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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ไทยพาฝัน จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตเครื่ องแต่งกายหลายประเภทเพื่อทําการส่ งออกทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่ โลก โดยมีบริ ษทั แม่ต้ งั อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งการขนส่ งในแต่
ละครั้ง เราต้องเตรี ยมเอกสารในการขนส่ งต่างๆให้พร้อมและคียข์ อ้ มูลถูกต้องตามสิ นค้าที่จะส่ ง
เพราะหากข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกับสิ นค้าที่จะส่ งนั้น จะส่ งผลให้เกิดความผิดพลาดในการขนส่ ง
สิ นค้าได้ ทําให้ทางบริ ษทั ต้องเสี ยผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในเรื่ องของเวลาและเงินค่าขนส่ งใหม่ อาจ
ทําให้บริ ษทั เกิดการขาดทุนได้
ดังนั้นในการทําเอกสารขนส่ งทางอากาศ จําเป็ นต้องมีคนตรวจข้อมูลในเอกสารทุกอย่างให้
เสมอ เพื่อเป็ นการเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ งแนบเอกสารออกไปพร้ อมกับสิ นค้าให้กบั
ตัวแทนขนส่ งสิ นค้า นอกจากนี้ เรายังสามารถนําความรู ้และความเข้าในเรื่ องการทําเอกสารส่ งออก
สิ นค้าไปยังต่างประเทศที่ได้จากการฝึ กงาน มาใช้ในการทํางานจริ งได้อีกด้วย
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั การค้าระหว่างประเทศเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายบริ ษทั เลือกใช้เป็ นช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพราะการนาเข้าและส่ งออกผลิตภัณฑ์จะทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาในทางที่ดีมากขึ้น
มีเงินเข้าประเทศและสามารถพัฒนาสิ นค้าในประเทศให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก
ได้ เนื่ องจากในแต่ ล ะประเทศมี ทรั พ ยากรและความชานาญในการผลิ ตสิ นค้า ไม่เท่ า กัน ท าให้บ าง
ประเทศอาจจะผลิตสิ นค้าชนิ ดเดียวกันกับประเทศอื่นด้วยต้นทุนที่ต่าและมีค่าแรงงานถูกกว่าได้ ดังนั้น
หากเราจะทาธุ รกิ จระหว่างประเทศจะต้องสารวจทรัพยากรที่เรามีว่าควรทาผลิตภัณฑ์ใดให้เหมาะสม
กับประเทศไทยและได้รับผลประโยชน์จากธุ รกิจนี้มากที่สุด
ในการค้า ระหว่า งประเทศ เราต้อ งศึ ก ษากฎหมายและข้อ จ ากัด ของการน าเข้า และส่ ง ออกให้
เรี ยบร้อยก่อน เช่น ภาษีสินค้า การเดินพิธีการศุลกากรและใบอนุ ญาตต่างๆ เพราะฉะนั้นในการนาเข้า
และส่ งออก เราต้องเตรี ยมเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการขนส่ งระหว่างประเทศให้เรี ยบร้ อย เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในการนาสิ นค้าออกนอกประเทศอย่างถูกต้อง
ดังนั้นการทาเอกสารขนส่ งระหว่างประเทศ จึงมีความสาคัญต่อการทาธุ รกิจส่ งออกและนาเข้าเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากข้อมูลในเอกสารกับตัวสิ นค้าต้องตรงกันเสมอ เพราะเราต้องนาเอกสารแต่ละชุ ดเดิน
พิธีการศุลกากร นอกจากนั้นยังต้องแนบเอกสารไปให้ลูกค้าและผูข้ นส่ งรายอื่ น หากเราคียข์ อ้ มู ล ใน
เอกสารขนส่ งไม่ตรงกับสิ นค้า อาจทาให้สินค้าไม่สามารถออกจากประเทศไทยหรื อเข้าต่างประเทศได้
ทาให้ลูกค้าและทางบริ ษทั อาจเสี ยเวลาในการทาเอกสารและเสี ยค่าใช้จ่ายในการขนส่ งใหม่ หรื อลูกค้า
อาจหมดความไว้ใจกับบริ ษทั ของเราได้เช่นกัน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาเอกสารในการส่ งออกของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
2.เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมในการทาเอกสารส่ งออกของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
3.เพื่อศึกษาระบบการดาเนินงานของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
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4.เพือ่ ศึกษาปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาของการทางานในบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความสาคัญของเอกสารแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
2.สามารถนาข้อมู ล เหล่ า นั้นมาใช้ป ระโยชน์ ต่อหน้า ที่ การงานได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ถูกต้อง
3.มีความรอบคอบในการทาเอกสารต่างๆมากขึ้น
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกระหว่างประเทศ
2.ได้ฝึกทักษะในการใช้โปรแกรมทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกอย่างถูกวิธี
