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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การขนส่งสําหรับการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัมีความสาํคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการทางโลจิสติกส์   ภาครัฐให้การสนับสนุนการพฒันาโลจิสติกส์ของ
ประเทศเพ่ือให้เอกชนสามารถบริหารจดัการสินคา้ตลอดกระบวนการทั้งการนาํเขา้และส่งออก
สินคา้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งเป็นการส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัสําหรับการคา้ระหว่าง
ประเทศ การบริการท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจา้ของสินคา้มี
ตั้งแต่การจดัการเก่ียวกบัเส้นทางการส่งสินคา้และงานพ้ืนๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจา้ของ
สินคา้ หรือการดาํเนินการพิธีการศุลกากร จนถึงการใหบ้ริการบรรจุภณัฑร์วมถึงการจดัการทางดา้น
การขนส่งครบวงจรและกระบวนการจาํแนกแจกจ่ายสินคา้ไปยงัท่ีต่างๆ 

การขนส่งสินคา้ทางอากาศ เป็นการขนส่งสินคา้ท่ีมีค่าขนส่งท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัการ
ขนส่งสินคา้ทางบกหรือทางทะเล จึงเหมาะกับการขนส่งสินคา้ท่ีมีจาํนวนไม่มาก เป็นสินคา้ท่ี
ตอ้งการความระมดัระวงัเป็นพิเศษ หรือเป็นของเสียง่าย และท่ีสาํคญัคือตอ้งการใหผู้รั้บไดรั้บสินคา้
ในเวลาท่ีรวดเร็ว ตั้งแต่การตรวจเช็คตารางการบิน การจองระวางสายการบิน ขั้นตอนและพิธีการ
ทางศุลกากร และสถานะของสินคา้จากตน้ทางถึงปลายทางว่าจะถึงมือผูรั้บอย่างปลอดภยัภายใน
เวลาท่ีตอ้งการ ในปัจจุบนัการนาํเขา้-ส่งออก มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจมาก มีการเปิดกวา้ง
ทางการคา้ระหว่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงในส่วนน้ีถือเป็นขอ้ดีในการทาํธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกนัการ
ทาํเอกสารและกระบวนการต่าง ๆ ก็มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน บริษทัจึงตอ้งมีความรู้ใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และการขนส่งระหว่างประเทศมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาและความ
เส่ียงท่ีอาจกระทบต่อตน้ทุนและผลประโยชน์ของบริษทั 

ในการท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้มาเป็นพนักงานแผนกจดัซ้ือของบริษทั อินเทลลิเจนท ์คอนโทรล 
จาํกดั โดยไดมี้การปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือและนาํเขา้สินคา้ของทางบริษทั ซ่ึงการปฏิบติังาน
ในคร้ังน้ีจะช่วยฝึกทกัษะการปฏิบติังานในสถานท่ีจริง การเรียนรู้ชีวิตการทาํงานประสานงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น และเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการนาํเขา้ของบริษทั ซ่ึงมีความสําคญัต่อการปฏิบติังาน
อยา่งมาก กล่าวคือ การมีความรู้จะทาํใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็วและช่วยขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตได ้และสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อใหศึ้กษาเก่ียวกบักระบวนการนาํเขา้สินคา้ทางอากาศ  
1.2.2 เพื่อใหศึ้กษาขั้นตอนการจดัทาํเอกสารเพื่อการนาํเขา้สินคา้ 



2 
 

1.2.3 เพื่อเป็นการเรียนรู้การทาํงานในสถานประกอบการจริง 
1.2.4 เพื่อเป็นการฝึกทกัษะปฏิบติังาน และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาอาชีพในอนาคต  

 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาเทคนิคและกระบวนการนาํเขา้ 
1.3.2 ศึกษาเอกสารการนาํเขา้ 
1.3.3 ศึกษาเอกสารการขนส่งทางอากาศ 
1.3.4 ศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มกาํลงัการผลิต 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ทราบถึงกระบวนการนาํเขา้และการขนส่งทางอากาศ 
1.4.2 ทาํใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการจดัทาํเอกสารเพ่ือการนาํเขา้สินคา้ 
1.4.3 สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง และประสานงานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.4.4 มีทกัษะและความรู้ท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาขอ้มูลของกระบวนการนาํเขา้และขนส่งทางอากาศของบริษทั อินเทลลิเจนท ์
คอนโทรล จาํกดัทาํให้ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจความหมายและรายละเอียดของการนาํเขา้ และการ
ส่งออก ผูจ้ดัทาํจึงไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1 กระบวนการนาํเขา้และส่งออก 
 2.2 การขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
 2.3 การเพิ่มกาํลงัการผลิต 
  

2.1 กระบวนการนําเข้าและส่งออก 

2.1.1 ความหมายและความสําคญัของการนําเข้า ส่งออก  

การนําเข้า คือ การท่ีประเทศคู่ค้าหน่ึง ทําการสั่งซ้ือสินค้า หรือบริการจากประเทศ
หน่ึง ๆ เขา้มายงัประเทศของตนเอง เพ่ือนาํไปจดัจาํหน่าย หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่อ ซ่ึงเราจะ
เห็นไดจ้ากท่ี พ่อคา้แม่คา้ นาํสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาขายกนัในประเทศไทย แบบน้ีเรียกว่า การ
นาํเขา้สินคา้ (Import) 

