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บทคดัย่อ 

 เน่ืองจากในปัจจุบนั ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ แพร่หลาย และ มีความจาํเป็นต่อธุรกิจท่ีตอ้ง

นาํเขา้ส่งออกสินคา้เป็นอย่างมาก ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงเร่ิมการกระทาํโครงงานเล่มน้ี เพราะมีจุดประสงค์ท่ีจะ

ศึกษารายระเอียด และขั้นตอนในการทาํธุรกิจดา้นการขนส่งระหว่างประเทศ หรือ Logistic เพื่อให้เขา้ใจถึง

ขั้นตอนการทาํงานอยา่งถ่องแท ้ไม่วา่จะเป็นการจดัการธุรกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ แบบทางทะเล และทาง

อากาศ จะมีขั้นตอนท่ีละเอียด และ ในแต่ละขั้นตอน หา้มเกิดความผิดพลาด  

ดงันั้น ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง “คาํศพัทแ์ละขั้นตอนท่ีสาํคญัในการทาํงานดา้นโลจิสติกส์” 

โดยใชโ้อกาสท่ีไดฝึ้กงานท่ีบริษทั Lion Trans.Co.,Ltd. เป็นเวลา 4 เดือน ไดฝึ้กฝน และ พฒันาตนเอง รวมถึง

ศึกษาขั้นตอน การทาํงานต่างๆ และ รวบรวมขอ้มูลสาํคญั เช่น คาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการทาํงานดา้นโลจีสติกส์ 

และ การจดัการธุรกิจดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

ผลจากการศึกษาคน้ควา้ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้และเขา้ใจวิธีการทาํงานในธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ การ

ติดต่อประสานงานกบัแผนกต่างๆในบริษทั ท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนั รวมถึงการจดัการธุรกิจ เพื่อใหง้านออกมาตาม

เป้าหมายและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ทุกขั้นตอนจึงมีความสําคญัและ ไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งรู้เอาไวใ้น

โครงงานเล่มน้ี 

 





8 
 

กติตกิรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 

 การืชท่ีผูจ้ดัทาํไดม้าปฎิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาณบริษทั LION TRANS CO., LTD. 

ตั้ งแต่ว ันท่ี  15 พฤษภาคม  2560 ถึงว ัน ท่ี  25 สิงหาคม  2560  ส่งผลให้ผู ้จัดทําได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายสาํหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือ

และสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

 

 1.นาย   นิทศัน์   เจียรจิรพงศ ์ ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 

2.นาย   ชาตรี     จิตศรชยั  ตาํแหน่งพนกังานฝ่ายต่างประเทศ 

3.นางสาว พชัรพร ซา้ยหนองขาม ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายบริการลูกคา้ ( Air ) 

4.นางสาว กาญจนา ตรีพฒุ  ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายบริการลูกคา้ ( Export ) 

5.นายสาว ประภสัศร ทรียิง่สกลุ ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายบริการลูกคา้ ( Import ) 

 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูและเป็นท่ีปรึกษาในการทาํ
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การปฏิบติังานในหน่วยงานแผนกบริการลกูคา้ หรือ CS ( customer service) ท่ี บริษทั ไลออ้น

ทรานส์ จาํกดั เป็นแผนกท่ีมีขั้นตอนการทาํงานท่ีค่อนขา้งมาก และในแต่ละขั้นตอน กต็อ้งใชค้วาม

ละเอียดรอบคอบสูง เพราะหากเกิดความผิดพลาดกจ็ะทาํใหบ้ริษทัเกิดความเสียหาย จากการทาํงานใน

แผนกน้ีจึงทาํใหพ้บวา่ในการทาํงานตอ้งเรียนรู้ ศึกษาเก่ียวกบัระบบและขั้นตอนในการทาํงานของแผนก 

CS ก่อน จึงจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน  

 ดงันั้นการเรียนรู้ขั้นตอนและระบบ เฉพาะทางเก่ียวกบัการแผนก CS ( customer service)  ท่ี 

บริษทั ไลออ้นทรานส์ จาํกดั จึงมีส่วนสาํคญัในการปฏิบติังานในตาํแหน่ง ผูช่้วยแผนกบริการลกูคา้ 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือใหเ้รียนรู้การทาํงานในแผนกบริการลกูคา้ หรือ CS ( customer service) ท่ี บริษทั ไลออ้นทรานส์  

 2.เพื่อศึกษาระบบและขั้นตอนต่างๆท่ีสาํคญั และจาํเป็นภายในแผนกบริการลกูคา้หรือ CS 

 3.เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาคนอ่ืนๆท่ีมีความสนใจท่ีจะทาํงานท่ีแผนกบริการลกูคา้ หรือ CS 

    ( customer service) ท่ี บริษทั ไลออ้นทรานส์ จาํกดั สามารถนาํไปใชใ้นอนาคตได ้
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

เรียนรู้การปฎิบติัหนา้ท่ีในการทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยแผนกบริการลูกคา้ หรือ CS ( customer service) ท่ี 

บริษทั ไลออ้นทรานส์ จาํกดั อีกทั้งไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบและขั้นตอน รวมถึงวธีิการคียข์อ้มูลต่างๆ และ

รายละเอียดของลูกคา้ลงระบบ โดยการสงัเกตุและเรียนรู้จากการสอบถามพนกังานภายในแผนก เพ่ือเกบ็

ขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1 ไดรู้้จกัการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร 

2 ไดรู้้จกัระบบการทาํงานภายในแผนกบริการลูกคา้ หรือ CS ( customer service)  

3 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและระบบการทาํงานอ่ืนๆภายในแผนกบริการลกูคา้ หรือ CS ( customer service)  

4 ผูจ้ดัทาํโครงการเกิดความรู้ความเขา้ใจในความหมายและความสาํคญัของการขนส่งในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ  
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บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ความหมาย 

 โลจิสติกส์  หรือ  ลอจิสติกส์  (Logistics)  เป็นระบบการจดัการการส่งสินคา้ และ ทรัพยากร จาก

จุดตน้ทางไปยงัจุดหมายปลายทาง ตามความตอ้งการของลูกคา้  โลจิสติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสาน

ของ  ขอ้มูล  การขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั  การจดัการวตัถุดิบ  การบรรจุหีบห่อ  โลจิสติกส์เป็น

ช่องทางหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพ่ิมมูลค่าของการใชป้ระโยชน์ของเวลาและสถานท่ี 

2.2 ทีม่า 

 คาํวา่  โลจิสติกส์   (Logistics)  มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํวา่  Logistique  ท่ีมีรากศพัทค์าํวา่  โลเชร์  

