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บทคดัย่อ 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “การนาํเขา้ฝานํ้ ามนัหล่อล่ืน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1 

เพื่อศึกษากระบวนการนําเข้าฝาของบริษัท ปัญจวฒันา พลาสติก จาํกัด (มหาชน) และเพื่อให้

สามารถปฏิบติัดา้นการนาํเขา้ภายในบริษทั ปัญจวฒันา พลาสติก จาํกดั (มหาชน) ใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

โดยทาํการศึกษาหลกัการและกระบวนการในการทาํงานของของเจา้หน้าท่ีส่งออก-นาํเขา้

ต่างประเทศจากการศึกษาคู่มือ เอกสารของทางบริษทัฯ และการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ท่ี

ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ถึงระเบียบ ขั้นตอนการทํางานภายในองค์กร เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฝา

นํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีนาํเขา้มาในทุกๆเดือนยอดการซ้ือขาย การขอรับคาํแนะนาํจากพนกังานท่ีปรึกษา

และการทดลองฝึกปฏิบติังานจริง เพื่อนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังานจริงและสามารถ

เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ผลการปฏิบัติงานทาํให้ได้ศึกษาขั้นตอนของการนําเข้าฝาภายในบริษัท ปัญจวฒันา

พลาสติก จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารกบัผูข้ายสินคา้(ทางบริษทัBERICAP) รูปแบบ

การขนส่ง การสํารองสินคา้ใหเ้พียงพอต่อคาํสั่งซ้ืออยูเ่สมอ จากนั้นไดน้าํความรู้ท่ีไดม้ากาํหนดแนว

ทางการปฏิบติังานการนาํเขา้ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

คําสําคัญ : การนาํเขา้ฝานํ้ามนัหล่อล่ืน 
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บทที1่  

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ปัญจวฒันา พลาสติก จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2530 ดว้ย

ทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 10 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 276 ลา้นบาท 

และทุนเรียกช าระแลว้ 220 ลา้นบาท  และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือ

เป็น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554 ทางบริษทัมีบริษทัยอ่ย

จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั และบริษทั ปัญจ

วฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั 

เป็นบริษัทท่ีผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภท ขวด และฝา และช้ินส่วน

พลาสติกส าหรับรถยนต์ ซ่ึงการบริหารการจดัจ าหน่าย ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัทางกา

ตลาด คณะผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีเขา้ไปปฏิบติังานในบริษทั ปัญจวฒันา พลาสติก จ ากดั (มหาชน) เพื่อ

ศึกษาการน าเขา้ฝาท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของขวดน ้ ามนัหล่อล่ืนยี่ห้อต่างๆท่ีสมบรูณ์แบบ และ

คุณภาพท่ีดีของผลิตภณัฑข์องทางบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  

ในบางขั้นตอนของการน าเขา้อาจเกิดขอ้ผิดพลาดหากไม่ตรวจสอบให้ดี ท าให้มาสามารถ

น าฝามาประกอบกบัตวัผลิตภณัฑ์ให้สามารถส่งไดอ้ย่างทนัเวลาจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะศึกษาการ

น าเขา้ฝาของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไม่ใหเ้กิดข้ึนซ ้ าอีก 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการน าเขา้ฝาของบริษทั ปัญจวฒันา พลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

1.2.2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติด้านการน าเข้าภายในบริษัท ปัญจวฒันา พลาสติก จ ากัด 

(มหาชน) ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



2 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 เน้ือหา เน้นการศึกษาเฉพาะการน าเข้าฝาน ้ ามนัหล่อล่ืนภายในบริษทั ปัญจวฒันา 

พลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

              1.3.2 ดา้นสถานท่ี เป็นการปฏิบติังานเฉพาะท่ีบริษทัท่ี บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 