3.ได้เรี ยนรู ้แนวทางการแก้ปัญหาของการทางานในบริ ษทั
4. ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การทางานแบบเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ได้รับประการณ์มากขึ้นในเรื่ องการส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศ
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บทที2่
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
การขนส่ งทางอากาศมีความสาคัญมากในปั จจุบนั โดยเฉพาะการขนส่ งระหว่างประเทศเพราะ
ทาการขนส่ งได้รวดเร็ วกว่าการขนส่ งประเภทอื่นๆไม่เสี ยเวลาในการขนส่ งนาน สะดวกและปลอดภัย
เหมาะกับการขนส่ งสิ นค้าประเภทที่สูญเสี ยง่าย เช่ น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็ นต้น หรื อสิ นค้าต้องการสั่ง
จองมาด้วยความรวดเร็ วแก่การใช้งานถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสี ยหายได้การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศนี้ อาจ
มี ขอ้ จากัดในเรื่ องน้ าหนัก และชนิ ดสิ นค้าที่ ถูกกาหนด เช่ น น้ าหนักต่อ1000 ต้องเสี ยค่าระวางแบบ
พิเศษ หรื อการขนส่ งสิ่ งมีชีวิตที่ตอ้ งการใบรับรองยินยอมไม่เอาเรื่ องต่อสายการบินหากสิ่ งมีชีวิตนั้น
เสี ยชีวติ ในระหว่างเดินทาง
2.2 การชาระเงินค่ าสิ นค้ า
เมื่อมีการซื้ อขายสิ นค้าในธุ รกรรมระหว่างประเทศเกิ ดขึ้น การชาระเงิ นค่าสิ นค้าที่ผูซ้ ้ื ออยูใ่ น
ประเทศหนึ่ง และผูข้ ายอยูใ่ นอีกประเทศหนึ่ง
2.2.1 การชาระโดยตรงด้วยการโอนเงิน (T/T) คือ ผูซ้ ้ื อชาระเงิ นค่าสิ นค้าให้แก่ผูข้ ายด้วยการ
โอนเงิ นก่ อนการส่ งมอบสิ นค้า การซื้ อขายในเทอมนี้ ผูซ้ ้ื อจะเสี ยเปรี ยบหากผูข้ ายไม่ส่งสิ นค้าให้ ใน
ภายหลัง หากจะใช้เทอมนี้ ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายต้องเป็ นทาธุ รกิ จร่ วมกันมานาน เพราะใช้ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ
เป็ นพื้นฐานในการรับประกัน
2.2.2 การชาระโดยผ่านธนาคาร (L/C) คือ เป็ นการชาระเงิ นค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร เพราะเป็ น
หลักประกันว่าผูข้ ายจะได้รับเงินค่าสิ นค้าเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าลงเรื อหรื อยานพาหนะขนส่ งตามแต่ที่
ได้ตกลงไว้ และผูซ้ ้ื อสิ นค้าจะได้รับสิ นค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสิ นค้า
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2.3 เอกสารทีใ่ ช้ ในการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ
1. Invoice (ใบกากับสิ นค้า) เป็ นใบแจ้งรายละเอียดราคาของสิ นค้า
2. Packing List (ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ) เป็ นใบแจ้งน้ าหนักและหี บห่อที่ใส่ สินค้า
3. Air Waybill (ใบตราส่ ง ทางอากาศ) เป็ นใบที่ ผูส้ ่ ง ออกต้องน าเอกสารนี้ ม าเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของเอกสารส่ งออก เพื่อให้ผรู ้ ับใช้เป็ นหลักฐานประกอบในการรับสิ นค้าต่อไป
4. ใบขนสิ นค้าขาออก เป็ นใบที่ผสู ้ ่ งออกต้องยืน่ ต่อกรมศุลกากรเพื่อส่ งออกสิ นค้า
2.4 เครื่ องมือและโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการทางาน
2.4.1 เครื่ องมือที่ตอ้ งใช้ในการทาเอกสารส่ งออกสิ นค้า
2.4.1.1 คอมพิวเตอร์
2.4.1.2 เครื่ องถ่ายเอกสาร
2.4.1.3 กระดาษA4
2.4.1.4 ดินสอ
2.4.1.5 ยางลบ
2.4.1.6 แม็กเย็บกระดาษ
2.4.1.7 คลิปหนับกระดาษ
2.4.1.8 กระดาษโน้ตหรื อกระดาษโพสอิท
2.4.1.9 ซองเอกสารสี น้ าตาล ทั้งขนาดปกติและใหญ่
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2.4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการทางานอื่นๆ(ถ่ายรู ป , เช็คยอดค่าใช้จ่าย ,จองรถ)
2.4.2.1 เครื่ องคิดเลข
2.4.2.2 กล้องถ่ายรู ป
2.4.2.3 สมุดจองInvoice
2.4.2.4 สมุดจองรถ
2.4.2.5 ปากกา
2.4.2.6 ลิขวิด
2.4.2.7 เทปใสอันใหญ่
2.4.3 โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทาเอกสารเพื่อส่ งออกสิ นค้า
2.4.3.1 โปรแกรมMicrosoft word ใช้เพื่อทาใบปะหน้า หน้าซองของTPD
2.4.3.2 โปรแกรม Microsoft Excel ใช้เพื่อคียข์ อ้ มูลในเอกสารเพื่อส่ งออก
2.4.3.3 www.mydhl.com ใช้ในการBookingเพื่อเลขAWB
2.4.3.4 www.ups.com ใช้ในการBookingเพื่อเลขAWB
2.4.3.5 www.outlook.com ใช้เพื่อส่ งข้อมูลผ่านทางEmailให้แต่ละแผนก
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและรายละเอียดทีต่ ้งั

