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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั สุ จิโรจน์ จำกัด บริ ษ ทั ชั้นนำของประเทศไทยในกำรดำเนิ นธุ รกิ จนำเข้ำ และจัด
จำหน่ำยของเล่นพลำสติก ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ด้วยศักยภำพในกำรนำเข้ำของเล่นพลำสติกสู่ ฐำนตลำด
ขำยส่ งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบกับประสบกำรณ์ อนั ยำวนำนในกำรนำเข้ำและจัดจำหน่ ำย
ของเล่ นพลำสติ กโดยเฉพำะ ทำให้เรำเติ บโตขึ้ นอย่ำงรวดเร็ วจนกลำยเป็ นผูน้ ำของวงกำรธุ รกิ จ
นำเข้ำและจัดจำหน่ ำยของเล่นพลำสติก ซึ่ งตอกย้ ำถึ งควำมมัน่ คงในตำแหน่ งทำงกำรตลำดที่จะทำ
ให้เรำเป็ นผูน้ ำของธุ รกิจนี้ อย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั สุ จิโรจน์ คุณไพโรจน์ บรรเจิดวำ
นิช เป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรณ์จำกกำรเป็ นผูบ้ ริ หำรหลักของบริ ษทั นำเข้ำของเล่นพลำสติกจำกประเทศ
จีน ไต้หวัน และฮ่องกง รวมถึ งบริ หำรจัดกำรกำรจัดจำหน่ำยในประเทศไทยมำยำวนำนกว่ำ 30 ปี
ก่อนที่จะก่อตั้งบริ ษทั สุ จิโรจน์ข้ ึน โดยเริ่ มจำกคลังสิ นค้ำที่ถนนพระรำม 2 จนปั จจุบนั เป็ นเวลำหนึ่ ง
ทศวรรษ ที่บริ ษทั สุ จิโรจน์เติบโตจำกธุ รกิจขนำดเล็ก ไปสู่ กำรขยำยฐำนกำรตลำดไปทัว่ ประเทศด้วย
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของคุณไพโรจน์ บรรเจิดวำนิช จนสำมำรถให้บริ กำรนำเข้ำและจัด
จำหน่ำยของเล่นพลำสติกแบบเบ็ดเสร็ จอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพครอบคลุมทัว่ ประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ำน นอกจำกนี้ เรำยังมีนโยบำยในกำรแสวงหำตลำดใหม่อย่ำงไม่หยุดยั้ง ฝ่ ำยขำยและฝ่ ำย
กำรตลำดของบริ ษทั สุ จิโรจน์มีศกั ยภำพดำเนิ นงำนอย่ำงมืออำชี พในกำรคัดเลื อกสิ นค้ำ ดู แลกำร
ขนส่ ง รวมไปถึ งกำรบริ กำรหลังกำรขำย เพื่อให้ลูกค้ำทุ กท่ำนของเรำได้รับควำมพึงพอใจสู งสุ ด
ด้วยศูนย์กระจำยสิ นค้ำที่มีประสบกำรณ์อนั ยำวนำน ทันสมัย และมีคุณภำพ นอกจำกนั้น งบดุลและ
ผลกำไรของเรำ ยังแสดงให้เห็นถึงควำมมัน่ คงทำงด้ำนกำรเงิน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ำ โดยเรำมี
กำรควบคุ มกำรดำเนิ นกำร เพื่อ ให้เกิ ดผลกำรปฏิ บตั ิ งำนที่ ดีเลิ ศ และปรั บปรุ งคุ ณภำพสิ นค้ำและ
บริ กำร ด้วยควำมน่ำเชื่อถือ และมัน่ คงในคำมัน่ สัญญำที่เรำมีต่อคู่คำ้ และลูกค้ำของเรำ
บริ ษทั สุ จิโรจน์ จำกัด ประกอบธุ รกิ จกำรบริ กำรประสำนงำนลู กค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ คือกำรติดต่อประสำนงำนกับฝ่ ำยๆต่ำง ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ โดยลักษณะกำรสื่ อสำรจะ
เป็ นทำงสื่ อเทคโนโลยีต่ำงๆ อำทิ โทรศัพท์ , E-MAIL , LINE , FACEBOOK เป็ นส่ วนมำก จึง
จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ ตอ้ งมี ทกั ษะในงำนที่ ท ำอย่ำ งแท้จริ ง และบำงครั้ งต้องมี กำรแก้ไขปั ญหำเฉพำะ
หน้ำที่ เพื่อให้งำนดำเนิ นต่อไปจนสิ้ นสุ ดกระบวนกำร และที่สำคัญต้องสร้ำงควำมพึ่งพอใจให้กบั
ลูกค้ำ ในกำรปฏิบตั ิงำนคณะผูจ้ ดั ทำรำยงำนระบบกำรขนส่ งสิ นค้ำด้ำนนำเข้ำ เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรศึกษำและเผยแพร่ กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงแท้จริ ง เพื่อช่ วยลดกำรผิดพลำดในกำรดำเนิ นงำนด้ำน
เอกสำรนำเข้ำ เพื่อสำมำรถนำไปใช้พฒั นำในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
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ควำมรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรนำเข้ ำสิ นค้ ำ
กำรนำเข้ำสิ นค้ำในปั จจุบนั มีกำรขยำยตัวเติบโตมำกขึ้นตำมควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกำรตกลงทำงกำรค้ำว่ำด้วยเขตกำรค้ำเสรี (FTA)โดยมีหลักกำรที่พยำยำมลดอุปสรรค
ทำงกำรค้ำลง โดยเฉพำะกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นภำษีระหว่ำงคู่สัญญำ เนื่ องจำกขั้นตอนกำรนำเข้ำ
สิ นค้ำมีข้ นั ตอนที่ยงุ่ ยำก และมีปัญหำทำงด้ำนต้นทุนผูป้ ระกอบธุ รกิจนำเข้ำสิ นค้ำจะต้องทำควำม
เข้ำใจและศึกษำข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เพื่อให้กำรประกอบธุ รกิจนำเข้ำสิ นค้ำเป็ นไปอย่ำงสะดวกและ
ได้รับผลสำเร็ จคุม้ ค่ำกับควำมตั้งใจกำรลงทุน
ขั้นตอนกำรนำเข้ ำสิ นค้ ำประกอบด้ วย
1. กำรจดทะเบียนพำณิ ชย์
2.กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มและกำรขอเลขและบัตรประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร
3. กำรหำสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรจำกประเทศต่ำงๆ
4. กำรติดต่อ สั่งซื้ อสิ นค้ำ
5. กำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำผ่ำนธนำคำร
6. จัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
7. ติดต่อผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (• กำรขึ้นทะเบียนระบบ Paperless • พิธีกำรประเมินอำกร
• กำรชำระค่ำภำษีอำกร • พิธีกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำ)
8. กำรส่ งมอบสิ นค้ำ
9. กำรกระจำยสิ นค้ำ หรื อกำรขำยสิ นค้ำออกสู่ ตลำด
อันดับแรกผูน้ ำเข้ำควรที่จะศึกษำ จัดทำแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทำงของกำรหำแหล่งผลิต
สิ นค้ำ (ผูข้ ำยสิ นค้ำ) กำรผลิต กำรกระจำยสิ นค้ำเข้ำสู่ ตลำดเป้ ำหมำย ลำดับถัดมำผูป้ ระกอบกำร
นำเข้ำสิ นค้ำควรที่จะต้องศึกษำ เกี่ยวกับระเบียบพิธีกำรนำเข้ำสิ นค้ำของกรมศุลกำกร ที่วำ่ ด้วยพิกดั
อัตรำภำษีอำกรสำหรับสิ นค้ำที่นำเข้ำ สิ นค้ำเป็ นสิ นค้ำต้องห้ำมหรื อสิ นค้ำต้องกำกัด (สิ นค้ำควบคุม
ต้องขออนุ ญำตนำเข้ำ) กำรขนส่ งสิ นค้ำ สิ ทธิ ประโยชน์ตำมควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี (FTA) กำร
ประกันภัยสิ นค้ำ กำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำผ่ำนธนำคำรกำรจัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
เอกสำรประกอบตำมขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกรในกำรนำเข้ำสิ นค้ำมีดงั นี้ บัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice)
บัญชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ใบตรำส่ งสิ นค้ำ (Bill of Lading or Air Waybill) ใบ
แจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) ใบอนุญำตหรื อหนังสื ออนุญำตสำหรับสิ นค้ำ
ควบคุมกำรนำเข้ำ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสิ นค้ำ (Certificate of Origin) กรณี ใช้สิทธิลดอัตรำ
อำกร เอกสำรอื่น ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและกำรใช้งำนของสิ นค้ำ Material
Safety Data Sheet, Catalog เป็ นต้น ขั้นตอนถัดไปคือกำรจัดทำใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ ทำกำรตรวจสอบ
ประเภทพิกดั อัตรำอำกรและสิ ทธิ ประโยชน์ของกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นอำกรตำมควำมตกลงเขต
กำรค้ำเสรี และได้ชำระอำกรแล้วก็สำมำรถนำเอกสำรใบขนสิ นค้ำขำเข้ำพร้อมใบเสร็ จเสี ยภำษีอำกร
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เอกสำร Delivery Order (D/O)ไปดำเนินกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำในท่ำเรื อและขนถ่ำยสิ นค้ำนำเข้ำมำที่
โกดังหรื อโรงงำน หรื อบริ ษทั ถือเป็ นกำรสิ้ นสุ ดกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
เอกสำรทีค่ วรจัดเตรียมในกำรนำเข้ ำสิ นค้ ำ
คำแนะนำในกำรจัดเตรี ยมเอกสำรและปฏิบตั ิตำมขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกรในกำรนำเข้ำ
สิ นค้ำดังนี้
สำหรับพิธีกำรชำระอำกรปกติ พิธีกำรวำงประกัน พิธีกำรขนถ่ำยข้ำงลำ พิธีกำรคลังสิ นค้ำ
ทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร ต้องมีเอกสำรประกอบ ดังนี้
1. ต้นฉบับใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (กศก. 99/1) พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ
2. บัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice)
3. บัญชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
4. ใบตรำส่ งสิ นค้ำ (Bill of Lading หรื อ Air Waybill)
5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
6. ใบอนุญำตหรื อหนังสื ออนุญำตสำหรับสิ นค้ำควบคุมกำรนำเข้ำ (License)
7. ใบรับรองแหล่งกำเนิ ดสิ นค้ำ (Certificate of Origin) กรณี ใช้สิทธิลดอัตรำอำกร
8. เอกสำรอื่น ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่ วนผสม, คุณลักษณะและกำรใช้งำนของสิ นค้ำ,
Material Safety Data Sheet, หรื อแค็ดตำล็อค เป็ นต้น
- สำหรับพิธีกำรหลำยเที่ยวเรื อ เอกสำรประกอบที่ตอ้ งใช้เพิ่มเติมได้แก่ พิมพ์เขียว (Blue
Print), แบบแปลน แบบพิมพ์, หรื อเอกสำรประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำเพื่อทำใบขน
สิ นค้ำหลำยเที่ยวเรื อ
- สำหรับพิธีกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนต้อง เอกสำรประกอบที่ตอ้ งใช้เพิ่มเติมได้แก่ หนังสื อ
อนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อนอำกรจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
- สำหรับพิธีกำรนำของออกจำกเขตอุตสำหกรรมส่ งออก (EPZ : Export Processing
Zone) เอกสำรประกอบที่ตอ้ งใช้เพิ่มเติม ได้แก่
1. แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นวัตถุดิบ
2. แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้ำดังกล่ำวที่จำเป็ นต้องใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ
หรื อกำรค้ำเพื่อส่ งออก
