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บทคดัย่อ 

บริษทั แซนตา้ วชิ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตส่ิงทอและผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจาก    ส่ิง

ทอ เป็นธุรกิจขนาดเล็กผลิตส่ิงทอเก่ียวกบัไหมพรม เป็นการดูแลธุรกิจขนาดครอบครัวและบริษทัไดใ้ห้

ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจดา้นการส่งออก บริษทัจึงมีความรอบคอบกบัเอกสารการส่งออกทุกฉบบั

อย่างละเอียด เพื่อป้องกนัการผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสารการส่งออก และเพื่อเกิดความรวดเร็วใน

การประสานงานคร้ังต่อไป และตอบสนองมาตรฐานของลูกคา้ในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นไป

อยา่งดี 

จากการศึกษาทาํให้คณะผูจ้ดัทาํไดท้ราบถึงความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของผลิตภณัฑ์สินคา้ต่าง ๆ 

ของบริษทั และการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัได้อย่างถูกตอ้งและได้ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการทาํ

เอกสารส่งออกอยา่งเป็นระบบและเขา้ใจถึงวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ของบริษทันั้น ๆ 

 

คําสําคัญ : การส่งออก, เอกสารการส่งออก 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังาน ณ บริษทั แซนตา้ วิช จ ากดั โดยเบ้ืองตน้มีขั้นตอนการส่ง

สินคา้หลายขั้นตอนจึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดทางดา้นเอกสารได ้โดยเฉพาะการเรียบเรียงขอ้มูลท า

ให้การส่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารหลายประเภท เช่น ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสั่งซ้ือ 

(Purchase Order) ใบส่งสินคา้ทางเรือ (Bill of lading) ใบขนสินคา้ขาออกและเอกสารอ่ืน ๆ โดย

ฝ่ายส่งออกตอ้งมีความรับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารให้ถ่ีถว้นทุกตวัอกัษรก่อนท่ีจะส่งไปให้

กรมศุลกากร 

ดงันั้นเอกสารส่งออกของลูกคา้จึงมีความส าคญัมาก ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ

ระบบเอกสารจึงไดจ้ดัท าโครงงานการจดัการเอกสารส่งออกข้ึนมา  เพื่อเป็นการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอยา่งแม่นย  า ช่วยลดขั้นตอนในการท างานของบริษทัฯ และลดการเกิดปัญหาความผดิพลาด

ในเอกสารส่งออกสินคา้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อเรียนรู้ความส าคญัของเอกสารท่ีใชใ้นการส่งออก 

1.2.2 เพื่อเรียนรู้ท่ีจะใหพ้นกังานหรือนกัศึกษาฝึกงานไดท้ราบถึงขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั         

เอกสารดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

1.2.3 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการท าเอกสารในการส่งออก 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาวิธีการส่งออก 

1.3.2 ศึกษาใจความส าคญัของเอกสาร 

1.3.3 ศึกษาการด าเนินงานของแผนกส่งออก 

 

 

 



1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ไดรู้้ความหมายของเอกสารแต่ละอยา่ง 

1.4.2 ไดรู้้วา่เราตอ้งท าเอกสารตวัไหนก่อนหลงัจากท่ีไดใ้บเสนอราคาจากทางลูกคา้ 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 การค้าระหว่างประเทศ 

 เป็นการคา้ท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากการคา้ระหว่างบุคคล คือ เป็นการคา้ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจาก

การแบ่งหน้าท่ีกนัท าโดยมีความช านาญท่ีแตกต่างกนั แต่ละประเทศมีการน าสินคา้และบริการท่ี

ผลิตไดส่้งออกไปขายยงัต่างประเทศและยงัรวมถึงการซ้ือสินคา้ท่ีต่างประเทศผลิตไดน้ าเขา้มายงัใน

ประเทศของเรา ท าให้การส่งสินค้าและบริการท่ีผลิตในประเทศของเราได้จ  าหน่ายไปยัง

ต่างประเทศ ซ่ึงเรียกว่า การส่งออกหรือแมแ้ต่การท่ีเราซ้ือสินคา้และบริการท่ีผลิตจากต่างประเทศ