(Loger)  ท่ีหมายถึงการเกบ็  โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการขนส่งสินคา้ทางการทหาร  ในการส่งกาํลงับาํรุง  

ทั้งเสบียง  อาวธุ  กาํลงัพล  เพ่ือสนบัสนุนการรบ  หรือกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนยา้ย  จดัเกบ็  จากอีกหน่ึงไป

ยงัอีกท่ีหน่ึง  อาจมีการจดัเกบ็ระยะเวลานานหรือระยะเวลาชัว่คราว  เช่น  เอกสาร  สินคา้สาํเร็จรูป  

วตัถุดิบ  และอ่ืนๆ 

2.3 แนวคดิ 

 โลจิสติกส์  มีศาสตร์แขนงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่ 3 ศาสตร์  โดยมีมุมมองท่ีต่างๆกนั ดงัน้ี 

1.  วิศวกรรมศาสตร์  ซ่ึง  ในส่วนวิศวกรรมศาสตร์น้ีจะมีสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   คือ  สาขาวิศวกรรมอุตสา

หการ  (Industrial  Engineering)  และ  สาขาวิศวกรรมโยธา  (Civil  Engineering) โดยสาขาน้ีจะคาํนึงถึง

กิจกรรมในการเคล่ือนยา้นสินคา้เป็นหลกั  เพ่ือใหก้ารขนส่งสินคา้นั้น  มีประสิทธิภาพสูงสุด  ใช้

ทรัพยากรต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นเช้ือเพลิง  หรือเวลาในการขนส่งใหน้อ้ยท่ีสุด 

2.  บริหารธุรกิจ  ซ่ึง  สาขาน้ีจะมองในเร่ือง  ของการขนส่งระหวา่งประเทศโดยจะพิจารณา  ภาษี  

กฎหมาย  ค่าระวาง  นโยบายหรือยทุธศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ  และ  การคา้ระหวา่ง

ประเทศเพื่อนาํมาประกอบ  การวางแผนการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศต่างๆ 

3.  การจดัการสารสนเทศ  ซ่ึง  จะศึกษาในส่วนของ  software  และ  hardware  นาํมาควบรวมกนัเป็น  

solution  หรือบริการ  ท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทาง  โลจิสติกส์มีความคล่องตวัมากข้ึน 
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2.4 คาํนิยาม 

พจนานุกรมของเวบ็สเตอร์  (Webster) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  : 

 “สาขาวิทยาการและการปฏิบติัการทางการทหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัหา  การจดัส่ง  การ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์  และการรักษาพยาบาลบุคลากร  พร้อมทั้งการจดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

การบริการต่างๆ ให ้รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัดว้ย” 

 ในธุรกิจ  นิยมใชค้าํน้ีกนัตั้งแต่ช่วงสงครามอ่าว (Gulf  War)  เม่ือปี  ค.ศ. 1991  โดยเฉพาะตั้งแต่

ท่ีมีการตีพิมพค์าํใหส้มัภาษณ์ของ  William  Pagonis  นายพลผูรั้บผิดชอบดา้นลอจิสติกส์ในสงครามคร้ัง

นั้นในเดือน  พฤศจิกายน  ปี  ค.ศ. 1992  สภาการจดัการลอจิสติกส์  (Council  of  Logistic  Management  

:  CLM)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํวา่ลอจิสติกส์สาํหรับในธุรกิจซ่ึงใชก้นัโดยทัว่ไป  ไวด้งัน้ี  : 

“ลอจิสติสก ์ คือ ส่วนหน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทานซ่ึงจะวางแผน  ดาํเนินการ  และควบคุมการไหล

ไปขา้งหนา้และการไหลยอ้นกลบัและการจดัเกบ็สินคา้  การบริการ  และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ระหวา่งจุดกาํเนิดและจุดบริโภคอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้” 

William  Pagonis  ใหค้าํจาํกดัความไวว้า่เป็น   

 “การบรูณาการการขนส่ง  การจดัหา  การจดัเกบ็ในคลงัสินคา้  การบาํรุงรักษา  การจดัซ้ือจดัหา  

การทาํสญัญาและการทาํงานแบบอตัโนมติั  (Automation)  ไวใ้นหนา้ท่ีเดียว  ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่มี

การใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ปลีกยอ่ยมากกวา่เป้าหมายรวม  (Suboptimization)  ไม่วา่ในส่วนใด  เพ่ือ

ช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมหรือกลยทุธ์  วตัถุประสงค ์  หรืพนัธกิจท่ีเฉพาะเจาะจงได”้ 
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2.5 ขั้นตอนท่ีสําคญัของลอจิสติกส์ 

1. Order  management/Customer  service  คือ  การจดัการการรับหรือส่งสินคา้  และ 

 การบริการลูกคา้ 

2. Packaging  คือ  การคดัเลือกบรรจุภณัฑเ์พ่ือมาใชบ้รรจุสินคา้ 

3. Material  handling  คือ  การขนถ่ายวสัดุภายในโรงงาน  หรือ  ในคลงัสินคา้ 

4. Transportations/Mode  of  transportations  (Domestic  &  International)  คือ  การขนส่งสินคา้

ระหวา่งสถานท่ีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5. Warehouse  management  (Layout,  location,  control  technology/equipment,  facility)  คือ  

การจดัการคลงัสินคา้  ไม่วา่จะเป็นการวางผงัสินคา้  หรือสถานท่ี  ท่ีจะตั้งคลงัสินคา้ 

6. Inventory  control  systems  (Qty)/ material  management  คือ  ระบบในการบริหารสินคา้คง

คลงั  เพ่ือใหเ้กิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. Supplier  management/material  management  คือ  การบริหารจดัการผูผ้ลิตวตัถุดิบใหเ้รา  

(Supplier)  เพ่ือใหไ้ด ้ วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ  และ  เพียงพอต่อความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม 

8. Distribution  center/distribution  hub  คือ  การกาํหนดแหล่งท่ีตั้งในการกระจายสินคา้  เพ่ือให้

เกิดการกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

9. Manufacturing/production  control  คือ  ระบบควบคุมการผลิต 
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2.6 Freight  Forwarder   

Freight  Forwarder  หมายถึง  ธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นธุระแทนผูส่้งออกและ

ผูน้าํเขา้ในเร่ืองตั้งแต่การจองระวางเรือ  การบรรจุสินคา้  การขนส่ง  การดาํเนินพิธีการขาเขา้  และขาออก  

การจดัการเก่ียวกบัเอกสารส่งออกและนาํเขา้  เป็นตน้  บริการท่ี  Freight  Forwarder  สามารถใหบ้ริการ

แก่ลูกคา้  ไดแ้ก่ 

 