รู ปที่3.1 รู ปโลโก้ของบริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด

ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด
ที่อยู่ : 101 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-4844
โทรสาร : 02-420-3819
เว็บไซต์ : www.parfun.co.jp
เวลาทาการ : จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
บริ ษทั พาฝั น จากัด เป็ นผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายญี่ปุ่นชั้นนาและเป็ นผูผ้ ลิ ตสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการผลิต บริ ษทั พาฝัน จากัด มีสานักงานในหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น ไทย จีน พม่า และกัมพูชา
ซึ่ งมีความหลากหลายในการบริ การ และมีผลิ ตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าทัว่ โลก ผู ้
ก่อตั้ง บริ ษทั พาฝัน จากัด คือ MR. HIDEKAZU FUJII, CEO
จุดแข็งของบริ ษทั คือการสร้ างสรรค์ความสวยงามของหญิ งสาวผลิ ตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ที่มี
ความงดงามน่าสวมใส่ น้ นั ไม่ใช่ เพียงแต่การออกแบบดีไซน์แต่ภายนอก แต่ตอ้ งใส่ ใจลงไปถึงคุ ณภาพ
ในการซับ เหงื่ อ การระบายความร้ อน การดู ดซับ น้ า ซึ่ ง เป็ นฟั ง ก์ชั่นส าคัญของผลิ ตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สุ ภาพสตรี และสิ่ งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือการสวมใส่ สบายที่อ่อนโยนต่อผิว จึงจะสามารถกล่าวได้เต็ม
ปากว่ามีความงดงามอย่างแท้จริ ง
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3.1.1 แผนทีข่ องบริษัท

รู ปที่3.2 แผนที่บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด

3.1.2 สาขาทั้งหมดของบริษัท ไทยพาฝัน จากัด
บริ ษทั พาฝัน ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย มีท้ งั หมด 4 สาขา คือ
1. บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขา ปราจีนบุรี
2.บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขา สาย 4
3. บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขา กรุ งเทพฯ (สาทร สแควร์)
4. บริ ษทั ไทย พาฝัน จากัด สาขา พระราม 2
3.1.3 นโยบายคุณภาพ
1. มอบความพึงพอใจทุกๆด้านแก่ลูกค้า
2. ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด
3. รักษาการส่ งออกให้ทนั ตามเวลาที่กาหนด
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3.1.4 นโยบายการทางาน
1. ทักทายถ้วนหน้า
2. รักษาความสะอาด
3. ระเบียบเรี ยบร้อย
4. คล่องแคล่วว่องไว
5. ตรงต่อเวลา
3.1.5 อุปกรณ์ ทไี่ ด้ รับทุกคนเมื่อทางานทีบ่ ริษัท ไทยพาฝัน จากัด
1. หมวกไทยพาฝัน ต้องใส่ หมวกทุกครั้งเมื่อเดินออกจากแผนกนาเข้าและส่ งออก
2. รองเท้าผ้าใบสี ขาว ต้องสวมรองเท้าผ้าใบทุกครั้งเมื่อเดินออกจากแผนกนาเข้า
และส่ งออก หรื อใครใส่ รองเท้าผ้าใบมาทางานอยูแ่ ล้ว สามารถใส่ ไปแผนกอื่นได้
เลย ไม่ตอ้ งเปลี่ยนเป็ นรองเท้าของบริ ษทั
3. 2 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน แผนกนาเข้าและส่ งออก
หน้าที่ทางาน : 1.ทาเอกสารการส่ งออกรายวัน(Freight)
2.วางบิลDHL
3.ตรวจ Invoice , Packing list , Cartons
4.ถ่ายสาเนาInvoiceในแต่ละเดือนให้แผนกบัญชีและฝ่ ายขาย
5.รับและส่ งใบจองรถขนส่ งให้แก่ตวั แทนคนขับรถขนส่ งสิ นค้า
6.รวมยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละInvoice
7.ถ่ายรู ปรถขนส่ งสิ นค้า

9

3.3 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ฝึ กงานตั้งแต่วนั ที่15พฤษภาคม2560 – 25สิ งหาคม2560
ทาวันจันทร์ -วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
3. 4 ขั้นตอนการดาเนินงาน

เดือน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน ตุ ล า ค ม
2560
2560
2560
2560
2560
2560