การส่งออกสินคา้ คือ การท่ีบริษทั ทาํการส่งสินคา้ หรือวตัถุดิบ ไปขายยงัต่างประเทศ เพ่ือ
ขยายตลาด หรือเป็น ซัพพลายเออร์ให้กับบริษทัคู่คา้ท่ีตั้ งอยู่ยงัต่างประเทศ แบบน้ีเรียกว่า การ
ส่งออกสินคา้ (Export) 

2.1.2 สาเหตุ และปัจจัยทีท่าํให้เกดิการค้าระหว่างประเทศ 

 2.1.2.1 ความแตกต่างของทรัพยากร เน่ืองจากแต่ละประเทศ มีทรัพยากรท่ีแตกต่าง
กนัและจาํนวนไม่เท่ากนั ตน้ทุนไม่เท่ากนั จึงเกิดการซ้ือขายสินคา้ หรือวตัถุดิบ กนัเกิดข้ึน เพื่อตอบ
โจทยแ์ก่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่โลก ในราคาและปริมาณท่ีเหมาะสม 

 2.1.2.2 ความแตกต่างในเร่ืองของความชาํนาญ เป็นเร่ืองของการไม่เป็นท่ียอมรับ
และวางใจได ้ยกตวัอย่างเช่น เรามกัจะมัน่ใจว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีดีตอ้งเป็นของญ่ีปุ่นเท่านั้น นั้น
เพราะ แต่ละประเทศข้ึนช่ือเร่ืองความชาํนาญ แตกต่างกนั  

 2.1.2.3 ลดตน้ทุน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าแต่ละประเทศมีทรัพยากรไม่เท่ากนั ซ่ึงทาํให้
ตน้ทุนในการผลิตนั้นไม่เท่ากนัตามไปดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศจีนมีจาํนวนประชากรมากมาย
มหาศาล ประกอบกบัมีพื้นท่ีประเทศ มากกว่าหลายหม่ืนกิโลเมตร ส่งผลใหก้าํลงัการผลิตและพื้นท่ี
หรือ แหล่งทรัพยากรมากพอท่ีจะดูแลคนในประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงจากปัจจยัท่ี
กล่าวมานั้นทาํใหต้น้ทุนในการผลิตของจีนนั้นตํ่ามาก หากเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ 

 2.1.2.4 เพิ่มกาํลงัการผลิต หลกัปฏิบติั การเพิ่มกาํลงัการผลิตนั้น มี 4 วิธี 
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  2.1.2.4.1 เพิ่มชั่วโมงการทํางาน คือเพิ่มจํานวนชั่วโมงการทํางานของ
พนกังาน เพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานท่ีมากยิง่ข้ึน  

  2.1.2.4.2 เพิ่มจาํนวนพนกังาน เพื่อเพิ่มแรงงานในการผลิต แต่วิธีน้ี เส่ียงและ
ตอ้งรับผดิชอบสูงมากท่ีตอ้งดูแลในส่วนของค่าจา้ง ท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึน และต่อเน่ือง  

  2.1.2.4.3 ขยายโรงงาน ค่อนขา้งเส่ียงมากท่ีสุด เพราะเป็นการลงทุนมหาศาล
ดว้ยเมด็เงินจาํนวนมาก ทาํใหมี้ความเส่ียงสูง ในการลงทุนขยายโรงงาน 

  2.1.2.4.4 นาํเขา้ หรือจา้งโรงงานผลิต จากต่างประเทศ เป็นการเพ่ิมและลด
กาํลงัการผลิตให้สะดวก และรวดเร็วท่ีสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเลยเน่ืองจากไม่ตอ้งรับ
ความเส่ียงใด ๆ จากสาเหตุท่ีกล่าวมา การนาํเขา้ จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการขยายการผลิต ซ่ึง
หาก คิดตน้ทุนแลว้ ถูก และตํ่ากวา่การกวา่ผลิตในประเทศ มากกวา่หลายเท่าตวั 

2.1.3 เอกสารนําเข้าส่งออก 
ตัวอย่างเอกสาร PO 

 
2.1.3.1 PO, Purchase Order ใบสั่งซ้ือสินคา้ คือใบท่ีผูน้าํเขา้ตอ้งส่งให้ผูส่้งออกเพ่ือเปิดออ

เดอร์ครับ แต่สมยัน้ีก็ไม่ค่อยจะมีใชก้นัแลว้ การสั่งซ้ือสมยัน้ีก็ทาํเพียงเขียนเมลเ์ขา้ไปคุยแลว้ทาง
ผูข้ายกจ็ะส่ง PI ใหไ้ดเ้ลย โดยเฉพาะประเทศจีนครับ 

ตวัอยา่งเอกสาร PI 
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 2.1.3.2 PI, Proforma Invoice ใบเรียกเก็บเงิน ทาํหนา้ท่ีบอกราคาจาํนวนสินคา้โดยผู ้

ส่งออกจะออกใหก้บัผูน้าํเขา้ 
ตวัอยา่งเอกสาร CI 

   
2.1.3.3 CI, Commercial invoice เป็นเอกสารสําคัญท่ีผู ้ส่งออกต้องออกให้ผู ้นําเข้า ใช้

สาํหรับยืน่แนบไปกบัเอกสารอ่ืนเพื่อออกของกบักรมศุลกากร 
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ตวัอยา่งเอกสาร PL 

