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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ดร.แกลม จํากัด ผูผ้ ลิ ต นําเข้าและจัดจําหน่ายอุ ปกรณ์ แต่งหน้า และอุปกรณ์ เสริ ม
ความงาม หลากหลายแบรนด์ดงั และภายใต้ชื่อแบรนด์ซนั เดย์ โปร (Sunday Pro) เน้นการคัดสรรค์
สิ นค้าที่มีคุณภาพระดับพรี เมี่ยม ด้วยการวางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายลุยตลาดไตรมาสสุ ดท้าย
กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ รุ่ น ลิ มิ เ ต็ ด อิ ดิ ช่ัน ภายใต้แ บรนด์ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ง ขยายช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อรองรับของผูบ้ ริ โภคเดิ นหน้ารุ กตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
ซึ่ งจําเป็ นต้องใช้ความรู ้ในเรื่ องของเอกสารการนําเข้าส่ งออก กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายงานในตําแหน่ง จัดซื้ อพนักงานตรวจสอบสิ นค้า ในแผนกจัดซื้ อ มี
หน้าที่ ประสานงาน ตรวจสอบสิ นค้านําเข้าและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการนําเข้าส่ งออกสิ นค้าต่างๆ
โดยในระหว่างที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิ บตั ิงานในตําแหน่ ง จัดซื้ อพนักงานตรวจสอบสิ นค้า
คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้คาํ นึ งถึ งความสําคัญของการใช้ความรู ้ ในเรื่ องของขั้นตอนการนําเข้าสิ นค้า การ
ตรวจรับสิ นค้านําเข้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า จึงมีความสนใจที่จะจัดทําโครงงานเรื่ อง
“การนําเข้าจากต่างประเทศ”กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั ดร.แกลม จํากัด ซึ่ งโครงงานเล่ มนี้ จะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ นัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาในรุ่ น ต่ อ ๆไปและเป็ นประโยชน์ ต่ อ พนัก งานรุ่ น ใหม่ ใ น
การศึกษาทําความเข้าใจในเรื่ องของการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
คําสํ าคัญ : การนําเข้าสิ นค้า / การตรวจรับสิ นค้า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ดร. แกลม ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 ด้วยจุดเริ่ มต้นในการทาธุ รกิ จเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูห้ ญิ งทุ กคนที่รักในความสวยความงาม ภายใต้แนวคิดที่ ว่า ‘’ผูห้ ญิ งอย่าหยุด
สวย’’ โดยเริ่ มจากผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผม ภายใต้แบรนด์ ซันเดย์ โปร และการ
รับผลิตอุปกรณ์เสริ มความงามในรู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั ร้านสะดวกซื้ อ โดยปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล
จานวน 4 แบรนด์หลัก
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในฝ่ ายจัดซื้ อโดยมีหน้าที่ในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับ
บันทึกข้อมูลเอกสารและตรวจเช็คคลังสิ นค้า เช่ น เอกสารของยอดขายของแต่ละเดือนของบริ ษทั
และ เช็คสิ นค้าที่ไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน เป็ นต้น ปั ญหาที่พบในการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ
การบรรจุสินค้าไม่ทนั ตามออเดอร์ ที่ลูกค้ากาหนดทาให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ งสิ นค้าและสิ นค้า
ที่นาเข้าจากต่างประเทศที่ทางบริ ษทั มีหน้าที่ตรวจสอบสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ น ค้าว่าสิ นค้า
ดังกล่าวชารุ ดหรื อมีความเสี ยหายหรื อไม่
ดังนั้น จึงจัดทาโครงงานการการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ จากความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับในการทางาน ซึ่ งนาเสนอในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย และนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริ งในการทางานในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาเรี ยนรู้วธิ ีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
1.2.2 เพื่อนาความรู้จากการปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ได้ในการทางานจริ งในอนาคต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการทาขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาปั ญหาในกระบวนการในการ
ขนส่ งสิ นค้า
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560–25 สิ งหาคม 2560
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะแผนกพนักงานจัดซื้ อ
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 พนักงานบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