กจิกรรมท่ีสําคญัของ  Freight  Forwarder 

1. Custom  Broker  คือ  ตวัแทนออกของใหก้บัผูส่้งและผูรั้บสินคา้ 

2. Forwarding  Business  คือ  ตวัแทนในการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของผู ้

ส่งออกและผูน้าํเขา้ 

3. Transportation  Provider  คือ  ผูข้นส่งสินคา้ทั้งทางเคร่ืองบิน  ทางเรือ  และทางรถไฟ 

4 Packing  คือ  บริการรับจดัการการบรรจุสินคา้ 

5. Warehouse  คือ  ใหบ้ริการในดา้นโกดงั  หรือ  โรงพกัสินคา้ 

6. Stevedoring  คือ  ใหบ้ริการทางดา้นแรงงาน   คนงาน  เพือ่บรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

7. Multimodal  Transport  คือ  ใหบ้ริการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

8. Logistics  Service  คือ  ใหบ้ริการในการบริหารโลจิสติกส์  หรือการกระจายสินคา้ 

9. Business  Consultant  คือ  ใหบ้ริการในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการส่งออกและนาํเขา้ 
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รูปภาพตวัอย่าง การทาํงานของระบบ Logistics 
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บทที่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

LION TRANS CO., LTD.    /  บริษัท ไลอ้อน ทรานส์ จํากดั 

1011 ศุภาลยัแกรนด์ ทาวเวอร์   ช้ันที ่7  ยูนิตที ่8  ถนน พระราม3  

 แขวง ช่องนนทรี    เขต ยานนาวา    กทม   10120 

โทรศัพท์ 02-683-3088  โทรสาร  02-683-3089 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ และ การให้บริการหลกัขององค์กร 

Freight Forwarder  คือ ตวัแทนของผูส่้งสินคา้ ไม่มีสินคา้เป็นของตวัเอง แต่เป็นการใหบ้ริการดา้นการ

ขนส่ง ทั้งในประเทศ และ ระหวา่งประเทศ  ใหสิ้นคา้จากตน้ทางไปจนถึงปลายทาง โดยไม่เกิดปัญหา

ติดขดั หรือถา้มีอุปสรรคใดๆ กจ็ะเป็นตวักลางในการแกปั้ญหาใหอี้กดว้ย. 

ทาํหนา้ท่ีหลายอยา่งเช่น 

 เป็นตวัแทนในการจดัหาและจดัการขนส่งสินคา้ของผูส่้งออกไปยงัเมืองท่าปลายทาง 

 เป็นตวักลางระหวา่งผูส่้งสินคา้กบัผูรั้บขนส่งสินคา้ 

 เป็นผูข้นส่งสินคา้โดยตรง ซ่ึงอาจจะเป็นผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ท่ีไม่ใช่เจา้ของเรือ 

 

ขอบเขตของการใหบ้ริการ 

 จดัหาระวางบรรทุกใหลู้กคา้ ทั้งทางนํ้ า ทางบก และ ทางอากาศ 

 บริการทางดา้นพิธรีการศลุกากรใหแ้ก่ลูกคา้ 

 จกัทาํเอกสารนาํเขา้และส่งออกต่างๆใหแ้ก่ลูกคา้ 

 บริการรับ-ส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก 

 บริการเกบ็รัษาสินคา้ 

 รับจา้งบรรจุหีบห่อ 

 บริการรวบรวมสินคา้ 

 บริการกระจายสินคา้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศีกษาได้รับมอบหมาย 

1. ทํา Booking confirm    

2. เปิดและปิดJOB   ทั้ง FCL และ LCL 

3. กรอกค่าใช้จ่ายลงโปรแกรม 

4. ออกใบ Invoice / Purchase  

5. Enter เอกสาร  (ยนืยนั สินค้าทีลู่กค้าแจ้ง ให้กบัสายเรือ) 

6. ทําธุรกรรมที ่ธนาคารในตกึสํานักงาน 

7. ซ้ือสแตมป์อากร ทีส่รรพากรทีต่กึสํานักงาน  สําหรับไว้ตดิใบขนส่ง 

8. จัดเรียง Job ของบริษทั ทั้ง Air import & export / Ocean import & export / consol 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นาย  ชาตรี   จติศรชัย ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายต่างประเทศ หรือ Oversea 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  15 พฤษภาคม 2560  –  25 สิงหาคม 2560 

15 – 31 พฤษภาคม 2560 เรียนรู้ และทาํความเขา้ วธีิการทาํงานของบริษทั และ รายระเอียดของงาน 
01 – 30   มิถุนายน  2560 เร่ิมปฏิบติังานจริงของ CS Ocean Import , Air Import 
01 – 31 กรกฎาคม  2560 เร่ิมปฏิบติังานจริงของ CS Ocean Export , Air Export 
01 – 25  สิงหาคม   2560 สามารถ ช่วยงานไดทุ้กแผนก CS หรือ Customer Service 
 

 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
เรียนรู้ และ วิเคราะห์ เอกสาร และ ระบบบริษทั     

เรียนรู้วธีิปฏิบติังานของโปรแกรม Progress               

เร่ิมปฏิบติังานจริงแผนก CS Ocean Import     

เร่ิมปฏิบติังานจริงแผนก CS Air Import & Export     

เร่ิมปฏิบติังานจริงแผนก CS Ocean Export     

จดัทาํโครงงาน     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้  

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( Acer Intel Pentium CPU G4400 ) 

 

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ ( RICOH MP3554 ) 

 

3. เคร่ืองคิดเลข 

 

ซอฟตแ์วร์ 

 1.โปรแกรมสาํเร็จรูป Progress 

 

 2. โปรแกรม Microsoft excel  

 

ทัว่ไป 

1. ปากกา และ ดินสอ 

 

2. สมุดจดบนัทึก 
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บทที4่ 

ผลการปฏบิตังิานตามโครงการ 

จากการท่ีไดเ้รียนรู้ขั้นตอนต่างๆจึงไดท้ราบวา่ โดยปกติ  บริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศนั้นจะตอ้งจดัการเร่ืองของการขนส่ง ใหแ้ก่ลกูคา้ตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทาง  แต่กมี็

ขอ้ยกเวน้ในบางกรณีท่ีลุกคา้ตอ้งการท่ีจะจดัการเอง ในบางขั้นตอน บริษทัอาจจะจดัการเองแต่เพียงผู ้

เดียวหรือวา่จา้งใหผู้บ้ริการรายอ่ืนจดัการ  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีสายป่านท่ียาว  คือมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อท่ีจะสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด  อีกทั้ง

จะตอ้งมีเงินหมุนเวียนมากพอสมควร 

4.1 ขั้นตอนการให้บริการงานขนส่ง 

1.  ผูส่้งสินคา้  (Shipper)  จะทาํการติดต่อบริษทัขนส่ง  (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  