เขา้มาบริโภคในประเทศของเรา ซ่ึงเรียกวา่ การน าเขา้ 

 ท าให้เกิดความหลากหลายในการบริโภค เพราะ สินคา้บางชนิดประเทศของเราหรือแมแ้ต่

ต่างประเทศกไ็ม่สามารถผลิตเองได ้จึงท าใหมี้การส่งออกและน าเขา้เกิดข้ึน การคา้ระหว่างประเทศ

นั้นไดท้  าให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การคา้ระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี

ท าให้แต่ละประเทศไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ท าให้ประชากรทัว่โลกมีมาตรฐานการครองชีพเฉล่ีย

สูงข้ึน 

 

2.2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

มีการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศ เม่ือมีการซ้ือขายสินคา้ราคาและปริมาณ

ของสินคา้ท่ีซ้ือขายต่อกนักจ็ะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

1. ลทัธิพาณชิย์นิยม 

ไดรั้บความนิยมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ถึงกลางศตวรรษท่ี 18 จากประเทศต่าง ๆ เช่ือว่า

ประเทศตอ้งมีความร ่ ารวยและอ านาจการส่งออกมากกว่าการน าเขา้ ซ่ึงท าให้โลหะมีค่าจึงท าให้มี

การช าระเงินเป็นทองค า แต่ละประเทศกจ็ะนิยมสะสมทองค าของตวัเองเพื่อไม่อยากใหป้ระเทศของ

ตวัเองเกิดการเกินดุลข้ึน  จึงสนบัสนุนให้รัฐบาลเร่งการส่งอกและควบคุมการน าเขา้เน่ืองจากทอง

จ าเป็นทรัพยากรท่ีมีจ ากดั 

 

 



2. ทฤษฎกีารได้เปรียบโดยสมบูรณ์ 

เป็นความสามารถผลิตสินคา้ท่ีไม่เท่าเทียมกนั แต่ละประเทศถนดัผลิตสินคา้ก็ควรผลิต

สินคา้นั้นแลว้น ามาแลกเปล่ียนกนัจะส่งผลใหเ้พิ่มความมัง่คัง่ในผลผลิตหรือรายได ้ถา้ประเทศผลิต

สินคา้ไดม้ากกว่า 1 ชนิดดว้ยปัจจยัท่ีมีการผลิตท่ีเท่ากนั โดยปัจจยัการผลิตท่ีน้อยกว่าประเทศอ่ืน

ควรท าการผลิตสินคา้ท่ีประเทศตนเองไดเ้ปรียบ เพื่อส่งออกแลว้ซ้ือสินคา้ประเทศเสียเปรียบเป็น

การน าเขา้ 

3. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

การคา้ระหว่างประเทศไม่ใช่การเปรียบเทียบโดยสมบูรณ์ เป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีการ

เคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศ จึงท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบของการผลิตสินคา้และยงัคงสามารถท าการคา้

ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได ้แมแ้ต่ประเทศท่ีดอ้ยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะ

สินคา้ท่ีประเทศตนเองมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ท่ีนอ้ยกว่า ถือให้สินคา้น้ีเป็นประเทศท่ีผลิต

ดว้ยความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอยา่งสมบูรณ์ 

4. ทฤษฎต้ีนทุนค่าเสียโอกาส 

เป็นตน้ทุนของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากจ านวนการผลิตทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิตสินคา้นั้น 

ประเทศท่ีมีต้นทุนค้าเสียโอกาสส าหรับสินค้าท่ีต  ่ ากว่าหน่ึง ซ่ึงถือว่ามีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบในสินคา้นั้นและความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้อ่ืน 

5. ทฤษฎี Heckscher-Ohlin 

เนน้ในเร่ืองความแตกต่างกนัของการเร่ิมตน้ปัจจยัการผลิตและราคาของปัจจยัการผลิต

ในแต่ละประเทศ เน่ืองจากเป็นส่วนส าคญัของการคา้ การส่งออกสินคา้ในแต่ละประเทศจะเนน้ไป

ท่ีปัจจยัการผลิตท่ีมีปริมาณมากข้ึน ท าใหมี้ราคาถูกและการน าเขา้สินคา้จะเนน้ไปท่ีปัจจยัการผลิตท่ี

หายากจึงท าใหเ้กิดราคาแพง 

6. ทฤษฎี Leontief Paradox 

เป็นการทดสอบเชิงประจกัษข์องทฤษฎี H-O โดยใชข้อ้มูลของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 