 
อ้างองิรูปภาพจาก https://www.agencygenius.com/invoid.html 

2.1.3.4 PL, Packing list รายการบรรจุสินคา้ เอกสารสําหรับแจง้ว่าสินคา้ใด ถูกบรรจุมา
แบบไหน อยูก่ล่องไหน ทาํโดยผูส่้งออก 

ตวัอยา่งเอกสาร Bill of lading 

อา้งอิงรูปภาพจาก www.exptblog.com 

2.1.3.5 B/L, Bill of lading ใบตราส่งสินคา้ทางเรือ ผูส่้งออกตอ้งให้ขอ้มูลกับทางผูใ้ห้
บริการขนส่งเพื่อออกเอกสารตวัน้ี ส่วนผูน้าํเขา้ตอ้งใช ้และผูน้าํเขา้ควรจะขอตรวจแบบร่างก่อนท่ี
จะออกตวัจริงทุกคร้ังครับ 
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ตวัอยา่งเอกสาร Airway bill 

 
อา้งอิงรูปภาพจาก https://www.ups.com/aircargo/using/services/supplies/airwaybill.html 

 2.1.3.6 AWB, Airway bill ใบตราส่งทางอากาศ เหมือนใบตราส่งทางเรือครับ แต่
ขอ้มูลกจ็ะแตกต่างกนัเลก็นอ้ย 

 2.1.3.7 D/O, Delivery order ใบปล่อยสินค้า ผูน้ําเข้าจําเป็นจะต้องใช้เอกสารน้ี
สาํหรับนาํไปปล่อยตูสิ้นคา้ท่ีท่าเรือ/ท่าอากาศยาน โดยผูท่ี้จะออกให้คือผูใ้ห้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศครับ 

 2.1.3.8 Export/Import entry ใบขนสินคา้ขาออก/ขาเขา้ เป็นเอกสารสําหรับแจ้ง
ขอ้มูลสินคา้ทั้ง ชนิด จาํนวน และราคา ใหก้บักรมศุลกากรทราบ เพื่อท่ีจะไดคิ้ดคาํนวนภาษีและเก็บ
ขอ้มูลการนาํเขา้ส่งออกของเรา จดัทาํโดยชิปป้ิง 
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ตวัอยา่งเอกสาร Certificate of Origin 

 
อา้งอิงภาพจาก http://thaiftagooroo.blogspot.com/2014/11/form-e-certifocate-of-origin-under-acfta.html 

2.1.3.9 CO, Certificate of Origin เอกสารยืนยนัถ่ินกาํเนิด ก็ตรงตวัครับผลิตจากท่ีไหน 
วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตมาจากท่ีใด เขา้กบัขอ้กาํหนดการยกเวน้หรือลดภาษีหรือไม่ เด๋ียวน้ีทุกประเทศก็มี
สิทธิพิเศษทางภาษีแบบท่ีตอ้งใชใ้บยืนยนัถ่ินกาํเนิดกนัหมดแลว้ ตอ้งศึกษาให้ดีๆ นะครับ ช่วยได้
เยอะทั้งลดตน้ทุนนาํเขา้และเปิดตลาดส่งออกครับ (อ่านเร่ืองวิธีจดัการ Form E) 

 2.1.3.10 Marine/Air Insurance ประกนัภยัขนส่งสินคา้ คือยนัตก์นัความเสียหายท่ีจะ
ช่วยลดความเส่ียงจากการขนส่ง ซ่ึงค่าป้องกนัสูงสุดของมนัอยูท่ี่ 90% ของมูลค่าสินคา้เลยทีเดียว 

2.1.4 ขั้นตอนนําเข้าส่งออก 
 2.1.4.1 เร่ิมท่ีหนา้โรงงานผูข้าย จุดแรกของการขนส่งยอ่มไม่พน้ผูข้ายหรือผูผ้ลิตไป

ได้ ซ่ึงในจุดน้ีส่วนใหญ่เรามักจะเรียกมันว่า “หน้าโรงงาน” ในภาษาไทย หรือ Shipper ใน
ภาษาองักฤษ ทั้งน้ีท่ีเรียกว่าโรงงานก็เพ่ือความสะดวกในการเรียก ถึงแมม้นัจะเป็นร้านเลก็ ๆ หรือ
โกดงัเก็บสินคา้ก็ตาม ส่วน Shipper นั้นจะใชเ้วลาคุยกบัชาวต่างชาติเพราะแปลตรงตวัว่าผูส่้ง/ผูข้าย 
ก็อนุมานกนัไดเ้ลยว่าท่ีจะไปรับสินคา้นั่นแหละ หรือใครจะใชค้าํตรงตวัอย่าง โรงงาน Factory, 
โกดงั Warehouse หรือ ร้าน Shop  

 2.1.4.2 ขนส่งในประเทศตน้ทาง เม่ือจ่ายค่าสินคา้แลว้ ขนของข้ึนรถบรรทุกแลว้ ลอ้
กห็มุน คงจะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่การขนส่งทางรถเป็นการขนส่งหลกัไปยงัท่าเรือ/ท่าอากาศยานต่างๆ 
จะเรียกมนัวา่ Trucking, Pick-up, Inland หรือ Inland freight  