(Freight  Forwarder)  และส่งรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการจะขนส่ง 

2.1  หากติดต่อบริษทัขนส่ง  (Logistic)  ทางบริษทัจะติดต่อทางบริษทัในเครือท่ีใหบ้ริการดา้นรถขนส่ง  

สายเรือ  (Carrier)  และตูค้อนเทนเนอร์  หรืออาจติดต่อตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  (Freight  

Forwarder)  เพื่อใหจ้ดัการหาใหแ้ทน 

2.2  หากติดต่อบริษทัตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  (Freight  Forwarder)  ทางบริษทัจะติดต่อทางบริษทั

ในเครือท่ีใหบ้ริการดา้นรถขนส่ง  สายเรือ (Carrier)  และตูค้อนเทนเนอร์ 

3.  เม่ือติดต่อรายละเอียดเรียบร้อยทางบริษทัขนส่ง  (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  

(Freight  Forwarder)  จะส่งใบแสดงขอ้มูลการขนส่ง  (Booking  Confirmation)  ซ่ึงจะมีรายละเอียด

เก่ียวกบั  วนัท่ีเรือออก  และวนัท่ีเรือจะไปถึงท่าท่ีผูส่้งสินคา้ไดร้ะบุไว ้ รวมถึง  ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล 

(Bill  of  Lading)  กลบัไปใหผู้ส่้งสินคา้ 

4.  บริษทัขนส่ง  (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  (Freight  Forwarder)  จะคอยติดตาม

เร่ืองการขนส่งกบัตวัแทน  (Agent)  ตั้งแต่สินคา้สินคา้ข้ึนเรือ  จนสินคา้ถึงท่าเรือท่ีกาํหนด 

5.  เม่ือสินคา้ข้ึนท่า  รถขนส่งจะทาํการส่งสินคา้ตามท่ีอยูร่ะบุไว ้ หรือ  ผูซ้ื้อสินคา้  หรือผูรั้บสินคา้  จะมา

ติต่อขอรับสินคา้ไปจากท่าเรือเอง 
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4.2 การตดิต่อส่ือสาร 

ผูส่้งสินคา้  (Shipper)  จะติดต่อกบับริษทัขนส่ง  (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  

(Freight  Forwarder)  อยูต่ลอดเวลา  เพ่ือติดตามความคืบหนา้ของสินคา้  และสอบถามปัญหาเก่ียวกบั

เอกสารและรายละเอียดการส่งสินคา้รวมถึงวนัและเวลาต่างๆ  ดงันั้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วผูส่้ง

สินคา้จึงตอ้งรู้ช่องทางท่ีสามารถติดต่อกบับริษทัขนส่ง  (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  

(Freight  Forwarder)  และบางคร้ังตอ้งติดต่อกบัชาวต่างชาติ  จึงตอ้งสามารถใชภ้าษาองักฤษไดร้ะดบั

หน่ึงดว้ย 

ช่องทางการติดต่อกบับริษทัขนส่ง (Logistic)  หรือ  ตวัแทนบริการดา้นการขนส่ง  (Freight  

Forwarder) 

1.ทางโทรศพัท ์ หรือ  โทรสาร  ทางบริษทัจะการระบุเบอร์โทรศพัท ์และโทรสารไวใ้นเอกสารการขนส่ง  

เพื่อสอบถามรายละเอียด  และส่งเอกสารสาํคญัต่างๆ  จึงเป็นช่องทางท่ีใหติ้ดต่อกนัมาก   

2.ทาง  E-mail  ช่องทางน้ีจะเป็นช่องทางท่ีผูส่้งสินคา้จะส่งรายละเอียดของสินคา้และจุดหมายของสินคา้  

ดา้นบริษทัขนส่งกจ็ะใชช่้องทางน้ีแนบเอกสารสาํคญั  เช่น  เอกสารการขนส่ง  ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล  

แบบร่าง (Draft  Bill  of  Lading)  อีกทั้งยงัใชช่้องทางน้ีในการติดต่อกบัตวัแทน  (Agent)  ท่ีอยูต่าม  Post  

ในประเทศต่างๆ เพื่อติดตามสินคา้  และสอบถามขอ้มูล   

3.  ทางพนกังานส่งเอกสาร  (Messenger)  ช่องทางน้ีจะใชใ้นการส่งเอกสารสาํคญัต่างๆ  เช่น  B/L  (Bill  

of  Lading),  L/C  และเอกสารเก่ียวกบัการเงินต่างๆ  

 

  

 

 

 



25 
 

4.3 ตําแหน่งหน้าท่ีทีสํ่าคญัในธุรกจิการขนส่ง 

1.Sales 

 เป็นตาํแหน่งท่ีผูส่้งสินคา้จะตอ้งติดต่อเป็นขั้นแรก  Sale  จะมีหนา้ท่ีสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั

สินคา้จุดหมาย วนัและเวลาต่างๆ จากนั้น  จะส่งเร่ืองไปให ้ แผนกบริการลูกคา้  เพ่ือไปติดจ่อกบั  สายเรือ 

(Carrier)  ตวัแทน (Agent)  เพื่อจองเรือขนส่งและแจง้รายละเอียดต่างๆ จากนั้น Sale จะติดต่อกลบัหาผู ้

ส่งสินคา้ และ ออกใบแสดงขอ้มูลการขนส่งพร้อมใบปะหนา้งาน รวมถึงตีราคาและคาํนวณค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ใหก้บัผูส่้งสินคา้ 

2.Customer  Service (C.S) 

 เป็นแผนกบริการลูกคา้  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัอยูท่ี่การติดต่อประสานงานกบัลูกคา้การลง  

Booking รวมถึงประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ เช่น  Agent,  สายเรือ เป็นตน้  แผนก  CS  

จึงตอ้งมีการส่ือสารทางโทรศพัทเ์ป็นส่วนมาก  จึงจาํเป็นตอ้งมีทกัษะการพดูและใชน้ํ้าเสียงท่ีสุภาพ  และ

ชดัเจน  ในการประสานงาน รวมไปถึงการช่วยแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือใหง้านดาํเนินไปจนส้ินสุด

กระบวนการ 

การลง  Booking  คือ  การจดรายละเอียดสาํคญัเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ในแต่ละคร้ัง 

มี  2  ประเภท  คือ  

1. LCL (Less  Than  Container  Loaded)  คือการบรรจุแบบไม่เตม็ตูสิ้นคา้จะทาํการบรรจุสินคา้

ในลกัษณะ Consolidate  คือ  หลายเจา้มารวมกนัในตูเ้ดียวเพ่ือไปจุดหมายปลายทางเดียวกนั  ใน