หัวข้อ
จ ด บั น ทึ ก ขั้ น ต อ น ก า ร
ทางาน
รวบรวมข้อมูลโครงงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
พนักงาน
ถ่ายรู ปขั้นตอนการทางาน
ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
ส่ งเล่มให้อาจารย์ที่ปรึ กษา

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงาน
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1.ทาเอกสารการส่ งออกรายวัน(Freight)
4.1.1 แผนกฝ่ ายขายจะส่ ง ใบShipmentรายการสิ น ค้า มาให้ เ รา ทั้ง ในEmailและที่ แ ผนกเลย
(หน้าตาของใบShipmentจะมีหลายแบบ)

รู ปที่4.1 ใบShipmentของTPCแบบที่1

รู ปที่4.2 ใบShipmentของTPCแบบที่2

รู ปที่4.3 ใบShipmentของTPD

4.1.2 จากนั้นดูรายละเอียดสิ นค้าว่าคืออะไร ถ้าเป็ นประเภทเอกสารอย่างเดียวให้เราทาเป็ นTPD
แต่ถา้ เป็ นเครื่ องแต่งกายให้ทาเป็ นTPC
4.1.3 ต่อมา เราต้องดูวา่ เขาจะทาการขนส่ งให้กบั ผูบ้ ริ การขนส่ งใด (DHL , UPS)
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4.1.4 จากนั้น เราต้องจองเลขInvoiceในสมุดจองFreightก่อนเพื่อป้ องกันการทาเลขInvoiceซ้ า
กัน

รู ปที่4.4 ปกสมุดจองInvoice

รู ปที่4.5 ด้านในของสมุดจองInvoice

4.1.5 เมื่ อเขี ย นจองInvoiceในสมุ ดจองแล้ว เราต้องไปเขี ย นในกระดานดาอี ก รอบ เพื่ อให้
พนักงานในแผนกทุกคนได้รับรู ้วา่ วันนี้มีส่งทั้งหมดกี่Invoice

รู ปที่4.6 เขียนInvoiceบนกระดานดา
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4.1.6 เมื่อได้เลขInvoiceมาแล้ว เราต้องทาการBookingกับผูบ้ ริ การขนส่ งก่อนเพื่อขอเลขAWB
(ในแต่ละวัน ต้องBookingก่ อนเวลา16.00น. หากBookingหลังเวลาดังกล่ าว จะเป็ นการส่ งวันพรุ่ ง นี้
แทน) จากนั้นเซฟรู ปไว้แล้วปริ้ นหน้าเลขAWBออกมา2ชุด ซึ่ ง1ชุดจะมี2ใบ(1บาร์ โค้ด ,3บาร์ โค้ด) นา1
ชุดพับครึ่ งไปใส่ ในซองของผูบ้ ริ การขนส่ ง อีก1ชุดจะแยกกัน โดยใบ3บาร์โค้ดจะวางไว้ตรงเค้าท์เตอร์ ที่
ตัวแทนผูบ้ ริ การขนส่ งจะมาเอา ส่ วนใบ1บาร์ โค้ดจะนาไปเข้าชุดเอกสารขั้นตอนต่อไป

รู ปที่4.7 AWBแบบ1บาร์โค้ด

รู ปที่4.8 AWBแบบ3บาร์โค้ด

รู ปที่4.9 นาAWB1ชุดใส่หน้าซองDHLแล้ว
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4.1.7 เมื่อได้เลขAWBมาแล้ว เราก็เริ่ มทาเอกสารทันที โดยเริ่ มเช็คจากชื่ อบริ ษทั ที่อยู่ ประเทศ
ก่ อน เพื่ อไปหาไฟล์เก่ า ที่ ค ล้า ยหรื อ เหมื อนกันมาก็ อปปี้ ท าให้เป็ นไฟล์ใ หม่ และใส่ ข ้อมู ล จากใบ
Shipmentลงไปให้ครบ ซึ่งในไฟล์จะมีใบปะหน้าแรก ,ใบปะหน้ารอง ,Invoice ,Packing list ,Shipment

รู ปที่4.10 หน้าจอคอมที่กาลังคียข์ อ้ มูล

4.1.8 เมื่อคียข์ อ้ มูลเอกสารต่างๆครบ เราต้องปริ้ นแต่ละใบออกมาเป็ นชุ ด รวมทั้งใบAWBด้วย
เพื่อให้คนอื่นในแผนกตรวจ หากมีขอ้ ผิดพลาด ผูต้ รวจจะขีดปากกาแดงกลับมาให้ เราก็กลับมาแก้งาน
แล้วไปให้คนตรวจเดิมตรวจใหม่อีกครั้งจนถูกต้องทั้งหมด (ถูกหมด คือ ใบInvoiceและPacking list จะ
มี2ลายเซ็น คือ ผูท้ าเอกสาร , คนตรวจ)