1947 และไดพ้บว่าสหรัฐอเมริกามีการทดแทนการน าเขา้ประมาณร้อยละ 30 เป็นสินคา้ท่ีใชปั้จจยั

ทุนท่ีเขม้ขน้มากกว่าการท่ีสหรัฐอเมริกาส่งออกเป็นประเทศท่ีมีปัจจยัทุนมากท่ีสุด จึงตรงกนัขา้ม

กบัทฤษฎี H-O 



7. ทฤษฎีวัฏจักรสินค้า 

เป็นทฤษฎีท่ีไม่ไดใ้ช่ปัจจยัการผลิต มีขอ้สมมติฐาน 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ในประเทศมีความตอ้งการปริมาณสินคา้ในจ านวนมากท่ีจะท าใหเ้กิดการผลิตได ้

2.  การผลิตสินคา้ออกมาใหม่ตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีในราคาท่ีไม่สูง ท าให้ประเทศท่ี

ซ้ือไปผลิตสินคา้ท่ีแข่งขนัได ้

3.  ในช่วงการผลิตสินคา้ต่อขนาดดว้ยราคาท่ีประหยดัโดยไม่ตอ้งใชแ้รงงานมนุษย ์

 
2.3 การคุ้มครองการค้าถูกน ามาใช้โดยอ้างเหตุผลเพ่ือ 

1. ปกป้องแรงงานภายในประเทศจากแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศ 
2.  ท าราคาสินคา้น าเขา้ให้เท่ากับราคาสินคา้ของการผลิตภายในประเทศเพื่อให้ผูผ้ลิต

ภายในประเทศสามารถแข่งขน้กบัคู่แข่งจากต่างประเทศ 
3.  ลดการวา่งงานภายในประเทศ (โดยการผลิตภายในประเทศ ส าหรับสินคา้ท่ีเคยน าเขา้) 
4.  แก้ปัญหาการขาดดุลการช าระเงินภายในประเทศ (ขจัดส่วนเกินของรายจ่ายใน

ต่างประเทศท่ีเกินจากรายรับจากต่างประเทศของประเทศ) 
5.  อตัราแลกเปล่ียนการคา้และสวสัดิการของประเทศดีข้ึน 
6.  ปกป้องผูผ้ลิตภายในประเทศจากการทุ่มตลาด 
7. เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในประเทศตั้ งตัวและเจริญเติบโตจนกระทั่งมี

ประสิทธิภาพ 
8.  รับประโยชน์จากอ านาจผูผ้ลิตนอ้ยรายและการประหยดัภายนอก 
9.  ปกป้องอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัส าหรับการป้องกนัประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายกีดกนัการคา้มิไดใ้ห้ผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวอา้งขา้งตน้เสมอไป 
เพราะ 

1.  ปริมาณสินคา้เขา้ของประเทศท่ีใชน้โยบายกีดกนัการน าเขา้ (ประเทศท่ี1) ลดลง และ
ปริมาณสินคา้ออกของประเทศท่ีจะส่งสินคา้ออก (ประเทศท่ี2) ไปขายยงัตลาดประเทศดงักล่าวก็
ลดลง ฉะนั้น อ านาจในการซ้ือ (สินคา้ออกของประเทศท่ี 1) ของประเทศท่ี 2 จะลดลง 

2.  อาจจะไดรั้บการกระท าตอบโตเ้ช่นกนั จะมีผลใหสิ้นคา้ออกของประเทศท่ี 1 ลดลง 
3.  การกระตุน้การจา้งงานให้เพิ่มข้ึน โดยภาษีน้ีจะเป็นผลในระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาว

อาจไม่เปล่ียนแปลงเลยหรืออาจลดลงกไ็ด ้

4.  ผลท่ีเกิดข้ึนจากภาษีไม่ใช่มีแต่ทางดา้นผูผ้ลิตเท่านั้น แต่มีผลต่อผูบ้ริโภคดว้ย 

 



2.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนันโยบายการคา้จะเช่ือมโยงกบัประเทศในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะท าการ

ขยายของขอบเขตและปริมาณการคา้ระหว่างประเทศเพื่อจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และท าใหม้าตรฐานการครองชีพของโลกดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีในปัจจุบนัยงัตอ้ง

พยายามท่ีจะเช่ือมโยงกบัประเทศต่าง ๆ โดยมีนโยบายในแนวทางเดียวกนั โดยการรวมกลุ่มอยูใ่น