การจอง  ส่วนมากเราจะจอง  กบับริษทัในเครือ  หรือ  บริษทัอ่ืนหากทางบริษทัไม่มี  Port  

จุดหมาย 

2. FCL (Full  Container  Loaded) คือ การบรรจุสินคา้เตม็จาํนวนหมายถึงตูท่ี้ส่งออกเพียงรายเดียว 

ในการ Booking  จะจองระวางเรือ  กบัสายเรือโดยตรง  แต่กมี็บางทีเราจะทาํการ  จองผา่นบริษทั  Freight  

Forwarder  อ่ืน เพราะบางคร้ังค่าระวาง ท่ีไดม้าอาจ  ถูกกวา่จองกบัสายเรือโดยตรงมาก  เพราะบริษทั

นั้นๆ อาจจะมีสินคา้ไปกบัสายเรือนั้นๆ  ในปริมาณมาก  ทาํใหไ้ดร้าคาต่ํา 
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ข้อมูลทีต้่องได้มาเมื่อแจ้งรายละเอยีดไปแล้ว 

- Vessel  Name  ช่ือเรือ  อาจจะไดม้ากสุดแค่  2  ลาํ  แต่ความเป็นจริง  อาจจะมีถึง  3  ลาํ  กไ็ดใ้นกรณีท่ี

เรือว่ิงไปประเทศท่ีไกลๆ แต่ในเอกสารจะใส่แค่ 2 ลาํ 

-ETD / ETA  คอื  วนัเรือออก / วนัเรือถึง 

-CFS AT สถานท่ีบรรจุสินคา้ และช่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํการรับบรรจุ ขอ้น้ีถา้ไดข้อ้มูลมาไม่ถูกตอ้งกอ็าจจะ

ทาํใหเ้กิดความเสียหายไดคื้อ ลูกคา้จะนาํสินคา้ ไปผิดลานบรรจุ หรือ อาจจะติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํการ

บรรจุใหไ้ม่ได ้ซ่ึงอาจ ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และคา่เสียเวลารถ 

-Closing  Time  วนัปิดการบรรจุ  หากไม่แจง้ลูกคา้  ถา้ลูกคา้นาํของมาเกินเวลาท่ีกาํหนด  จะทาํใหสิ้นคา้

คา้งอยูท่ี่ท่านานอาจทาํใหเ้สียค่าใชจ่้าย และทาํใหสิ้นคา้ไปถึงจุดหมายล่าชา้ 

-Freight  Charge  ค่าระวางตอ้งไดม้าทุกคร้ังหลงัการ จอง เพราะ ค่าระวางตวัน้ีอาจจะข้ึนลงไม่แน่นอน 

ถา้ราคาปรับข้ึนจะไดแ้จง้ลกูคา้ไดท้นัก่อนท่ีจะส่ง ใบ  Booking Confirmation ถา้ลูกคา้รับราคาไม่ไดจ้ะ

ไดย้กเลิกการจอง 

ส่ิงท่ีตอ้งไดม้าเม่ือแจง้รายละเอียดไปแลว้ 

ในกรณี CFS (Container  Fright  Station) : Vessel  name ,ETD-ETA ,Booking ,CFS AT ,Closing  Time 

ในกรณี CY  (Container  Yard)  :  Vessel, ETD-ETA, Booking  no.,  CY  AT,  Closing  Time 
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ตวัอย่าง Booking Confirmation ทีส่ายเรือส่งกลบัมาหลงัจากการจอง Space เรือ 
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4.4 รายละเอยีดท่ีต้องรู้ในการลง  Booking Confirms 

 ATTN  = ช่ือของSale ท่ีขายงานได ้

 Shipper  Name =   ช่ือผูส่้งสินคา้ 

 Port of Loading = ท่าเรือตน้ทาง 

 Port of Delivery = ท่าเรือปลายทาง 

 Feeder  = ช่ือของเรือท่ีส่งสินคา้ 

 Vessel  = ช่ือเรือรําท่ีสอง ท่ีถ่ายโอนตูสิ้นคา้ มาจากรําแรก 

(  Vessel ใชเ้ฉพาะ ประเทศบางประเทศท่ีมีระยะทางไกลมาก เรือรําเดียวไม่สามารถไปถึงได ้ ) 

 ETD    = วนัเรือออก ( จะรู้กาํหนดตั้งแต่ วนัท่ีจองSpaceเรือ)    

 ETA  = วนัเรือเขา้ (บางคร้ังเรือจะไม่ถึงท่าตามกาํหนด เช่น เกิดปัญหา Omit) 

 CY/CFS At = สถานท่ีบรรจุสินคา้ลง ตู ้Container 

 Return At = สถานท่ีคืนตู ้Container 

 CY/CFS Date = วนัท่ีบรรจุสินคา้ลง ตู ้Container 

 Return Date = วนัท่ีตอ้งคืนตู ้Container หลงัจากบรรจุสินคา้เสร็จ 

 Booking No. = เลขท่ีอา้งอิงของ Spaceเรือ 

 Volume  = จาํนวนของสินคา้  วา่  มีก่ีตู ้ หรือ  ก่ีคิว  นํ้าหนกัเท่าใด 

( FCL/LCL จะทราบไดจ้าก Volume ) 

 Closing Time = วนัปิดการบรรจุ 

 Agent  = สายเรือ 
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ตัวอย่าง Booking Confirm ที ่Sales ส่งให้แผนก CS 
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4.5 แผนกทีเ่กีย่วข้องโดยตรง 

 Marketing  (แผนกขาย)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานขาย  และเพ่ิมปริมาณงานขายและลูกคา้  เพ่ือให้

มีการรวมสินคา้ไปยงัทวีปใหม่ๆ 

 Account  (แผนกบญัชี)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเรียกเกบ็ทั้งรายรับและรายจ่าย  ทั้งในประเทศ  

และ  ต่างประเทศ  ตามเงินลกูคา้  เปล่ียนเงินเป็นเอกสารแทนเงิน  หรือ  เปล่ียนเอกสารแทนเงินเป็นเงิน 

 Messenger  (แผนกส่งเอกสาร)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งมอบเอกสารสาํคญัต่างๆใหถึ้งมือ

ลูกคา้ 

 Document  (แผนกเอกสาร)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัพิมพเ์อกสาร  B/L  และเอกสารสาํคญัต่างๆ 

 Overseas  (แผนกต่างประเทศ)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการประสานงานในดา้นต่างประเทศ  ส่ิงท่ี

ลูกคา้หรือตวัแทนตอ้งการ  เช่น  ราคา / เอกสารขาดหาย / การติดต่อลกูคา้หรือตวัแทนในประเทศนั้นๆ 

 