รู ป4.11 Invoiceที่มี2ลายเซ็น
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4.1.9 เมื่อเอกสารถูกต้องหมดแล้ว หากเป็ นTPC เราต้องเดินพิธีการต่อ โดยการส่ งไฟล์ท้ งั หมด
รวมทั้งเลขAWBให้ฝ่ายขายที่รับผิดชอบShipmentนี้ ทางemailกลับไป แต่หากเป็ นTPDก็ไม่ตอ้ งทาการ
เดินพิธีการใดๆ สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย
4.1.10 นาชุดเอกสารFreightทั้งหมดที่เรารับผิดชอบ ส่ งไปให้รองหัวหน้าแผนกอีกครั้ง เพื่อให้
เขาตรวจทานและเซ็ นช่ องที่3 เพื่อเป็ นการยืนยันความถู กต้องทั้งหมด แล้วรองหัวหน้าจะส่ งเอกสาร
Freightทั้งหมดไปยังหัวหน้าแผนก เพื่อเซ็นรับรองเอกสารก่อนส่ งสิ นค้า

รู ปที่4.12 Invoiceที่มี3ลายเซ็น

4.1.11 เมื่อหัวหน้าแผนกเซ็นเสร็ จแล้ว จะเรี ยกเราไปถ่ายเอกสารแนบเครื่ อง ซึ่ งการถ่ายเอกสาร
แนบเครื่ อง หากเป็ นTPCต้องถ่ายInvoiceและPacking listอย่างละ4ชุ ดเพื่อนาไปใส่ ไว้ในซองใส่ สินค้า
ของแต่ละInvoice ส่ วนTPDไม่ตอ้ งถ่ายแนบเครื่ อง

รู ปที่4.13 Invoiceที่มีลายเซ็นหัวหน้าแผนก
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4.1.12 เมื่อถ่ายแนบเครื่ องTPCครบ4ชุดแล้ว ให้นาทั้ง4ชุ ดนั้นมาพับครึ่ งแล้วใส่ ไว้ที่หน้าซอง
สอดข้างหลังที่เราใส่ ใบAWBไป1ชุ ดก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้บงั เลขAWBที่ผูแ้ ทนบริ การขนส่ งจะมาแส
กนเลขนี้ จากนั้นก็รอของจากฝ่ ายผลิต
4.1.13 ระหว่างรอของจากฝ่ ายผลิ ต เราต้องปริ้ นใบPacking list แบบยังไม่มีลายเซ็นของแต่ละ
Invoiceออกมาวางบนซองแต่ละInvoice เพื่อรอให้คนตรวจของมาตรวจในใบนี้ จากนั้นต้องทารายการ
Freightที่ส่งในวันนี้ท้ งั หมด ให้ฝ่ายขายทางEmail (แต่ยงั ไม่ตอ้ งกดส่ ง)

รู ปที่4.14 Invoiceแบบไม่มีลายเซ็น

4.1.14 เมื่อของมาครบแล้ว หรื อเมื่อถึงเวลา16.30 ผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรวจสิ นค้าก่อนส่ งออกในแต่ละ
วัน จะเป็ นคนมาตรวจและปิ ดซองทั้งหมดเอง

รู ปที่4.15 สิ นค้าที่แพ็คมาเพื่อรอการตรวจเช็ค

16

4.1.15 ระหว่างที่รอตัวแทนบริ การขนส่ งมารับสิ นค้า เราต้องนาfreightทั้งหมดที่ทา ทั้งTPCและ
TPDไปแสกนเก็บไว้ในโฟลเดอร์ หนึ่ง (แสกนแค่Invoice , Packing list ,B/L)
4.1.16 เมื่อมีตวั แทนขนส่ งมารับสิ นค้าไปแล้ว ให้เราส่ งEmailได้เลย
4.2 การวางบิลDHL
4.2.1 มีเจ้าหน้าที่DHL นาซองบิลมาส่ งให้ เราก็ไปรับพร้อมเซ็นชื่อรับซองบิล

รู ปที่4.16 ซองวางบิลDHL

4.2.2 เมื่อแกะซองออกมา จะมีใบปะหน้าบิลDHL ,บิลDHL ,แบบฟอร์ มการชาระค่าใช้จ่ายผ่าน
ธนาคาร ,ซองจดหมายเล็ก

รู ปที่4.17 ใบปะหน้าDHL

รู ปที่4.18 ใบวางบิล
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รู ปที่4.19 ใบแบบฟอร์มการชาระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร

4.2.3 เช็ ค ยอดค่ า ใช้จ่ า ยรวม ที่ อ ยู่ข องใบวางบิ ล DHLกับ ใบปะหน้า ว่า จ านวนเงิ น ตรงกัน
หรื อไม่? และแยกแบบฟอร์ มการจ่ายเงินธนาคารออกจากบิลDHLทุกชุด

รู ปที่4.20 วิธีเช็คที่อยูแ่ ละจานวนเงินของใบปะหน้าและใบวางบิลDHL
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4.2.4 เมื่อเช็คเสร็ จแล้ว ให้เก็บ ใบปะหน้า ,ซองจดหมายเล็ก และแบบฟอร์ มการจ่ายเงินธนาคาร
ไว้ในซองบิลDHLก่อน จากนั้นนาบิลDHLไปถ่ายสาเนาไว้ชุดละ1แผ่น

