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บทคัดย่ อ
บริ ษทั แซนต้า วิช จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนินธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปจาก สิ่ ง
ทอ เป็ นธุ รกิ จขนาดเล็กผลิ ตสิ่ งทอเกี่ ยวกับไหมพรม เป็ นการดู แลธุ รกิ จขนาดครอบครั วและบริ ษทั ได้ให้
ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิ จด้านการส่ งออก บริ ษทั จึงมี ความรอบคอบกับเอกสารการส่ งออกทุกฉบับ
อย่างละเอียด เพื่อป้ องกันการผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสารการส่ งออก และเพื่อเกิดความรวดเร็ วใน
การประสานงานครั้งต่อไป และตอบสนองมาตรฐานของลูกค้าในหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องได้เป็ นไป
อย่างดี
จากการศึกษาทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้ทราบถึงความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องของผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ
ของบริ ษทั และการให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ของบริ ษทั ได้อย่า งถู ก ต้องและได้ความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนการทํา
เอกสารส่ งออกอย่างเป็ นระบบและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริ ษทั นั้น ๆ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั แซนต้า วิช จากัด โดยเบื้องต้นมีข้ นั ตอนการส่ ง
สิ นค้าหลายขั้นตอนจึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารได้ โดยเฉพาะการเรี ยบเรี ยงข้อมูลทา
ให้ก ารส่ ง ออกต้อ งจัด เตรี ย มเอกสารหลายประเภท เช่ น ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสั่ ง ซื้ อ
(Purchase Order) ใบส่ งสิ นค้าทางเรื อ (Bill of lading) ใบขนสิ นค้าขาออกและเอกสารอื่น ๆ โดย
ฝ่ ายส่ งออกต้องมีความรับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารให้ถี่ถว้ นทุกตัวอักษรก่อนที่จะส่ งไปให้
กรมศุลกากร
ดังนั้นเอกสารส่ งออกของลูกค้าจึ งมีความสาคัญมาก ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นความสาคัญของ
ระบบเอกสารจึงได้จดั ทาโครงงานการจัดการเอกสารส่ งออกขึ้นมา เพื่อเป็ นการตรวจสอบความ
ถูกต้องอย่างแม่นยา ช่วยลดขั้นตอนในการทางานของบริ ษทั ฯ และลดการเกิดปั ญหาความผิดพลาด
ในเอกสารส่ งออกสิ นค้า
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเรี ยนรู ้ความสาคัญของเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู ้ที่จะให้พนักงานหรื อนักศึกษาฝึ กงานได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารด้านการขนส่ งระหว่างประเทศ
1.2.3 เพื่อเรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทาเอกสารในการส่ งออก
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาวิธีการส่ งออก
1.3.2 ศึกษาใจความสาคัญของเอกสาร
1.3.3 ศึกษาการดาเนินงานของแผนกส่ งออก

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้รู้ความหมายของเอกสารแต่ละอย่าง
1.4.2 ได้รู้วา่ เราต้องทาเอกสารตัวไหนก่อนหลังจากที่ได้ใบเสนอราคาจากทางลูกค้า

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การค้ าระหว่ างประเทศ
เป็ นการค้าที่ไม่ได้แตกต่างจากการค้าระหว่างบุคคล คือ เป็ นการค้าระหว่างบุคคลที่เกิดจาก
การแบ่งหน้าที่กนั ทาโดยมีความชานาญที่แตกต่างกัน แต่ละประเทศมีการนาสิ นค้าและบริ การที่
ผลิตได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศและยังรวมถึงการซื้อสิ นค้าที่ต่างประเทศผลิตได้นาเข้ามายังใน
ประเทศของเรา ท าให้ ก ารส่ ง สิ น ค้า และบริ การที่ ผ ลิ ต ในประเทศของเราได้จ าหน่ า ยไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่ งเรี ยกว่า การส่ งออกหรื อแม้แต่การที่เราซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ผลิตจากต่างประเทศ
เข้ามาบริ โภคในประเทศของเรา ซึ่งเรี ยกว่า การนาเข้า
ทาให้เกิดความหลากหลายในการบริ โภค เพราะ สิ นค้าบางชนิดประเทศของเราหรื อแม้แต่
ต่างประเทศก็ไม่สามารถผลิตเองได้ จึงทาให้มีการส่ งออกและนาเข้าเกิดขึ้น การค้าระหว่างประเทศ
นั้นได้ทาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การค้าระหว่างประเทศจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่
ทาให้แต่ละประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน ทาให้ประชากรทัว่ โลกมีมาตรฐานการครองชี พเฉลี่ย
สู งขึ้น
2.2 ทฤษฎีการค้ าระหว่ างประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการซื้ อขายสิ นค้าราคาและปริ มาณ
ของสิ นค้าที่ซ้ือขายต่อกันก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1. ลัทธิพาณิชย์ นิยม
ได้รับความนิ ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงกลางศตวรรษที่ 18 จากประเทศต่าง ๆ เชื่ อว่า
ประเทศต้องมีความร่ ารวยและอานาจการส่ งออกมากกว่าการนาเข้า ซึ่ งทาให้โลหะมีค่าจึงทาให้มี
การชาระเงินเป็ นทองคา แต่ละประเทศก็จะนิยมสะสมทองคาของตัวเองเพื่อไม่อยากให้ประเทศของ
ตัวเองเกิดการเกินดุลขึ้น จึงสนับสนุนให้รัฐบาลเร่ งการส่ งอกและควบคุมการนาเข้าเนื่ องจากทอง
จาเป็ นทรัพยากรที่มีจากัด