 2.1.4.3 การทาํพิธีการศุลกากรขาออก ในขั้นตอนน้ีผูข้าย (Shipper) หรือตวัแทน
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ท่ีได้จดัซ้ือจดัจา้งไวจ้ะมีหน้าท่ีในการสําแดง
สินคา้ต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากร(Customs House) ว่าสินคา้อะไรจะออกจากประเทศนั้น จุดน้ีภาษาเฟรท
เรียกวา่ Outbound Customs Clearance  
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 2.1.4.4 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานตน้ทาง เม่ือศุลกากรไดต้รวจปล่อยสินคา้แลว้ สินคา้กจ็ะ
ไดรั้บอนุญาตให้เอาข้ึนเรือหรือเคร่ืองบินท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อขนส่งออกจากประเทศผูข้าย ในจุดน้ี
ภาษาเฟรทเราจะเรียกวา่ Port of Loading(POL)  

 2.1.4.5 ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง ตอนน้ีสินคา้กไ็ดเ้ดินทางมาถึงยงัประเทศของ
ผูซ้ื้อแลว้นะครับ จุดน้ีเม่ือเรือหรือเคร่ืองบินจอดเทียบท่าแลว้ สินคา้จะถูกลาํเลียงเขา้โกดงัไว ้รอให้
ผูซ้ื้อหรือตวัแทนออกของและศุลกากรมาตรวจปล่อยสินคา้ต่อไป ในจุดน้ีภาษาเฟรทเราจะเรียกว่า 
Port of Discharge(POD)  

 2.1.4.6 พิธีการศุลกากรสินคา้ขาเขา้ เจา้พนักงานศุลกากรจะมาตรวจสินคา้ท่ีผูซ้ื้อ
นาํเขา้มาว่าสินคา้ท่ีคุณนาํเขา้มาตรงกบัท่ีไดแ้จง้กบักรมศุลกากรไวห้รือไม่ เสียภาษีตรงกบัฐานภาษี
ท่ีกรมศุลกากรกาํหนดหรือไม่ เป็นสินคา้ควบคุมหรือไม่ ถา้ไม่มีปัญหาอะไรเม่ือเรียบร้อยแลว้ ก็ขน
ออกจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไดเ้ลย จุดน้ีคือ Inbound Customs Clearance  

 2.1.4.7 ขนส่งจากท่าเรือ สินคา้ท่ีตรวจปล่อยแลว้กข็นไปยงัผูรั้บ การขนส่งทางรถใน
ประเทศไทยนั้นมีขอ้กาํหนดสาํหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่กว่ากระบะ จาํง่าย ๆ ว่าในช่วงจราจรคบั
คัง่ตอนพนกังานเขา้งานและเลิกงานคือช่วงท่ีรถใหญ่หา้มวิ่งในเขตเมือง 

 2.1.4.8 ผูซ้ื้อ ตอนน้ีขั้นตอนสุดทา้ยคือ ผูซ้ื้อ (Consignee) ทาํการรับสินคา้ ถือเป็นอนั
เสร็จส้ินขนส่งสินคา้ ในขั้นตอนน้ีก่อนท่ีจะรับมอบสินคา้ ผูซ้ื้อท่ีดีควรจะตรวจดูความเรียบร้อยของ
สินคา้ก่อนทาํการรับมอบทุกคร้ัง 
 
2.2 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 2.2.1 ความหมายของการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

การขนส่งสินคา้ทางอากาศ  หมายถึง  การขนส่งท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย
ประต่างๆ มีการพฒันาสนามบินพาณิชยใ์หท้นัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทัท่ีสร้าง
เคร่ืองบินซ่ึง มีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินคา้และบรรทุกผูโ้ดยสาร
ได้มากข้ึน  มีเคร่ืองมือในการขนส่งสินคา้อันทันสมัยครบครัน นอกจากน้ียงัมีการขยายและ
ปรับปรุงบริเวณคลงัสินคา้ท่ีท่าอากาศยานใหก้วา้งขวางทนัสมยัเพื่อการขนส่งสินคา้ดาํเดินบทบาท
ของการขนส่งทางอากาศกบัการคา้ระหวา่งประเทศ  คุณลกัษณะของการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
 2.2.1.1 ความรวดเร็ว  การขนส่งสินคา้ทางอากาศถือวา่รวดเร็วท่ีสุด 
 2.2.1.2 ความแน่นอน  มีตารางการบินท่ีแน่นอน สมํ่าเสมอและตรงต่อเวลา 

การขนส่งสินคา้ทางอากาศน้ีอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ืองนํ้ าหนัก และชนิดสินคา้ท่ีถูกกาํหนด 
อาทิ เช่น  นํ้ าหนักต่อ  1000  ต้องเสียค่าระวางแบบพิเศษ หรือการขนส่งส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการ
ใบรับรองยนิยอมไม่เอาเร่ืองต่อสายการบินหากส่ิงมีชีวิตนั้นเสียชีวิตในระหวา่งเดินทาง 

2.2.2 ประโยชน์ต่อผู้นําเข้า-ผู้ส่งออก 
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 2.2.2.1 ช่วยใหติ้ดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
 2.2.2.2 ผูน้าํเขา้-ผูส่้งออกสามารถลดค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น การสร้างโกดงัเพื่อเกบ็สินคา้