1.4.2 ทาให้เรี ยนรู้วธิ ีการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
1.4.3 ทาให้พฒั นาทักษะทางด้านวิชาชีพ จากการลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ประวัติและความเป็ นมา
การนาเข้าสิ นค้าการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการส่ งสิ นค้าออกและการนาสิ นค้าเข้า จะ
มีหน่ วยงานที่มีผตู ้ รวจสอบการนาเข้าคือ กรมศุลกากร และการนาเข้าสิ นค้ายังมีการจากัดปริ มาณ
การนาเข้าสิ นค้า รวมถึงภาษีนาเข้าที่ยงั ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย
2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การนาเข้า (Iimport) หมายถึงการนาเข้าสิ นค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสิ นค้าที่นาเข้ามัก
เป็ นสิ นค้าที่ไม่มีหรื อผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เครื่ องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต การนาเข้าสิ นค้าช่วยให้ประชาชนในประเทศมีสินค้าอุปโภคและบริ โภคที่สมบูรณ์ และใน
ราคาที่เหมาะสม การนาเข้าจึงเป็ นการบรรเทาการขาดแคลน และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขต
การค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่จะลดอุปสรรคการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีหรื อ
ยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา
ขั้นตอนการนาเข้าส่ งออกสิ นค้าของไทยมมีอตั ราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ ว จะต้องใช้
จึงทาให้การส่ งออกสิ นค้าของไทยสามารถเข้าสู่ การแข่งขันในระดับตลาดโลกได้เป็ นอย่างดี เป็ น
กลไกลสาคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอตั ราการขยายตัวที่อยูใ่ นระดับสู ง จึงนับว่าการ
ส่ งออกสิ นค้าเป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญกับลูกค้า ประกอบปฏิบตั ิการตามพิธีต่างๆนอกจากนั้นยังบ่ง
บอกถึ งฐานความรับผิดชอบ การจดทะเบียนอาจจะกระทาในรู ปลักษณ์ ดงั นี้ เช่ น บุคคลธรรมดา,
นิ ติบุคคลใน รู ปของ(บริ ษทั จากัด, ห้างหุ ้นส่ วนจากัด) นิ ติบุคคลห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไม่ว่าจะทา
การค้าในลักษณะใดก็ตอ้ งขอจดทะเบียนการค้าในลักษณะ ใดก็ตอ้ งขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่กรม
ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
กองบรรณาธิ ก ารปั ญญาชน ได้ก ล่ า วไว้ว่า การนาเข้า คื อกิ จกรรมในการสั่ ง ซื้ อสิ นค้า
วัตถุ ดิบ หรื อปั จจัยการผลิตจากประเทศหนึ่ งมายังประเทศตามคาสั่งซื้ อ โดยเริ่ มแรกการประกอบ
ธุ รกิ จเป็ นลักษณะของการผลิ ตและจาหน่ ายป้ อนตลาดภายในประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศ จึงยังไม่เกี่ ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมี การผลิ ตและการทาตลาดไปในระยะ
หนึ่ง จึงเริ่ มมีการสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีราคาต่ากว่าหรื อมีคุณภาพสู งกว่าจากต่างประเทศ จึง
เริ่ มเป็ นการค้าระหว่างประเทศแบบธุ รกิจนาเข้า
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2.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขาเข้ า
1. มี INVOICE, PACKING LIST, B/L, Form ที่ Shipper ส่ งมาให้ ทาการตรวจรายละเอียด
อย่างถูกต้อง และตรงกัน
2. ส่ งเอกสาร INVOICE และ B/L ให้ทางบ.ประกันภัย(กรุ งเทพประกันภัย/โอสถสภา) เพื่อ
ออกเบี้ยประกัน
3. ทันทีที่ได้เบี้ยประกัน นาเอกสารที่ระบุเบี้ยประกัน ส่ งให้ทาง shipping เพื่อทาการ draft
ใบขนขาเข้า
ทั้งนี้ การส่ งข้อมูลให้กบั shipping ต้องส่ งเอกสารทั้งชุ ดคือ INVOICE, PACKING LIST,
B/L, FORM(ถ้ามี)
นาส่ งคราวเดียวกัน เพื่อทาง shipping จะได้คานวณค่าภาษีขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม มาให้
เบ็ดเสร็ จ
4. ได้ draft ใบขนขาเข้าก็ทาการตรวจเช็คพิกดั ภาษีสินค้าตาม INVOICE และสาระสาคัญ
อื่นๆ บนใบขนว่าบันทึกถูกต้องหรื อไม่ รวมไปถึงแบรนด์สินค้านั้นๆด้วย *ในใบขนขาเข้าจะมีระบุ
ค่าเฟรท(ตามตกลง)+ค่า
เบี้ยประกัน+อื่นๆ(ถ้ามี) ท้ายใบขนแต่ละหน้า จากนั้นเช็คค่าภาษีนาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ว่าในใบขนบันทึกถูกต้องหรื อไม่
5. เมื่อใบขนตรวจเช็คอย่างสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งสาเนาค่าภาษีของใบขนนั้นๆ กับทางบัญชี
โดยต้องมีลายเซ็นของหัวหน้างาน เซ็นรับรองเอกสารทุกครั้ง
6. จากนั้นทางบัญชีก็จะทาเช็คค่าภาษีให้ ไม่เกิน 1-2 วันนับจากวันนาส่ งสาเนาให้จดั ทาเช็ค
ค่าภาษี
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2.4 พิธีการศุลกากรนาเข้ าทางอากาศ