2. ทฤษฎีการได้ เปรียบโดยสมบูรณ์
เป็ นความสามารถผลิตสิ นค้าที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่ละประเทศถนัดผลิตสิ นค้าก็ควรผลิต
สิ นค้านั้นแล้วนามาแลกเปลี่ยนกันจะส่ งผลให้เพิ่มความมัง่ คัง่ ในผลผลิตหรื อรายได้ ถ้าประเทศผลิต
สิ นค้าได้มากกว่า 1 ชนิ ดด้วยปั จจัยที่มีการผลิตที่เท่ากัน โดยปั จจัยการผลิตที่น้อยกว่าประเทศอื่น
ควรทาการผลิตสิ นค้าที่ประเทศตนเองได้เปรี ยบ เพื่อส่ งออกแล้วซื้ อสิ นค้าประเทศเสี ยเปรี ยบเป็ น
การนาเข้า
3. ทฤษฎีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การค้าระหว่างประเทศไม่ใช่ การเปรี ยบเทียบโดยสมบูรณ์ เป็ นปั จจัยการผลิตที่มีการ
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ จึงทาให้เกิดการได้เปรี ยบของการผลิตสิ นค้าและยังคงสามารถทาการค้า
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายได้ แม้แต่ประเทศที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพควรผลิตและส่ งออกเฉพาะ
สิ นค้าที่ประเทศตนเองมีความเสี ยเปรี ยบโดยสมบูรณ์ที่นอ้ ยกว่า ถือให้สินค้านี้ เป็ นประเทศที่ผลิต
ด้วยความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบอย่างสมบูรณ์
4. ทฤษฎีต้นทุนค่ าเสี ยโอกาส
เป็ นต้นทุนของสิ นค้าที่เกิ ดขึ้นจากจานวนการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสิ นค้านั้น
ประเทศที่ มี ต ้น ทุ น ค้า เสี ย โอกาสส าหรั บ สิ น ค้า ที่ ต่ า กว่ า หนึ่ ง ซึ่ งถื อ ว่ า มี ค วามได้เ ปรี ย บโดย
เปรี ยบเทียบในสิ นค้านั้นและความเสี ยเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในสิ นค้าอื่น
5. ทฤษฎี Heckscher-Ohlin
เน้นในเรื่ องความแตกต่างกันของการเริ่ มต้นปั จจัยการผลิตและราคาของปั จจัยการผลิต
ในแต่ละประเทศ เนื่ องจากเป็ นส่ วนสาคัญของการค้า การส่ งออกสิ นค้าในแต่ละประเทศจะเน้นไป
ที่ปัจจัยการผลิตที่มีปริ มาณมากขึ้น ทาให้มีราคาถูกและการนาเข้าสิ นค้าจะเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่
หายากจึงทาให้เกิดราคาแพง
6. ทฤษฎี Leontief Paradox
เป็ นการทดสอบเชิงประจักษ์ของทฤษฎี H-O โดยใช้ขอ้ มูลของสหรัฐอเมริ กา ปี ค.ศ.
1947 และได้พบว่าสหรัฐอเมริ กามีการทดแทนการนาเข้าประมาณร้อยละ 30 เป็ นสิ นค้าที่ใช้ปัจจัย
ทุนที่เข้มข้นมากกว่าการที่สหรัฐอเมริ กาส่ งออกเป็ นประเทศที่มีปัจจัยทุนมากที่สุด จึงตรงกันข้าม
กับทฤษฎี H-O