ท่ีจะนาํเขา้-ออก 
 2.2.2.3 ช่วยใหสิ้นคา้แบบหรือรุ่นใหม่โดยเฉพาะสินคา้ประเภทแฟชัน่ส่งไปถึงตลาด

ในท่ีต่างๆทัว่โลกใหพ้ร้อมกนั 
 2.2.2.4 การบรรจุหีบห่อสําหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีส่งทางอากาศมกัเป็นแบบง่ายๆ ช่วย

ทาํใหป้ระหยดัวสัดุและค่าขนส่ง 
 2.2.2.5 ถา้นิยมในตลาดต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป ผูน้ําเขา้-ผูส่้งออกสามารถ

ปรับตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ของตลาดไดท้นัมี 
 2.2.2.6 การขนส่งสินคา้ทางอากาศสามารถดาํเนินการดา้นเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

การถ่ายสินคา้จากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง 
2.2.3 ผู้มีบทบาทในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 2.2.3.1 ผูส่้งสินคา้หรือ shipper หมายถึง ผูท่ี้มีช่ือปรากฏอยู่ในเอกสารกาํกบัสินคา้

หรือ air  waybill ท่ีจะทาํการหรือร่วมมือทาํการขนส่งสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขใน  air waybill 
 2.2.3.2 บริษทัหรือ carrier  หมายถึง  บริษทัการบินต่างๆซ่ึงรวมทั้งบริษทัการบินท่ี

ออกเอกสารกาํกบัสินคา้ air waybill  ท่ีจะทาํการขนส่งสินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขใน air waybill 
 2.2.3.3 ผูรั้บสินคา้ consignee หมายถึง ผูท่ี้มีนามระบุอยูใ่น air waybill ซ่ึงบริษทัการ

บินจะตอ้งส่งมอบสินคา้ใหเ้ม่ือถึงเมืองปลายทางตามท่ีระบุไว ้
 2.2.3.4 บริษทัตวัแทน IATA CARGO AGENT  หมายถึง บริษทัท่ีได้รับรองจาก

สมาคมการขนส่งทางอากาศและแต่งตั้งโดยบริษทัการบินให้ดาํเนินการรับและออกเอกสารกาํกบั
สินคา้ air waybill พร้อมทั้งเกบ็ค่าขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในนามของบริษทัการบิน 

 2.2.3.5 ศุลกากร (customs) 
2.2.4 วธีิการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ   
สาํหรับการขนส่งสินคา้ทางอากาศในประเทศไทย  เม่ือผูต้อ้งการขนส่งสินคา้จากประเทศ

ไทยไปยงัผูรั้บในต่างประเทศ จะตอ้งมีขั้นตอนวิธีการใหบ้ริการขนส่งดงัต่อไปน้ี  คือ 
                2.2.4.1 ขั้นตอนท่ี 1  ผูส่้งสินคา้ทางอากาศจะตอ้งติดต่อตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่ง 
เม่ือมีการตกลงระหว่างผูส่้งสินคา้กบัตวัแทนเรียบร้อยแลว้ ถา้หากสินคา้มีจาํนวนหรือปริมาณไม่
มากนักก็อาจส่งให้ตัวแทนในเมืองได้แต่ถ้าหากสินค้านั้ นมีปริมาณมากจะต้องส่งสินค้าทาง
สนามบิน 
 2.2.4.2 ขั้นตอนท่ี2  หลงัจากผูส่้งสินคา้ไดช้าํระค่าระวาง (ในกรณีท่ีขายสินคา้ใน
ราคา C&F จะตอ้งเก็บค่าระวางตน้ทาง ถา้ในกรณีขายสินคา้  E.O.B ก็จะเก็บค่าระวางปลายทาง)  
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และผา่นการตรวจสอบของศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สายการบินจะนาํสินคา้ไปเกบ็ในคลงัสินคา้
ขาออกเพ่ือเตรียมข้ึนเคร่ืองบินต่อไป 
 2.2.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 ถา้หากมีการถ่ายลาํสินคา้นั้น ก็จะถูกนาํไปเก็บในคลงัสินคา้
สาํหรับการถ่ายลาํ 

2.2.5 การให้บริการตามชนิดสินค้า  
เป็นการผลิตบริการของสายการบินในการให้บริการรับส่งสินคา้ทางอากาศตามชนิดของ