รู ปที่ 2.1 พิธีการศุลกากรนาเข้าทางอากาศ
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ของที่นาเข้าทางอากาศยานแบ่งออกเป็ น 5 ชนิด คือ...
1. ของขวัญ ( Gift )
2. ของตัวอย่าง ( Sample )
3. ของเอกสิ ทธิ์ ( Diplomatic )
4. ของใช้ส่วนตัว ( Personal Effect )
5. สิ นค้า ( Cargo )
พิธีการศุลกากรขาเข้ าทางอากาศยาน
เมื่อผูน้ าเข้าได้รับแจ้งจากบริ ษทั สายการบิน ว่าสิ นค้าได้นาเข้ามาแล้วโดยเครื่ องบินเที่ยวที่
เท่าใดของบริ ษทั สายการบินใดแล้วผูน้ าเข้าจะต้องไปติดต่อกับสายการบินที่รับบรรทุกทุกนั้นเพื่อ
ขอรับเอกสาร และ DELIVERY ORDER เอกสาร AIRWAY BILL เสร็ จแล้วจึงจัดเตรี ยมเอกสาร
ต่างๆเพื่อยืน่ ขอชาระอากร
เอกสารทีต่ ้ องยืน่ ต่ อศุลกากรเพือ่ รับมอบหรือตรวจปล่ อยของไปจากอารักขาของศุลกากรได้ แก่
- ใบขนสิ นค้าและแบบแสดงรายการ 4 ชุด ต้นฉบับ 1 ชุด สาเนาคู่ฉบับ 3 ชุด
- บัญชีราคาสิ นค้า (invoice)
- AIRWAY BILL ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
- DELIVERY ORDER
- เอกสารอื่น ๆ เช่น PACKING LIST , ใบอนุญาตนาของเข้า (ถ้ามี)
ของทีใ่ ห้ ใช้ แบบสาแดงสิ นค้ าขาเข้ าพิเศษ
ปฏิ บตั ิพิธีการคล้ายกับการเก็บอากรปากระวาง คือ ผูน้ าเข้าจัดทาแบบสาแดงสิ นค้าขาเข้า
พิเศษตามแบบที่กรมศุลกากรกาหนดยื่นเพียงฉบับเดี ยวโดยไม่มีสาเนา พร้ อมกับใบตราส่ งสิ นค้า
ทางอากาศยานพนักงานกรมศุ ลกากรจะควบคุ มมาตรวจสอบและตี ราคาให้เสร็ จสิ้ นไปในคราว
เดี ยวกันแล้วจึ งให้ชาระค่าภาษี อากรที่ พ่ ึงต้องให้ชาระผูน้ าของเข้าลงนามรับของในแบบสาแดง
สิ นค้าขาเข้าพิเศษโดยไม่ตอ้ งมีการปล่อยศุลกากร
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ราคาประเมินสาหรับของนาเข้ าท่าอากาศยาน
ราคาประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีอากรสาหรับของที่นาเข้าทางอากาศยานให้ใช้ราคา F.O.B. +
ค่าประกันภัย + ค่าระวางบรรทุกอากาศยานเป็ นราคาพึงประเมิน
- ถ้าเป็ นของที่นาเข้าจากท่าอากาศยานให้บวกค่าระวางทางอากาศเข้าไปก็เห็ นได้ชดั ว่ามี
ราคาสู งกว่าปกติเกินสมควร กรณี เช่นนี้ ให้ถือเอาราคา C.I.F. แห่ งของนั้นหากจะพึงนาเข้าทางเรื อ
เป็ นราคาประเมินเพื่อเก็บอากร
- ในกรณี ของนาเข้าทางอากาศมิใช่เป็ นของใช้ส่วนตัวของขวัญหรื อของตัวอย่างแต่บริ ษทั
การบินผูร้ ับบรรทุกมิได้คิดค่าระวางจากผูน้ าเข้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค่าระวางอันพึงต้องเสี ยแล้ว
รวมเข้ากับราคาของและค่าประกันภัย
- กรณี ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าผูร้ ับตราส่ งคิดราคา C.I.F. ทางเรื อแก่ของที่บรรทุกอากาศยาน
เข้ามา ให้หกั ค่าระวางอันพึงต้องเสี ยทางเรื อออก แล้วบวกค่าระอากาศเข้าไปแทนหากไม่อาจทราบ
ค่าระวางบรรทุกเรื อที่จะคานวณหักออกได้ เพื่อความสะดวกให้คานวณหักออกในอัตรา10%ของ
ราคาของสิ นค้า
พิธีการศุลกากรสาหรับของทีส่ ่ งออกทางอากาศยาน
ผูส้ ่ งสิ นค้าจะต้องยืน่ เอกสารต่าง ๆ เช่นเดียวกับการส่ งออกทางเรื อ คือ
1. ใบขนสิ นค้าขาออกและแบบแสดงรายการค่า 3 ชุด ต้นฉบับ 1 ชุด + สาเนา 2 ชุด
2. Invoice
3. เอกสารอื่น ๆ Packing List, ใบอนุญาตส่ งออก (ถ้ามี)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดร.แกลม จำกัด
สถำนที่ต้ งั
เลขที่ 51/2-3 บล๊อคB2-B3 ถนนพระรำม2 ติดกับศูนย์กำรค้ำ
PORTO CHINO อยู่ในโรงงำน/คลังสิ นค้ำโชติธนวัฒน์ 3 ตำบลนำดี
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร
โทรศัพท์
034-406512 ต่อ 211
เว็บไซต์
http://www.DR.GLAM.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่สถำนประกอบกำร บริ ษทั ดร.แกลม จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดร.แกลม จำกัด ผูผ้ ลิต นำเข้ำและจัดจำหน่ ำยอุ ปกร์์ แต่งหน้ำ และอุปกร์์ เสริ ม
ควำมงำม หลำกหลำยแบรนด์ดงั และภำยใต้ชื่อแบรนด์ซนั เดย์ โปร (Sunday Pro) เน้นกำรคัดสรรค์
สิ นค้ำ ที่ มี คุ์ภำพระดับ พรี เมี่ ย ม ด้วยกำรวำงกลยุท ธ์ ช่ องทำงกำรจัด จำหน่ ำ ยลุ ย ตลำดไตรมำส
สุ ดท้ำยกับผลิตภั์ฑ์รุ่นลิมิเต็ด อิดิชนั่ ภำยใต้แบรนด์ต่ำงๆ พร้ อมทั้งขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ผลิตภั์ฑ์ภำยในประเทศเพื่อรองรับของผูบ้ ริ โภคเดินหน้ำรุ กตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม
บริ ษทั ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 นำยอำยุวตั จงเจริ ญชัยกุล รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
บริ ษทั ดร.แกลม จำกัด โดยจุดเริ่ มต้นในกำรทำธุ รกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูห้ ญิงทุกคน
ที่รักในเรื่ องควำมสวยควำมงำม ภำยใต้ที่คิดว่ำ ‘’ ผูห้ ญิงอย่ำหยุดสวย ’’ โดยเริ่ มผลิ ตและจัด
จำหน่ ำยผลิ ตภั์ฑ์เปลี่ ยนสี ผม ภำยใต้แบรนด์ ซันเดย์ โปร SUNDAY PRO และรับผลิ ต
อุปกร์์เสริ มควำมงำมให้กบั ร้ำนสะดวกซื้ อ โดยปั จจุบนั มี 4 แบรนด์หลักที่ตอ้ งดู ปั จจุบนั เรำได้
น ำเข้ำ ผลิ ต ภั์ ฑ์ ที่ มี ย อดขำยอัน ดับ 1 แปรงแต่ ง หน้ ำ ในสหรั ฐ อเมริ กำ อย่ ำ งเช่ น อี โ ค่ ทู ล ส์
ECO TOOLS ในปี 2555 และต่อมำรับสิ ทธิ์ กำรบริ หำรจัดกำรแบรนด์ดงั จำกอเมริ กำอย่ำงเช่ น
“เรี ยล เทคนิค” (Real Techniques) ในปี 2556 ทั้งสองแบรนด์มีผลิตภั์ฑ์ที่มีดีไซน์เป็ นเอกลักษ์์
เฉพำะตัว แล้วในปี 2558 มีกำรส่ งออกแบรนด์แต่งหน้ำบีชิค” (Be Chic) เพื่อเจำะกลุ่มนักเรี ยนและ
แบรนด์ “อินฟิ นิต้ ี” (Infinity) จับกลุ่มวัยทำงำนและรำคำที่จบั ต้องได้