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.2.2 เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรดำเนินงำนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.2.3 เพื่อทรำบขั้นตอนในกำรขนส่ งสิ นค้ำด้ำนกำรนำเข้ำ
1.2.4 เพื่อให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้ระบบกำรปฏิบตั ิงำนจริ งภำยในองค์กร
1.2.5 เพื่อเตรี ยมพร้อมของนักศึกษำ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.3.2 ข้อมูลต่ำงๆในกำรปฏิบติงำนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.3.3 ข้อมูลโปรแกรมต่ำงๆในส่ วนของกำรนำเข้ำ
1.3.4 ขั้นตอนกำรขนส่ งสิ นค้ำ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนและขั้นตอนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.4.2 ทำให้ทรำบขั้นตอนในกำรขนส่ งสิ นค้ำ
1.4.3 สำมำรถลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนเอกสำรกำรนำเข้ำ
1.4.4 สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในชีวติ กำรทำงำนในอนำคตได้
1.4.5 มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั สุ จิโรจน์ จำกัด เป็ นบริ ษทั เจ้ำแรกและเจ้ำเดียวที่มีกำรนำเข้ำสิ นค้ำ ประเภทของเล่น
ทั้งสิ นค้ำทัว่ ไปและสิ นค้ำที่จดทะเบียนเป็ นลิขสิ ทธิ์ กฎหมำยที่กำหนดอย่ำงถูกต้อง บริ ษทั สุ จิโรจน์
จำกัด เป็ นธุ รกิจนำเข้ำสิ นค้ำประเภทของเด็กเล่นจำกต่ำงประเทศ อำทิ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เพื่อนำมำ
จำหน่ ำยในประเทศไทยซึ่ งจะมีกำรกระจำยสิ นค้ำประเภทของเล่นออกสู่ ตลำดทัว่ ประเทศ โดยจะ
เจำะกลุ่มเป้ ำหมำยไปที่ ห้ำงสรรพสิ นค้ำทัว่ ประเทศ รวมถึงตลำดต่ำง ๆทัว่ ประเทศ โดยกำรนำเข้ำ
นั้นทำงบริ ษทั จะมีเอกสำรที่สำคัญในกำรนำเข้ำ ดังต่อไปนี้
2.1 INVOICE (ใบกำกับสิ นค้ำ)
2.2 PACK LIST (ใบกำกับกำรบรรจุหีบห่อ)
2.3 BILL OF LADING (ใบตรำส่ งสิ นค้ำทำงเรื อ)
2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนังสื อรับรองแหล่งกำเนิดแบบ อี)
โดยรำยละเอี ยดของเอกสำรแต่ละประเภท จะมี กำรขยำยและอธิ บำยถึ งควำมหมำยของ
เอกสำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 INVOICE (ใบกากับสิ นค้ า)
คือ ใบกำกับสิ นค้ำ ฉบับเสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรชำระเงิ นเป็ นเอกสำรทำงกำรค้ำ ที่
ออกโดยผูส้ ่ งออก เป็ นใบเสนอรำคำในรู ปแบบ ใบกำกับสิ นค้ำ บอกรำยละเอียดของสิ นค้ำ รำคำ
จำนวน รวมทั้งวิธีกำรชำระเงินและกำรส่ งสิ นค้ำ ใบINVOICE ไม่ใช่ใบกำกับสิ นค้ำที่แท้จริ ง แต่ทำ
หน้ำที่เป็ นเครื่ องมือในกำรเจรจำต่อรำคำ อำจทำได้มำกกว่ำหนึ่ งฉบับก่อนที่จะได้ขอ้ ตกลงทำงกำร
ค้ำ
2.2 PACK LIST (ใบกากับการบรรจุหีบห่ อ)
คือ เอกสำรที่ผสู ้ ่ งออก (EXPORTER) หรื อผูข้ ำย (SELLER) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรำยละเอียด
กำรบรรจุหีบห่อของสิ นค้ำที่ส่องออก รวมถึงน้ ำหนัก และปริ มำตร โดยรวมของสิ นค้ำแต่ละรำยกำร
ด้วย
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2.3 BILL OF LADING (ใบตราส่ งสิ นค้ าทางเรือ)
คือ เอกสำรสัญญำที่ ตวั แทนเรื อ เจ้ำของเรื อ หรื อผูท้ ี่ ทำกำรรั บขนส่ งสิ นค้ำ ออกให้แก่ ผู ้
ส่ งออก เพื่อแสดงเป็ นหลักฐำนว่ำได้รับมอบสิ นค้ำไว้ เพื่อจะทำกำรส่ งสิ นค้ำให้ จำกเมืองท่ำหนึ่ ง
ซึ่ งเป็ นท่ำต้นทำง (PORT OF LOADING) ไปยังอีกเมืองท่ำหนึ่ งซึ่ งเป็ นท่ำเรื อปลำยทำง (PORT OF
DISCHARNGE) ที่ผสู ้ ่ งออกได้กำหนดไว้ ซึ่ งเป็ นใบตรำส่ งเอกสำรที่มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่
2.4 CERTIFICATE OF ORIGIN FORM E (หนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดแบบ อี)
คือ หนังสื อรับรองในกรณี ที่ ผูส้ ่ งออกจะกระทำกำรส่ งสิ นค้ำไปยังประเทศจีน ใช้เพื่อของ
รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีศุลกำกร สำหรั บสิ นค้ำที่ ได้รับสิ ทธิ พิเศษตำมข้อกำหนดตกลง ว่ำด้วยเขต
กำรค้ำเสรี (FREE TRADE AREA) หรื อ FTA กับประเทศจีน
และในกำรปฏิบตั ิงำน นอกจำกจะเป็ นในเรื่ องเอกสำรแล้วยังมีระบบในส่ วนโปรมแกรม
บริ ษ ทั เข้ำ มำเกี่ ย วข้อง เพื่ อช่ วยในกำรท ำงำนที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และแม่ นย ำ โดยระบบสำมรถ
ตรวจสอบแต่ละคลังสิ นค้ำได้ โดยโปรแกรมของบริ ษทั มีชื่อว่ำ บ้ำนเชี ยง (BANCHANG) ซึ งทำใน
ระบบสิ นค้ำคงคลัง โดยทำหน้ำที่ตรวจสอบสิ นค้ำ ว่ำอยูต่ ำแหน่งไหน คลังไหน ชั้นไหน ซึ่ งวิธีกำร
ค้ำหำสิ นค้ำ จะทำกำรบันทึกรหัสสิ นค้ำลงในระบบ ระบบก็จะขึ้นพิกดั ตำแหน่งของสิ นค้ำนั้น
ทีม่ า : https://flowaccount.com/blog/?p=341(สื บค้ น :วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ผูผ้ ลิต หรื อ ผูน้ ำเข้ำ (Importer) ที่ตอ้ งกำรใช้ตรำ ม.อ.ก ไม่วำ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ในหมวด
บังคับ หรื อไม่บงั คับ ต้องศึกษำมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ให้เข้ำใจ ซึ่ งรำยกำรมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรม
www.tisi.go.th และหนังสื อมำตรฐำน ม.อ.ก ต่ำง ๆ สำมำรถหำซื้ อได้ที่สำนักงำนมำตรฐำน
กระทรวงอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกำรใช้ตรำ ม.อ.ก จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิตควรทำกำรทดสอบเบื้องต้นตำมวิธีกำรมำตรฐำน เมื่อแน่ใจว่ำผ่ำนแล้วจึงดำเนิ นกำร ขอใช้ตรำ
ม.อ.ก ผูผ้ ลิตสำมำรถจัดกำรทดสอบเบื้องต้นเอง (บุคลำกร + เครื่ องมือทดสอบ + วิธีกำรทดสอบ
พร้อม) หรื ออำจใช้บริ กำรหน่วยงำนที่ให้บริ กำรทดสอบที่มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนนั้นๆ (ดูได้
จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรมในหมวดกำรรับรองห้อง ปฏิบตั ิกำร
www.tisi.go.th )
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นอกจำกผลิตภัณฑ์ตอ้ งผ่ำนกำรทดสอบแล้ว สถำนที่ผลิต ขบวนกำรกำรผลิต จะต้องถูก
ตรวจสอบด้วย
ซึ่ งจุดประสงค์ของกำรตรวจสอบ เพื่อตรวจระบบกำรควบคุมคุณภำพ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
1. กำรตรวจรับวัตถุดิบ ->กำรจัดเก็บวัตถุดิบ->ขั้นตอนกำรผลิต->กำรควบคุมกำรผลิต->
กำรตรวจคุณภำพในขบวนกำรผลิต->กำรตรวจคุณภำพก่อนกำรส่ งมอบ->กำรบรรจุภณ
ั ฑ์
2. กำรอบรมบุคลำกร
3. กำรควบคุมเครื่ องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในขบวนกำรผลิต
โดยทัว่ ไป โรงงำนผลิตที่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน ISO 9000 อย่ำงเคร่ งครัดจะสำมำรถผ่ำน
ขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนโดยเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ
ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรั บผู้ผลิตในประเทศ
1. ขออนุญำตผลิตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม
2. จัดเตรี ยมตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบ (สมอ จะกำหนด ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบ)
3. เมื่อตัวอย่ำงผ่ำนกำรทดสอบ ให้จดั เตรี ยมกำรตรวจโรงงำนครั้งแรก
4. เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนครั้งแรกเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญำติให้ทำกำร
ผลิตและใช้ตรำ ม.อ.ก บนผลิตภัณฑ์
5. ใบอนุญำตกำรผลิตจะมีผลตลอดไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆในเนื้อหำ
มำตรฐำนนั้นๆ และเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะแจ้งให้ผผู ้ ลิตทรำบล่วงหน้ำ
6. เจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เริ่ มจำกปี ถัดไป ปี ละครั้ง
7. ผูผ้ ลิตต้องรับผิดชอบใน ค่ำใช้จ่ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำติกำรผลิต ค่ำเดินทำง
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตครั้งแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปี ถัดไป
8. ผูผ้ ลิตมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบในทำงกฎหมำย ในสิ นค้ำนั้นๆ
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ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรั บ ผู้นาเข้ า จากต่ างประเทศ (Importer)
1. ขออนุญำตนำเข้ำจำกกระทรวงอุตสำหกรรม
2. จัดเตรี ยมตัวอย่ำงเพื่อกำรทดสอบ(สมอ จะกำหนด ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบ)
3. เมื่อตัวอย่ำงผ่ำนกำรทดสอบ ให้จดั เตรี ยมกำรตรวจโรงงำนครั้งแรก
4. เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจโรงงำนครั้งแรกเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญำตให้ใช้ตรำ
ม.อ.ก บนผลิตภัณฑ์ และนำเข้ำได้
5. ใบอนุญำตนำเข้ำจะมีผลตลอดไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆในเนื้อหำมำตรฐำน
นั้นๆ และเจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะแจ้งให้ผนู ้ ำเข้ำทรำบล่วงหน้ำ
6. เจ้ำหน้ำที่ ส.ม.อ จะมีกำรตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิต เริ่ มจำกปี ถัดไป ปี ละครั้ง
7. ผูน้ ำเข้ำต้องรับผิดชอบใน ค่ำใช้จ่ำยใด ๆเช่น กำรทดสอบ ใบอนุญำตนำเข้ำ ค่ำเดินทำง
ค่ำตรวจโรงงำนผลิตครั้งแรก ค่ำตรวจติดตำมผลโรงงำนผลิตในปี ถัดไป
8. ผูน้ ำเข้ำมีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบในทำงกฎหมำย ในสิ นค้ำนั้นๆ
ซึ่ งก่อนกำรค้นหำตำแหน่งสิ นค้ำจะต้องทำกำรกรอกข้อมูลของสิ นค้ำลงในระบบเสี ยก่อน
โดยข้อมู ล ของสิ นค้ำ นั้น จะกล่ ำ วถึ ง ลัก ษณะของสิ น ค้ำ ประเภทของสิ นค้ำ จ ำนวนของสิ นค้ำ
รำยละเอียดของสิ นค้ำ รวมถึงรู ปภำพของสิ นค้ำ โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ PO