สินคา้แต่ละประเภท  ซ่ึงสินคา้ท่ีเหมาะสมในการขนส่งทางอากาศสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท
ดว้ยกนั 
 2.2.5.1 ประเภทสินคา้ท่ีเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้เกษตรกรรมซ่ึงเน่า
เสียไดเ้สีย (Perishable Goods) ไดแ้ก่ ผลไมส้ด ดอกไมส้ด ผกัสด ตน้ไม ้สตัวมี์ชีวิต เป็นตน้ 
 2.2.5.2 ประเภทสินคา้ตอ้งการรีบด่วน ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีตอ้งการให้ทนัต่อ
เหตุการณ์  เป็นส่ิงของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ท่ีจะส่งมอบให้แก่ผูไ้ด้รับความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติหรือสงคราม  หรือตอ้งการอะไหล่เพื่อเปล่ียนโดยด่วนหรือสินคา้ท่ีตอ้งการทดสอบตลาด 
เป็นตน้ 
 2.2.5.3 ประเภทสินคา้ท่ีลา้สมยั  ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทง่ายต่อการลา้สมยั  เช่น 
หนังสือพิมพร์ายวนั หนังสือรายสัปดาห์  นิตยสารหรือวารสารรายปักษ ์ เส้ือผา้  แฟชัน่ตามสมยั  
เป็นตน้ 
 2.2.5.4 ประเภทสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทท่ีมีมูลค่าสูง แต่มี
นํ้ าหนกัไม่มาก เช่น อญัมณี ทองคาํ ธนบตัร เคร่ืองประดบั ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  เป็นตน้ ในการ
ให้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินนั้นมีสินคา้หลายชนิดท่ีธุรกิจการบินไม่รับขนส่ง
ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ  เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีขดัต่อศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  ซ่ึง
สินคา้ท่ีห้ามทาํการขนส่งทางอากาศ  โดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2498  ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
2.2.6 การให้บริการคลงัสินค้า 

              เป็นการให้บริการของธุรกิจการบินในดา้นสถานท่ีเก็บสินคา้ชัว่คราวแก่ผูใ้ชบ้ริการขนส่ง
สินคา้  เพื่อรอการตรวจตราจากศุลกากรและรอการรับจากผูรั้บสินคา้  หรืออาจจะรอการถ่ายลาํเพื่อ
ส่งสินคา้ไปยงัประเทศอ่ืน ตามปกติคลงัสินคา้ประเภทน้ีจะไม่คิดค่ารักษาภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน  
48 ชัว่โมง โดยทัว่ไปสายการบินแต่ละสายจะมีคลงัสินคา้ของตนเอง ซ่ึงอาจเช่าสถานท่ีจากรัฐบาล
เพื่อดาํเนินการจดัเก็บสินคา้ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของสายการบินเอง ฉะนั้นเม่ือมีการขนส่งสินคา้
ทางอากาศโดยสายการบินได ผูรั้บสินคา้จะตอ้งไปรับ ณ คลงัสินคา้ของสายการบินนั้น 

2.2.7 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
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              สมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ  (The International  Air  Cargo  
Association - TIACA) ไดป้ระมาณการณ์ไวว้่า ในปัจจุบนักว่าร้อยละ  34  ของมูลค่าการคา้ระหว่าง
ประเทศ  ตอ้งอาศยัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศยงัมีอตัรา
เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยท่ีปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งทางอากาศไดข้ยายเกือบเท่าตวัในช่วงเวลา 10 ปีท่ี
ผ่านมา  แมจ้ะประสบกบัภาวะตกตํ่าในบางช่วงก็ตาม  แต่ธุรกิจการบินท่ีบริการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขยายตวัของการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศท่ีสาํคญัมี 6 ประการ คือ 

 2.2.7.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงการพฒันาทั้งทางดา้นเกษตร
และอุตสาหกรรมของโลกไดก่้อให้เกิดประเภทของสินคา้ต่างๆ หลากหลายข้ึนมา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง  แต่มีขนาด  ปริมาตร  และนํ้ าหนักไม่มาก ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยั
ระบบการขนส่งท่ีรวดเร็วปลอดภัย  และมีการดูแลสภาพของสินคา้อย่างดีท่ีสุด เช่นช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชใ้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทยท่ี์มีมูลค่าสูง  อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 2.2.7.2 การขยายตวัทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของประมาณ
การคา้ของโลกเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ปริมาณและประเภทของสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัการขนส่งทาง
อากาศเพิ่มข้ึน  ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตก้รอบขององค์การการคา้โลก (World 
Trade Organixation - WTO) 

 2.2.7.3 ธุรกิจแบบครบวงจร เป็นธุรกิจท่ีตอ้งการดา้นการขนส่งท่ีเช่ือถือและวางใจ
ได้  เพื่อนําส่ิงต่างๆ ท่ีกิจการตอ้งการมาให้ในสภาพท่ีดีและตามกาํหนดเวลา เพื่อเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายในการเก็บและบาํรุงรักษา  การขนส่งสินคา้ทางอากาศจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมของ
ธุรกิจน้ี 
 
2.2.7.4 แนวทางการบริหารจัดการสมยัใหม่ท่ีเรียกว่า Just-in-Time Concept  แนวทางดังกล่าว
มุ่งเนน้การบริหารสินคา้คงเหลือและปริมาณสต็อกสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อเป็นการ
ลดตน้ทุนการดาํเนินงานภายใตว้ิธีการบริหารจดัการแบบ Just-in-Time Concept  น้ีผูป้ระกอบการ
ในธุรกิจระหว่างประเภทจะมีสต็อกสินคา้ในปริมาณตํ่าท่ีสุดหรือเฉพาะในปริมาณเท่าท่ีจาํเป็น
เท่านั้น  แต่แนวทางการบริหารดงักล่าวจะประสบผลได ้ ก็จะตอ้งอาศยัระบบการจดัส่งสินคา้จาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูข้ายและสู่ตลาดท่ีมีความรวดเร็วตรงเวลา ถูกตอ้และแม่นยาํ 