รูปแบบของการรวมกลุ่มระดบัภูมิภาค เช่น กลุ่ม EU, NAFTA, AFTA หรือ กลุ่มความร่วมมือใน

ระดบัโลก 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั แซนตา้ วิช จาํกดั 

ท่ีตั้ง : 119/83-84 ม.4 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 

 

 
รูปภาพที ่3.1 แผนทีสํ่านักงาน บริษัท แซนต้า วชิ จํากดั 

  



 

รูปภาพที ่3.2 บริเวณสํานักงานบริษัท แซนต้า วชิ จํากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการหลกัขององค์กร 

 บริษัท แซนต้า วิช จาํกัด เป็นบริษัทประเภทธุรกิจเก่ียวกับผลิตส่ิงทอและผลิตภัณฑ์

สาํเร็จรูปจาก  ส่ิงทอ เป็นธุรกิจขนาดกลางผลิตส่ิงทอเก่ียวกบัถุงเทา้คริสตม์าส เคร่ืองประดบั และ

ชุดสตัวเ์ล้ียง ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตนาํเขา้และส่งออกส่ิงทอและผลิตภณัฑส่ิ์งทอทุก

ชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ไดก่้อตั้งวนัท่ี 13 ธันวาคม 2554 และมีออฟฟิศกบั

โรงงานอยู่ท่ีประเทศไทย บริษัท แซนต้า วิช ได้ดาํเนินธุรกิจมาโดยประมาณ 5-6 ปี บริษัทมี

ประสบการณ์ในการทาํธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้หลากหลายในตลาดอเมริกาเหนือ บริษทั แซนตา้ วิช มี

พนักงานท่ีได้รับรองในการผลิตสินคา้ท่ีดีโดยประมาณ 80 คน อย่างไรก็ตามเราไม่เพียงแต่มี

ประสบการณ์ในการผลิตสินคา้คริสตม์าส แต่ยงัผลิตสินคา้ตามฤดูกาลอ่ืน ๆ อีก เช่น ถุงน่องฮาโล

วีน เส้ือกนัหนาวสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ จนในขณะน้ี บริษทั แซนตา้ วิช ไดเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือ

ไดเ้ราจึงไม่เคยถูกตาํหนิจากผูซ้ื้อรายใด เช่น ความล่าชา้ทางดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การจดัส่งสินคา้ 

หรือปัญหาดา้นคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 



 

รูปภาพที ่3.3 ตัวอย่างผลติภณัฑ์ทีส่่งออกของบริษัท แซนต้า วชิ จํากดั 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 

 

กรรมการ

บริษทั 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายเอกสาร

ส่งออก 

ฝ่ายการ

ควบคุม

เคร่ืองจกัร 

ฝ่ายการผลิต คนงาน 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายจดัซ้ือ 



3.4  ตําแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ตาํแหน่งงานผูช่้วยเจา้หน้าท่ีเอกสารส่งออก ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ การ

จดัทาํเอกสารในการส่งออกสินคา้ คือ การจดัเตรียมด้านเอกสารส่งออก อาทิเช่น ใบ Invoice, 

Packing List, Shipping Mark, ใบ GSP 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 พนกังานท่ีปรึกษา : นายณฐันนท ์พงศพ์ฒันพิพิธ 

 ตาํแหน่ง   : ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเอกสาร 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 1. ศึกษาหวัขอ้โครงงาน โดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา 

 2. การรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. เร่ิมทาํการเกบ็ขอ้มูลและเน้ือหาเพิ่มเติมเพื่อมาทาํรายงาน 

 4. จดัทาํเล่มโครงงาน และเร่ิมพิมพร์ายงานเป็นรูปเล่ม 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.กาํหนดหวัขอ้โครงงาน     

2.รวบรวมขอ้มูล     

3.ทาํการเกบ็ขอ้มูล     

4.จดัทาํเล่มโครงงาน     

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการทาํโครงงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ือง Printer 

 3. สมาร์ทโฟน 



ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
 หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษากบับริษทั แซนตา้ วิช จ ากดั ต าแหน่งผูช่้วย
พนักงานดา้นเอกสารส่งออก ซ่ึงมีหน้าท่ีในการด าเนินงานทางดา้นเอกสาร แผนกขาออก ท าให้
ทราบถึงขั้นตอนระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายดงัน้ี 
 