4.6แผนกท่ีเกีย่วข้องโดยทางอ้อม 

  Inbound  (แผนกขาเขา้)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้เขา้  ติดต่อประสานงานกบั

ลูกคา้และ  สายเรือ  แจง้การเขา้มาของสินคา้  และปล่อยใบรับสินคา้ (D/O)  โดยจะตรวจวนัเรือถึง  

เอกสารเรียกเกบ็ค่าใชจ่้าย 

 Admin  &  Human  Resource  (แผนกธุรการ  และ  ทรัพยากรบุคคล)  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในส่วน

รับบุคลากรเขา้มาร่วมงาน  จดัซ้ืออุปกรณ์  รวมถึงจดัหาสวสัดิการต่างๆ การปรับเงินเดือน การขาดเงิน 

และ ลางาน 
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4.7 เอกสารสําคญัในธุรกจิการขนส่ง 

4.7.1 B/L  (Bill  Of  Lading) 

 เป็นเอกสารสาํคญัท่ีสุด  เม่ือมีการ  ส่งสินคา้ทางทะเล  Bill  of  Lading  เป็นใบรับรอง  มอบ

สินคา้ของบริษทัเรือท่ีทาํการส่งออก  ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้  และเป็น

หลกัฐานสญัญาของบริษทัเรือท่ีจะขนส่งสินคา้ทางเรือ  ของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทาง  ใบตรา

ส่งสินคา้มีหลายชนิดดงัน้ี  คือ 

-CLEAN B/L 

 คือใบตราส่งสินคา้ท่ีบริษทัเรือไม่ไดบ้นัทึกแจง้ขอ้บกพร่องของสินคา้ / หรือ  การบรรจุหีบห่อ 

-NON-NEGOTIABLE  OR  STRAIGHTB/L 

เป็นใบตราส่งสินคา้ท่ียนิยอมใหมี้การส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บสินคา้  (CONSIGNER)  ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  จะโอน

ใหผู้อ่ื้นมารับไม่ได ้

-ORDER  B/L 

ใบตราส่งสินคา้ท่ีออก  โดยมีการส่งมอบสินคา้ตามคาํสัง่  (ORDER)  ปกติตามคาํสัง่ของผูส่้งสินคา้หรือ

อาจเป็นลอยๆ ซ่ึงตอ้งมีการสลกัหลงัโดยผูส่้งสินคา้เพื่อเป็นการโอนสิทธ์ิในสินคา้ใหก้บัผูท้รง 

(HOLDER)  หรือผูท่ี้ไดรั้บการโอนสิทธ์ิให ้ โดยเจาะจงการสลกัหลงัใบตราส่งสินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น 

-ORDER  “NOTIFY”  B/L 

เหมือนกบัใบตราส่งสินคา้ชนิด  “ORDER”  เพียงแต่เพ่ิมขอ้ความในใบตราส่งสินคา้  วา่เม่ือสินคา้ถึงเมือง

ท่าปลายทางแลว้  ตวัแทนบริษทัเรือท่ีมีเมืองท่าปลายทาง  จะแจง้ใหก้บัผูรั้บสินคา้ทราบการแจง้น้ีไม่ถือ

เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ  ในสินคา้นั้นใหก้บัผูรั้บแจง้  เพียงเป็นเร่ืองแจง้ใหท้ราบวา่สินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น  

เป็นตราสารแสดงสิทธ์ิของผูท้รงและเปล่ียนมือได ้ (NEGOTIABLE  INSTRUMANT)  คือ  เป็นเอกสาร

แสดงสิทธ์ิในสินคา้และโอนสิทธิต่อๆ กนัได ้ BILL  OF  LADING  น้ียงัแบ่งออกเป็น 
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-“THROUGH”  BILL  OF  LANDING  เป็นใบตราส่งออกในกรณีท่ีการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล  

ซ่ึงระบุการขนส่งไวต้ลอดทาง  ปกติผูรั้บขนส่งคนแรกจะเป็นผูอ้อกใบตราส่งชนิดน้ี 

-“RECEIVED  FOR  SHIPMENT”  BILL  OF  LANDING  เป็นใบตราส่งสินคา้ชนิดท่ีมีลกัษณะเป็น

เพียงสญัญาแสดงวา่ไดรั้บการสินคา้ไวเ้พือ่จะทาํกรขนส่ง  แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่นอนวา่สินคา้ไดข้ึ้นเรือลาํท่ี

ระบุไวเ้ป็นการเรียบร้อยแลว้ 

-“SHIPPED  ON  BOARD”  BILL  OF  LADING  เป็นใบตราส่งซ่ึงแสดงวา่สินคา้ไดข้ึ้นเรือระวางเรือ

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

-“CHARTER  PARTY”  BILL  OF  LADING  เป็นใบตราส่งท่ีผูรั้บขนไดเ้ช่าเรือของผูอ่ื้นมารับทาํการ

ขนส่งสินคา้ซ่ึงระบุเง่ือนไขใหส้ญัญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอ่ืน 
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ตวัอยา่ง  B/L 
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4.8 ส่วนประกอบของ  B/L 

1.  Shipper   = ท่ีอยูติ่ดต่อผูส่้งสินคา้ 

2.  Consignee   = ท่ีอยูติ่ดต่อผูรั้บตูสิ้นคา้ 

3.  House  B/L  Number  = รหสัเลขกาํกบัของ  B/L 

4.  Notify  Part   = รายละเอียดท่ีอยูติ่ดต่อผูรั้บสินคา้เพ่ิมเติม 

5.  Pre-carriage   = เรือท่ีขนตูสิ้นคา้ออกจากประเทศผูส่้ง 

6.  Ocean  vessel   = เรือท่ีขนตูสิ้นคา้ไปถึงประเทศผูรั้บ 

7.  Port  of  Loading  = ท่าเรือท่ีขนตูสิ้นคา้ข้ึนเรือ 

8.  Port  of  Discharge  = ท่าเรือจุดหมายของตูข้นสินคา้หรือท่าท่ีตูข้นสินคา้เปล่ียนเรือ 

9.  Final  Destination  = ท่าเรือจุดหมายของตูข้นสินคา้ 

10.  Marks  and  Number  = ช่ือและรหสัสินคา้ 

11.  Total  Packages / Units = จาํนวนสินคา้ 

12.  Description  of  goods = ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

13.  Gross  Weight  = นํ้าหนกัสินคา้ 

14.  Measurement  = ขนาดโดยคร่าวๆ ของสินคา้ 

15.  Freights  &  Charges  = สถานท่ีท่ีตอ้งจ่ายเงินใหก้บัตวัแทน  (Agent) 

16.  Prepaid  at   = สถานท่ีท่ีผูส่้งจ่ายเงินหากเลือกจ่ายแบบล่วงหนา้ 

17.  Payable  at     = สถานท่ีท่ีผูรั้บสามารถจ่ายเงินปลายทาง 

18.  Place  &  Date  of  issue = สถานท่ีและวนัท่ีออกเอกสาร 

19.  Total prepaid in local currency =  จาํนวนเงิน โดยรวมแบบจ่ายล่วงหนา้ตามอตัราเงินทอ้งถ่ิน 

20.  No.of  origin  B/L  = จาํนวนเอกสารท่ีออก 

21.  Signed   = ลายเซ็นตผ์ูอ้อกเอกสาร 
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4.9 Waybill สัญญาการขนส่ง   

 Way Bill (shipping.transport ,trading) : Way Bill หมายถึง สญัญาการขนส่ง  (contract of 

carriage) ท่ีเหมือนกบัใบตราส่ง  หากแต่  Way  Bill  ไม่ไดห้มายถึงวา่รับแลว้จะตอ้งส่งไป  หากหมายแต่