             1.3.3 ดา้นเวลา เป็นการปฏิบติังานตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 25สิงหาคม 2560 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจา้หนา้ท่ีใหส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1.4.2 ช่วยลดความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลบางขั้นตอน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/ วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบพธีิการน าเข้าทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Import) 
เม่ือสินคา้มาถึงประเทศไทย ผูน้ าเขา้/ตวัแทนผูน้ าเขา้ตอ้งเขา้ยืน่ใบขนสินคา้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับ
การน าเขา้ให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากร ณ ท่าท่ีน าเขา้ ตรวจสอบใหเ้รียบร้อยและไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีศุลกากร 
น าไปช าระภาษีอากรเรียบร้อยแลว้ ผูน้ าเขา้มีความรับผดิชอบในการเตรียมสินคา้เพื่อการตรวจสอบ และ
ปล่อยสินคา้ออกจากอารักขาของศุลกากร นอกจากน้ีในบางกรณีผูน้ าเขา้ยงัตอ้งขอใบอนุญาตในการน าเขา้
ส าหรับสินคา้  
2.2 สิทธิพเิศษตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  

เพื่อการลดหยอ่นอากรหรือยกเวน้อากรขาเขา้ กระทรวงการคลงัก าหนดให้ลดหรือยกเวน้อตัราอากรส าหรับ

ของน าเขา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศท่ีเป็นภาคีของขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพิกดัอตัราศุลกากรและการคา้ 

(GATT) หรือจากประเทศอ่ืนท่ีไดท้  าความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศทั้งแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีกบั

ประเทศไทยโดยผูน้ าของเขา้ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้และปฏิบติัตามระเบียบพิธีการท่ี

กรมศุลกากรก าหนด  การใหสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงส่วนใหญ่ 

จะอยูใ่นรูปการลดอตัราอากรใหแ้ก่กนั  

การลดและยกเวน้อากรภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยการใชม้าตรการก าหนดอตัราอากรร่วมเพื่อจดัตั้งเขตการคา้

เสรีอาเซียน (AFTA) 

ผูน้ าเขา้ท่ีประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิพิเศษในการลดอตัราอากรภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยการใชม้าตรการก าหนด

อตัราอากรร่วมเพื่อจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ตอ้งแสดงหลกัฐานใบรับรองเมืองก าเนิด

สินคา้ (Form D) พร้อมกบัการยืน่ใบขนสินคา้ขาเขา้การยกเวน้และลดอากรส าหรับของน าเขา้ท่ีมี

แหล่งก าเนิดจากประเทศท่ีเป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกช 
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2.3 ความรู้เร่ืองระบบขนส่งกับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์                                                                                       

การส่งสินคา้ถูกส่งจากมือผูส่้งออก จนกระทัง่ถึงมือผูน้ าเขา้นั้นจะตอ้งผา่นขั้นตอน                                         

การขนส่ง 3 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ  

1. สินคา้ถูกส่งจากแหล่งผลิตไปยงัท่าเรือส่งออก 

2. สินคา้ส่งจากท่าเรือส่งออกไปยงัท่าเรือผูน้ าเขา้ 

3. สินคา้ถูกส่งจากท่าเรือน าเขา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง 

เคร่ืองมือทางขนส่งในขั้นท่ีหน่ึง และขั้นท่ีสาม นั้นจะใชร้ถยนตห์รือรถไฟท าการขนส่งทางบก ส่วนขั้นท่ี

สอง นั้น สินค่าส่วนมากจะใชเ้รือเดินทะเลขนาดใหญ่ในการขนส่ง 

มาตรฐานความกวา้ง ความยาว ความสูงของตูค้อนเทนเนอร์ท่ีก าหนดโดยองคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

(ISO) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 มีดงัน้ี 

1. กวา้ง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 40 ฟุต 

2. กวา้ง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20 ฟุต 

3. กวา้ง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต 

2.4 บริษัททีเ่กีย่วข้องในการน าเข้าของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั มิตซุย โอ.เอส.เค ไลน์ (ประเทศไทย) ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2511 โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจ

ขนส่งมาเกือบ 40 ปี มีความช านาญในการจดัเตรียมเอกสารและน าส่งผลประโยชน์ทางภาษีน าเข้าและ

ส่งออกแก่ลูกคา้รวมถึงความช านาญในการขนส่งท่ีมีมาตรฐานสูงในการบริการท่ีเช่ือถือไดป้ลอดภยัและ

รวดเร็วในทุกเส้นทาง ดงันั้นเราจึงมีลูกคา้ชั้นดีหลายรายในธุรกิจต่างๆท่ีไวใ้จบริการขนส่งสินคา้แบบครบ