รู ปที่ 3.2 ผลิตภั์ฑ์ของบริ ษทั ดร.แกลม จำกัด มีจำนวนผลิตภั์ฑ์ อุปกร์์แต่งหน้ำ ECOTOOLS
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รู ปที่ 3.3 ผลิตภั์ฑ์ อุปกร์์แต่งหน้ำREAL TECHNIC

รู ปที่ 3.4 ผลิตภั์ฑ์เมล็ดแค๊ปซูลมำรคหน้ำของ be chic
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รู ปที่ 3.5 ผลิตภั์ฑ์หมวดที่ 1 อุปกร์์ตกแต่ง INFINITY

รู ปที่ 3.6 ผลิตภั์ฑ์อุปกร์์เสริ มสวย sundaypro
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ ำเข้ำ และจัดจำหน่ ำ ยอุ ปกร์์ เสริ มควำมงำมและเครื่ องส ำอำงค์ อนั ดับต้นๆของ
ประเทศไทย มุ่งเน้นพัฒนำคุ ์ภำพ จัดจำหน่ ำยคุ ์ภำพสู งครอบคลุ มพื้นที่ทวั่ ประเทศ อีกทั้งเป็ น
หนึ่งด้ำนกำรบริ กำรที่ดีกบั ตัวแทนจำหน่ำยและบุคคลอื่นๆ
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แผนกต่ างๆ ในบริษัท ดร.แกลม จากัด
ภำยในบริ ษทั ดร.แกลม จำกัด จะประกอบด้วย 6 ฝ่ ำย ซึ่ งแต่ละแผนกจะมีหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ออกไป แต่จะทำงำนเชื่อมโยงกันเหมือนกับห่วงโซ่ซ่ ึ งมีดว้ ยกันดังนี้
1. ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
2. ฝ่ ำยจัดซื้ อ
3. ฝ่ ำยผลิตและคลังสิ นค้ำ
4. ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
5. ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
6. แผนก IT
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ทำงบริ ษทั ดร.แกลม จำกัด เป็ นบริ ษทั ขนำดเล็ก เนื่ องจำกเพิ่งเริ่ มธุ รกิจได้ 7 ปี รู ปแบบกำร
จัดองค์กำรจึงอยูใ่ นช่วงระหว่ำงกำรดำเนิ นกำร จึงทำให้รูปแบบขององค์กำรยังไม่สมบูร์์แบบมำก
เท่ำที่ควร แต่รูปแบบกำรจัดกำรภำยในบริ ษทั นั้นได้ใช้รูปแบบเดียวกันกับบริ ษทั ที่มีขนำดกลำง เพื่อ
ควำมมีประสิ ทธิ ภำพของบริ ษทั และพนักงำน โดยมีรูปแบบกำรบริ หำรงำนดังแผนผังต่อไปนี้
โครงสร้างบริ ษัท ดร.แกลม จากัด
กรรมการผู้จดั การ
นายณัฐวุฒิ รุง่ จรูญ
Business Development
น.ส.วรรณภา เพี ยรนิ ยมรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

นายอายุวตั จงเจริ ญชัยกุล

น.ส.สุภา เตชะวัฒนสมบูรณ์

ฝ่ ายขายและการตลาด
แผนกขาย (MT)
แผนกการตลาด

ฝ่ ายจัดซื้อ
แผนกจัดซื้อ

ฝ่ ายผลิ ตและคลังสิ นค้า

ฝ่ ายบัญชี และการเงิ น

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ฝ่ าย Information Technology