วา่รับไวเ้ฉยๆ Way  Bill  จึงเป็นเอกสาร  ประเภทท่ีเจรจาไม่ได ้ และไม่สามารถสลกัหลงัเพ่ือโอนให้

บุคคลท่ีสาม  สามารถแบ่งไดเ้ป็นสามประเภท  ดงัน้ี 

1. Waybill  ใชก้ารขนส่งทางถนนหรือพ้ืนดิน 

2. Sea  Waybill  ใชใ้นการขนส่งทางทะเล 

3. Air  waybill  ใชใ้นการขนส่งทางอากาศ 

 

4.9.1 ส่วนประกอบของ  Waybill 

1.   House  waybill  number  = เลขกาํกบัเอกสาร 

2.   Container  number   = เลขตูค้อนเทนเนอร์ 

3.   Master  B/L  Number   = เลขรหสั B/L 

4.   Seal  Number   = เลขรหสัป้องกนั 

5.   Master  Consignee   = ช่ือผูรั้บเอกสาร 

6.   C/O  Agent    = ช่ือหน่วยงานตวัแทน  (Agency) 

7.   Total  Description   = รายละเอียด  เช่น  จาํนวนสินคา้  นํ้าหนกั ฯลฯ 

8.   Attached    = เอกสารท่ีแนบมาดว้ย 

9.   Estimate  sailing  information  = ขอ้มูลเก่ียวกบัเรือขนสินคา้ 

10. House waybill covering goods = ผูรั้บเอกสารและสินคา้ 

11. Who  can  be  reached  = สถานท่ีสามารถติดต่อผูรั้บเอกสาร 

12. Loading  plan   = สถานท่ีท่ีนาํสินคา้ข้ึนเรือ 

13. Instruction    = ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

14. Dated    = วนัท่ีจดัทาํเอกสาร 
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4.10 Booking  Confirmation 

 ใบแสดงขอ้มูลการขนส่ง  หมายถึงใบท่ีบริษทัขนส่งทาํข้ึน  เพื่อแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้  

ช่ือเรือ  สายเรือวนัเวลาท่ีจะขนสินคา้ข้ึนเรือ  และวนัท่ีเรือเทียบท่าท่ีผูส่้งสินคา้กาํหนด  รวมไปถึงช่ือ  

และเบอร์โทรศพัทข์องผูท่ี้สามารถติดต่อได ้ ก่อนจะส่งใหผู้ส่้งสินคา้ 

 

4.10.1 ส่วนประกอบ  ของ  Booking  Confirmation 

1.  TO    = ช่ือบริษทัผูส่้งสินคา้ขนส่ง 
2.  ATTN   = ช่ือผูติ้ดต่อของบริษทัผูส่้งสินคา้ 
3.  From   = ช่ือ  USER  ผูท้าํเอกสาร 
4.  Date    = วนัท่ีลงขอ้มูล 
5.  BKG  Ref No.  = รหสัเอกสารของโปรแกรม   
6.  Vessel   = เรือท่ีขนส่งสินคา้ไปท่ีท่ากาํหนด 
7.  Port  Carriage  = เรือท่ีขนส่งสินคา้ไปท่ีท่าเปล่ียนเรือ 
8.  Port  Of  Loading  = ท่าเรือท่ีขนส่งสินคา้ข้ึนเรือ 
9.  Port  Of  Discharge  = ท่าเรือท่ีเปล่ียนเรือ 
10.  Final  Destination  = ท่าเรือจุดหมาย 
11.  ETD   = วนัท่ีเรือออกจากท่าท่ีขนสินคา้ 
12.  ETA   = วนัท่ีเรือถึงท่าเรือจุดหมาย 
13.  Carrier   = สายเรือท่ีขนส่งสินคา้ 
14.  CR  BKG  No.  = รหสัเอกสารท่ีใชจ้ริง 
15.  FCL/LCL   = สินคา้มีจาํนวนเตม็ตูห้รือไม่เตม็ 
16.  Container   = จาํนวนและชนิดของตูค้อนเทนเนอร์ 
17.  Weight     = นํ้าหนกัโดยคร่าวๆของตูสิ้นคา้ 
18.  Measurement  = ปริมาตรของสินคา้ 
19.  Cargo  Details  = ขอ้มูลลกัษณะของสินคา้ 
20.  Remark   = เง่ือนไขการขนส่งสินคา้ 
 



37 
 

4.11 L/C ( letter  of  credit ) 

  เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ  ตราสารเครดิต  ( องักฤษ  :  letter  of  credit  หรือ  L/C)  คือ  หน่ึงใน

วิธีจ่ายเงินในการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั 

 เอกสารน้ีมีข้ึนเพ่ือยนืยนัการชาํระเงินในการซ้ือขายท่ีผูซ้ื้อขอใหธ้นาคารเป็นผูช้าํระใหแ้ทน  เลต

เตอร์ออฟเครรดิตเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเพราะทาํใหผู้ข้ายมัน่ใจวา่จะไดรั้บเงินค่าเงินค่าสินคา้    

เลตเตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบนัการเงินตามคาํสัง่ของผูซ้ื้อเพ่ือแสดงเป็นหลกัประกนัการชาํระเงิน  

ผูข้ายสินคา้ไดรั้บเงินเม่ือส่งมอบสินคา้  และผูซ้ื้อสินคา้จะไดรั้บสินคา้เม่ือจ่ายเงินค่าสินคา้ 

เลตเตอร์ออฟเครดิต  อาจเรียกในช่ือ่ืน  เช่น  Documentary  Letter  of  Credit  หรือ  Commercial  