วงจรของเรา ปัจจุบนัเราเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกส์อนัดบั 1 

 

รูปท่ี 2.4 แผนท่ีของบริษทัมิตซุย โอ.เอส.เค ไลน์ (ประเทศไทย) 
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BERICAP มุ่งเนน้การผลิตและจ าหน่ายฝาพลาสติกและบรรจุภณัฑส์ าหรับตลาดเคร่ืองด่ืมอาหาร

และอาหารท่ีไม่ใช่อาหาร 

 

รูปท่ี 2.4 โลโกบ้ริษทั BERICAP 

2.5 การผ่านพธีิทางศุลกากร 

1. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทน จดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมคู่ฉบบัแลเ้อกสารประกอบให้เรียบร้อยแลว้ ได้

ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีประเมินตรวจสอบเอกสารจะออกใบรับขนสินคา้ใหผู้น้  าเขา้หรือตวัแทน 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีประเมินตรวจสอบและรับรองใบขนสินคา้ขาเขา้แลว้ จะส่งใบขนสินคา้ขาเขา้ไปยงัจุด

คืนใบขนสินคา้ขาเขา้ 

3. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทน น าใบขนสินคา้ขาเขา้ไปผา่นกาบนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และช าระภาษีอากร 

4. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนน าใบขาเขา้ฯ ไปตดับญัชีสินคา้ส าหรับเรือ และเจา้หน้าท่ีศุลกากรจะสั่งการให้

เจา้หนา้ท่ีท่าเรือฯ จดัการเตรียมของ 

5. น าใบขนสินคา้ขาเขา้ฯ ให้สารวตัรศุลกากรก าหนดช่ือนายตรวจศุลกากรหรือสารวตัรศุลกากรท า

การปล่อยตรวจ 

6. นายศุลกากรท าการตรวจสินคา้กบัใบขนสินคา้ขาเขา้ เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง จะสลกัรายการตรวจปล่อย

สินคา้ 

7. น าใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมคู่ฉบบั ท่ีสลกัรายการแลว้น าไปลงบญัชีปล่อยของ 

8. น าสินค้าออกจากโรงพักสินค้าผ่านสถานีตรวจสอบให้สลิปปล่อยของให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากร

ตรวจสอบ จ านวนหีบห่อและเคร่ืองหมาย เลขหมาย เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งจะปล่อยสินคา้ออกจากเขต

อารักขาของศุลกากร 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ  

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือสถานประกอบการ    : บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีตั้งสถานประกอบการ : สาขา สมุทรสาคร 28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                 

                                        จงัหวดัสมุทรสาคร   รหสัไปรษณีย ์74000   

เบอร์โทรศพัท ์              : (034) 839130-1 , (02) 1505988 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีท่ีตั้งของ  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)-สาขาสมุทรสาคร 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภท ขวด และฝา ใหก้บักลุ่มผลิตภณัฑต่์างๆ

เช่น น ้ามนัหล่อล่ืน, บรรจุภณัฑอุ์ปโภคบริโภค และเคมีเป็นตน้ ทั้งยงัมีการน าเขา้ฝาน ้ ามนัหล่อล่ืน

เพื่อน ามาประกอบกบัสินคา้ตามการสั่งซ้ือ และ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเป่าขวดรูปทรงต่างๆ 

3.2.1 กระบวนการการผลิต 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนการผลิตบรรจุภณัฑ(์Packaging) ให้

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีใชภ้าชนะพลาสติกในการบรรจุ โดยมีรูปแบบกระบวนการเป่าขวด

ก่อนท่ีจะเป็นขวดส าเร็จรูป ดงัรูปน้ี 

 

รูปท่ี 3.2   กระบวนการเป่าขวด  
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ทางบริษทั ปัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ไดมุ้่งเนน้การพฒันาท่ีทนัสมยัและการเปล่ียนแปลงท่ี

ดีข้ึนเร่ือยๆ และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในทุกๆผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

 

รูปท่ี 3.2  ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ภณัฑน์ ้ามนัหล่อล่ืนของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

รูปท่ี 3.2   ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
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รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนตข์องบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