รู ปที่4.21 สาเนาใบวางบิล

4.2.5 จากนั้นเช็คInvoiceที่อยู่ในบิลDHLแต่ละใบว่ามีเลขใดบ้าง จากนั้นก็ไปหาชุ ดInvoiceมา
เพื่อทาการวางบิล
4.2.6 เมื่อได้ชุดInvoiceมาแล้ว ให้นาสาเนาDHLที่ก็อปปี้ เอาไว้แล้ว มาหนี บไว้ขา้ งหลังชุด แล้ว
เขียนราคารวมที่ใบปะหน้าของInvoiceทั้ง2ช่อง คือFreight Charge และ Total Amount

รู ปที่4.22 การเขียนวางบิล
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4.2.7 จากนั้นนาใบDHLมาวางไว้บนชุดInvoiceที่เขียนเสร็ จแล้ว แล้วหาใบAir freightที่อยู่ใน
ชุด ดูวา่ ลูกค้าคือใคร จากนั้นนาชื่อลูกค้ามาเขียนในช่องเล็กๆของใบบิลDHL

รู ปที่4.23 การเขียนชื่อลูกค้าจากใบAir Freight

4.2.8 ทาแบบข้างต้นจนครบ ก็นาไปใส่ ตะกร้าสี ส้มของแผนก แล้วยกไปให้หวั หน้าแผนกตรวจ
และเซ็น
4.2.9 เมื่อหัวหน้าแผนกเซ็นใบบิลDHLเสร็ จแล้ว ก็จะเรี ยกเราไปเอาตะกร้าคืนมา
4.2.10 เมื่อได้ตะกร้า ก็แยกใบบิลDHLกับชุ ดInvoiceไว้คนละกอง เพื่อนาชุดInvoiceไปคืนหรื อ
เก็บที่เดิม ส่ วนบิลDHLต้องไปแสกนเข้าคอมในแผนกก่อน
4.2.11 เมื่อแสกนเสร็ จแล้ว ให้นาใบบิล DHLมาเรี ยงตามรหัสบนใบปะหน้าที่อยู่ในซองDHL
รวมทั้งแบบฟอร์ มการจ่ายเงินธนาคารด้วย แล้วใส่ ทุกอย่างไว้ในซองให้เหมือนเดิม

รู ปที่4.24 เลขรหัสบนใบปะหน้า
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4.2.12 เมื่อเรี ยงทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาไปให้แผนกบัญชี
4.3.การรับและส่ งใบจองรถขนส่ งให้ แก่ตัวแทนคนขับรถขนส่ งสิ นค้ า
4.3.1 หัวหน้าแผนกจะเรี ยกให้เราไปเอาใบจองรถ ซึ่ งใบจองรถจะมี2แบบ คือ Thaiparfun และ
Air-Sea-Road

รู ปที่4.25 ใบจองรถแบบThaiparfun

รู ปที่4.26 ใบจองรถแบบAir-Sea-Road

4.3.2 น าใบจองรถไปเขี ย นในสมุ ด จองรถ ซึ่ งสมุ ด จองรถมี 2แบบเช่ น กั น คื อ สมุ ด
Nattawadee(Thaiparfun) และ Air-Sea-Road

รู ปที่4.27 สมุดจองรถ
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4.3.3 เมื่อเขียนในสมุดเสร็ จแล้ว ก็หนีบใบจองรถไว้ในสมุดจองรถ เพื่อรอให้ตวั แทนคนขับรถ
มาเอาใบจองรถไป

รู ปที่4.28 เมื่อเขียนข้อมูลจองรถเสร็ จ

4.3.4 เมื่อตัวแทนคนขับรถมาเอาใบจองรถ เราก็ตอ้ งถามเขา ว่ามาจากไหน ไปที่ไหน แล้วเราก็
หาใบจองรถนั้น จากนั้นเราก็ตอ้ งถามชื่ อ ทะเบี ยนรถ และเบอร์ โทรของตัวแทนคนขับรถ เพื่อเขี ยน
ข้อมูลดังกล่าวลงไปในสมุดจองรถ เผือ่ มีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อคนขับรถนั้นได้

รู ปที่4.29 การเขียนเลขทะเบียนรถ ชื่อ และเบอร์โทรของตัวแทนคนขับรถ

4.4 ขั้นตอนการถ่ ายรู ปรถขนส่ งสิ นค้ า
4.4.1 ยามจะโทรเข้ามาในแผนกนาเข้าและส่ งออก เพื่อไปรับซี ลปิ ดรถพร้ อมบัตรประชาชน
ของคนขับรถนั้นที่ป้อมยาม เราก็ตอ้ งไปเอาและถ่ายสาเนาใบซี ลกับบัตรประชาชนอย่างละใบไปให้พี่
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ในแผนกที่รับผิดชอบ หลังจากถ่ายเสร็ จให้เรานาบัตรประชาชนใบจริ งไปคืนที่ป้อมยาม แล้วรอจนกว่า
ทางคลังสิ นค้าจะติดต่อมาในแผนกให้ไปถ่ายรถตูเ้ ปิ ดหรื อปิ ด
4.4.2 เมื่อฝ่ ายคลังสิ นค้าโทรมาแล้ว พี่ที่รับผิดชอบตูน้ ้ นั ก็จะให้กล้องถ่ายรู ปและสมุดจองซี ล
ให้เรา เราก็นาทั้งสองอย่างนั้นไปที่คลังสิ นค้า ซึ่ งรถที่ใช้ในการขนส่ งมีหลายประเภท