แผนกคลังสิ นค้า

แผนกบัญชี

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

แผนกขนส่ง

แผนกการเงิ น

แผนกกฎหมาย

รู ปที่ 3.7 แผนผังรู ปแบบกำรบริ หำรภำยในบริ ษทั

แผนก IT
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นำงสำวนำจรำ ทองเขียน ตำแหน่งจัดซื้ อ พนักงำนตรวจสอบสิ นค้ำ
นำยชำญชัย หวังล้อมกลำง ตำแหน่งจัดซื้ อ พนักงำนตรวจสอบสิ นค้ำ
ลักษ์ะงำนที่ ได้รับมอบหมำยได้แก่ กำรตรวจสอบเอกสำรนำเข้ำ ลงบันทึกสิ นค้ำเข้ำ
ตรวจสอบสิ นค้ำมีตำหนิ หรื อชำรุ ดหรื อไม่ครบแล้วบันทึก เพื่อทำกำรส่ งสิ นค้ำตัวอย่ำง ( Sample )
ออกไปยังห้ำงสรรพสิ นค้ำ เช็คสภำพสิ นค้ำคร่ ำว ๆ ว่ำมีตำหนิ ไหม เขียนใบเบิกสิ นค้ำมำทดสอบ
คุ์ภำพ นำเอกสำรใบแสดงสิ นค้ำเข้ำไปแจ้งยังแผนกตรวจสอบคุ์ภำพสิ นค้ำ เพื่อให้ทรำบ และลง
บันทึกข้อมูลยอดกำรสั่งซื้ อลงใน Program Microsoft Excel
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำว วรร์ภำ เพียรนิยมรัตน์ ตำแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ริ หำร
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของรำยงำน
เก็ บ รวบรวมเอสำรที่ จะนำมำประกอบรำยงำน สอบถำมข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จำกพนัก งำนที่
ปรึ กษำ ศึกษำเอกสำรและทำควำมเข้ำใจเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
2. วิเครำะห์ระบบงำน
วิเครำะห์ระบบงำนในเอกสำรแต่ละชนิ ดเพื่อทำควำมเข้ำใจในเอกสำร และเพื่อนำข้อมูล
เหล่ำนี้มำใช้ในกำรจัดทำรำยงำน
3. ออกแบบระบบงำน
ออกแบบตำมขั้นตอนกำรทำรำยงำน โดยกำรจัดเรี ยงเนื้ อหำในแต่ละขั้นตอนของกำรทำ
รำยงำน
4. จัดทำเอกสำรประกอบรำยงำน
ร่ ำงรู ปแบบรำยงำน โดยกำรร่ ำงเนื้ อหำตำมลำดับควำมสำคัญ และนำเนื้ อหำที่รวบรวมมำ
นั้น มำเรี ยบเรี ยงลำดับตำมรู ปแบบรำยงำนตำมที่โครงกำรสหกิจศึกษำกำหนด
5. จัดทำรำยงำน
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ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1. รวบรวมควำมต้องกำร
2. วิเครำะห์ระบบงำน
3. ออกแบบระบบงำน
4. จัดทำเอกสำรประกอบรำยงำน
5. จัดทำรำยงำน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องปริ้ นท์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Microsoft Powerpoint
 โปรแกรม Microsoft Excel

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
จากที่ได้ปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั ดร.แกลม จากัด ได้ปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ ง นักศึ กษาแผนก
จัดซื้ อ ทาให้สนใจศึกษาขั้นตอนการนาเข้าสิ นค้าซึ่ งมีหลากหลายขั้นตอนและมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับกรมศุ ลกากรการตรวจปล่ อยและการตรวจสอบเมื่ อสิ นค้า มาถึ งประเทศไทย ดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
4.1 กระบวนการและขั้นตอนการส่ งสิ นค้ าทางทะเล
ขั้นตอนแรก ผูส้ ่ งออก (ผูข้ าย)จะต้องติดต่อกับบริ ษทั หรื อตัวแทนกาหนดเวลาขนส่ งสิ นค้า
ลงเรื อ ทาสัญญาซื้ อขายและเงื่อนไขซึ่ งระบุชดั แจ้งและชาระค่าระวางเรื อเป็ นเงื่อนไขประเภท CIF
CIP ,CPT, DDU, DDP, DEQ DES เป็ นต้น เงื่อนไขดังกล่าวมีรายละเอียดย่อยซึ่ งระบุให้ผขู ้ าย
รับผิดชอบและชาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 CIF กาหนดให้ผขู ้ ายเป็ นผูจ้ ดั ทารายการประกันภัยสิ นค้าทางทะเล
 CIP ผูข้ ายจัดทาประกันภัยสิ นค้าชาระค่าเบี้ยประกัน และดาเนินพิธีการศุลกากรส่ งออก
 CPT ผูข้ ายดาเนินการศุลกากรส่ งออก
 DDU รายจ่ายค่าพิธีการ ค่าอากรศุลกากร ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการนาสิ นค้าเข้า
ประเทศประเทศปลายทางเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งผูซ้ ้ื อไม่ตอ้ งให้มีรายการดังกล่าวข้างต้น ก็
ควรจะกาหนดให้ชดั เจนโดยเพิ่มข้อความเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดแจ้ง
 DDP รายจ่ายค่าภาษีอากร เช่น ค่าอากรศุลกากร
 DEQ ผูข้ ายรั บภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความเสี่ ยงภัยในการนาสิ นค้าส่ งสิ นค้าไปยัง
จุดหมายที่กาหนด
 DES ผูข้ ายไม่ตอ้ งดาเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศผูซ้ ้ื อ
ขั้นตอนที่สอง ผูส้ ่ งออก (ผูข้ าย) ทาข้อตกลงกับบริ ษทั เดิ นเรื อหรื อตัวแทนผูข้ ายต้องทา
เอกสารระวางเรื อ (booking note) เมื่อผูข้ ายได้รับการยืนยันจากบริ ษทั เรื อแล้วหมายถึงสัญญาการ
จองระวางเรื อเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนที่ สาม บริ ษทั เดิ นเรื อหรื อตัวแทนเป็ นผูด้ าเนิ นการทาใบตราส่ งสิ นค้าโดยจัดทา
เอกสารระบุ รายละเอี ยดของสิ นค้าได้แก่ เครื่ องหมาย หมายเลขของสิ นค้าการบรรจุ หีบห่ อและ
หมายเลขน้ าหนักขนาดและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าระวางเป็ นต้น
ขั้นตอนที่สี่ บริ ษทั เดินเรื อออกเอกสารใบรับรองต้นหนเรื อให้แก่ผขู ้ าย (ผูส้ ่ งอออก)หลังจา
กาที่บริ ษทั เรื อรับมอบสิ นค้าตามเงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้าแล้ว
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ขั้นตอนสุ ดท้าย หลังจากปล่อยเรื ออกจากท่าต้นทางผูส้ ่ งออกต้องนาเอกสารใบรับรองต้น
หนไปแลกกับใบตราส่ งสิ นค้า (bill of landing) ซึ่ งระบุเงื่อนไขได้รับชาระค่าระวางเรื อแล้วเมื่อถึง
ขั้นตอนสุ ดท้ายแล้วผูส้ ่ งออกเตรี ยมเอกสารเพื่อขอรับเงินจากธนาคารต่อไป
FLOW CHART IMPORT
receive document