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่ำงโปรแกรมกำรตรวจสิ นค้ำ และกำรคีย ์ PO
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กระบวนการขาย
เพื่อให้กำรขำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ พนักงำนขำยต้องเข้ำใจในกระบวนกำรขำย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1. แสวงหำลูกค้ำ (Prospect for customers)
2. วำงแผนวิธีกำรเข้ำหำลูกค้ำ (Plan the approach)
3. เสนอกำรขำย และ/หรื อ กำรสำธิต (Make the presentation and/or demonstration)
4. แก้ไขข้อโต้แย้ง (Handle objections)
5. ปิ ดกำรขำย (Close the sale)
6. ติดตำมผลกำรขำย (Follow-up)

รู ปที่ 2.2 กระบวนกำรขำย
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1. แสวงหาลูกค้ า
ขั้นตอนกำรแสวงหำลูกค้ำเป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรขำย เป็ นขั้นตอนในกำร
พิจำรณำโอกำสหรื อช่องทำงสำหรับกำรขำยสิ นค้ำ มีวธิ ี กำรหลำยวิธีในกำรที่พนักงำนขำยจะ
สำมำรถตรวจสอบหำช่องทำงหรื อโอกำส เช่น
 หำข้อมูลลูกค้ำใหม่จำกลูกค้ำปั จจุบนั ของบริ ษทั โดยกำรที่พนักงำนขำยอำจถำมจำกลูกค้ำ
เก่ำหรื อลูกค้ำปั จจุบนั ให้แนะนำชื่อและที่อยูข่ องลูกค้ำรำยอื่นที่มีควำมสนใจหรื ออำจ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
 ค้นหำข้อมูลจำกวำรสำรในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สิ่ งพิมพ์ทำงกำรค้ำ กำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ เช่น
สมุดโทรศัพท์ หนังสื อพิมพ์ทำงธุ รกิจ เป็ นต้น
 รำยชื่อของสมำชิกสมำคมวิชำชีพต่ำง ๆ หรื อสมำคมทำงธุ รกิจต่ำง ๆ เช่น สมำคมกำรตลำด
แห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำ เป็ นต้น
 ข้อมูลของลูกค้ำที่ส่งมำเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวสิ นค้ำหรื อบริ กำรของบริ ษทั หรื อลูกค้ำที่
โทรศัพท์เข้ำมำเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ไม่ใช่ลูกค้ำทุกรำยที่แสวงหำจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้นที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็ น
ลูกค้ำของบริ ษทั ดังนั้นพนักงำนขำยจะต้องคัดเลือกลูกค้ำที่คำดหวังว่ำจะเป็ นลูกค้ำในอนำคตก่อนที่
จะดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปโดยลูกค้ำที่คำดหวังควรมีควำมสำมำรถและมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อ โดยอำจพิจำรณำจำกควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน ปริ มำณกำรใช้สินค้ำของธุ รกิจ สถำนที่ต้ งั เป็ นต้น
ดังนั้นพนักงำนขำยไม่ควรจะเสี ยเวลำที่จะใช้ควำมพยำยำมในกำรขำยแก่ลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงหรื อไม่
มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจซื้ อ
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โดยสรุ ปขั้นตอนในกำรแสวงหำลูกค้ำที่คำดหวังดังนี้
1. ผู้ตัดสิ นใจซื้อ มีความต้ องการสิ นค้ า
จำกัดควำมลูกค้ำคำดหวัง ต้องกำหนดคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังหรื อลูกค้ำที่เป็ นไปได้
เช่น มีอำนำจซื้ อ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ มีควำมต้องกำรสิ นค้ำ เป็ นต้น
2. จากแหล่ งข้ อมูลต่ าง ๆ
ค้นหำลูกค้ำคำดหวัง เมื่อกำหนดคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังแล้วก็ทำกำรค้นหำลูกค้ำ
คำดหวังจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
3. หำรำยละเอียดและกำหนดคุณสมบัติเฉพำะ พนักงำนขำยต้องทำกำรค้นหำข้อมูลของลูกค้ำ
คำดหวังแต่ละรำยให้ละเอียดและมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ เพื่อเป็ นกำรกลัน่ กรองลูกค้ำ
4. ในกำรเข้ำหำลูกค้ำแต่ละรำยเพื่อจะเลือกวิธีเสนอขำยที่เหมำะสมและเป็ นไปได้มำกที่สุด
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของลูกค้ำคำดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขำย เป็ นกำรวำงแผนกล
ยุทธ์
2. วางแผนวิธีการเข้ าหาลูกค้ า
ขั้นตอนต่อไปคือกำรเข้ำหำลูกค้ำที่คำดหวัง ซึ่ งปั ญหำสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้คือกำรหำผูท้ ี่
มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นไปได้ยำกที่จะรู ้ พนักงำนขำยอำจหำข้อมูลของลูกค้ำในเบื้องต้น
ก่อน ศึกษำว่ำลูกค้ำที่คำดหวังมีควำมต้องกำรอะไรบ้ำง โดยที่จะต้องทำกำรศึกษำทั้งตัวบริ ษทั และ
ตัวลูกค้ำที่จะติดต่อ และตั้งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรเข้ำหำลูกค้ำ จำกนั้นต้องทำกำรนัดหมำยกับ
ลูกค้ำโดยต้องกำหนดเวลำและสถำนที่ที่ชดั เจนในกำรเตรี ยมตัวก่อนเข้ำหำลูกค้ำพนักงำนขำยควร
แต่งกำยให้สุภำพเหมำะสมกับสถำนที่ที่เข้ำพบ และเตรี ยมเอกสำรและข้อมูลให้ครบถ้วน
ในขั้นตอนกำรเข้ำพบลูกค้ำ พนักงำนขำยควรเริ่ มจำกกำรแนะนำตัวให้ลูกค้ำทรำบว่ำเป็ น
ใคร มำจำกไหนโดยอำจให้นำมบัตรหรื อของที่ระลึกที่มีชื่อบริ ษทั ของผูข้ ำยเช่น ดินสอ ปำกกำ
ปฏิทิน หรื อตัวอย่ำงสิ นค้ำ เป็ นต้นพนักงำนขำยอำจอ้ำงอิงชื่อของลูกค้ำเก่ำหรื อลูกค้ำปั จจุบนั ที่
แนะนำมำ และแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำหำที่ชดั เจนทั้งนี้ตอ้ งไม่ลืมว่ำเวลำของลูกค้ำและเวลำ
ของพนักงำนขำยเป็ นสิ่ งที่มีค่ำจึงไม่ควรยืดเยื้อ
ประโยชน์ของกำรที่พนักงำนขำยได้วำงแผนกำรก่อนเข้ำหำลูกค้ำ ได้แก่
 ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกค้ำที่คำดหวังเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบควำมเป็ นไปได้ของกำรเป็ นลูกค้ำที่
แท้จริ ง เพื่อประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย
 ลูกค้ำคำดหวังเกิดควำมประทับใจต่อพนักงำนขำยที่รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั และควำมสำเร็ จ
ในอดีตของลูกค้ำคำดหวัง
 พนักงำนขำยสำมำรถเตรี ยมกำรแก้ไขปั ญหำที่อำจต้องเผชิ ญไว้ได้ล่วงหน้ำ
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3. เสนอการขาย และ/หรือ การสาธิต
หลังจำกพนักงำนขำยสำมำรถเข้ำถึงผูซ้ ้ื อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของกระบวนกำรขำยคือกำร
เสนอกำรขำย และ/หรื อ กำรสำธิ ต วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือกำรบอกหรื อแสดงให้ลูกค้ำ
คำดหวังทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ของผูข้ ำยสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงไร นัน่ คือ
พนักงำนขำยต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้ำจะได้รับจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ำย เช่น ต้นทุน
ที่ลดลง กำรทำงำนที่ง่ำยขึ้น หรื อผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้น เป็ นต้น แล้วพนักงำนขำยจะบอกลูกค้ำให้
ทรำบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์เหล่ำนั้น ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถ
ประสบควำมสำเร็ จในกำรเสนอกำรขำย พนักงำนขำยต้องรู้
 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 วิธีกำรนำเสนอที่ทำให้ลูกค้ำมีควำมสนใจ ตั้งใจ และจูงใจพอที่จะชักจูงให้ลูกค้ำตกลงใจ
ซื้ อ
กำรเสนอขำยอำจเป็ นได้ 3 รู ปแบบ คือ
1. กำรเสนอขำยที่มีลกั ษณะแน่นอน (The canned presentation)
2. กำรเสนอขำยอย่ำงมีแบบแผน (The methodical presentation)
3. กำรเสนอขำยแบบอิสระ (The free-form presentation)
กำรเสนอขำยที่มีลกั ษณะแน่นอน คือ กำรที่พนักงำนขำยจะพูดหรื อแสดงภำพประกอบ
ตำมลำดับที่ตระเตรี ยมมำเพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะครอบคลุมทุกประเด็นที่ตอ้ งกำรนำเสนอให้ลูกค้ำทรำบ
รู ปแบบกำรนำเสนอแบบนี้ เหมำะสำหรับพนักงำนขำยมือใหม่หรื อไม่มีประสบกำรณ์ และมักจะใช้
รู ปแบบกำรนำเสนอแบบนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำไม่สูง หรื อสิ นค้ำที่ขำยตำมบ้ำนหรื อสิ นค้ำ
ที่ขำยทำงโทรศัพท์ รู ปแบบกำรเสนอขำยแบบนี้มีขอ้ เสี ยคือไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้และเป็ นกำรเสนอขำยที่น่ำเบื่อและไม่น่ำสนใจ
กำรเสนอขำยอย่ำงมีแบบแผนเป็ นรู ปแบบที่ลูกค้ำจะได้รับกำรกระตุน้ ให้เกิดควำมสนใจใน
กำรนำเสนอโดยมีรูปแบบที่มีแบบแผน รู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบที่พนักงำนขำยมีควำมยืดหยุน่ ในกำร
นำเสนอกำรขำยแต่ยงั คงหลักกำรที่ต้ งั ไว้ พนักงำนขำยต้องมีควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำและมี กำร
ตอบสนองลูกค้ำดังนั้นพนักงำนขำยต้องรู ้วำ่ เมื่อใดที่จะนำเสนอขั้นต่อไปหรื อย้อนกลับขั้นตอนก่อน
หน้ ำ โดยพิ จ ำรณำจำกกำรตอบสนองของลู ก ค้ำ ดัง นั้น พนัก งำนขำยที่ เ สนอขำยรู ป แบบนี้ จึ ง
จำเป็ นต้องได้รับกำรฝึ กอบรมและมีประสบกำรณ์พอสมควร
กำรเสนอขำยแบบอิ ส ระ รู ป แบบนี้ จะไม่ มี ก ำรก ำหนดขั้น ตอนหรื อ วิ ธี ก ำรไว้ชัด เจน
พนักงำนขำยจะปรับเปลี่ ยนรู ปแบบและวิธีกำรตำมควำมเหมำะสมกับลูกค้ำ โดยพนักงำนขำยจะ
พยำยำมค้นหำให้ทรำบถึ งควำมชอบในตัวผลิ ตภัณฑ์ของลู กค้ำ และต้องหำให้ได้ว่ำคุ ณลักษณะ
อะไรของผลิ ตภัณฑ์ที่มีควำมสำคัญกับลูกค้ำ จะเห็ นว่ำกำรเสนอขำยรู ปแบบนี้ ตอ้ งอำศัยพนักงำน
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ขำยที่มีประสบกำรณ์ สูงที่จะสำมำรถควบคุมกำรเสนอขำยรู ปแบบนี้ ได้ กำรฝึ กอบรมพนักงำนขำย
ให้สำมำรถนำเสนอขำยรู ปแบบนี้ จึงทำให้ยำก ต้องอำศัยศิลปะกำรขำยมำกกว่ำศำสตร์ ในกำรขำย
เพรำะไม่มีรูปแบบที่ตำยตัวสำหรับรู ปแบบนี้
4. แก้ไขข้ อโต้ แย้ง
โดยปกติเป็ นไปได้ยำกที่ลูกค้ำจะตกลงใจซื้ อทันทีที่กำรนำเสนอกำรขำยเสร็ จสิ้ น ซึ่ งมักจะ
มีปัญหำข้อสงสัยหรื อโต้แย้งเกี่ยวกับกำรนำเสนอและผลิตภัณฑ์ที่ขำย ดังนั้นพนักงำนขำยต้อง
เตรี ยมกำรอย่ำงดีในกำรตอบสนองข้อโต้แย้งต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น ข้อโต้แย้งอำจเกิดขึ้นได้จำกเหตุ
ผลต่ำง ๆ ดังนี้
1. ไม่เห็นควำมจำเป็ นที่จะต้องซื้ อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
2. ขำดข้อมูลข่ำวสำรที่เพียงพอ
3. มีลกั ษณะชอบโต้แย้งตำมธรรมชำติ
4. ไม่ใช่ลูกค้ำคำดหวังที่แท้จริ ง
5. มีสัญชำติญำณในกำรต่อรอง
6. มีควำมเป็ นปรปั กษ์โดยส่ วนตัว
7. มีควำมผูกพันกับคู่แข่งของบริ ษทั อยู่
ลักษณะของข้อโต้แย้งเป็ นได้หลำยลักษณะเช่น
1. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผูข้ ำย (Source objections) คือ ลูกค้ำมีควำมเป็ นปรปั กษ์กบั ผูข้ ำยหรื อ
พนักงำนขำย
2. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับควำมจำเป็ น (Need objections) เมื่อลูกค้ำคำดหวังปฏิเสธว่ำผลิตภัณฑ์ที่
นำเสนอไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับลูกค้ำ นัน่ อำจหมำยควำมว่ำลูกค้ำไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ดีพอ
3. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product objections) คือ กำรที่ลูกค้ำมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ดงั นั้นพนักงำนขำยควรรับฟังข้อโต้แย้งของลูกค้ำและทำกำรอธิ บำยว่ำผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั สำมำรถที่จะแก้ไขปั ญหำให้ลูกค้ำอย่ำงไร
4. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเวลำ (Timing objections) ลูกค้ำอำจโต้แย้งว่ำยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในตอนนี้ พนักงำนขำยที่ดีตอ้ งสำมำรถสร้ำงควำมรู ้สึกถึงควำมจำเป็ น
ที่ลูกค้ำต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทันที
5. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรำคำ (Price objections) ลูกค้ำอำจโต้แย้งว่ำรำคำสู งเกินไป พนักงำนขำย
ควรเน้นให้ลูกค้ำเห็นถึงคุณภำพและคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ หรื อนำเสนอส่ วนลดเมื่อซื้ อ
ปริ มำณมำก
พนักงำนขำยควรจัดกำรข้อโต้แย้งอย่ำงสุ ภำพและอย่ำงมืออำชีพ ไม่ควรแสดงกำรโต้ตอบที่
รุ นแรงหรื อมีอำรมณ์หงุดหงิดต่อกำรโต้แย้งของลูกค้ำ ควรถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งตอบข้อโต้แย้งทุกข้อ
ของลูกค้ำและเต็มใจที่จะอธิ บำยเพิ่มเติมให้ลูกค้ำหำยสงสัย
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5. ปิ ดการขาย
หลังจำกที่พนักงำนขำยได้ตอบข้อโต้แย้งต่ำงๆ ของลูกค้ำจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือกำรปิ ดกำรขำยซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ลูกค้ำคำดหวังได้ตกลงใจที่จะซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรของบริ ษทั