ในส่วนของการน าเขา้ทาง บริษทัปัญจวฒันาฯ ไดมี้การน าเขา้ฝาของน ้ ามนัหล่อล่ืนของลูกคา้บาง
ยี่ห้อเขา้มาเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการพฒันา และคุณภาพท่ีดียิ่งกว่า ท าให้กลุ่มลูกคา้
มัน่ใจในสินคา้ของบริษทัฯ 

  

รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งสินคา้น าเขา้ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
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3.2 ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกคา้ท่ีใชฝ้าท่ีน าเขา้มาจากBericap 

 

รูปท่ี 3.2 กลุ่มลูกคา้น ้ามนัหล่อล่ืนบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มลูกคา้อุปโภค 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 กลุ่มลูกคา้อุปโภค ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

http://www.brandsworld.co.th/
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3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

การบริหารภายในบริษทัเป็นแบบพี่นอ้ง ใหค้วามอาศยัเก้ือกลูกนั แต่จะมีโครงสร้างการท างานดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.3  โครงสร้างขององคก์ร 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งออก-น าเขา้ แผนก การตลาด 

3.4.1 ตรวจสอบเอกสารน าเขา้ 

3.4.2 เช็คยอดคงเหลือของสินคา้ 

3.4.3 เปิด PR ซ้ือ 

3.4.4 ศึกษาลกัษณะการติดต่อซ้ือขายระหวา่งกนั 

นอกจากน้ีในบางสัปดาห์จะไดรั้บแบบฝึกหดัเก่ียวกบัการขนส่งหรือตูค้อนเทนเนอร์มาใหฝึ้กลอง
ค านวณหาพื้นท่ีหรือปริมาณอยูเ่ร่ือยๆ 

บริทษัทปัญจวฒันา
พลาสติก จ ากดั 

(มหาชน)

บริษัทมิลล์แพค 
จ ากดั

ผลติบรรจุภัณฑ์
พลาสติก

บริษัท เอลแิกนซ์
แพคเกจจิง้ จ ากดั

จ าหน่ายฝาขวด
น า้มันหล่อลืน่

บริษัท ปัญจวฒันา
(เทยีนจิน) พลาสติก 

จ ากดั

ผลติภัณฑ์พลาสติกส าหรับลูกค้า
ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท พลาสเทค 
แลบ็ จ ากดั

บริการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ สอบเทยีบ
มาตรฐาน การทดสอบและวเิคราะห์การ

ปฎบิัติการทางกายภาพและเคมี
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 

นาง มณีรัตน์ เทศปล้ืม 

ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย แผนก การตลาด 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2560 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาในการก าหนดหวัขอ้โครงงาน เร่ิมศึกษา
ปัญหาท่ีเกิดระหวา่งการปฏิบติังานและส่ิงท่ีน่าสนใจ 

 3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน เพื่อเสนอใหก้บัพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ตดัสินใจเลือกช่ือเร่ืองของโครงงานท่ีน่าสนใจแลว้น ามาเขียนร่างในแต่ละละบทควรใส่เน้ือหาส่วน
ใดลงไปบา้ง 

                3.7.3 ปฏิบติังานฝึกทกัษะในการด าเนินงานตรวจเช็คสินคา้ท่ีน าเขา้มา เรียนรู้ส่วนต่างๆ
หนา้ท่ีของงานขั้นตอนในการติดต่อ ช่องทางและการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดก่อนท่ีสินคา้จะมาถึงท่ี
หมาย 

3.7.4 เร่ิมท าการเก็บขอ้มูลและเน้ือหาเพิ่มเติมเพื่อมาท ารายงาน เก็บขอ้มูลเน้ือหาท่ีส าคญัท่ี
จะน ามาใส่ในโครงงาน ทั้งขอ้มูลในรูปแบบของภาพและลายลกัษณ์อกัษร 
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3.7.5 จดัท าโครงงาน และเร่ิมพิมพร์ายงานเป็นรูปเล่ม ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเป็น
ระยะเพื่อแกไ้ขใหโ้ครงงานออกมาถูกตอ้งและดีท่ีสุด 

ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงานในหวัขอ้ 
 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. โทรศพัทมื์อถือ 

3. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

5. เคร่ืองพิมพ ์

6. แฟลชไดร์ท 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิถุนายน 60 กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กนัยายน 59 