7. ทฤษฎีวัฏจักรสิ นค้ า
เป็ นทฤษฎีที่ไม่ได้ใช่ปัจจัยการผลิต มีขอ้ สมมติฐาน 3 ข้อ ดังนี้
1. ในประเทศมีความต้องการปริ มาณสิ นค้าในจานวนมากที่จะทาให้เกิดการผลิตได้
2. การผลิตสิ นค้าออกมาใหม่ตอ้ งมีการใช้เทคโนโลยีในราคาที่ไม่สูง ทาให้ประเทศที่
ซื้อไปผลิตสิ นค้าที่แข่งขันได้
3. ในช่วงการผลิตสิ นค้าต่อขนาดด้วยราคาที่ประหยัดโดยไม่ตอ้ งใช้แรงงานมนุษย์
2.3 การคุ้มครองการค้ าถูกนามาใช้ โดยอ้างเหตุผลเพื่อ
1. ปกป้องแรงงานภายในประเทศจากแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศ
2. ทาราคาสิ นค้านาเข้าให้เท่ากับราคาสิ นค้าของการผลิตภายในประเทศเพื่อ ให้ผูผ้ ลิ ต
ภายในประเทศสามารถแข่งข้นกับคู่แข่งจากต่างประเทศ
3. ลดการว่างงานภายในประเทศ (โดยการผลิตภายในประเทศ สาหรับสิ นค้าที่เคยนาเข้า)
4. แก้ปั ญ หาการขาดดุ ล การช าระเงิ น ภายในประเทศ (ขจัด ส่ ว นเกิ น ของรายจ่ า ยใน
ต่างประเทศที่เกินจากรายรับจากต่างประเทศของประเทศ)
5. อัตราแลกเปลี่ยนการค้าและสวัสดิการของประเทศดีข้ ึน
6. ปกป้องผูผ้ ลิตภายในประเทศจากการทุ่มตลาด
7. เปิ ดโอกาสให้ อุ ต สาหกรรมภายในประเทศตั้ง ตัว และเจริ ญเติ บ โตจนกระทั่ง มี
ประสิ ทธิภาพ
8. รับประโยชน์จากอานาจผูผ้ ลิตน้อยรายและการประหยัดภายนอก
9. ปกป้องอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สาคัญสาหรับการป้องกันประเทศ
อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายกี ดกันการค้ามิได้ให้ผลประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างข้างต้นเสมอไป
เพราะ
1. ปริ มาณสิ นค้าเข้าของประเทศที่ใช้น โยบายกีดกันการนาเข้า (ประเทศที่1) ลดลง และ
ปริ มาณสิ นค้าออกของประเทศที่จะส่ งสิ นค้าออก (ประเทศที่2) ไปขายยังตลาดประเทศดังกล่าวก็
ลดลง ฉะนั้น อานาจในการซื้อ (สิ นค้าออกของประเทศที่ 1) ของประเทศที่ 2 จะลดลง
2. อาจจะได้รับการกระทาตอบโต้เช่นกัน จะมีผลให้สินค้าออกของประเทศที่ 1 ลดลง
3. การกระตุน้ การจ้างงานให้เพิ่มขึ้น โดยภาษีน้ ี จะเป็ นผลในระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาว
อาจไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรื ออาจลดลงก็ได้
4. ผลที่เกิดขึ้นจากภาษีไม่ใช่มีแต่ทางด้านผูผ้ ลิตเท่านั้น แต่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคด้วย

2.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั นโยบายการค้าจะเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทาการ
ขยายของขอบเขตและปริ มาณการค้าระหว่างประเทศเพื่อจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และทาให้มาตรฐานการครองชีพของโลกดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ยังต้อง
พยายามที่จะเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ โดยมีนโยบายในแนวทางเดียวกัน โดยการรวมกลุ่มอยูใ่ น
รู ปแบบของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค เช่น กลุ่ม EU, NAFTA, AFTA หรื อ กลุ่มความร่ วมมือใน
ระดับโลก

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
สถานประกอบการ : บริ ษทั แซนต้า วิช จํากัด
ที่ต้ งั : 119/83-84 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