แล้ว ลูกค้ำคำดหวังบำงรำยอำจไม่ได้บอกโดยตรงว่ำตกลงใจซื้ อ ดังนั้นจึงเป็ นหน้ำที่ของพนักงำน
ขำยที่จะถำมลูกค้ำเมื่อเห็นว่ำลูกค้ำพร้อมที่จะซื้ อแล้ว ในกำรปิ ดกำรขำยอำจทำได้หลำยวิธี ได้แก่
- ให้ลูกค้ำกล่ำวว่ำจะซื้ อสิ นค้ำเอง
 ถำมโดยตรง โดยกำรสอบถำมควำมต้องกำรจำกลูกค้ำคำดหวังว่ำตกลงใจจะซื้ อหรื อไม่
โดยใช้คำพูดที่เหมำะสม
 ถำมทำงอ้อม โดยไม่ถำมโดยตรงว่ำลูกค้ำจะซื้ อหรื อไม่ เช่น ถำมลูกค้ำว่ำต้องกำรจะให้ส่ง
สิ นค้ำเมื่อไร
6. ติดตามผล
หลังจำกปิ ดกำรขำยลงก็มิใช่วำ่ ควำมรับผิดชอบของพนักงำนขำยจะสิ้ นสุ ด สิ่ งสำคัญอีก
อย่ำงหนึ่งคือกำรติดตำมผล พนักงำนขำยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำลูกค้ำได้รับสิ นค้ำตำมกำหนด
หรื อไม่ และลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรใช้ตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ ธุ รกิจไม่ได้คำดหวังจะขำยสิ นค้ำ
เพียงครั้งเดียว ดังนั้นกำรติดตำมผลจึงเป็ นสิ่ งสำคัญเพื่อให้เกิดกำรซื้ อซ้ ำ ดังนั้นหำกลูกค้ำมีควำม
พอใจในกำรบริ กำรของพนักงำนขำยก็จะเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรจำกบริ ษทั อีกต่อไป
กิจกรรมการขาย
กิจกรรมของพนักงำนขำยมีหลำกหลำย กิจกรรมกำรขำยขึ้นอยูก่ บั ตำแหน่งงำนด้ำนกำรขำย
โดยปกติกิจกรรมกำรขำยประกอบด้วย
1. หน้ำที่กำรขำย (Selling function) เช่น วำงแผนกำรนำเสนอกำรขำย นำเสนอกำรขำย ทำ
ยอดขำยให้ได้ตำมเป้ ำ ปิ ดกำรขำย เป็ นต้น
2. งำนด้ำนคำสั่งซื้ อ (Working with order) ได้แก่ กำรออกคำสั่งซื้ อ จัดกำรคำสั่งซื้ อที่สูญหำย
แก้ไขปั ญหำกำรจัดส่ งล่ำช้ำ เป็ นต้น
3. ให้บริ กำรด้ำนผลิตภัณฑ์ (Servicing the product) โดยเฉพำะพนักงำนขำยสิ นค้ำทำงเทคนิค
เช่น เครื่ องจักรอุตสำหกรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำใช้งำนได้ดีฝึกอบรมลูกค้ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสอนขั้นตอนกำรใช้อย่ำง
ปลอดภัย
4. จัดกำรด้ำนข้อมูล (Managing information) กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ กำรรับข้อมูลย้อนกลับ
จำกลูกค้ำ วิเครำะห์ขอ้ มูล แล้วรำยงำนผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้อง
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5. ให้บริ กำรลูกค้ำ (Servicing the account) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำรควบคุมสิ นค้ำคง
คลัง กำรจัดวำงสิ นค้ำบนชั้นวำง จัดกำรด้ำนกำรแสดงสิ นค้ำ ณ จุดขำย เป็ นต้น หน้ำที่
เหล่ำนี้มกั จะทำโดยพนักงำนขำยที่มีลูกค้ำเป็ นร้ำนค้ำปลีก เช่น ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต หรื อร้ำน
ขำยยำ
6. เข้ำร่ วมอภิปรำยและประชุม (Attending conference and meeting) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ
กำรเข้ำร่ วมประชุม สัมมนำ นิทรรศกำรงำนแสดงสิ นค้ำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำรฝึ กอบรมและกำรสรรหำ (Training and Recruiting) พนักงำนขำยที่มีควำมก้ำวหน้ำใน
ระดับที่สูงขึ้นในสำยอำชีพกำรขำย อำจต้องเกี่ยวข้องกับกำรฝึ กอบรม
พนักงำนขำยใหม่ อำจจำเป็ นต้องเดินทำงไปกับพนักงำนใหม่เพื่อสอนงำนขำย
8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertaining) ในงำนกำรขำย พนักงำนขำยอำจจำเป็ นต้องพำลูกค้ำไป
เลี้ยงอำหำรหรื อทำกิจกรรมบันเทิงด้ำนต่ำง ๆ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงำนกำรขำย
9. กำรเดินทำง (Travelling) ระยะทำงและควำมถี่ในกำรเดินทำงของพนักงำนขำยขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะงำนขำยแต่มกั จะไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงได้
ซึ่ งทำงบริ ษทั นัน่ จะเน้นกำรนำเข้ำสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภำพ และรำคำที่
ถูก เพื่อนำมำจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยสิ นค้ำนำเข้ำมำจะสัง่ ตำมควำมนิยมและตำมฤดูกำล
เช่น ปื นฉี ดน้ ำ จะมีกำรน้ ำเข้ำมำให้ทนั เทศกำลสงกรำนต์ , สระน้ ำแบบเป่ ำลม จะมีกำรนำเข้ำมำ
ช่วงหน้ำร้อนของประเทศไทย เป็ นต้น
กำรนำเข้ำสิ นค้ำของบริ ษทั จะให้ให้ ชิปปิ้ ง เป็ นผูด้ ูแลทั้งหมด ซึ่ง ชิปปิ้ ง คือ อำชีพตัวแทน
ออกของ คนไทยส่ วนใหญ่จะเขียนชิปปิ้ งเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ Shipping แต่จริ ง ๆ แล้วคำนี้แปลว่ำ
ขนส่ งสิ นค้ำ ดังนั้นเวลำที่เขียนบอกคู่คำ้ ต่ำงประเทศควรจะใช้คำว่ำ Customs Broker แบ่งส่ วนกำร
ทำงำนเป็ น 3 ส่ วน ซึ่ ง 3 ส่ วนนี้สำมำรถใช้เป็ นพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรื่ องเทอมขนส่ งได้ดว้ ย จำไว้
ใช้ได้เลย
1. ส่ วนที่อยูภ่ ำยในประเทศผูส้ ่ งออก
2. ส่ วนที่อยูร่ ะหว่ำงประเทศ
3. ส่ วนที่อยูใ่ นประเทศผูน้ ำเข้ำ
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รู ปที่ 2.3 ขั้นตอนกำรขนส่ ง
หน้ำที่ของชิปปิ้ งจะอยูใ่ นข้อ 1 หรื อ 3 ส่ วนข้อ 2 จะเป็ นหน้ำที่ของ “เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์
(Freight Forwarder)” แม้บำงทีคุณจะให้ชิปปิ้ งจัดกำรข้อ 2 ให้ดว้ ยก็ตำม ชิปปิ้ งก็จะให้แผนกเฟรท
ทำ หรื อถ้ำไม่มีแผนกเฟรทพี่ชิปปิ้ งก็จะใช้ซบั คอนแทคครับ
แนะนำให้อ่ำน: 6 ข้อที่ชิปปิ้ งของคุณควรมีให้ครบ
รำยกำรเอกสำรที่ ชิปปิ้ ง ต้องใช้สำหรับกำรนำเข้ำ
- Commercial Invoice
- Packing List
- B/L (Bill of lading)
- D/O (Delivery Order)
เอกสำรประกอบเพิ่มเติมในกรณี ต่ำง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet), อย.
(อำหำรและยำ), สมอ.(มำตรฐำนอุตสำหกรรม), C/O Form (เอกสำรยืนยันถิ่นกำเนิ ด) เป็ นต้น
ทีม่ า : http://www.sticargo.com/shipping วันทีส่ ื บค้ น : 23 ธันวาคม 2559
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เอกสารทีค่ วรจัดเตรียมในการนาเข้ าสิ นค้ า
(2.1) สำหรับพิธีกำรชำระอำกร พิธีกำรวำงประกัน พิธีกำรขนถ่ำยข้ำงลำ พิธีกำร
คลังสิ นค้ำ ทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร ต้องมีเอกสำรประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (กศก. 99/1) พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ เว้นแต่กรณี ที่กรม
ศุลกำกรกำหนดให้มีกำรจัดทำคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับ กำรนำเข้ำอำวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุ
ระเบิด กำรนำเข้ำน้ ำมันเชื้ อเพลิง ที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ำกองทุนน้ ำมัน กรณี ดงั กล่ำวต้องมีสำเนำใบขน
สิ นค้ำขำเข้ำ 2 ฉบับ
(2) ใบตรำส่ งสิ นค้ำ (Bill of Lading or Air Waybill)
(3) บัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice)
(4) แบบธุ รกิจต่ำงประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณี มูลค่ำของนำเข้ำเกิน
กว่ำ 500,000 บำท
(5) แบบแสดงรำยละเอียดรำคำศุลกำกร (กศก. 170)
(6) ใบสั่งปล่อยสิ นค้ำ (กศก.100/1)
(7) บัญชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
(9) ใบอนุญำตหรื อหนังสื ออนุญำตสำหรับสิ นค้ำควบคุมกำรนำเข้ำ
(10) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสิ นค้ำ (Certificate of Origin) กรณี ขอลดอัตรำอำกร
(11) เอกสำรอื่น ๆ เช่น เอกสำรแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและกำรใช้งำนของสิ นค้ำ แค็ด
ตำล็อก เป็ นต้น
(2.2) พิธีกำรหลำยเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์
หรื อเอกสำรประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำให้ทำใบขนสิ นค้ำหลำยเที่ยวเรื อ
(2.3) พิธีกำรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิตอ้ งเพิ่มสำเนำใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ (กศก.99/1)
อีก 1 ฉบับ
(2.4) พิธีกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนต้องเพิ่มหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อนอำกรจำก
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
(2.5) พิธีกำรคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป ต้องเพิม่ เอกสำรดังนี้ คือ
(1) คำขออนุ ญำตนำของเข้ำคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป (แบบที่ 369)
(2) คำขออนุ ญำตนำของเข้ำคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนทัว่ ไป ตำมแบบที่กรมศุลกำกรกำหนด
(2.6) พิธีกำรคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ กรณี นำเข้ำโดยผูอ้ ื่นที่มิใช่ผรู ้ ับ
อนุญำตจัดตั้งคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ ต้องเพิ่ม คำขออนุญำตนำของเข้ำ
คลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้ำ
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(2.7) พิธีกำรสิ นค้ำส่ งกลับ (RE-EXPORT)
กรณี อยูใ่ นอำรักขำของศุลกำกร ต้องเพิ่มเอกสำรดังนี้ คือ
(1) คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสิ นค้ำส่ งกลับ (RE-EXPORT) ชำระอำกร 1 ใน 10
(2) ใบขนสิ นค้ำขำออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสำรประกอบ
(2.8) พิธีกำรนำของออกจำกเขตอุตสำหกรรมส่ งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสำรดังนี้ คือ
(1) แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นวัตถุดิบ
(2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้ำนำเข้ำเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์เครื่ องมือ
และ เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้ำดังกล่ำวที่จำเป็ นต้องใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำหรื อกำรค้ำ
เพื่อส่ งออก
ทีม่ า :http://search.customs.go.th:8090/Formality/ImportFormalities.jsp วันทีส่ ืบค้ น : 23 ธันวาคม 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนาเข้ าสิ นค้ า
(1) ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีรำคำสิ นค้ำ (Invoice) ทุกรำยกำรเข้ำสู่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่ำน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชี
รำคำสิ นค้ำให้เป็ นข้อมูลใบขนสิ นค้ำโดยอัตโนมัติ และให้ผนู ้ ำเข้ำหรื อตัวแทนส่ งเฉพำะข้อมูลใบ
ขนสิ นค้ำมำยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร
(2) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสิ นค้ำที่ส่งเข้ำ
มำ เช่น ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ำของเข้ำ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี พิกดั อัตรำศุลกำกร รำคำ เป็ นต้น ถ้ำพบว่ำ
ข้อมูลใบขนสิ นค้ำขำเข้ำที่ส่งมำไม่ถูกต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรจะแจ้งกลับไปยังผู ้
นำเข้ำหรื อตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
(3) เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกำกรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้ำที่ส่งมำถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมศุลกำกร
กำหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้ำขำเข้ำในขั้นตอนกำรตรวจสอบพิธีกำรเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
แล้วแจ้งกลับไปยังผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้ำ
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Green Line) สำหรับใบขนสิ นค้ำ
ประเภทนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะสั่งกำรตรวจ หลังจำกนั้น ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนสำมำรถนำใบขน
สิ นค้ำขำเข้ำไปชำระค่ำภำษีอำกรและรับกำรตรวจปล่อยสิ นค้ำได้
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Red Line) สำหรับใบขนสิ นค้ำ
ประเภทนี้ ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนต้องนำใบขนสิ นค้ำไปติดต่อกับหน่วยงำนประเมินอำกรของท่ำที่นำ
ของเข้ำ
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(4) ผูน้ ำเข้ำหรื อตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชี รำคำสิ นค้ำตำมวรรคแรกในรู ปของ
สื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อใช้สำหรับกำรตรวจสอบใบขนสิ นค้ำหลังกำร
ตรวจปล่อย โดยให้สำมำรถจัดพิมพ์เป็ นรำยงำนเมื่อกรมศุลกำกรร้องขอ ดังนี้
(4.1) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM
(4.2) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM
(4.3) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST

4. แผนผังแสดงขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ า

รู ปที่ 2.4 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
รู ปที่ 2.4 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรนำเข้ำสิ นค้ำ
ทีม่ า : https://www.google.co.th/search?q=4 วันทีส่ ื บค้ น : 23 ธันวาคม 2559
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5. สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
กรณี ผนู ้ ำเข้ำมีปัญหำหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรนำเข้ำสิ นค้ำ สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้ จำกสำนักงำนศุลกำกร หรื อด่ำนศุลกำกรที่นำเข้ำทุกแห่ง ในวันและเวลำรำชกำร
สิ นค้ าทีม่ ีมาตรการการนาเข้ า (ควบคุม)
- ของต้องห้ำม (PROHIBITED GOODS)
- ของต้องกำกัด (RESTRICTED GOODS)
ของต้องห้ำม (PROHIBITED GOODS) หมำยถึงของที่มีกฎหมำยกำหนดห้ำมนำเข้ำมำ
หรื อส่ งออกไปนอกรำชอำณำจักรโดยเด็ดขำด และในบำงกรณี หำ้ มกำรส่ งผ่ำนด้วย ผูใ้ ดนำสิ นค้ำ
ต้องห้ำมเข้ำมำหรื อส่ งออกไปนอกรำชอำณำจักรจะมีควำมผิดต้องรับโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นควำมผิดตำมมำตรำ 27 และ 27 ทวิ ของกฎหมำยศุลกำกรด้วย
ตัวอย่างสิ นค้ าต้ องห้ ามในการนาเข้ า-ส่ งออก
1. วัตถุลำมก กำรนำเข้ำและส่ งออกวัตถุลำมก ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบหนังสื อ ภำพเขียน
ภำพพิมพ์ ภำพระบำยสี สิ่ งที่พิมพ์ข้ ึน รู ปภำพ ภำพโฆษณำ เครื่ องหมำยรู ปถ่ำย และภำพยนตร์ ลำมก
วัตถุลำมกอื่น ๆ
2. สิ นค้ำที่มีตรำหรื อลวดลำยเป็ นรู ปธงชำติ
3. ยำเสพติดให้โทษ
4. เงินตรำ พันธบัตรใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็ นของปลอมหรื อแปลงเหรี ยญ
กษำปณ์ที่ทำให้น้ ำหนักลดลงโดยทุจริ ตดวงตรำแผ่นดิน รอยตรำแผ่นดินหรื อพระปรมำภิไธย ดวง
ตรำหรื อรอยตรำทำงรำชกำรอันเป็ นของปลอม
5. สิ นค้ำละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่นแถบบันทึกเสี ยง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสี ยง (คอมแพคดิสก์)
แถบบันทึกภำพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสื อ หรื อสิ นค้ำอื่นใดที่ทำซ้ ำหรื อดัดแปลง
งำนอันมีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
6. สิ นค้ำปลอมแปลงหรื อเลียนแบบเครื่ องหมำยกำรค้ำ
7. ของที่มีกำรแสดงถิ่นกำเนิ ดเป็ นเท็จ ตำมพระรำชบัญญัติหำ้ มนำของที่มีกำรแสดงถิ่น
กำเนิดเป็ นเท็จเข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2481
ตัวอย่างสิ นค้ าห้ ามนาเข้ า ของกระทรวงพาณิชย์
- เครื่ องเล่นเกม
- ตูเ้ ย็นที่มีกำรใช้สำรซีเอฟซี
- เครื่ องยนต์ ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยำนยนต์
- ยำงรถใช้แล้ว

21
- ไม้สักซุงและไม้สักแปรรู ปทุกประเภทตำมแนวชำยแดนจังหวัดตำก
- ภำชนะเซรำมิกและภำชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอำหำร
ของต้องกำกัด (RESTRICTED GOODS) หมำยถึ งสิ นค้ำที่มีกฎหมำยกำหนดว่ำหำกจะมี
กำรนำเข้ำส่ งออกหรื อผ่ำนรำชอำณำจักรจะต้องได้รับอนุ ญำตหรื อปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตำมที่กำหนด
ไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ เช่นต้องมีใบอนุญำตกำรนำเข้ำและส่ งออก ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศอันเกี่ยวกับ
ฉลำกหรื อใบรับรองกำรวิเครำะห์ หรื อเอกสำรกำกับยำ เป็ นต้น ผูใ้ ดนำของต้องกำกัดเข้ำมำ หรื อ
ส่ งออก หรื อส่ งผ่ำนรำชอำณำจักรโดยมิ ได้รับอนุ ญำตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้ให้
ครบถ้วน จะมีควำมผิดตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยนั้นๆ และเป็ นควำมผิดตำมมำตรำ 27 และ 27ทวิ
ของพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469กระทรวงพำณิ ชย์ได้กำหนดสิ นค้ำที่มีมำตรกำรนำเข้ำ ซึ่ ง
ต้องขอรับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ มีอยูท่ ้ งั สิ้ นประมำณ 50 ชนิด ที่จะต้องขอ
อนุ ญำตนำเข้ำจำกกระทรวงพำณิ ชย์ ซึ่ งอำจจะเปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศของกระทรวงพำณิ ชย์
กำรน ำเข้ ำ ยำจะต้ อ งขอใบอนุ ญำตจำกองค์ ก ำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุ ข
กำรนำเข้ำหรื อส่ งออกโบรำณวัตถุหรื อวัตถุของงำนศิลปะไม่วำ่ จะจดทะเบียนแล้วหรื อไม่ก็
ตำม จะต้องได้รับอนุญำตจำกกรมศิลปำกรกำรนำเข้ำอำวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่ งเทียมอำวุธปื น จะต้องได้รับกำรอนุ ญำตจำกกระทรวงมหำดไทย ส่ วนอำวุธชนิ ดอื่น ๆ
เช่น เครื่ องช็อตไฟฟ้ ำ จำเป็ นที่จะต้องแจ้งก่อนนำเข้ำ พระรำชบัญญัติเครื่ องสำอำงได้กำหนดให้ผนู ้ ำ
เข้ำเครื่ องสำอำงควบคุมทำกำรแจ้งชื่ อและที่ต้ งั ของสำนักงำน สถำนที่ผลิตหรื อจัดเก็บเครื่ องสำอำง
รวมทั้งประเภทหรื อชนิ ดของเครื่ องสำอำง และส่ วนประกอบที่สำคัญ กับกระทรวงสำธำรณสุ ข
กำรนำเข้ำสัตว์ป่ำ พืช ปลำและสัตว์น้ ำอื่น ๆ ต้องได้รับอนุ ญำตจำกกรมอุ ทยำนแห่ งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช หรื อกรมวิชำกำรเกษตร หรื อกรมประมงเป็ นกรณี ๆ ไปกรมศุลกำกรมีหน้ำที่ป้องกัน
กำรนำเข้ำ หรื อส่ งออก หรื อส่ งผ่ำนสิ นค้ำต้องห้ำม ส่ วนสิ นค้ำต้องกำกัด กรมศุลกำกรมีหน้ำที่ตอ้ ง
ตรวจสอบว่ำ กำรนำเข้ำ หรื อส่ ง ออกหรื อส่ ง ผ่ำนแดนได้รับอนุ ญำตและปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ที่
บัญญัติไ ว้ค รบถ้วนหรื อไม่ ส ำหรั บบัญชี รำยชื่ อสิ นค้ำ ต้องห้ำมต้องก ำกัดสำมำรถตรวจสอบได้
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตนำเข้ำ เช่น กระทรวงพำณิ ชย์ กระทรวงอุสำหกรรม
กระทรวงสำธำรณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น
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สิ ทธิพเิ ศษตามความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ
เพื่อกำรลดหย่อนอำกรหรื อยกเว้นอำกรขำเข้ำกระทรวงกำรคลังกำหนดให้ลดหรื อยกเว้น
อัตรำอำกรสำหรับของนำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของข้อตกลงทัว่ ไปว่ำด้วยพิกดั
อัตรำศุลกำกรและกำรค้ำ (GATT) หรื อจำกประเทศอื่นที่ได้ทำควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศทั้งแบบทวิภำคีหรื อพหุ ภำคีกบั ประเทศไทยโดยผูน้ ำของเข้ำต้องแสดงหลักฐำนรับรอง
แหล่งกำเนิดสิ นค้ำและปฏิบตั ิตำมระเบียบพิธีกำรที่กรมศุลกำกรกำหนด กำรให้สิทธิพิเศษทำง
ศุลกำกรตำมควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปกำรลดอัตรำอำกรให้แก่
กัน มีดงั ต่อไปนี้
กำรลดอัตรำอำกรศุลกำกรสำหรับผลิตภัณฑ์ตำมควำมตกลงพื้นฐำนว่ำด้วยโครงกำรร่ วม
ลงทุนทำงอุตสำหกรรมของอำเซียน (The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Venture
(AIJV)เอกสำรที่ผนู ้ ำของเข้ำต้องแสดงเพิม่ เติมจำกกำรนำเข้ำตำมปกติสำหรับของที่ได้รับกำรลด
อัตรำอำกร
1. ใบรับรองเมืองกำเนิดสิ นค้ำ (Certificate Of Origin) ซึ่ งจะต้องออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐบำลประเทศภำคีอำเซี ยนที่ส่งของออก และต้องประทับตรำ “AIJV” SCHEME กำกับมำด้วย
2. สำเนำใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate Of Eligibility) ที่บริ ษทั ที่ทำกำรผลิตผลิตภัณฑ์
นั้นไดประทับตรำและลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของสำเนำกำรลดอัตรำอำกรสำหรับของที่
นำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษภำยใต้ควำมตกลงที่วำ่ ด้วยกำรให้สิทธิ พิเศษ
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำ (The Global Syatem Of Trade Preferences Among
Dedeloping Countries-GSTP) ผูน้ ำเข้ำที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษในกำรลดอัตรำอำกรศุลกำกร
ตำมโครงกำร GSTP ต้องแสดง
หลักฐำนรับรองแหล่งกำเนิ ดสิ นค้ำ (Certificate Of Origin) และสำเนำ 1 ฉบับ พร้อมกับ
กำรยืน่ ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำขณะผ่ำนพิธีกำรเพื่อขอลดอัตรำอำกรกำรลดและยกเว้นอำกรภำยใต้ควำม
ตกลงว่ำ ด้วยกำรใช้ม ำตรกำรก ำหนดอัต รำอำกรร่ ว มเพื่ อ จัด ตั้ง เขตกำรค้ำ เสรี อำเซี ย น (AFTA)
ผูน้ ำเข้ำที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ พิเศษในกำรลดอัตรำอำกรภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรใช้มำตรกำร
กำหนดอัตรำอำกรร่ วมเพื่อจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรี อำเซี ยน (AFTA) ต้องแสดงหลักฐำนใบรับรองเมือง
กำเนิดสิ นค้ำ (Form D) พร้อมกับกำรยืน่ ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำกำรยกเว้นและลดอำกรสำหรับของนำเข้ำ
ที่มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของควำมตกลงจัดตั้งองค์กำรค้ำโลก กระทรวงกำรคลังได้
ประกำศยกเว้นอำกรและลดอัตรำอำกรสำหรับของนำเข้ำที่มีแหล่งกำเนิ ดจำกประเทศที่เป็ นภำคีของ
ควำมตกลงจัดตั้งองค์กำรค้ำโลก ให้ผนู ้ ำเข้ำยืน่ ใบรับรองเมืองกำเนิดสิ นค้ำ
ที่มา : http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detaildft-service-data-privilege/ArticleId/5051/-GSTP วันทีส่ ืบค้ น 23 ธันวาคม 2559
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

: บริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด
: 1025-7 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กทม 10100
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2222-5139
หมายเลขโทรสาร : 0-2224-9719

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด

24

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ชั้นนาของประเทศไทย ในการดาเนิ นธุ รกิจนาเข้า และจัดจาหน่ายของเล่นพลาสติก
ทัว่ ไป และรวมถึงของเล่นที่มีลิขสิ ทธิ์ มีการนาข้ามาจากต่างประเทศ ส่ วนใหญ่ได้มีการนาเข้ามาจาก
ประเทศจี น ไต้หวัน และฮ่ องกง และนามาจัดจาหน่ า ยในประเทศไทย โดยได้มี ก ารเจาะตลาด
กลุ่มเป้ าหมายไปยัง ห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ และรวมถึงตลาดต่าง ๆทัว่ ประเทศ
ให้บ ริ ก ารขนส่ ง สิ นค้า ทั้ง ทางอากาศและทางบก โดยใส่ ใ จถึ ง การอานวยความสะดวก
รวดเร็ ว และรวมถึงดูแลสิ นค้าด้วยความปลอดภัย และตลอดจนการให้บริ การที่มีคุณภาพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญมีการบริ หารงานธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนมี ค วามโปร่ ง ใสด้ว ยความซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต ตามแนวทางปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล และมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสร้าง
สิ่ งแวดล้อมในการทางาน และได้รับผลตอบที่ของกิ จการอย่างเหมาะสม เพื่อเกิ ดการจูงใจให้กบั
พนักงานได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพ และภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ความสาเร็ จของบริ ษทั
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ผูบ้ ริ หาร
การตลาด
หัวหน้าแผนก
นาเข้า