check draft & confirm by customers

(ovs & customer)

enter bl with liner and forw warder &
check eta date

paymentduty&vat by cheque
customers or advance by cvg

prepare customs document

shipping process customs release and
delivery

Costing &
selling of job

Send invoice to
customers

Scan job & closed job

รู ปที่ 4.1 flow chart การนาเข้าสิ นค้า
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4.2 รายละเอียดขั้นตอนการนาเข้ าสิ นค้ า
4.2.1 การรับงาน มีการรับงานจากลูกค้า เช่ นทางโทรศัพท์ทางโทรสาร ลูกค้าเป็ นผูต้ ิดต่อ
เข้ามาเอง หรื อผ่านจากจดหมาย e-mail โดยได้รับเอกสารจากลูกค้า หรื อจากฝั่งต่างประเทศ โดยมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

รู ปที่ 4.2 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะล BILL OF LANDING หรื อ B/L
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4.2.2 การรับงาน โดยมีวิธีการรับงานจากลูกค้า เช่น จากทางเครื่ องโทรสาร (FAX) , ลูกค้า
เป็ นผูต้ ิดต่อเข้ามาเอง (COURIER) หรื อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-MAIL) โดยการได้รับ
เอกสารจากทางลูกค้า หรื อทางฝั่งต่างประเทศ (OVERSEAS) ได้รับเอกสารดังนี้
4.2.3 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill of Lading) หรื อ (B/L)
เอกสารการขนส่ ง สิ น ค้า ทางทะเลมี ค วามส าคัญ อยู่ 3 ประการคื อ เป็ นใบรั บ สิ น ค้า
(Receipt), เป็ นสัญญา (Contract), เป็ นเอกสารกรรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ นค้าที่ขนส่ ง (Document of Title)
เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสาร จะมีรายการที่สาคัญดังนี้
1. ชื่อที่อยูข่ องผูส้ ่ งสิ นค้า (Shipper)
2. ชื่อที่อยูผ่ รู ้ บตราส่ ง (Consignee)
3. ชื่อที่อยูข่ องผูร้ ับสิ นค้า (Notify Party)
4. เลขที่ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of landing No.)
5. สถานที่ติดต่อรับของที่ปลายทาง (Agent at Destination)
6. ชื่อเรื อสิ นค้าลาลูกที่ขนส่ งไปขึ้นเรื อแม่ (Precarrige/Feeder Vessel)
และเที่ยวเรื อ (Voy no.)
7. ชื่อเรื อสิ นค้าลาแม่ที่ขนส่ งไปยังเมืองปลายทาง (Mother Vessel)
และเที่ยวเรื อ(Voy no.)
8. สถานที่รับสิ นค้าที่ตน้ ทาง (Place of Receipt)
9. เมืองท่าต้นทาง (Port of Loading)
10. เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge)
11. สถานที่รับสิ นค้าปลายทาง (Place of Delivery)
12. เครื่ องหมายและเลขหมายหี บห่อ (Mark & No.)
13. จานวนสิ นค้าและลักษณะหี บห่อ (No. of Containers or Pkgs. & Kind of Packages)
14. รายละเอียดสิ นค้า (Description of Goods)
15. น้ าหนักสิ นค้า (Gross weight)
16. ปริ มาตรของสิ นค้า (Measurement)
17. หมายเลขตูส้ ิ นค้า (Container No.)
18. หมายเลขแถบผนึกตูส้ ิ นค้า (Seal No.)
19. ค่าระวางสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บ (Freight & Charge)
20. จานวนของต้นฉบับ (NO. of Original B/L)
21. จุดชาระค่าระวางเรื อ (Freight Payable At))
22. สถานที่ออกใบตราส่ ง (Place of issued)
23. วันที่ออกใบตราส่ ง (Date)
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24. วันที่ข้ ึนเรื อ (On board date)
25. ลายมือชื่อผูอ้ อกตราส่ ง (Signature)
4.2.4 ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็ นเอกสารที่ผปู้ ระกอบการออกเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจานวน
เงินที่ตอ้ งชาระ และใช้เป็ นเอกสารสาหรับการชาระเงิน ควรมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั
2. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสานักงานขาย
3. เบอร์ ติดต่อบริ ษทั และเบอร์ แฟกซ์
4. ลายมือชื่อผูว้ างบิล และระบุวนั ที่ที่ออกเอกสาร