1.ก าหนดหัวข้อโครงงาน 
2.เขียนโครงร่างรายงาน 
3.เร่ิมรวบรวมข้อมูล 
4.เร่ิมการเกบ็ข้อมูล 
5.จัดท าโครงงาน 
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ซอฟแวร์  

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Power Point 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 

4. โปรแกรม Syteline 

5. โปรแกรม PDF 

 

 

 รูปท่ี 3.8 ตวัอยา่งโปรแกรม SyteLine 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

ทางบริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) จะจา้งบริษทัโลจิสติกส์ท่ีช่ือมิตชุย โอ.เอส.
เค ไลน์ ในการด าเนินการเก่ียวกบัการพิธีผ่านศุลกากรทั้งหมด ทางบริษทัมิตซุยมีหน้าท่ีตามจ่าย
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสินคา้ท่ีน ามาส่งท่ีท่าเรือของบริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  และ
มาเรียกเก็บเงินท่ีหลัง หรือในบางกรณีจะมีการขนส่งทางรถลากตู้คอนเทนเนอร์มาส่งภายใน
บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) มีการน าเข้าฝาของ Bericap จากสาขา
หลากหลายประเทศ อาทิเช่น  มาเลเซีย เยอรมนั และตุรกี เป็นตน้ แต่ประเทศท่ีน าเขา้มาโดยส่วน
ใหญ่จะเป็น ประเทศมาเลเซีย ด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ขนาด 20  ฟุต จ านวนของตู้ก็จะข้ึนอยู่ตาม
ปริมาณของการสั่งซ้ือ 

 

 

รูปท่ี 4 ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน าสินคา้มาส่งภายในบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
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4.1 ขั้นตอนและรายละเอยีดเกีย่วกบัการน าเข้าฝา  

มีการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. เช็คยอดฝาคงเหลือภายในบริษทัดว้ยโปรแกรม syteline  เพื่อใหท้ราบจ านวนในการสั่งฝา

เขา้มาในรอบต่อไป 

ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

- เขา้โปรแกรม SyteLine           Log in เขา้สู่ระบบ  

 

รูปท่ี 4.1.1 ภาพประกอบขั้นตอนการเช็คยอดคงเหลือฝา 
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- คลิกท่ี Items    

 

รูปท่ี 4.1.1 ภาพประกอบขั้นตอนการเช็คยอดคงเหลือฝา 

- ใส่Items ของฝาท่ีตอ้งการทราบจ านวนคงเหลือ เช่น ถา้ฝาของปตท. จะข้ึนตน้ดว้ย 5PTT* , 

ปิโตนาสจะข้ึนตน้ดว้ย 5PIT เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.1.1 ภาพประกอบขั้นตอนการเช็คยอดคงเหลือฝา 

ในช่อง Items 
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- เม่ือพิมพ ์ITEM ลงไปแลว้รายการฝาทั้งหมดก็จะข้ึนมา แลว้ก็ดูรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.1.1 ภาพประกอบขั้นตอนการเช็คยอดคงเหลือฝา 

2. น าขอ้มูลมาใส่ในโปรแกรม Excel  

 

รูปท่ี 4.2 ภาพประกอบขั้นตอนการเช็คยอดคงเหลือฝา 

ให้เช็คยอดจากช่องนี ้
ช่ือสนิค้า 

รหสัสนิค้าเดิมใน กรณีที่ฝาที่น าเข้า

มารอบใหมม่ีการเปลีย่นแปลงเพือ่

แบง่แยกให้ชดัเจน 
จ านวนการสัง่ซือ้ที่

ต้องใช้ฝารหสันี ้
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3. ส่ง E-Mail แจง้ยอดสั่งซ้ือไปทาง Bericap  

รายรายละเอียดในอีเมลลท่ี์แจง้ไปจะประกอบดว้ย  

- รายการฝา 

- จ านวนฝา 

- วนัท่ีตอ้งการใชสิ้นคา้ 

- เง่ือนไงในการช าระเงิน 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ (PO) 
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4. เม่ือทาง Bericap ไดอี้เมลลก์ารสั่งซ้ือสินคา้จากทางบริษทัก็จะท าการตอบรับและส่งใบตอบ
รับค าสั่งสินคา้มาใหท้างบริษทัฯ  

