล่าช้า จึงท าให้การตรวจปล่อยสินค้าต้นทางล่าช้า(โรงงาน) เน่ืองจากมี

เจา้หนา้ท่ีในการขนยา้ยสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์จ านวนนอ้ยกวา่จ านวนสินคา้ท่ีท าการโหลด จึงท า

ให้เกิดการล่าช้าท่ีจะท าการขนส่ง และส่งผลให้การตรวจปล่อยสินค้าปลายทางล่าช้าไปด้วย

(ท่าเรือ) จึงท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมข้ึน 
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5.1.3. ข้อเสนอเเนะในการด าเนินการแก้ไข 

- ควรจะมีการจดัล าดบัการเรียนรู้งานอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอน เพื่อความสะดวกในการศึกษา 

และเพื่อเป็นการท าให้ไม่เสียเวลาและเสียความรู้ในส่วนอ่ืนเพิ่มเติม ควรมีแบบรายละเอียดของการ

ปฏิบติังานอย่างขั้นตอนกระบวนการ ช่วยในการเห็นภาพท่ีกวา้งข้ึนและเป็นการช่วยในการเพิ่ม

ความเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

-การจดัส่งและการโหลดสินค้ามีความล่าช้าในบ้างคร้ัง ในส่วนน้ีทางโรงงานควรท่ีจะมีการ

ตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการผลิตและสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ ถา้จ  านวนของสินคา้ไม่

พอในการจดัส่งควรมีการผลิตไวส้ ารอง และการโหลดสินค้าควรมีการตรวจสอบอย่างน้อย

ล่วงหน้า1ชั่วโมงก่อนท าการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดโหลดสินค้า เพื่อท าการส่ง

สินคา้ออกไปสู่ปลายทางต่อไป 

-ควรมีการวางแผนงานกนัระหวา่งเจา้หน้าท่ีฝ่ังของExportกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายพิธีการศุลกากร เพื่อมี

การวางแผนรับมือกบัการติดต่อการซ้ือของลูกคา้ท่ีปลายทาง เพื่อมีการตรวจเช็คสินคา้ และการ

จดัท าเอกสารไว ้เตรียมแผนงานวา่ในแต่ละShipment นั้นมีแผนงานมากน้อยเพียงใด เพื่อป้องกนั

การโหลดสินคา้ท่ีล่าชา้และการจดัส่งไปปลายทางท่ีล่าชา้ 

-ควรมีการจดัประชุมประสานงานกนัและวางแผนงานตาม Shipment นั้นๆ ล่วงหนา้เพื่อเกิดความ

ผดิพลาดเสียหายและการล่าชา้ท่ีนอ้ยลง อยา่งนอ้ยควรจดัประชุมสัปดาห์ละ 1คร้ัง 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     5.2.1. ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  - ไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆในหนา้ท่ีของพิธีการศุลกากร และไดป้ฏิบติังานจากสถานการณ์จริง 

- เป็นการฝึกการเรียนรู้และเกิดการพฒันาตวัเองในการท างาน รู้จกัความรับผดิชอบในส่วนของ

หนา้ท่ีตวัเอง มีความรับผิดชอบต่อผูร่้วมงาน ฝึกการใชชี้วิตประจ าวนัร่วมกบัผูอ่ื้น 

- ไดรู้้เรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ขระหวา่งงาน 

- น าบทเรียนท่ีไดเ้รียนไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานนั้นๆ 

     5.2.2. ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ขาดความรู้จากการใชโ้ปรแกรม Excel และโปรแกรม Net bay ของทางบริษทั 

- ไดรั้บมอบหมายงานท่ีเยอะและหลากหลาย จึงท าใหเ้กิดการล่าชา้ไม่เสร็จตามเป้าหมาย และใน

บางคร้ังเกิดขอ้ผดิพลาดในงานท่ีรู้ และความสับสนของรูปแบบงาน 

- เน่ืองจากเอกสารของหน่วยงานมีจ านวนหลายรูปแบบ จึงท าใหมี้การสับสนในการแยก และจ า-

รูปแบบผดิประเภท 

     5.2.3. ข้อเสนอเเนะ 

 -ควรให้เวลานกัศึกษาไดมี้การศึกษาขอ้มูล รูปแบบ และการด าเนินงานส่วนงานของต าแหน่งงาน

นั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความถูกตอ้งมัน่ใจในการท างานจะไดไ้ม่มีการความล่าชา้ในการท างาน 

จนมากเกินไป 

 



48 
 

บรรณานุกรม 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดั. (2559). ข้อมลูองค์กร. เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.thaibev.com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=132 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จาํกดั. (2559). โครงสร้างการบริหาร. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaibev.com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=182 

อดุลย ์เมณฑก์ลู. (2550). กลยทุธ์การทาํธุรกิจการนาํเข้า-ส่งออก ภาคปฏิบัติฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ฐาน

มีเดีย เน็ตเวิร์ก. 

 

 

http://www.thaibev.com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=182


44 
 

ภาคผนวก 

รูปภาพการปฏิบัติงาน 

 

รูปภาพท่ี 1เจา้หนา้ท่ีสรรพสามิตประจ าพื้นท่ีโรงงานนั้นๆ ตรวจสอบสินคา้ 

 

 

รูปภาพ 2 เจา้หนา้ท่ีท าการโหลดสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 



45 
 

 

 

รูปภาพ 3 นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจออกดูงานนอกพื้นท่ี 
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รูปภาพท่ี 4 สินคา้ในคลงัโรงงาน รอท างานจดัส่ง 

 

 

 

รูปภาพ 5 เจา้หนา้ท่ีท าการล็อคซีลตูเ้พื่อจดัส่งไปตรวจปล่อยท่ีปลายทาง 
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รูปภาพ 6 เอกสารท่ีไดจ้ดัท า 

 

รูปภาพ 7 เอกสารท่ีไดจ้ดัท า 

อาทิเช่น การจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้-ขาออก,การจดัท าใบก ากบัสินคา้ขาออก,ชุดการปิดรายได้

ขาเขา้,หนงัสือหกั ณ ท่ีจ่าย 
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