20

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading)

21

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (Invoice)
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ใบกากับการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)
เป็ นเอกสารที่ออกหรื อจัดเตรี ยมโดย ผูส้ ่ งออกหรื อผูข้ าย เพื่อมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อหรื อผูน้ าเข้า มี
ลักษณะคล้ายๆกับ ใบแจ้งหนี้ (Invoice) แต่มีขอ้ มูลเพิ่มมากกว่าได้แก่
1. รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหี บห่อ จานวน และเครื่ องหมายของหี บห่อ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุวา่ แต่ละหี บห่อมีการบรรจุสินค้าจานวนเท่าไหร่
3. รายละเอียดเกี่ยวกับน้ าหนักของสิ นค้า ทั้งน้ าหนักรวมและน้ าหนักสุ ทธิ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาตรของสิ นค้าของแต่ละหี บห่อ

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
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4.3 ขั้นตอนการทางานของฝ่ ายปฏิบัติการขาเข้ า มีวธิ ีการทางานดังต่ อไปนี้
4.3.1 เมื่อเอกสารสาหรับเดินพิธีการครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งลูกค้า ถึงแผนงานการทาพิธีการ
กรมศุลกากร จนถึงการขนส่ งสิ นค้าให้กบั ทางลูกค้า
- แจ้งแผนกตัวแทนออกของ (Shipping) ล่ วงหน้า 1 วัน ส าหรั บการเดิ นพิธี การกับ กรม
ศุลกากร
- ท าการจอง (Booking) รถขนส่ ง สิ นค้า กับ ทางแผนกขนส่ ง ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อจัดการรถ
ขนส่ ง
- ทางแผนก Shipping จะท าการแจ้ง แผนงานการท างานมาให้ แ ผนกขาเข้า โดยจะมี
รายละเอียดคือ Shipping คนไหนเป็ นผูด้ าเนินการ JOB ชุ ดงานไหน ซึ่ งสามารถติดตามงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ชื่อพนักงาน Shipping และเลขที่ Job ทาให้สามารถติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
4.3.2 วิธีการจัดชุดเอกสารปล่อยสิ นค้า เพื่อส่ งให้กบั ทางแผนกชิ ปปิ้ งตรวจสอบอีกครั้งและ
ดาเนินการตรวจปล่อยกับหน่วยงานศุลกากรต่อไป เอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยม
4.3.2.1 BL + INVOICE + PACKING + DELIVERY ORDER เอกสารทั้งหมด
สาเนาเป็ น 2 ชุด
4.3.2.2 ใบส่ งของ + แผนที่ + ใบสั่งงาน Shipping แจ้งกาหนดการและรายละเอียด
ของชิปเม้น
4.3.2.3 FREIGHT INVOICE กรณี เฟรทผ่านคอนเวอร์ เจนท์ อินเตอร์ เฟรท
4.3.2.4 การประกัน (INSURANCE) กรณี เป็ น INCOTERM เป็ น FOB , CFR ,
EX-WORK ซึ่ งเป็ นเทอมที่ได้ทาการประกันภัยทางทะเลเอาไว้แล้วกับบริ ษทั ฯ ประกันภัย
ตัวแทน
4.3.2.5 เอกสารอื่ นๆ เช่ น ใบอนุ ญาต , หนังสื อตรวจปล่ อย, หนังสื อรั บรองถิ่ น
กาเนิด (ตัวจริ ง) ตามประเทศต้นกาเนิ ดสิ นค้าต้นทางกรณี ที่ใช้เพื่อลดหย่อนอากร และกรณี
ที่พิกดั สิ นค้าติดใบอนุญาต
4.3.3 การปล่อยสิ นค้า ติดต่อประสานงานกับทาง Shipping และคอยปรับปรุ งข้อมูลให้กบั
ลูกค้าทราบหากติดปั ญหาใดๆ ให้แจ้งกับลูกค้าทุกครั้ง
4.3.4 การปิ ดงานและเก็บเอกสาร เพื่อรอทาการตัดค่าใช้จ่าย กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต้นทุน
และค่าใช้จ่ายเพื่อวางบิลลูกค้าเพื่อทาการปิ ดบัญชีของ JOB นั้นๆ
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รู ปที่ 4.6 บริ ษทั ดร.แกลม ได้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
กระจายสิ นค้าไปยังแหล่งห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาทัว่ ประเทศ

รู ปที่ 4.7 ตัวแทนบริ ษทั ขนส่ งได้นาผลิตภัณฑ์นาเข้าจากต่างประเทศ
มาส่ งมอบให้กบั บริ ษทั ดร.แกลม จากัด
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รู ปที่ 4.8 FEDX ได้นาตูส้ ิ นค้ามาส่ งมอบให้กบั บริ ษทั และ
นาโฟลคลิฟมาขนผลิตภัณฑ์ออกเพื่อนาเข้าคลังสิ นค้า