 2.2.7.5 การผอ่นปรนกฎและขอ้บงัคบัของประเทศต่างๆ  ทาํใหธุ้รกิจการบินสามารถ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 2.2.7.6 นโยบายเปิดเสรีทางการบินพาณิชย  ์ ทาํให้ธุรกิจการบินต่างๆ ทั้งขนส่ง
ผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้  สามารถขยายบริการไปยงัน่านฟ้าประเภทต่างๆ ไดเ้สรีมากข้ึน ธุรกิจ
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การบินจึงหนัมาเพิ่มบทบาทในบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศกนัมากข้ึน โดยการจดัตั้งธุรกิจการบิน
รับส่งสินคา้ข้ึนมาโดยเฉพาะ 

 2.2.7.7 การผลิตเคร่ืองบินรุ่นใหม่ จะเป็นเคร่ืองบินท่ีไดพ้ฒันาและปรับปรุงให้มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง สามารถบรรทุกนํ้าหนกัไดม้ากข้ึน และบินไดร้ะยะทางท่ีไกล ทาํให้
การส่งสินคา้ทางอากาศขยายตวัไดม้ากข้ึน 

 2.2.7.8 ท่าอากาศยาน ระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานในปัจจุบนัและท่ีสร้างหรือ
ปรับปรุงใหม่ลว้นเอ้ืออาํนวยต่อการขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเช่ือมโยง
ระบบขนส่งทั้งทางรถไฟ รถยนต ์ เรือ และเคร่ืองบินเขา้ดว้ยกนั อีกทั้งยงัมีระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั
ไวบ้ริการ 

 2.2.7.3 นํ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีดาํเนินการและกาํหนดราคาค่าขนส่งถา้
หากปราศจากนํ้ามนัเช้ือเพลิง กไ็ม่สามารถดาํเนินงานขนส่งสินคา้ทางอากาศได ้
2.3 การเพิม่กาํลงัการผลติ 

แนวทางการพิจารณาการขอแกไ้ขโครงการเพ่ือเพิ่มกาํลงัผลิต มี 5 วิธี ดงัน้ี 
2.3.1 การเพิ่มกาํลงัผลิตโดยเพ่ิมเวลาทาํงานโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตให้

เพิ่มกาํลงัผลิตไดต้ามสัดส่วนของเวลาทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน ไม่ว่าโครงการนั้นจะเปิดดาํเนินการเต็ม
โครงการแลว้หรือไม่กต็าม ตวัอยา่ง เช่น 

 2.3.1.1 ก่อนแกไ้ข : มีกาํลงัผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป ปีละ 1,000,000 ตวั 
(เวลาทาํงาน 8 ชม./วนั : 320 วนั/ปี) 
 2.3.1.2 หลงัแกไ้ข :  มีกาํลงัผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป ปีละ 3,000,000 ตวั 
(เวลาทาํงาน 24 ชม./วนั : 320 วนั/ปี) 
 
2.3.2 การเพิ่มกาํลงัผลิตโดยลงทุนเคร่ืองจกัรเพิ่มเติม มีแนวทางพิจารณา 2 กรณี ดงัน้ี 
 2.3.2.1 กรณีท่ียงัไม่เปิดดาํเนินการเตม็โครงการ มีแนวทางพิจารณา ดงัน้ี 
 2.3.2.1.1 กรณีท่ีสิทธิประโยชน์ในการยืน่เป็นโครงการใหม่ แตกต่าง กบัสิทธิ

ประโยชน์ของโครงการเดิม จะอนุญาตใหแ้กไ้ขโครงการได ้เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเพิ่มกาํลงัผลิตไม่
เกิน 30% ของกาํลงัผลิตตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกเท่านั้น ในกรณีท่ีเพิ่มกาํลงัผลิตเกินกว่า 30% แต่
ผูไ้ดรั้บส่งเสริมประสงคจ์ะขอแกไ้ขโครงการโดยไม่ยืน่เป็นคาํขอรับการส่งเสริมของโครงการใหม่ 
จะใหเ้พ่ิมกาํลงัผลิตไดเ้พียง 30% ของกาํลงัผลิตตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกเท่านั้น ส่วนกาํลงัผลิตท่ี
เกินกว่าน้ีจะตอ้งชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อีกทั้งไม่ให้ไดรั้บการยกเวน้หรือลดหย่อนอากรขาเขา้
เคร่ืองจกัรซ่ึงเกินกว่า 30% น้ีแต่ทั้งน้ี จะตอ้งนาํเคร่ืองจกัรในส่วนท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมเขา้มาภายใน
ระยะเวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีกาํหนดอยูเ่ดิม และจะตอ้งเปิดดาํเนินการเตม็โครงการภายในระยะเวลา
ท่ีกาํหนดอยูเ่ดิม เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลา  
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 2.3.2.1.2 กรณีท่ีสิทธิประโยชน์ในการยื่นเป็นโครงการใหม่ไม่แตกต่างกบั
สิทธิประโยชน์ของโครงการเดิม อนุญาตให้แกไ้ขไดทุ้กกรณี แมว้่าจะเพิ่มกาํลงัผลิตเกินกว่า 30% 
ของกาํลงัผลิตตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกกต็าม  