 
รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบตอบรับค าสั่งซ้ือสินคา้ 
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5. ก่อนท่ีสินคา้จะถึงท่าเรือทาง Bericap จะส่งเมลร์ายละเอียดมาให ้รายละเอียดในเมลลน์ั้นจะ
ประกอบไปดว้ย ช่ือเรือท่ีขนสินคา้ จ านวนของสินคา้ ขอ้มูลเหมือนใน packing list มาให้
ทางบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และพนกังานของบริษทัก็จะส่งต่อใหก้บั 
ช้ิปป้ิง ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีมีความส าคญัมากหากมีการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอะไรไม่
ตรงกนัท าใหไ้ม่สามารถน าสินคา้ออกจากท่าเรือได ้ ในส่วนของการด าเนินการท่ีท่าเรือทาง
บริษทัให้ตวัแทน บริษทัช้ิปป้ิงเป็นส่ือกลางในการด าเนินการทั้งหมดทั้งมวลจากท่าเรือ
ตลอดจนถึงสินคา้มาถึงบริษทั 

6. สินคา้มาถึงจุดหมาย  
มีขั้นตอนดงัน้ี 
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กรณีท่ีเป็นการขนส่งทางเรือทางบริษทัมิตซุยจะส่ง E-Mail เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
น าเขา้ทั้งหมดท่ีไดรั้บจากเรือขนสินคา้มาให้ทาง บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
ก่อน หลงัจากนั้นจึงส่งเอกสารตวัจริงตามมาให้ทางบริษทัฯ ท่ีหลงัโดยปกติแลว้จะน าเขา้มาให้
ในวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ เอกสารท่ีไดรั้บเม่ือสินคา้มาถึง ประกอบดว้ย 

 

- ใบก ากบัสินคา้ (Invoice)   
- รายการบรรจุสินคา้ 
- เอกสารยนืยนัถ่ินก าเนิด 
- ประกนัภยัขนส่งสินคา้ (ในบางกรณี) 
- ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ 
- ใบรับรองรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

  
รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้ และใบรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบแสดงรายการบรรจุสินคา้ 

 
รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบตราส่งสินคา้ทางเรือ 
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รูปท่ี 4.1 ใบรับรองรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

 
 รูปท่ี 4.1 ใบ Batch List 
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รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบประกนัภยัสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.1 ใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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กรณีทางบกดว้ยรถตูค้อนเทนเนอร์ลากตูม้าจากมาเลเซียในบางกรณี ถา้เป็นการขนส่ง
วิธีน้ีจะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ทางเรือและทางบริษทัจะตอ้งตรวจเช็คสินคา้เองและหาแรงงานมายก
ฝาลงจากตูเ้องดว้ย  เม่ือรถลากตูค้อนเทนเนอร์มาถึงบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติกมีขั้นตอนดงัน้ี 

- พนกังานของทางบริษทัท าหนา้ท่ีเช็คเลข Seal ท่ีตูก่้อนวา่ตรงกบัเลขท่ีไดรั้บมาจาก Bericap 
ถึงจะสามารถเปิดตูไ้ด ้

- เม่ือเปิดตูก้็เช็คสินคา้ในตูว้า่เตม็ตูห้รือเหลือพื้นท่ี แลว้ดูคราวๆแลว้ครบตามจ านวนหรือไม่ 
- จากนั้นเจา้หนา้ท่ีเตรียมจึงท าการยกสินคา้ทั้งหมดมาเก็บไวใ้นคลงัฝาท่ีทางบริษทัจดัเตรียม

ไว ้

ในส่วนของเอกสารการขนส่งทางบกนั้นจะคล้ายกนักบัการขนส่งทางอ่ืนๆแต่จะมี
เอกสารเก่ียวกบับญัชีสินคา้ส าหรับของท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร ทางบก ตามกฎหมายของ
ภายในประเทศไทย 

 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่ง ใบตราส่งสินคา้ทางบก 
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รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่ง บญัชีสินคา้ส าหรับของท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัร ทางบก 

กรณีท่ีเป็นการขนส่งทางอากาศ ส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการสินคา้แบบเร่งด่วนมาก  
ทางบริษทัฯ จึงจะใช่การขนส่งทางอากาศเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง ในส่วนเอกสารก็จะคลา้ยกบัการ
ขนส่งทั้งสองประเภทแรก แต่จะมีเอกสารของสายการบินเพิ่มข้ึนมา 