รู ปที่4.30 ซีลปิ ดรถ4ล้อและ6ล้อ

4.4.2.1 รถตูค้ อนเทนเนอร์ (Air-Sea-Road) จะมีการถ่ายรู ป2ครั้ง คือ เปิ ดตูแ้ ละปิ ดตูร้ ถ
หากเป็ นการเปิ ดตู ้ เราจะต้องถ่ายรู ปข้างในตูค้ อนเทนเนอร์ ก่อนทุกมุมด้านในตู ้ ว่ามีรอยหรื อมีปัญหา
อะไรหรื อไม่ หลังถ่ ายรู ปเปิ ดตู เ้ สร็ จ เราก็กลับที่ แผนจนกว่าฝ่ ายคลังสิ นค้าจะโทรมาอี กครั้ ง เพื่ อไป
ถ่ายรู ปปิ ดตู ้ คือถ่ายป้ ายกระดาษที่อยู่ตรงกล่องก่อน แล้วถ่ายกล่องรวม จากนั้นให้ทางคลังสิ นค้าปิ ดตู ้
และปิ ดซี ล เราต้องถ่ายรู ปซี ลทั้งหมดที่ปิดไว้ (คอนเทนเนอร์ จะมีซีลมากกว่า1อัน) แล้วถ่ายเลขทะเบียน
รถ จากนั้นไปรับสมุกจองซี ลที่ให้ทางคลังสิ นค้าเซ็นรับกลับไปให้พี่ที่รับผิดชอบรถคนนี้ พร้ อมกล้อง
ถ่ายรู ป

รู ปที่4.31 รถตูค้ อนเทนเนอร์
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รู ปที่4.32 ตอนถ่ายปิ ดรถตูค้ อนเทนเนอร์

***หากรถตูค้ อนเทนเนอร์ มีปัญหา มีรูที่อาจทาให้เกิดการรั่วได้ เราต้องเข้าไปอยูใ่ นตูค้ อนเทน
เนอร์ พร้อมกล้อง แล้วให้คนข้างนอกปิ ดประตูตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อให้เราเห็นรู รั่ว***
4.4.2.2 รถ4ล้อ ,รถ6ล้อ(Nattawadee) จะไม่มีถ่ายรู ปเปิ ดตู ้ แค่ไปถ่ายรู ปปิ ดตูอ้ ย่างเดียว
ซึ่ งขั้นตอนการถ่ายรู ปก็เหมือนกับตูค้ อนเทนเนอร์ ต่างแค่ซีลของรถ4ล้อและ6ล้อ จะมีแค่1ซี ลเท่านั้น

รู ปที่4.33 รถกระบะ4ล้อ

รู ปที่4.34 ตอนปิ ดรถของ4ล้อและ6ล้อ
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4.5 ขั้นตอนการรวมยอดค่ าใช้ จ่ายของแต่ ละInvoice
4.5.1 ในแต่ละเดื อน ทางแผนกนาเข้าและส่ งออกจะแยกInvoiceแต่ละเดื อนไว้ในกล่องลัง เรา
ต้องนากล่องลังเหล่านั้นมาคานวณค่าใช้จ่ายที่เขียนอยูต่ ามใบหน้าปกทั้งหมด เพื่อรวมยอดค่าใช้จ่ายให้