รู ปภาพที่ 3.1 แผนทีส่ ํ านักงาน บริษัท แซนต้ า วิช จํากัด

รู ปภาพที่ 3.2 บริเวณสํ านักงานบริษัท แซนต้ า วิช จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการหลักขององค์กร
บริ ษ ัท แซนต้า วิ ช จํา กัด เป็ นบริ ษ ัท ประเภทธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ผลิ ต สิ่ ง ทอและผลิ ต ภัณ ฑ์
สําเร็ จรู ปจาก สิ่ งทอ เป็ นธุ รกิจขนาดกลางผลิตสิ่ งทอเกี่ยวกับถุงเท้าคริ สต์มาส เครื่ องประดับ และ
ชุดสัตว์เลี้ยง ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตนําเข้าและส่ งออกสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอทุก
ชนิ ด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ได้ก่อตั้งวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และมีออฟฟิ ศกับ
โรงงานอยู่ที่ ป ระเทศไทย บริ ษ ัท แซนต้า วิ ช ได้ด าํ เนิ น ธุ ร กิ จ มาโดยประมาณ 5-6 ปี บริ ษ ัท มี
ประสบการณ์ในการทําธุ รกิจกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายในตลาดอเมริ กาเหนื อ บริ ษทั แซนต้า วิช มี
พนัก งานที่ ไ ด้รั บรองในการผลิ ตสิ น ค้าที่ ดี โดยประมาณ 80 คน อย่างไรก็ต ามเราไม่ เ พีย งแต่ มี
ประสบการณ์ในการผลิตสิ นค้าคริ สต์มาส แต่ยงั ผลิตสิ นค้าตามฤดูกาลอื่น ๆ อีก เช่น ถุงน่ องฮาโล
วีน เสื้ อกันหนาวสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น จนในขณะนี้ บริ ษทั แซนต้า วิช ได้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าที่น่าเชื่อถือ
ได้เราจึงไม่เคยถูกตําหนิ จากผูซ้ ้ื อรายใด เช่น ความล่าช้าทางด้านต่าง ๆ อาทิเช่ น การจัดส่ งสิ นค้า
หรื อปั ญหาด้านคุณภาพของสิ นค้า เป็ นต้น

รูปภาพที่ 3.3 ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ทสี่ ่ งออกของบริษัท แซนต้ า วิช จํากัด
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและบริหารงานขององค์ กร
กรรมการ
บริ ษทั

ผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเอกสาร
ส่ งออก

ฝ่ ายการ
ควบคุม
เครื่ องจักร

ฝ่ ายการผลิต

ฝ่ ายบัญชี

คนงาน

ฝ่ ายจัดซื้อ

3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่เอกสารส่ งออก ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การ
จัด ทํา เอกสารในการส่ ง ออกสิ น ค้า คื อ การจัด เตรี ย มด้านเอกสารส่ งออก อาทิ เช่ น ใบ Invoice,
Packing List, Shipping Mark, ใบ GSP
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานที่ปรึ กษา : นายณัฐนนท์ พงศ์พฒั นพิพิธ
ตําแหน่ง

: ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษาหัวข้อโครงงาน โดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
2. การรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. เริ่ มทําการเก็บข้อมูลและเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อมาทํารายงาน
4. จัดทําเล่มโครงงาน และเริ่ มพิมพ์รายงานเป็ นรู ปเล่ม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
1.กําหนดหัวข้อโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูล
3.ทําการเก็บข้อมูล
4.จัดทําเล่มโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการทําโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ อง Printer
3. สมาร์ทโฟน

กันยายน

ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
หลังจากที่ผูจ้ ดั ทาได้ออกปฏิบตั ิสหกิ จศึกษากับบริ ษทั แซนต้า วิช จากัด ตาแหน่ งผูช้ ่ วย
พนักงานด้านเอกสารส่ งออก ซึ่ งมีหน้าที่ในการดาเนิ นงานทางด้านเอกสาร แผนกขาออก ทาให้
ทราบถึงขั้นตอนระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ ายดังนี้
4.1 ใบกากับสิ นค้ า COMMERCIAL INVOICE
ขั้นตอนการทาใบกากับสิ นค้ามีดงั นี้
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel

2. เปิ ดฟอร์ม COMMERCIAL
INVOICE

4. เริ่ มลงข้อมูลช่องแรกใส่ ชื่อ-ที่อยู่
ของผูร้ ับ

5. ใส่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ
อาทิ ชื่อท่าเรื อส่ งสิ นค้า, ระยะเวลา

3. ลงข้อมูลในใบ Invoice โดยดูขอ้ มูล
จากใบ Purchase Order (PO)

6. ใส่ หมายเลขรายการสิ นค้า

ชาระเงิน ฯลฯ

8. ใส่ น้ าหนักต่อกล่อง

9. น้ าหนักรวม, น้ าหนักสุ ทธิของ
สิ นค้า

7. ใส่ ชื่อรายการสิ นค้า, จานวนสิ นค้า
และราคา

รูปภาพที่ 4.1 เอกสาร COMMERCIAL INVOICE

4.2 ใบบรรจุหีบห่ อ PACKING LIST
ขั้นตอนการทาใบบรรจุหีบห่อมีดงั นี้
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel

2. เปิ ดฟอร์ม COMMERCIAL
INVOICE

4. เริ่ มลงข้อมูลช่องแรกใส่ เลขที่
Invoice, ชื่อ-ที่อยู่ ของผูร้ ับ

5. ใส่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ
อาทิ ชื่อท่าเรื อส่ งสิ นค้า, ระยะเวลา

3. ลงข้อมูลในใบ Packing List โดยดู
ข้อมูลจากใบ Purchase Order (PO)

6. ใส่ หมายเลขรายการสิ นค้า

ชาระเงิน ฯลฯ

8. น้ าหนักรวม, น้ าหนักสุ ทธิของ
สิ นค้า

9. ใส่ วนั ที่จดั ส่ งสิ นค้า

7. ใส่ ชื่อรายการสิ นค้า, จานวนสิ นค้า

รูปภาพที่ 4.2 เอกสาร PACKING LIST

4.3 ออกแบบหน้ ากล่อง Shipping Marks
ผูซ้ ้ื อจะเสนอว่าต้องการหน้ากล่องแบบไหนและต้องใส่ ขอ้ มูลอะไรบ้าง ส่ วนผูข้ ายก็จะมี
หน้าที่ออกแบบขนาดของกล่องเองแต่เนื้ อหาบนกล่องต้องลงตามที่ลูกค้ากาหนดขั้นตอนการทา
ดังนี้
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel

2. ดูแบบตามที่ลูกค้ากาหนด

3. เริ่ มสร้างจาลองหน้ากล่องโดยใช้รูปร่ าง

เป็ นการออกแบบ

4. ปรับขนาดให้พอดีกบั ขนาด A4

5. เริ่ มพิมพ์ขอ้ มูลลงไปในรู ปร่ างที่จาลอง

หน้ากล่อง

6. พิมพ์ขอ้ มูลเสร็ จจัดตาแหน่งที่ลูกค้า

ต้องการเรี ยบร้อย ก็ทาการบันทึก

รูปภาพที่ 4.3 ออกแบบหน้ ากล่อง Shipping Marks
4.4 Generalized System of Preferences (GSP)
เป็ นเอกสารบ่งบอกประเทศต้นกาเนิดของสิ นค้าและได้รับรองว่าเป็ นผลิตภัณฑ์การเติบโต
หรื อการผลิตของประเทศผูร้ ับการพัฒนา GSP แล้ว และเป็ นสิ ทธิ ให้ผูน้ าเข้า ได้ลดอัตราภาษี
ศุลกากร และรับรองได้วา่ สิ นค้าที่ส่งออกนั้นได้กาเนินที่ไทยอย่างแน่นอน

รูปภาพที่ 4.4 เอกสาร GSP

4.5 INCOTERMS
เป็ นเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าและการชาระเงินที่ใช้ตกลงกันระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือ เพื่อให้
ทั้งผูข้ ายและผูซ้ ้ือได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ ยงต่าง ๆ
 FOB – Free On Board (… the named port of origin)
เงื่อนไขนี้ผขู ้ ายจะส่ งมอบและสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้าเมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้ามกาบ
เรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ณ ท่าเรื อต้นทางที่ระบุไว้ ผูข้ ายจะรับผิดชอบการทาพิธีการส่ งออก ส่ วน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระ
ของผูซ้ ้ือในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรื อไปแล้ว
 CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้าม
กาบเรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาพิธีการส่ งออก จ่ายค่าระวางเรื อ และค่า
ประกันภัยขนส่ งสิ นค้า เพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าจนถึงมือผูซ้ ้ือให้แก่ผซู ้ ้ือด้วย
 CFR – Cost and Freight (… the named port of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้าม
กาบเรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาพิธีการส่ งออก และจ่ายค่าระวางขนส่ ง
สิ นค้า ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระของผูซ้ ้ือในทันทีที่ของ
ผ่านกาบระวางเรื อไปแล้ว