 
รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่ง เอกสารของทางสายการบิน 
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รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบ Air waybill 
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4.2 เส้นทางวิง่รถและจุดลงสินค้าในบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

  Layout เสน้ทางเดนิรถ ส าหรบัส่งสนิคา้ ส่วนมากฝาจะลงสนิคา้จดุ P4 ถา้เป็นเครือ่งจกัรกจ็ะ
ลงทีจ่ดุ P2 หรอืไมก่ส็ามแยกไปสนามกฬีา 

 

รูปท่ี 4.2 แผนผงัเส้นทางวิง่รถและจุดลงสินคา้ PJW 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำขั้นตอนของกำรน ำเขำ้ฝำภำยในบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั 
(มหำชน) ไดแ้ก่ กำรติดต่อส่ือสำรกบัผูข้ำยสินคำ้(ทำงบริษทัBERICAP) ถึงควำมตอ้งในกำร
น ำเขำ้สินคำ้ประเภทไหน รูปทรง และรหสัของสินคำ้นั้น เช่น ฝำน ้ำมนั 4-6 ลิตรของปตท.  
มีโลโก ้ตอ้งใชร้หสัสินคำ้อะไร ในกรณีของกำรน ำเขำ้ถำ้เร่งด่วนจะใชก้ำรขนส่งทำงใดในกำร
แกไ้ขปัญหำ ควรส ำรองสินคำ้อยำ่งไรใหเ้พียงพอต่อค ำสั่งซ้ืออยูเ่สมอ 

จำกนั้นผูจ้ดัท ำไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดม้ำก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนกำรน ำเขำ้ต่ำงๆท่ี
ไดรั้บมอบหมำย ซ่ึงผลปรำกฏวำ่ ผูจ้ดัท ำสำมำรถเป็นผูช่้วยพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีในกำรน ำเขำ้
สินคำ้ใหเ้กิดควำมผดิพลำดไดน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงบรรลุตำมวตัถุประสงคข์องรำยงำนกำรปฏิบติังำน
สหกิจศึกษำท่ีไดก้ ำหนดไว ้
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
       5.1.2.1. ไม่สำมำรถแสดงขอ้มูลตวัเลขภำยในเอกสำรตวัอยำ่งได ้
 5.1.2.2. มีกำรน ำเขำ้ไม่หลำกหลำยท ำใหเ้น้ือหำไม่เปิดกวำ้งเท่ำท่ีควร 
 5.1.2.3. จ  ำรหสัสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ไม่ไดทุ้กชนิด 
5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 
 1. ควรศึกษำรำยละเอียดของผลิตภณัฑใ์หม้ำกเพื่อท่ีจะสำมำรถตอบค ำถำมลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้งและแม่นย  ำ 
 2. ควรสร้ำงควำมกระชบัของระบบเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 
 3. ควรสร้ำงควำมสัมพนัธ์แก่พนกังำนบริษทัใหใ้กลชิ้ดกนัมำกยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
5.2.1 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 
 1. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
 2. รู้จกัวธีิกำรเขำ้พบลูกคำ้ 
 3. เรียนรู้ระบบกำรท ำงำนภำยในบริษทั 
 4. เรียนรู้ในกำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบัพนกังำนและเพื่อนร่วมงำน 
       5. ช่วยเพิ่มทกัษะในกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์เฉพำะและกำรตดัสินใจท่ีแม่ย  ำข้ึน 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. กำรท ำงำนช่วงแรกตอ้งมีกำรปรับตวัเพื่อใหเ้ขำ้กบัสังคมภำยในบริษทั 
 2. กำรจดจ ำรหสัโคด้ของแต่ละลูกคำ้ 
 3. กำรส่ือสำรภำษำร่วมดว้ยในบำงคร้ังไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. กำรมีอธัยำศยัท่ีดี มีควำมเป็นมิตรท่ีดีต่อคนภำยใน บริษทัฯ 
 2.ศึกษำและหำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคำ้ในส่วนท่ีดูแล 
 3. จดโนต้ไวเ้พื่อเตือนควำมจ ำในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
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