Documentary  Letter  of  Credit 

4.11.1 ชนิดของ L/C 

เลตเตอร์ออฟเครดิต  แบ่งเป็นสองชนิดหลกั 

1.ชนิดเพิกถอนได ้ เรียกวา่  Revocable  เม่ือมีธนาคารของผูซ้ื้อออกตามสามใหแ้ก่ธนาคารฝ่ายผูข้ายแลว้  

ธนาคารฝ่าผูซ้ื้อหรือผูซ้ื้อสามารถบอกเลิกตราสารนั้นได ้ โดยไม่ตอ้งใหฝ่้ายผูข้ายหรือธนาคารฝ่ายผูข้าย

ยนิยอม  ตราสารแบบน้ีจึงไม่นิยมในการทาํการคา้ระหวา่งกนั 

2.ชนิดเพิกถอนไม่ได ้ Irrevocable  เม่ือผูซ้ื้อใหธ้นาคารฝ่ายตนออกตราสารแก่ธนาคารฝ่ายผูข้ายแลว้  ไม่

สามารถทาํการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆในตราสารนั้นไดอี้ก  อน่ึงตราสารท่ีไม่ไดร้ะบุวา่เพิก

ถอนไดน้ั้นถือวา่เป็นชนิดท่ีเพิกถอนไม่ได ้

4.12 Invoice  ใบแจ้งหนี ้  

 (Invoice)  ใบแจง้หน้ี  คือ  เอกสารท่ีออกโดยบริษทัผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ  แจง้หน้ีใหก้บัผู ้

ซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ชาํระเงิน  หรือแจง้ในวนัครบกาํหนดการชาํระเงิน 

4.13 Debit  Note ใบเพิม่หนี ้  

 ใบเพ่ิมหน้ี  (Debit  Note)  ใบท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการไปแลว้  

แต่ตอ้งคาํนวณภาษีมูลค่าเพิม่ใหม่  เน่ืองจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 จากการจดัทาํโครงงานเล่มน้ีทาํใหไ้ดรั้บรู้และเขา้ใจถึงระบบและขั้นตอนต่างๆของการทาํงาน ใน

แผนกบริการลกูคา้ หรือ Customer Service ( CS ) รวมถึงการทาํงานในธุรกิจ  Logistic ไดรั้บรู้ถึงปัญหา

หลายๆอยา่ง และวธีิการรับมือ แกไ้ขปัญหา ทาํใหเ้ขา้ใจการทาํธรุกิจ และสายงานประเภทน้ีมากยิง่ข้ึน ได้

เรียนรู้วา่ ธุรกิจประเภทน้ีตอ้งใชค้วามรอบคอบ และพนกังานทุกคนในทุกๆแผนกกต็อ้งอาศยัความเป็น 

team work หรือการทาํงานกนัเป็นทีม ทุกคนตอ้งร่วมมือกนัและช่วยเหลือกนัเสมอ  

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  เอกสารและขอ้มูลบางชนิด อาทิ เช่น ขอ้มูลตวัเลขต่างๆ และรายช่ือลูกคา้ ไม่สามารถนาํมา

เปิดเผยได ้จึงทาํใหก้ารทาํโครงงาน เกิดปัญหา ติดขดัในบางขั้นตอน อีกทั้งตวัอยา่งเอกสารบางชนิดกต็อ้ง

ทาํการขอ้อณุญาติจากพนกังานท่ีปรึกษาก่อนทุกฉบบั จึงจะสามารถนาํมาเผยแพร่ได ้

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 หากมีใครท่ีสนใจในธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่ง จาํเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่างๆให้

รอบคอบ และท่ีสาํคญั ในการทาํงาน ทุกแผนก โดยเฉพาะแผนกบริการลกูคา้ จะเป็นเสมือนตวักลาง

ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ จึงตอ้งใชค้วามรอบคอบอยา่งสูง และตอ้งมีไหวพริบท่ีดี หากเกิดปัญหาขดัขอ้ง

ต่างๆ พนกังานในแผนกบริการลูกคา้จะตอ้งแกปั้ญหาไดท้วัท่วงที และตอ้งไม่ใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ

กบัทั้ง2ฝ่าย 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํงานในธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศ และระหวา่งประเทศ เป็นอยา่งมาก 

2.ไดล้งมือทาํดว้ยตวัเองจึงทาํใหพ้บปัญหาจริงๆของการทาํงาน และไดเ้รียนรู้วิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

3.เขา้ใจการทาํงานเป็นระบบมากยิง่ข้ึน ทาํใหต้วัเองมีความรอบคอบและรับผิดชอบในการทาํงานมากข้ึน 



บรรณานุกรม 
 

มารีนเนอร์ไทยดอทคอม. (2545). พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.marinerthai.net/ship_dict.htm 
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ภาคผนวก 

 

ภาพบรรยากาศภายในออฟฟิต 
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E-mail ของ Agent ที ่Ningbo ประเทศจีน ส่งมาอพัเดทราคาตู้ 
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E-mail Agent ทีส่่งงาน มาให้บริษทั 
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หน้าWebsiteของสายเรือ ในการจองSpaceเรือ 
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หน้าแรกของการเปิดJobทางทะเล ทั้งขาเข้าและขาออก 
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หน้าแรกของการเปิดJobทางอากาศ ทั้งขาเข้าและขาออก 
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หน้า Job Shipment ทีต้่องระบุรายระเอยีดทั้งทางทะเลและทางอากาศ 
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หน้าทีต้่องลงรายรับและรายจ่าย  

ก่อนออก Invoice & Debit Note & Purchase 
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หน้า Debit Note / Credit Note 
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หน้า การออกใบ Invoice 
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หน้า การออกใบ Purchase 
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ใบรายรับและจ่าย ทีเ่ราต้องกรอกลงใน Shipment Job 

 

 

ใบปิด Job โปรแกรมจะคาํนวนกาํไรสุทธิ 
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ตัวอย่าง ใบตราส่ง 
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ตัวอย่าง Form E ( เป็นใบลดภาษ ีหรือ งดภาษีของสินค้า ) 
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การเรียง Job ให้เรียงตามลาํดับ 
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หลงัจากเรียง Job แยกเดือน และ แยกแผนก 
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พบักล่อง และ บรรจุ Job ลงกล่อง ก่อนส่งงไปเกบ็ทีโ่กดัง 

(ทางบริษทั มกีารเช่าโกดงั เพือ่เกบ็รักษาเอกสาร) 
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ประทบัตราบริษทั ลงเอกสารสําคญั 
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ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

รหสันกัศึกษา  : 570430008 

ช่ือ – นามสกลุ  :  นาย เกริกไกร  เลิศดาํรงสุข 

คณะ   : บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา  : การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ท่ีอยู ่  : 101 ตรอก เทวีวรญาติ ถนน ยคุล 2 แขวง  

   วดัเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯลฯ กทม 10100 
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