รูปภาพที่ 4.5 เงื่อนไข Incoterms

4.6 ใบแจ้ งลากตู้
รายละเอียดใบแจ้งลากตู ้ มีดงั นี้
1. วันที่ลากตูไ้ ปยังโรงงานที่ผลิตสิ นค้า
2. วันที่โหลดสิ นค้าสถานที่โหลดสิ นค้า
3. วันที่คืนตูแ้ ละเวลาที่กาหนดในการคืนตู ้
4. ชื่อเรื อขนส่ งสิ นค้า (ทั้งเรื อลูกและเรื อแม่ )
5. เมืองท่าปลายทาง
6. วันที่กาหนดส่ งสิ นค้าต้นทาง Estimated Time of Departure (ETD)
7. วันที่คาดว่าสิ นค้าจะถึง Estimated Time of Arrival (ETA)
8. ชื่อบริ ษทั เอเย่นเรื อ, ขนาดของตู ้
9. เลขที่ Booking
10. เบอร์ตูค้ อนเทนเนอร์, เบอร์ซีลล็อคตูค้ อนเทนเนอร์
4.7 เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการส่ งออก
เมื่อทาการตกลงซื้อขายกันแล้วทางบริ ษทั ผูส้ ่ งออกต้องจัดเตรี ยมเอกสารให้กบั ทางบริ ษทั
ชิปปิ้ งที่จดั เตรี ยมไว้เพื่อเป็ นหลักฐานในการซื้อขายโดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
- รายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
- ใบกากับสิ นค้า (Invoice)
- ใบสัง่ ให้นาสิ นค้าบรรทุกเรื อ (Shipping Order : S/O)

รูปภาพที่ 4.6 เอกสาร Packing List นาส่ ง Shipping

รูปภาพที่ 4.7 เอกสาร Invoice นาส่ ง Shipping

รูปภาพที่ 4.8 เอกสาร นาส่ ง Shipping

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั แซนต้า วิช จากัด ทาให้ได้รู้ถึงขั้นตอนและ
แนวทางในการส่ งสิ นค้า และได้เรี ยนรู ้งานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการส่ งออกสิ นค้าไปยัง
ต่างประเทศ เอกสารที่สาคัญในการส่ งออกสิ นค้า ได้แก่
- Packing List เอกสารรายการบรรจุหีบห่อสิ นค้า
- Invoice บัญชีราคาสิ นค้า
- Master Invoice ใบแจ้งรายละเอียดราคาสิ นค้า
- Log In เอกสารแจ้งรายการสิ นค้าและน้าหนักสิ นค้า
- Bill of lading ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
- ควรศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเอกสารให้มากยิง่ ขึ้น
- เอกสารบางอย่างของบริ ษทั ถือเป็ นความลับ ก่อนจัดทารายงานผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู ้ความ
เข้าใจเอกสารบางชิ้น
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากเอกสารที่ ใช้ในการส่ งออกสิ นค้านั้น มีขอ้ มูลและรายละเอียดเป็ นจานวนมาก
เพราะฉะนั้นในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในเอกสารจะต้องมีความรอบคอบและไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวควรที่จะสอบถามผูท้ ี่มีประสบการณ์โดยตรงและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เอกสาร หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้านเอกสารส่ งออก
5.2 สรุปผลจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้รับประสบการณ์จริ งจากชีวิตการทางาน และได้เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้าร่ วมกับผูอ้ ื่น
- ช่วยให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรอบคอบมากขึ้น
- ได้เรี ยนรู ้ขอ้ กาหนดและกฎต่าง ๆ ในการส่ งออกสิ นค้าไปยังต่างประเทศ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสื่ อสาร

- ขาดความรู ้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
และปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายในจานวนมาก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- พนักงานที่ปรึ กษาควรให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานด้านเอกสารการส่ งออกและกระบวนการ
ส่ งออกสิ นค้า หรื อมีคู่มือสาหรับพนักงานใหม่
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