แผนกขนส่ ง
พนักงาน

เลขานุการ

แผนกบัญชี

หัวหน้าแผนก

หัวหน้าแผนก

พนักงาน

พนักงาน

รู ปที่ 3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นางสาวฐิติยา รอดรังนก ตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานด้านแผนก IMPORT
 นางสาววิยะดา อ่องดา ตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานด้านแผนก IMPORT
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงงานได้รับมอบหมายงานนอก
เหนือจากโครงงาน คือ
- บันทึกข้อมูลการเจรจาของลูกค้า ณ เวลาที่ลูกค้าได้มีการติดต่อสนทนา โดยการจดบันทึก
และนามาบันทึกในโปรแกรม Microsoft Word จากนัน่ ก็ปริ้ นส่ งตามระยะเวลาที่กาหนดลงบันทึก
รายการ PO ตามเอกสารในระบบของบริ ษทั ที่เรี ยกว่าระบบBANGCHANG
- ติดตามเอกสาร เมื่อมีสินค้านาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยบรรจุมากับตูค้ อนเทนเนอร์ ทา
เอกสาร ให้เสร็ จสมบูรณ์ โดยจะนามาตรวจเช็คตามรายการสิ นค้า ว่าสิ นค้ามาครบ หรื อยังไม่ครบ
- ส่ งรายการ แคตตาล็อค ให้แก่ลูกค้าทุก ๆเดือน ส่ งรู ปสิ นค้าโดยเป็ นรายการอัพเดดล่าสุ ด
ให้แก่ SALE ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยจะต้องมีรายละเอียดของราคาเป็ นสิ่ งสาคัญ
- ตรวจสอบเอกสาร Form
E โดยคานวนค่ าเงิ นตราต่า งประเทศว่า ถู กต้องตามที่
ต่างประเทศได้ระบุมาครบถ้วนถ่ายรู ปสิ นค้าที่มาใหม่ในทุก ๆ ครั้ง แล้วนามาทาเป็ นส่ วนที่บริ ษทั
ต้องการ คือ นารู ปที่ถ่ายมาตัดแต่งภาพ แล้วใส่ รหัสสิ นค้า , SIZE , รายละเอียดสิ นค้า
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา คุณวรรณวิภา อัตธีวงค์
3.5.2 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา เจ้าหน้าที่ นาเข้า

รู ปที่ 3.4 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณวรรณวิภา อัตธีวงค์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่นาเข้า
3.5.3 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา คุณณัฐพงศ์ กิจตรงต่อกาล
3.5.4 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา เจ้าหน้าที่นาเข้า

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณณัฐพงศ์ กิจตรงต่อกาล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ นาเข้า
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 23 สิ งหาคม 2556 – 9 ธันวาคม 2556
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-17:00
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
คือ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงาน ศึกษาเอกสารที่สาคัญและ
ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทา
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน
คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรื อไม่ในการจัดทา
3.7.3 ออกแบบระบบงาน
คือ การออกแบบและเรี ยบเรี ยงข้อมูลว่าควรวางข้อมูลอย่างไรเอกสารจะวาง
อย่างไร
3.7.4 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
คือ ร่ างหัวข้อโครงงาน เรี ยงลาดับความสาคัญ
3.7.5 ทดสอบและสรุ ปผล
คือ ปฏิบตั ิงาน และจดข้อมูลของขั้นตอนการทางาน
3.7.6 จัดทาเอกสาร
คือ นาเอกสารข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงตามลาดับของรู ปแบบรายงานที่ถูกต้อง
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางประกอบขั้นการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน

ส.ค.59

1. รวบรวมข้อมูลของรายงาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ออกแบบขั้นตอนการทารายงาน
4. เตรี ยมเอกสารเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการทารายงาน
5. จัดทาเอกสารประกอบรายงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการดาเนินงาน

ต.ค59

พ.ย.59

ธ.ค.59
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3.8 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.1.2 เครื่ อง PRINTER
3.8.1.3 เครื่ อง FAX
3.8.1.4 โทรศัพท์
3.8.1.5 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.2 ซอฟแวร์
3.8.2.1 โปรแกรม BANCHANG (เป็ นโปรแกรมของบริ ษทั )
3.8.2.2 โปรแกรม PHOTOSHOP
3.8.2.3 โปรแกรม MICROSOFT WORD
3.8.2.4 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนนำเข้ำส่ งออก นั้นจ่อรออยูแ่ ล้ว เมื่อเริ่ มต้นซื้ อขำยสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ และไม่วำ่
จะนำเข้ำหรื อส่ งออกอะไรผ่ำนเส้นทำงไหน ก็จะต้องผ่ำนทั้ง 8 ขั้นตอนเหล่ำนี้แน่นอน
เมื่อตกลงซื้ อขำยสิ นค้ำแล้ว ผูข้ ำยก็จะเริ่ มสิ นค้ำก็จะเริ่ มผลิตให้หรื อจัดเตรี ยมสิ นค้ำในโกดัง
ให้พร้อมส่ ง ขั้นตอนหลังจำกสิ นค้ำพร้อมแล้วก็จะมีดงั นี้
4.1 ขั้นตอนนาเข้ าส่ งออก
เริ่ มที่หน้ำโรงงำนผูข้ ำยจุดแรกของกำรขนส่ งย่อมไม่พน้ ผูข้ ำยหรื อผูผ้ ลิตไปได้ ซึ่ งในจุดนี้
ส่ วนใหญ่เรำมักจะเรี ยกมันว่ำ “หน้ำโรงงำน” ในภำษำไทย หรื อ Shipper ในภำษำอังกฤษครับ ทั้งนี้
ที่เรี ยกว่ำโรงงำนก็เพื่อควำมสะดวกในกำรเรี ยก ถึ งแม้มนั จะเป็ นร้ ำนเล็ก ๆ หรื อโกดังเก็บสิ นค้ำก็
ตำม ส่ วน Shipper นั้นจะใช้เวลำคุ ยกับชำวต่ำงชำติเพรำะแปลตรงตัวว่ำผูส้ ่ ง/ผูข้ ำย ก็อนุ มำนกันได้
เลยว่ ำ ที่ จ ะไปรั บ สิ น ค้ำ นั่น แหละ หรื อ ใครจะใช้ ค ำตรงตัว อย่ ำ ง โรงงำน( Factory), โกดัง
(Warehouse) หรื อ ร้ำน Shop ก็ตำมสะดวก ขอให้เข้ำใจตรงกันว่ำไปรับของที่นี่นนั่ แหละ

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนนำเข้ำส่ งออกสิ นค้ำ
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4.2 ขนส่ งในประเทศต้ นทาง
เมื่ อจ่ำยค่ำสิ นค้ำแล้ว ขนของขึ้ นรถบรรทุ กแล้ว ล้อก็หมุ น คงจะปฎิ เสธไม่ได้เลยว่ำกำร
ขนส่ งทำงรถเป็ นกำรขนส่ งหลักไปยังท่ำเรื อ/ท่ำอำกำศยำนต่ำง ๆ หรื อถ้ำจะมี ท่ำกระสวยอวกำศ
ท่ำเรื อดำน้ ำ ก็ตอ้ งใช้กำรขนส่ งทำงรถไปอยู่ดี แล้วจะถ่ำยสิ นค้ำอะไรกันอี กที ก็ว่ำไปจะเรี ยกมัน
ว่ำ Trucking, Pick-up, Inland หรื อ Inland freight
4.3 การทาพิธีการศุลกากรขาออก
ในขั้นตอนนี้ ผขู ้ ำย(Shipper) หรื อตัวแทนขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ(Freight Forwarder)
ที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้ำงไว้จะมีหน้ำที่ในกำรสำแดงสิ นค้ำต่อเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร(Customs House) ว่ำสิ นค้ำ
อะไรจะออกจำกประเทศนั้นนัน่ เอง จุดนี้ภำษำเฟรทเรี ยกว่ำ Outbound Customs Clearance
4.4 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้ นทาง
เมื่อศุลกำกรได้ตรวจปล่อยสิ นค้ำแล้ว สิ นค้ำก็จะได้รับอนุญำตให้เอำขึ้นเรื อหรื อเครื่ องบินที่
จัด เตรี ยมไว้เ พื่ อ ขนส่ ง ออกจำกประเทศผู ้ข ำย ในจุ ด นี้ ภำษำเฟรทเรำจะเรี ยกว่ ำ Port of
Loading(POL)
4.5 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง
ตอนนี้ สินค้ำ ก็ได้เดิ นทำงมำถึ งยังประเทศของผูซ้ ้ื อแล้ว จุ ดนี้ เมื่ อเรื อหรื อเครื่ องบิ นจอด
เทียบท่ำแล้ว สิ นค้ำจะถูกลำเลียงเข้ำโกดังไว้ รอให้ผซู ้ ้ื อหรื อตัวแทนออกของและศุลกำกรมำตรวจ
ปล่อยสิ นค้ำต่อไป ในจุดนี้ภำษำเฟรทเรำจะเรี ยกว่ำ Port of Discharge(POD)
4.6 พิธีการศุลกากรสิ นค้ าขาเข้ า
เจ้ำพนักงำนศุลกำกรจะมำตรวจสิ นค้ำที่ผซู ้ ้ื อนำเข้ำมำว่ำสิ นค้ำที่คุณนำเข้ำมำตรงกับที่ได้
แจ้งกับกรมศุลกำกรไว้หรื อไม่ เสี ยภำษีตรงกับฐำนภำษีที่กรมศุลกำกรกำหนดหรื อไม่ เป็ นสิ นค้ำ
ควบคุมหรื อไม่ ถ้ำไม่มีปัญหำอะไรเมื่อเรี ยบร้อยแล้ว ก็ขนออกจำกท่ำเรื อ/ท่ำอำกำศยำนได้เลย จุดนี้
คือ Inbound Customs Clearance
4.7 ขนส่ งจากท่าเรือ
สิ นค้ำที่ตรวจปล่อยแล้วก็ขนไปยังผูร้ ับ กำรขนส่ งทำงรถในประเทศไทยนั้นมีขอ้ กำหนด
สำหรับรถบรรทุกขนำดใหญ่กว่ำกระบะด้วย จำง่ำย ๆ ว่ำในช่วงจรำจรคับคัง่ ตอนพนักงำนเข้ำงำน
และเลิกงำนคือช่วงที่รถใหญ่หำ้ มวิง่ ในเขตเมือง
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4.8 ผู้ซื้อ
ตอนนี้ ข้ นั ตอนสุ ดท้ำยคื อ ผูซ้ ้ื อ(Consignee) ท ำกำรรับสิ นค้ำ ถื อเป็ นอันเสร็ จสิ้ นภำรกิ จ
ขนส่ งสิ นค้ำ ในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะรับมอบสิ นค้ำ ผูซ้ ้ื อที่ดีควรจะตรวจดูควำมเรี ยบร้ อยของสิ นค้ำ
ก่อนทำกำรรับมอบทุกครั้งด้วย
ผ่ำนไปแล้วทั้ง 8 จุดที่ ควรจะเข้ำใจก่ อนทำกำรนำเข้ำหรื อส่ งออก ในกำรขนส่ งแต่ล ะ
ประเทศก็จะมีเวลำในกำรขนส่ งไม่เท่ำกันแต่ข้ นั ตอนก็จะอยูใ่ น 8 ข้อนี้แน่นอน
ความหมายของแค็ตตาล็อก
ควำมหมำยของแค็ตตำล็อกคือเอกสำรเย็บเล่ม สิ่ งพิมพ์เป็ นเล่ม มักมีสำรบัญ บทนำ เนื้ อหำ
จะเป็ นรำยละเอียดของสิ นค้ำและบทควำมแนะนำโฆษณำต่ำง ๆ สำหรับสิ นค้ำนั้น ๆ
ลักษณะทีส่ าคัญของแค็ตตาล็อก
ลักษณะที่สำคัญของแค็ตตำล็อกก็คือ เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรำยละเอียดของสิ นค้ำมักมีภำพ
สิ นค้ำ มีคำบรรยำยประกอบ จัดแบ่งประเภทสิ นค้ำเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อกำรค้นหำ แค็ตตำล็อก
บำงเล่มบรรจุสินค้ำและบริ กำรเป็ นจำนวนมำก ทำให้หนังสื อมีควำมหนำมำก แค็ตตำล็อกมีผลต่อ
กำรจำหน่ำยสิ นค้ำค่อนข้ำงสู ง กำรจัดทำแค็ตตำล็อกจึงต้องมีกำรเอำใจใส่ ในเรื่ องคุณภำพเป็ นอย่ำง
มำก
รู ปแบบแค็ตตาล็อก
ส่ วนรู ปแบบแค็ตตำล็อก มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคำหรื อไสสันทำกำว มีปกหน้ำ-หลัง
เป็ นกระดำษหนำ ปั จจุบนั อำจจะมีหลำยขนำด ที่นิยมมำกจะเป็ นขนำด A4 เพรำะสะดวกต่อกำร
จัดเก็บ ในกรณี มีสินค้ำจำนวนน้อย อำจจะไม่เย็บเล่ม แต่เป็ นกำรพับเก็บเล่มก็ได้
งำนพิมพ์แค็ตตำล็อกเป็ นงำนที่พิถีพิถนั แคตตำล็อกที่ดีมีคุณภำพช่วยสร้ ำงควำมน่ำเชื่ อถื อ
ให้กบั สิ นค้ำของบริ ษทั ห้ำงร้ำน อีกทั้งทำให้สินค้ำนั้นมีควำมโดดเด่น
กำรออกแบบรู ปเล่มและเนื้ อหำที่ดีของแคตตำล็อกย่อมทำให้สินค้ำนั้น ๆ มีควำมโดดเด่น
และน่ำสนใจยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะทำให้จุดมุ่งหมำยของงำนพิมพ์แค็ตตำล็อกนั้นประสบควำมสำเร็ จ
การทา Catalog สิ นค้ าเพือ่ อัพในเว็บไซต์ และส่ งให้ แก่ ลูกค้ าทัว่ ประเทศ
กำรจัด ท ำแค็ ต ล็ อ กของ บริ ษัท สุ จิ โ รจน์ นั้ น จะท ำทุ ก วัน ที่ 15 ของทุ ก ๆเดื อ น ซึ่ ง
แค็ตตำล็อกนั้นจะถูกส่ งมำจำกต่ำงประเทศ แล้วทำงบริ ษทั จะทำกำรคัดเลือกส่ งให้แก่แผนก SALE
เพื่อนำไปนำเสนอให้ลูกค้ำ ซึ่ งก่อนจะนำแค็ตตำล็อกให้กบั ฝ่ ำย SALE จะต้องตรวจดูวำ่ สิ นค้ำเรำมี
ตำมแค็ตตำล็อกหรื อไม่ และรำคำล่ำสุ ดตรงกับแค็ตตำล็อกหรื อไม่
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จุดประสงค์ ในการทา Catalog มีดังต่ อไป
1. เพื่อแสวงหำลูกค้ำเพิ่มเติม
2. เพื่อให้ลูกค้ำได้รับทรำบถึงสิ นค้ำที่มำใหม่
3. เพื่อเป็ นทำงเลือกให้แก่ลูกค้ำเพิ่มขึ้น
4. เพื่อแสวงหำกำไรเพิ่มขึ้น
ตัวอย่ างรู ปของสิ นค้ าทีม่ ีการใส่ รายละเอียดต่ างๆ ตกแต่ งเสร็จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่ำงรู ปของสิ นค้ำ
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ขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ า
ติดต่อกับผูส้ ่งออก
Exporter
บริ ษทั Shipping
ผูน้ ำเข้ำ
Importer