รู ปที่ 4.9 คลังสิ นค้าของบริ ษทั ดร.แกลม จากัด
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รู ปที่ 4.10 สิ นค้าพร้อมส่ งไปยังห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา

รู ปที่ 4.11 การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
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ขั้นตอนการบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบภายใน
1. เลือก โปรแกรม
2. เลือกเครื่ องหมายค้นหาเพื่อเปิ ด MY COMPUTER
3. ใส่ ชื่อ ACCOUNTING ที่ตอ้ งการเปิ ด JOB
4. นาเอกสารที่ได้มาจากบัญชีนามากรอกลงข้อมูลของภายในบริ ษทั
6. กด Save เพื่อบันทึกเข้าระบบ
7. ใส่ ยอดตามเอกสารทางบัญชีให้มาแล้วนามาคียใ์ นข้อมูล
8. กรอกข้อมูลปัจจุบนั แล้วกด ADD เพื่อบันทึก

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากที่ ได้มีการดาเนิ นงาน โดยนาหลังการไคเซ็ นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกินขึ้นสามารถบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้โดยคณะผูจ้ ดั ซื้ อ ได้ทาการเปรี ยบเทียบ
วัตถุประสงค์ กับผลการดาเนินงานได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาเรี ยนรู้วธิ ีการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
2. เพื่อนาความรู้จากการปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ได้ในการทางานจริ งในอนาคต
3. เพื่อลดปั ญหาในการแซงคิวของพนักงานรับส่ งเอกสาร
4. เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
สรุ ปผลโครงการได้ ดังนี้
1. ท าให้ ก ารตรวจเช็ ค สิ น ค้า มี ค วามผิ ด พลาดน้ อ ยลงตลอดจนมี ค วามแม่ น ย าและมี
ประสิ ทธิภาพในการทางานเพื่อนาไปพัฒนาและแก้ไขการทางานในอนาคต
2. ทาให้ลดความผิดพลาดในการทางานได้มากขึ้นและเอกสารการทางานมีความผิดพลาด
น้อยลงทาให้ไม่เกิดความผิดพลาดในด้านเอกสารของฝ่ ายจัดซื้ อและมีความรอบคอบในการทางาน
มากขึ้น
5.2.1 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงการ
1. สิ นค้าบรรจุภณั ฑ์มกั จะลืมติดบาร์ โค้ตและสติ๊กเกอร์ ราคาของสิ นค้า
2. เครื่ องใช้สานักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน
5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผอู ้ ื่น
1. แผนกจัดซื้ อ จะจัดหาบาร์ โค้ตมาให้เพี ยงพอต่อสิ นค้าจานวนมากขึ้ นเพื่ อให้
เพียงพอกับการใช้งาน และสะดวกต่อการหยิบ
2. แผนกจัดซื้ อ จะต้องมีการตรวจดูสินค้าที่นาเข้าอยู่เสมอเพื่อที่จะให้บาร์ โค้ตมี
จานวนเพียงพอต่อความต้องการของการใช้งาน เพราะสิ นค้านาเข้ามีจานวนมาก และต้องทาการติด
บาร์โค้ตข้อมูลของสิ นค้านาเข้าทุกวัน
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.ได้ค วามรู ้ และประสบการณ์ ใ หม่ ๆ จากการทางานและนาไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ
ชีวติ ประจาวันในอนาคต
2. ฝึ กทักษะการทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ฝึ กความอดทนกับปั ญหาต่างๆในการทางาน
4. ได้ฝึกวินยั ของตนเองเช่นเวลามาทางานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทางาน
5. ได้ รั บ ความรู ้ จ ากบุ ค คลกรในบริ ษัท มากขึ้ นและได้ ค าแนะน าจากผู ้ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานหลายรู ปแบบ
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ในการปฏิ บตั ิงาน มีเอกสารเป็ นจานวนมากบริ ษทั ไม่สามารถเผยแพร่ ขอ้ มู ล
บางส่ วนให้นกั ศึกษาฝึ กงานได้ นอกจากข้อมูลนั้นไม่สาคัญจริ ง ๆ นอกนั้นเป็ นความลับของบริ ษทั
และองค์ก ร จึ ง จะต้องใช้เวลาตรวจสอบและท าความเข้า ใจ ทาให้นักศึ ก ษาไม่ค่ อยได้รับ ข้อมู ล
ภายในบริ ษทั อย่างเต็มที่ ถ้าข้อมูลถูกเปิ ดเผยหมดจะถือว่าเป็ นความผิด
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. เอกสารของบริ ษทั มีจานวนมากและเป็ นเอกสารที่มีความสาคัญ จึงไม่สามารถ
ปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั ได้ เพราะเป็ นความลับของทางบริ ษทั ดังนั้นผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิงานควรจะต้องศึ กษา
รายละเอียดและปฏิบตั ิตามกฎของภายในบริ ษทั โดยเริ่ มจากการทาความเข้าใจหากเกิดความสงสัย
ควรที่จะปรึ กษาหรื อสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนที่จะทาการบันทึกงาน
2. หากจะต้องตรวจสอบเอกสารจะต้องมีการดู อย่างละเอียดรอบคอบหรื อส่ งให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจทานอีกหนึ่งครั้ง
3. หากไม่เข้าใจหรื อสับสนให้สอบถามพนักงานห้ามตัดสิ นใจเอง เพราะเอกสาร
ทุกอย่างเป็ นเอกสารสาคัญมาก
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