4.1 ใบก ากบัสินค้า COMMERCIAL INVOICE  

ขั้นตอนการท าใบก ากบัสินคา้มีดงัน้ี 
 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เปิดฟอร์ม COMMERCIAL 

INVOICE 

3. ลงขอ้มูลในใบ Invoice โดยดูขอ้มูล

จากใบ Purchase Order (PO) 

4. เร่ิมลงขอ้มูลช่องแรกใส่ ช่ือ-ท่ีอยู ่

ของผูรั้บ 

5. ใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขต่าง ๆ 

อาทิ ช่ือท่าเรือส่งสินคา้, ระยะเวลา

ช าระเงิน ฯลฯ 

6. ใส่หมายเลขรายการสินคา้ 

7. ใส่ช่ือรายการสินคา้, จ  านวนสินคา้ 

และราคา 
8. ใส่น ้ าหนกัต่อกล่อง 

9. น ้ าหนกัรวม, น ้ าหนกัสุทธิของ

สินคา้ 



 
รูปภาพที ่4.1 เอกสาร COMMERCIAL INVOICE 

 
 

 



4.2 ใบบรรจุหีบห่อ PACKING LIST 
ขั้นตอนการท าใบบรรจุหีบห่อมีดงัน้ี 

  

4. เร่ิมลงขอ้มูลช่องแรกใส่เลขท่ี 

Invoice, ช่ือ-ท่ีอยู ่ของผูรั้บ 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เปิดฟอร์ม COMMERCIAL 

INVOICE 

3. ลงขอ้มูลในใบ Packing List โดยดู

ขอ้มูลจากใบ Purchase Order (PO) 

5. ใส่ขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขต่าง ๆ 

อาทิ ช่ือท่าเรือส่งสินคา้, ระยะเวลา

ช าระเงิน ฯลฯ 

6. ใส่หมายเลขรายการสินคา้ 

7. ใส่ช่ือรายการสินคา้, จ  านวนสินคา้  8. น ้ าหนกัรวม, น ้ าหนกัสุทธิของ

สินคา้ 

9. ใส่วนัท่ีจดัส่งสินคา้  
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4.3 ออกแบบหน้ากล่อง Shipping Marks 
 ผูซ้ื้อจะเสนอว่าตอ้งการหน้ากล่องแบบไหนและตอ้งใส่ขอ้มูลอะไรบา้ง ส่วนผูข้ายก็จะมี

หน้าท่ีออกแบบขนาดของกล่องเองแต่เน้ือหาบนกล่องตอ้งลงตามท่ีลูกคา้ก าหนดขั้นตอนการท า
ดงัน้ี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 

2. ดูแบบตามท่ีลูกคา้ก าหนด 

3. เร่ิมสร้างจ าลองหนา้กล่องโดยใชรู้ปร่าง

เป็นการออกแบบ 

4. ปรับขนาดใหพ้อดีกบัขนาด A4 

5. เร่ิมพิมพข์อ้มูลลงไปในรูปร่างท่ีจ าลอง

หนา้กล่อง 

6. พิมพข์อ้มูลเสร็จจดัต าแหน่งท่ีลูกคา้

ตอ้งการเรียบร้อย กท็  าการบนัทึก 
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4.4 Generalized System of Preferences (GSP) 
 เป็นเอกสารบ่งบอกประเทศตน้ก าเนิดของสินคา้และไดรั้บรองว่าเป็นผลิตภณัฑก์ารเติบโต
หรือการผลิตของประเทศผูรั้บการพฒันา GSP แลว้ และเป็นสิทธิให้ผูน้ าเขา้ไดล้ดอตัราภาษี
ศุลกากร และรับรองไดว้า่สินคา้ท่ีส่งออกนั้นไดก้ าเนินท่ีไทยอยา่งแน่นอน  
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4.5 INCOTERMS 
 เป็นเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้และการช าระเงินท่ีใชต้กลงกนัระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อให้
ทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อไดท้ราบถึงขอบเขตความรับผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายและลดความเส่ียงต่าง ๆ 

 FOB – Free On Board (… the named port of origin) 
เง่ือนไขน้ีผูข้ายจะส่งมอบและส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้มกาบ

เรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ณ ท่าเรือตน้ทางท่ีระบุไว ้ผูข้ายจะรับผิดชอบการท าพิธีการส่งออก ส่วน
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้เป็นภาระ
ของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวางเรือไปแลว้ 

 CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination) 
เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้ม

กาบเรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผดิชอบในการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่า
ประกนัภยัขนส่งสินคา้ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้จนถึงมือผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

 CFR – Cost and Freight (… the named port of destination) 
เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้ม

กาบเรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผดิชอบในการท าพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่ง
สินคา้ ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้เป็นภาระของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของ
ผา่นกาบระวางเรือไปแลว้ 
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4.6 ใบแจ้งลากตู้  
รายละเอียดใบแจง้ลากตู ้มีดงัน้ี  

1. วนัท่ีลากตูไ้ปยงัโรงงานท่ีผลิตสินคา้ 

2. วนัท่ีโหลดสินคา้สถานท่ีโหลดสินคา้  

3. วนัท่ีคืนตูแ้ละเวลาท่ีก าหนดในการคืนตู ้ 

4. ช่ือเรือขนส่งสินคา้ (ทั้งเรือลูกและเรือแม่ )  

5. เมืองท่าปลายทาง  

6. วนัท่ีก าหนดส่งสินคา้ตน้ทาง Estimated Time of Departure (ETD)  

7. วนัท่ีคาดวา่สินคา้จะถึง Estimated Time of Arrival (ETA)  

8. ช่ือบริษทัเอเยน่เรือ, ขนาดของตู ้ 

9. เลขท่ี Booking  

10. เบอร์ตูค้อนเทนเนอร์, เบอร์ซีลลอ็คตูค้อนเทนเนอร์ 

 

4.7 เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการส่งออก 
เม่ือท าการตกลงซ้ือขายกนัแลว้ทางบริษทัผูส่้งออกตอ้งจดัเตรียมเอกสารใหก้บัทางบริษทั

ชิปป้ิงท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการซ้ือขายโดยประกอบดว้ยเอกสารต่าง ๆ ดงัน้ี 
- รายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
- ใบก ากบัสินคา้ (Invoice) 
- ใบสัง่ใหน้ าสินคา้บรรทุกเรือ (Shipping Order : S/O) 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
  จากการท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั แซนตา้ วิช จ ากดั ท าใหไ้ดรู้้ถึงขั้นตอนและ
แนวทางในการส่งสินคา้ และไดเ้รียนรู้งานดา้นเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการส่งออกสินคา้ไปยงั
ต่างประเทศ เอกสารท่ีส าคญัในการส่งออกสินคา้ ไดแ้ก่ 

- Packing List เอกสารรายการบรรจุหีบห่อสินคา้ 
- Invoice บญัชีราคาสินคา้  
- Master Invoice ใบแจง้รายละเอียดราคาสินคา้  
- Log In เอกสารแจง้รายการสินคา้และนา้หนกัสินคา้  
- Bill of lading ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
-   ควรศึกษาเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารใหม้ากยิง่ข้ึน 
-   เอกสารบางอย่างของบริษทัถือเป็นความลบั ก่อนจดัท ารายงานผูจ้ดัท าไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจเอกสารบางช้ิน 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

  เน่ืองจากเอกสารท่ีใช้ในการส่งออกสินคา้นั้น มีขอ้มูลและรายละเอียดเป็นจ านวนมาก
เพราะฉะนั้นในการกรอกขอ้มูลต่าง ๆ ลงในเอกสารจะตอ้งมีความรอบคอบและไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
ดงันั้นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวควรท่ีจะสอบถามผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรงและคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
เอกสาร หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้นเอกสารส่งออก 
 
5.2 สรุปผลจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- ไดรั้บประสบการณ์จริงจากชีวิตการท างาน และไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้ร่วมกบัผูอ่ื้น 
- ช่วยใหมี้ความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และรอบคอบมากข้ึน 
- ไดเ้รียนรู้ขอ้ก าหนดและกฎต่าง ๆ ในการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
- ขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในส่ือสาร 



- ขาดความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการท างาน
และปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายในจ านวนมาก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
- ควรศึกษาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- พนกังานท่ีปรึกษาควรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบังานดา้นเอกสารการส่งออกและกระบวนการ

ส่งออกสินคา้ หรือมีคู่มือส าหรับพนกังานใหม่ 
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