ตรวจสอบสิ นค้ำ
Quality

ตรวจสอบเอกสำร

Invoice

Packing list

SALE

วำงแผนทำงกำรตลำด
Marketing Plan

ขำยส่ง
Wholesale

ขำยปลีก
Retai
Marketing

Marketing

Suppermarket

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนกำรนำเข้ำสิ นค้ำ

B/L
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จากแผนภาพนี้ เป็ นการสรุ ปขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ าจนถึงการส่ งมอบให้ ลูกค้ า
1. ในกำรจะสั่งสิ นค้ำจะต้องทำกำรติดต่อประเทศผูส้ ่ งออนำเข้ำ เพื่อรับ Order
2. ในกำรนำเข้ำทำงบริ ษทั จะให้ บริ ษทั Shipping เป็ นผูท้ ำเอกสำรกำรนำเข้ำ
3. เมื่อสิ นค้ำและเอกสำรมำถึงก็จะเป็ นหน้ำที่ของผูน้ ำเข้ำนั้นคือทำงบริ ษทั
3.1 บริ ษ ทั เป็ นผูน้ ำเข้ำ ทำหน้ำที่ตรวจสอบสิ นค้ำ ว่ำ สิ นมี กำรเสี ยหำยหรื อไม่ตรวจเช็ ค
ทั้งตัวของสิ นค้ำ และบรรจุภณั ฑ์
3.2 ตรวจสอบเอกสำร ว่ำรหัสสิ นค้ำ สี จำนวน ไซต์ ถูกต้องหรื อไม่โดยตรวจจำกตัวสิ นค้ำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง จะมีดงั นี้
3.2.1 INVOICE
3.2.2 Packing List
3.2.3 Bill Of Landing
4. เมื่อตรวจสอบทุกอย่ำงเรี ยบร้อยก็นำส่ งหน้ำที่ให้กบั ทำง Sale
4.1 โดย Sale จะนำสิ นค้ำที่นำเข้ำมำไปทำกำรเสนอให้แก่ลูกค้ำ
4.2 จะทำกำรเจำะกลุ่มเป้ ำหมำย ขำยส่ ง โดยส่ งไปที่ดงั ต่อไปนี้
4.2.1 Marketing
4.2.2 Suppermarket
4.3 และทำกำรเจำะไปที่ ขำยปลีก โดยส่ งไปที่ดงั ต่อไปนี้
4.3.1 Marketing
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เอกสารมีดังนี้
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PACKING LIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ที่อยูข่ อง Shipping
วันที่ออกเอกสำร
เลขที่ INVOICE
ช่องทำงที่อยูข่ องผูน้ ำเข้ำ
ช่องทำงที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
ชื่อของเที่ยวเรื อ
รำยละเอียดของสิ นค้ำ
รำยละเอียดรำคำของสิ นค้ำ
ลำยเซ็นตัวแทนบริ ษทั ผูน้ ำข้ำ
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INVOICE
1. ชื่อ ที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
2. วันที่ออกเอกสำร
3. เลขที่ INVOICE
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผูน้ ำเข้ำ
5. ช่อทำงที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
6. รำยละเอียดเที่ยวเรื อในกำรส่ งออก
7. รำยละเอียดสิ นค้ำ
8. รำคำรวม
9. ลำยเซ็นตัวแทนบริ ษทั ผูน้ ำเข้ำ
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BILL OF LADING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ ที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
ชื่อ ที่อยูข่ องผูน้ ำเข้ำ
ที่อยู่ ของผูน้ ำเข้ำ
เลขที่เที่ยวเรื อ
ท่ำเรื อต้นทำง
สถำนที่ตน้ ทำง
สถำนที่ปลำยทำง
สถำนที่สินค้ำส่ งไปถึงปลำยทำง
รำยละเอียดของสิ นค้ำ
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ในบทควำมชุดนี้จะเป็ นกำรเตรี ยมควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุ รกิจสิ นค้ำนำเข้ำ ตั้งแต่
ขั้นตอนในกำรกำรเตรี ยมเอกสำรเพื่อขอทำธุ รกิจนำเข้ำสิ นค้ำ และส่ วนที่เหลือจะว่ำด้วยวิธีทำงกำร
โอนถ่ำยสิ นค้ำ กำรตรวจสอบสิ นค้ำที่นำเข้ำมำ เรื่ องเกี่ ยวกับภำษีกำรนำเข้ำ ไปจนถึงเรื่ องของกำร
ดำเนิ นกำรติดต่อกับทำงท่ำเรื อ ซึ่ งแม้จะมีข้ นั ตอนจำนวนหนึ่ งแต่ก็มีควำมเป็ นมำตรฐำนที่หำกเรำมี
ควำมเข้ำใจแล้ว ส่ วนที่เหลือก็จะไม่ใช่เรื่ องยำกอีกต่อไป
ธุ รกิจกำรนำเข้ำสิ นค้ำนั้น เป็ นธุ รกิจที่ทำกำรซื้ อขำยสิ นค้ำมำจำกต่ำงประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ น
สิ นค้ำหำยำก หรื อสิ นค้ำที่มีตน้ ทุนรำคำถูกมำขำยในประเทศไทย โดยส่ วนมำกนั้นจะนำเข้ำมำทำง
เรื อจำกประเทศจีน หรื ออำจผ่ำนทำงเครื่ องบิน ซึ่ งสิ นค้ำเหล่ำนี้ มกั จะมำจำกทำงโรงงำนโดยตรง
เพื่อที่จะได้รำคำต้นทุนที่ถูกลงไปอีก
ในปั จจุบนั นั้นมีบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้ำมำกมำยให้เลื อกใช้บริ กำรในกรณี ที่ไม่ตอ้ งกำรพบกับ
ควำมยุง่ ยำกทั้งหลำย ซึ่ งส่ วนมำกก็จะมีรำคำแตกต่ำงกันออกไป ตำมรู ปแบบของกำรขนส่ งเช่น คิด
จำกระยะทำง หรื อคิดจำกน้ ำหนักของสิ นค้ำ ถ้ำจะใช้บริ กำรเหล่ำนี้ ก็ควรเลือกที่เหมำะสมกับสิ นค้ำ
ของเรำ ส่ วนผูท้ ี่สนใจอยำกลองศึกษำดูเองก็มีขอ้ มูลดังนี้
 ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำ
 ใบตรำส่ งสิ นค้ำ
 บัญชีรำคำสิ นค้ำ
 บัญชีรำยละเอียดบรรจุหีบห่อ
 ใบอนุญำตหรื อหนังสื ออนุญำตสำหรับสิ นค้ำควบคุมกำรนำเข้ำ
 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสิ นค้ำ (กรณี ขอลดอัตรำอำกร)
 เอกสำรอื่น ๆ เช่น แค็ดตำล็อก เอกสำรแสดงส่ วนผสม เป็ นต้น
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หลังจำกที่เตรี ยมเอกสำรทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว ก็ต้
องมำดำเนินกำรภำยใต้ระบบกำรนำเข้ำรู ปที่ 4.4 ระบบกำรนำเข้ำแบบอิเล็กทรอนิกทรอนิกผ่ำนทำง
ระบบอินเตอร์ เน็ต
หลังจำกที่เตรี ยมเอกสำรทั้งหมดเรี ยบร้ อยแล้ว ก็ตอ้ งมำดำเนิ นกำรภำยใต้ระบบกำรนำเข้ำ
แบบอิ เล็กทรอนิ กผ่ำนทำงระบบอินเตอร์ เน็ตโดยไม่ตอ้ งยื่นเอกสำรที่ เป็ นกระดำษแต่อย่ำงใด ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปมีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
1. การโอนถ่ าย หรือยืน่ ข้ อมูลใบขนสิ นค้ า
ในขั้นตอนแรกนั้นผูท้ ี่นำสิ นค้ำเข้ำจะต้องบันทึกข้อมูลบัญชี รำคำสิ นค้ำ (Invoice) ของทุกๆ
รำยกำรเข้ำไปในผ่ำนทำงระบบ Service Counter ซึ่ งโปรแกรมนี้ จะแปลงข้อมูลบัญชี รำคำสิ นค้ำให้
เป็ นข้อมูลใบขนสิ นค้ำให้อตั โนมัติ โดยผูน้ ำสิ นค้ำเข้ำนั้นสำมำรถใช้เอกสำรใบขนส่ งสิ นค้ำที่ถูก
แปลงข้อมูลมำนำส่ งทำงกรมศุลกำกรผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ตได้เลย
จำกนั้นเมื่ อกรมศุ ล กำกรได้รับ ข้อมูล เรี ยบร้ อยแล้ว ก็ จะดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อมู ล ใน
เบื้ องต้นในใบขนส่ งสิ นค้ำ เพื่อดู ว่ำ ชื่ อและที่ อยู่ของผูน้ ำเข้ำ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี พิกดั อัตรำ
ศุลกำกร และรำคำของสิ นค้ำนั้นมีควำมถูกต้องหรื อไม่ ถ้ำหำกมีกำรพบว่ำข้อมูลที่เรำกรอกไปนั้นยัง
มีขอ้ ผิดพลำด ทำงกรมศุลกำกรก็จะแจ้งข้อมูลเหล่ ำนั้นกลับมำเพื่อให้เรำได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อ
ส่ งไปให้กบั ทำงกรมศุลกำกรใหม่อีกครั้ง ซึ่ งเมื่อพบว่ำข้อมูลของเรำถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะออก
ใบเลขที่ขนสิ นค้ำขำเข้ำให้กบั เรำ
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2. การตรวจสอบพิสูจน์ ข้อมูลอย่ างละเอียด
ในขั้นตอนนี้จะเป็ นกำรตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กรมศุลกำกรกำหนดไว้อย่ำงละเอียด โดย
จะดูจำกข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เรำได้ยื่นให้กบั กรมศุลกำรกร ซึ่ งในขั้นตอนนี้ สินค้ำ
ของเรำจะถูกแยกเป็ น 2 ประเภทคือ
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Green Line) ซึ่ งถ้ำสิ นค้ำเรำอยูใ่ น
ประเภทนี้ เรำสำมำรถนำใบขนสิ นค้ำขำเข้ำของเรำเข้ำไปชำระภำษีอำกร และวำงประกันที่เกี่ยวข้อง
โดยสำมำรถเลือกชำระได้ที่กรมศุลกำกร ชำระผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อจะชำระที่ธนำคำรก็ได้
ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีกำร (Red Line) ในส่ วนของใบขนสิ นค้ำประเภทนี้
เรำต้องนำใบขนสิ นค้ำไปติดต่อกับหน่วยงำนประเมินอำกรของท่ำที่นำเข้ำสิ นค้ำนั้นๆ
3. การตรวจและการปล่อยสิ นค้ ารอนิกส์ไปที่ท่ำเรื อ
เมื่อผ่ำนกำรชำระภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ก็มำถึงขั้นตอนสุ ดท้ำยในกำรตรวจและ
ปล่อยสิ นค้ำจำกทำงศุลกำกร ซึ่ งข้อมูลของสิ นค้ำจะถูกตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงละเอียดอีกครั้ง
พร้ อมทั้ง ผ่ำ นกำรเปิ ดตรวจ หรื อยกเว้น กำรตรวจถ้ำ หำกใบขนสิ นค้ำ นั้นได้รับ กำรยกเว้น โดย
หลังจำกผ่ำนกำรตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว สถำนะกำรปล่อยสิ นค้ำจะถูกส่ งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ไปที่ท่ำเรื อที่เรำได้กำหนดไว้
สำหรับมือใหม่ที่ยงั ไม่มีควำมรู ้ เรื่ องกำรนำเข้ำสิ นค้ำมำกนัก ควรสั่งสิ นค้ำโดยขอให้ผขู ้ ำย
เสนอรำคำขำยโดยเลือกเป็ นรู ปแบบกำรส่ งสิ นค้ำเป็ นแบบ CIF (Cost Insurance Freight) ที่ให้ผขู้ ำย
ต้นทำงนั้นจ่ำยค่ำ Freight (หรื อเรี ยกกันว่ำค่ำระวำง ซึ่ งเป็ นค่ำขนส่ งสิ นค้ำที่ผูส้ ่ งหรื อผูร้ ับสิ นค้ำ
จะต้องชำระก่อนส่ งสิ นค้ำ) และค่ำประกันภัยให้เรี ยบร้อย โดยจะให้ผขู ้ ำยรวมไปกับรำคำสิ นค้ำเลย
ก็ได้เพื่อควำมสะดวก นอกจำกนี้ในกำรนำเข้ำสิ นค้ำยังมีค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เรำควรคำนึงถึงดังนี้
1. ค่ าภาษีนาเข้ า
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ จะใช้สำหรับสิ นค้ำทัว่ ไป หรื อสิ นค้ำพวกวัตถุ ดิบธรรมดำเท่ำนั้น โดย
จะต้องจ่ำยภำษีนำเข้ำด้วยกำรคำนวณดังนี้
ภำษีนำเข้ำ = (รำคำนำเข้ำสิ นค้ำบนใบ Invoice x อัตรำแลกเปลี่ ยน) x อัตรำภำษี +
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
แต่ก็มีกรณี ยกเว้น เช่น เป็ นสิ นค้ำประเภท คลังทัณฑ์บน, FORM A, FORM E, FORM D ก็
อำจจะมีส่วนลด หรื อไม่ตอ้ งเสี ยภำษีเลย
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2. ค่ ารับ D/O
D/O หรื อ Delivery Order (ใบตรำส่ งสิ นค้ำ) เป็ นตรำสำรที่ผรู ้ ับขนสิ นค้ำต้องออกให้แก่ผู ้
ส่ งสิ นค้ำเพื่อแสดงว่ำได้รับสิ นค้ำเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งสำมำรถแบ่งได้ 2 กรณี คือ
FCL - Full Container Load หมำยถึง กำรบรรทุกสิ นค้ำมำเต็มตู ้ จะเสี ยค่ำนำตูส้ ิ นค้ำมำลงไว้
ที่ท่ำเรื อ
LCL – Less Container Load หมำยถึง กำรบรรทุกสิ นค้ำมำแบบไม่เต็มตู ้ จะเสี ยค่ำสิ นค้ำเข้ำ
โกดังพักสิ นค้ำ และออกเอกสำรรับรองว่ำเรำเป็ นมีสิทธิ รับสิ นค้ำนั้นๆ
ส่ วนค่ำ D/O จะอยูท่ ี่อตั รำดังนี้
2.1 ทำงเรื อ
 ตู้ 20 ฟุต ใช้อตั รำ 4,000 – 5,000 บำท ขึ้นไปเป็ นอย่ำงน้อย
 ตู้ 40 ฟุต ใช้อตั รำ 5,000 – 6,000 บำท ขึ้นไปเป็ นอย่ำงน้อย
 ถ้ำเป็ นกรณี LCL จะเริ่ มต้นสิ นค้ำที่ 1 CBM (ลูกบำศก์เมตร) ใช้อตั รำ 3,500 – 4,500 บำท
และคิดส่ วนที่เกินที่ประมำณ 1,500 บำท ขึ้นอยูก่ บั กำรต่อรองของแต่ละบริ ษทั
2.2 ทำงอำกำศ
 จะมีค่ำ D/O ประมำณ 300 – 1,000 บำทขึ้นไป โดยจะขึ้นอยูก่ บั กำรต่อรองของแต่ละบริ ษทั
3. ค่ าภาระท่าเรือ
 ค่ำใช้จ่ำยนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ นค้ำอยูใ่ นท่ำเรื อ ก็จะต้องเสี ยค่ำธรรมเนี ยม และค่ำเก็บรักษำ
สิ นค้ำของกำรท่ำเรื อ
4. ค่ ารถ
 ในกรณี ที่ เรำใช้บ ริ ก ำรของรถส่ ง สิ นค้ำ ให้ไ ปรั บ จำกท่ ำ เรื อเพื่ อไปส่ ง ตำมสถำนที่ ที่ เรำ
ต้องกำร โดยส่ วนมำกจะคิดตำมระยะทำง
5. ค่ าธรรมเนียมศุลกากร
 กรมศุลกำกรจะเก็บค่ำธรรมเนียมใบขนส่ งสิ นค้ำใบละ 200 บำท
ส่ วนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรขนส่ งปกติมีดงั นี้
5.1 ใบอนุญาต
 เรำจะต้องเสี ยค่ำใบอนุ ญำต เช่น อ.ย. , วัตถุอนั ตรำย, เครื่ องมือกำรแพทย์ และอื่นๆ ถ้ำหำก
สิ นค้ำของเรำจำเป็ นต้องมีใบอนุญำตเหล่ำนี้
5.2 ค่ าล่วงเวลาต่ำงๆ กับทำงศุลกำกรและทำงทำงเรื อนั้นควรดำเนินกำรก่อน 16.00 น.
 กำรดำเนินเรื่ องต่ำง ๆ กับทำงศุลกำกรและทำงทำงเรื อนั้นควรดำเนิ นกำรก่อน 16.00 น. ถ้ำ
หำกขอหลังจำก 16.30 น. นั้นจะต้องเสี ยค่ำล่วงเวลำด้วย
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5.3 ค่ าคืนตู้
 เมื่อต้องมีกำรส่ งคื นตูท้ ี่ท่ำเรื อจะต้องเสี ยค่ำคืนตูใ้ ห้กบั แต่ละลำนที่เรำได้ตกลงไว้ ซึ่ งบำง
รำยจะต้องเสี ยค่ำล้ำงตูใ้ นอัตรำ 300 – 1,200 บำท และยิ่งถ้ำคืนตูล้ ่ำช้ำก็จะมีค่ำปรับเพิ่มเข้ำ
ไปด้วย โดยตูแ้ บบ LCL จะไม่ตอ้ งเสี ยเสี ยค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้