รู ปที่4.35 คานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานสหกิจ
หลังจากที่ได้มีโอกาสไปฝึ กงานที่บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด เป็ นระยะเวลา14สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่
15พฤษภาคม2560 ถึ ง 25สิ งหาคม2560 ทาให้เราได้รับ ประสบการณ์ การท างานอย่างมาก ได้เรี ย นรู ้
หน้าที่ ของงานที่ ได้รับมอบหมาย ได้เรี ยนรู ้ คาศัพท์ต่า งๆที่ ใช้ในวงการของธุ รกิ จการส่ ง ออกสิ นค้า
ระหว่างประเทศ และที่สาคัญคือสอนให้เราได้รู้จกั คาว่าเพื่อนร่ วมงาน
เมื่อจบการฝึ กงานที่บริ ษทั ไทยพาฝัน จากัด ก็ทาให้เราเข้าใจแล้วว่า ทาไมต้องมีวชิ าสหกิจศึกษา
มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนในมหาลัยฯ เพราะการฝึ กงานครั้งนี้ ทาให้เรารับรู ้ได้วา่ การทางานจริ งๆ
ไม่ได้ง่ายเหมือนการทางานพาร์ ทไทม์หรื อการรับงานพิเศษต่างๆ เราต้องรับผิดชอบงานมากมาย ต้อง
ทางานอยูภ่ ายใต้ความกดดันและสังคมที่เราไม่คุน้ ชิ น ต้องเจอเพื่อนร่ วมงานใหม่ๆ ต้องรับงานที่เราอาจ
ไม่เคยทาหรื อไม่รู้จกั เลยก็ได้ และที่สาคัญเราต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของบริ ษทั ให้ได้ แต่สิ่งที่กล่าว
มาทั้งหมดนั้น หากเราอดทนหรื อผ่านข้ามจุดนั้นมาได้ ก็จะทาให้เรารู ้วา่ การทางานจริ งก็ไม่ได้โหดร้าย
ขนาดนั้น เพียงแค่เราไม่ชินหรื อยังไม่ยอมรับกับสิ่ งใหม่ๆเท่านั้นเอง
ดังนั้นการได้ไปฝึ กงานในช่วงเรี ยนมหาลัยฯ จะทาให้เราได้เรี ยนรู ้ ทุกอย่างที่เกี่ ยวข้องกับการ
ทางานจริ งและสามารถรับมือแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิ ดโดยไม่คาดคิด หรื อสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
หลายคนได้ ซึ่ งประสบการณ์ เหล่ า นี้ จะท าให้เราสามารถรั บมื อกับปั ญหาต่ างๆที่ อาจเกิ ดขึ้ นเมื่ อ เรา
ทางานจริ งได้ดี
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 เคารพผูใ้ หญ่ อ่อนน้อม ถ่อมตน ยกมือไหว้ผอู ้ าวุโสกว่าเสมอ
5.2.2 ทาตามกฎระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งคัด
5.2.3 เมื่อมีปัญหาควรถามพี่พนักงานเสมอ
5.2.4 ในการใช้โปรแกรม เราควรฝึ กใช้งานอยูเ่ สมอ
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5.2.5 ต้องมีความอดทน และตั้งใจเรี ยนรู ้งาน
5.2.6 เมื่อพี่พนักงานสอนอะไรมา เราควรจดขั้นตอนการทาไว้เสมอ
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทารายงานของสหกิจได้อย่างถูกต้อง
5.3.2 รู ้ จ ัก วิ ธี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆจากสั ง คมรอบข้า ง เช่ น การสอบถามข้อ มู ล จาก
พนัก งานในแผนก ,การจดบันทึ ก ข้อมู ล ที่ พ นัก งานในแผนกหรื อต่ า งแผนกได้ส อนงานมา
และการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง
5.3.3 รู ้จกั การถ่ายรู ปเพื่อรวบรวมเป็ นหลักฐานในการทางานแต่ละขั้นตอน
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ควรจดบันทึ ก ขั้นตอนการท างานและข้อมู ล ต่ า งๆให้ล ะเอี ย ดที่ สุ ด เพราะหากเราไม่
เข้าใจก็ยงั สามารถกลับไปอ่านเพื่อทบทวนความรู ้ ไ ด้ตลอด และสามารถนาข้อมู ลเหล่ า นั้น
มาใส่ รายละเอียดในรายงานได้เช่นกัน
5.4.2 ควรถ่ายรู ปไว้เสมอ เพื่อเป็ นภาพประกอบของขั้นตอนการทางานต่างๆ
5.4.3 ควรปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาทุกครั้งเมื่อสงสัยหรื อไม่เข้าใจ
5.4.4 ควรเริ่ ม ต้นท ารายงานตั้งแต่ ตอนฝึ กงานเลย เพราะเมื่ อมี ปั ญหาด้านต่ า งๆจะสามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาเหล่ า นั้น ด้ว ยการสอบถามพนัก งานหรื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาได้ ไม่ ค วรเริ่ ม ท า
รายงานหลังฝึ กงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
5.4.5 ไม่ควรลอกหรื อก็ อปปี้ ข้อมู ล รายงานจากเพื่ อนหรื อรุ่ นพี่ เพราะอาจจะทาให้รายงาน
ไม่ผา่ นและเสี ยเวลาทารายงานใหม่ได้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพทีถ่ ่ ายระหว่างปฏิบัติงาน

รู ปที่กาลังวางบิลDHL

รู ปที่กาลังถ่ายปิ ดรถ
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รู ปที่กาลังถ่ายซีลปิ ดรถ

รู ปที่กาลังเช็ครู ปภาพหลังถ่าย
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ผนวก ข
รู ปบรรยากาศภายในบริษัท

รู ปโต๊ะทางานสัปดาห์แรก

รู ปโต๊ะทางานตั้งแต่ได้ทาFreight
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รู ปบรรยากาศภายในแผนกนาเข้าและส่งออกกับบัญชี

รู ปน้องที่ฝึกงานพร้อมกัน2คน
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รู ปที่ถ่ายรวมกลุ่มในวันสุดท้ายของการฝึ กงาน

รู ปที่ถ่ายกับพี่พนักงานในวันสุดท้ายของการฝึ กงาน
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