ทั้งหมดนี้ คือขั้นตอนในเบื้ องต้นของธุ รกิ จกำรนำเข้ำ สิ นค้ำ รวมไปถึ ง ค่ำใช้จ่ำ ยต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จประเภทนี้ ที่ เรำสำมำรถทำได้ด้วยตนเองในทุกกระบวนกำร โดยไม่ตอ้ งพึ่งพำ
บริ กำรกับทำงบริ ษทั ที่รับนำเข้ำและดำเนิ นกำรให้ เนื่ องจำกบริ ษทั เหล่ำนี้ มีค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสู ง
กว่ำกำรทำเอง แต่วำ่ ถ้ำเรำคำนวณเรื่ องของเวลำแล้ว บำงครั้งกำรใช้บริ กำรจำกบริ ษทั นำเข้ำก็อำจทำ
ให้เรำมีเวลำเพียงพอที่จะไปใส่ ใจในด้ำนอื่นๆ ของธุ รกิ จได้มำกกว่ำ ก็ข้ ึนอยู่กบั กำรตัดสิ นใจของ
ผูป้ ระกอบกำร เพรำะทั้ง สองวิธีก็ มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย ที่ แตกต่ำงกันออกไป ซึ่ ง ในบทควำมกำร
นำเข้ำต่อไป เรำจะมำพูดถึงกำรใช้บริ กำรจำกบริ ษทั นำเข้ำกัน

บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั สุ จิโรจน์ จากัด ในครั้งนี้ ได้ปฏิบตั ิงานตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานด้าน
แผนก นาเข้า ทาให้ได้ทราบข้อมูลขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานด้านต่าง ๆในเรื่ องของ ขั้นตอนการ
นาเข้าสิ นค้า ซึ่ งเป็ นเอกสารเกี่ ยวข้องกับขั้นตอนการนาเข้าสิ นค้า รวมถึงเอกสารอื่น ๆที่เกี่ ยวข้อง
สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจมากขึ้นจากการปฏิบตั ิงานด้านพนักงานผูช้ ่วยพนักงานด้านแผนก นาเข้า
นั้นสามารถเรี ยนรู ้ งานและปฏิ บตั ิงานได้จริ ง สามารถทางานประสานงานกับพนักงานด้านแผนก
นาเข้า ได้และเมื่อเกิ ดความผิดพลาดด้านเอกสารสามารถแก้ไขได้ซ่ ึ งทาให้เกิ ดผลดี แก่การทางาน
เป็ นอย่างยิ่ง สามารถทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นผลดี ต่อองค์ก ร ซึ่ งได้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
1. มีความล่าช้าในการนาข้อมูลที่จะมาจัดทาหรื อเขียนในโครงงานสหกิจศึกษา
2. มีระยะเวลาการการเรี ยบเรี ยงข้อมูลศึกษารายละเอียดและเนื้ อหาต่าง ๆที่จะนามา
เขียนโครงงานน้อยไปเนื่องจากมีเวลาแค่ช่วงวันหยุด
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหาข้อมูลศึกษาเอกสารต่าง ๆที่จะนามาจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาตั้งแต่
ช่วงแรกที่เรี ยนรู ้งานและปฏิบตั ิงาน
2.ควรศึ กษาและทาความเข้า ใจในระบบงานมากขึ้ นและควรทราบข้อมู ล อย่า ง
ละเอียดรวดเร็ วเพื่อไม่เกิดความล่าช้าในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้เ รี ย นรู ้ แ ละเกิ ด ความเข้า ใจอย่า งแท้จ ริ ง ในการท างานในส่ ว นของผูช้ ่ ว ย
พนักงานด้านแผนก นาเข้า
2. ได้เกิดความเข้าใจในการทางานทางด้านผูช้ ่วยพนักงานด้านแผนก นาเข้า
3. ได้มีส่วนร่ วมในการทางานแก้ไขงานร่ วมกันในแผนก นาเข้า

39
5.2.2 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผูจ้ ดั ท าโครงงานได้ปฏิ บ ัติง านในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยพนักงานด้า นแผนก
IMPORT ส่ งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างดังต่อไปนี้
1. เกิดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ใหม่ได้เข้าใจลักษณะของการทางานในส่ วนต่าง ๆ
ในรู ปแบบขององค์กร และเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่ วยั ทางาน
2.สามารถฝึ กฝน ความคิด ความรู ้ ความอดทน และรู ้การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆในช่วง
ปฏิบตั ิงานที่จะสามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลดีต่อผูจ้ ดั ทาโครงงานเอง
และต่อองค์กร
3. เกิ ด ความรู ้ ใ นหน้ า ที่ ก ารงาน ความรั บ ผิ ด ชอบของงานจริ ง ๆที่ แ ตกต่ า ง
นอกเหนือจากสายการเรี ยนซึ่งเป็ นสิ่ งที่สามารถนามาประยุกต์การทางานในอนาคตได้อย่างแท้จริ ง
5.3 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.3.1 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
1. ปั ญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างซึ่ งในช่ วงแรกไม่
สามารถเรี ยนรู้ปรับตัวได้รวดเร็ ว
2. เวลาและการเดินทางที่เป็ นสาเหตุหนึ่งที่มีปัญหาช่วงการปฏิบตั ิงานมีการมาสาย
บ้างเนื่องจากใช้เวลานานและระยะทางที่ทางานไกลสภาพอากาศและการจราจรที่ติดขัดมากในบาง
วัน
3. ความคล่ องแคล่ วในการทางานเนื่ องจากไม่เชี่ ยวชาญด้านเอกสารมาก่ อนไม่
เข้าใจรู ปแบบและเนื้อหารายละเอียดของเอกสารที่จะนามาใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. ต้องมีความพร้ อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กาหนดขึ้นในเรื่ อง
ของ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆอย่างรวดเร็ วเพื่อไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในการทางานในองค์กร
2. ควรมีการเตรี ยมพร้อมในเรื่ องของสถานที่และเวลา เนื่ องจากเวลาคือสิ่ งสาคัญ
ในการปฏิบตั ิงาน ควรรักษาเวลา เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นขึ้นในช่วงระหว่างเดินทางไปทางานเพื่อ
ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรื อการเข้างานสาย
3. ควรพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ และปรับตัว กระตือรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู้ และเข้าใจในการ
ทางาน รายละเอียดเนื้ อหาของงาน เอกสารที่นามาใช้ในการทางาน จนเกิ ดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
และเกิ ด การท างานอย่า งคล่ อ งแคล่ ว เกิ ด ความช านาญจนส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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ภาพการปฏิบัติงานและสถานทีท่ างาน

อาจารย์ ทปี่ รึกษาได้ มานิเทศทีบ่ ริษทั

เช็ค รหัส จานวน ขนาดสินค้ าตามใบ INVOICE
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ภาพการปฏิบัติงานและสถานทีท่ างาน

O

คีรย์ ข้อมูล ORDER ในระบบการสั่ งซื้อ

ถ่ ายเอกสารเพือ่ เข้ าแฟ้ม
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ภาพการปฏิบัติงานและสถานทีท่ างาน

ระ

คีร์ยข้ อมูลในรบบของบริษทั

พูดคุยกับลูกค้ าถึงปัญหาของสิ นค้ า
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ภาพสถานทีท่ างาน

เ8vogmiogoviN
สิ นค้ ามาถึงโกดังโดยมากับตู้คอนเทรนเนอร์

=
เช็คสิ นค้ าเมือ่ ของลงจากตู้คอนเทรนเนอร์ ว่ามีความเสี ยหายหรือไม่
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ภาพสิ นค้ า
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ภาคผนวก ข
บทความวิชาการ
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ภาคผนวก ค
โปสเตอร์

54

ประวัติคณะผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา

560430060
นางสาววิยะดา อ่องดา
คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

ที่อยูป่ ั จจุบนั

339 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา

5604300374
นางสาวฐิติยา รอดรังนก
คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ภาควิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

ที่อยูป่ ัจจุบนั

576 ถ.เลียบคลองภาษีเจริ ญฝั่งใต้ เขตหนองแขม
แขวงหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160