 2.3.2.2 กรณีท่ีเปิดดําเนินการเต็มโครงการแล้วโครงการท่ีเปิดดําเนินการเต็ม
โครงการแลว้ จะไม่อนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกาํลงัผลิตในกรณีท่ีจะต้องมีการลงทุน
เคร่ืองจกัรเพิ่มเติมอีก แต่ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บส่งเสริมสามารถนาํเคร่ืองจกัรท่ีประสงคจ์ะลงทุนเพิ่มเติมไป
ยืน่ขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่กไ็ด ้
 2.3.3 การเพิ่มกาํลงัผลิตตามผลการตรวจสอบเปิดดาํเนินการเต็มโครงการ กรณีท่ีผูไ้ดรั้บ
ส่งเสริมนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาเกินกว่ากาํลงัผลิตท่ีไดรั้บอนุมติัไวใ้นบตัรส่งเสริม และประสงคจ์ะขอ
เพิ่มกาํลงัผลิตตามกาํลงัผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่จริง จะอนุญาตให้แกไ้ขโครงการเพื่อเพิ่มกาํลงั
ผลิตได ้ตามผลการตรวจสอบเปิดดาํเนินการเตม็โครงการของสาํนกังาน การแกไ้ขโครงการเพื่อเพิ่ม
กาํลงัผลิตโดยวิธีน้ี จะทาํใหบ้ริษทัสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ
กาํลงัผลิต ในส่วนท่ีเกินกว่าบตัรส่งเสริม ได้ตั้ งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการเต็มโครงการเป็นตน้ไป
เท่านั้ น ในกรณีท่ีผูไ้ด้รับส่งเสริมมีกําลังผลิตเกินกว่าบัตรส่งเสริม แต่ยงัไม่ประสงค์จะเปิด
ดาํเนินการเตม็โครงการ จะไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขกาํลงัผลิตดว้ยวิธีน้ี 
 2.3.4 การเพิ่มกาํลงัผลิตโดยการปรับปรุงสายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โครงการท่ีเปิดดาํเนินการเต็มโครงการไปแลว้ แต่ประสงค์จะเพิ่มกาํลงัการผลิตโดยปรับปรุง
สายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลงทุนเคร่ืองจกัรในขั้นตอนการผลิตท่ีเป็นคอ
ขวด (Bottle Neck) จะอนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกาํลงัผลิตได้ แต่ทั้ งน้ี จะตอ้งสามารถ
พิสูจน์ขอ้มูลดงักล่าวดว้ยหลกัวิชาการ การเพ่ิมกาํลงัผลิตโดยวิธีน้ี จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
นาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปรับปรุงสายการผลิตหรือประสิทธิภาพการผลิตออกไปอีก
ตามความเหมาะสม แมว้า่โครงการนั้นจะส้ินสุดระยะเวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรไปแลว้กต็าม 
 2.3.5 การเพิ่มกาํลงัผลิตโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเพิ่มกาํลงัผลิตขา้งตน้แลว้ อาจมีกรณี
การเพิ่มกาํลงัผลิตจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น ผลิตภณัฑมี์ขนาดเลก็ลง และมี Cycle Time ในการผลิตลดลง 
จึงมีกาํลงัผลิตเพิ่มข้ึนโดยบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนเคร่ืองจกัรหรือปรับปรุงประสิทธิภาพใดๆ 
กรณีดงักล่าวน้ี จะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขโครงการเพื่อเพิ่มกาํลงัผลิตเป็นกรณีๆ ไป ตามขอ้เทจ็จริง
ของโครงการนั้ น แต่ทั้ งน้ีการเพิ่มกาํลงัผลิตจากประสิทธิภาพของบุคลากร ไม่อยู่ในข่ายท่ีจะ
พิจารณาให้เพิ่มกาํลงัผลิตได ้ดงันั้นในการขอรับการส่งเสริมจึงควรคาํนวณกาํลงัผลิตสูงสุดจาก
กาํลงัผลิตของเคร่ืองจกัรโดยตรง โดยไม่จาํเป็นตอ้งคาํนวณ Loss Factor ซ่ึงเกิดจากบุคลากร 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการ 
บริษทั อินเทลลิเจนท ์คอนโทรล จาํกดั  55/58-59 โครงการลานทรัพยแ์ลนด ์ถนนกาญจนา

ภิเษก แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ 10150 โทรศพัท ์: +662-408-6949,+662-408-6950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 แสดงแผนท่ีบริษทั อนิเทลลเิจนท์ คอนโทรล จํากดั 
2.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั อินเทลลิเจนท ์คอนโทรล จาํกดั จดัตั้งข้ึนในปี  2007 ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตระบบ
อตัโนมติัขั้นสูงมีความเช่ียวชาญในการออกแบบและสร้างระบบอตัโนมติั วงจรไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมระบบการจดัการขอ้มูล อุปกรณ์เคร่ืองจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ โดยนาํวตัถุดบัต่างๆ มาประกอบ
และสร้างเป็นเคร่ืองจกัรกล 
 
3.3 ตําแหน่งและลกัษณะงาน 

ตาํแหน่งงานนกัศึกษาฝึกงาน แผนกจดัซ้ือวตัถุดบั 
3.3.1. ขั้นตอนการนาํเขา้สินคา้จากในประเทศและต่างประเทศ 
3.3.2. การทาํเอกสารการนาํเขา้วตัถุดบัและการจดัส่งสินคา้ไปใหลู้กคา้  
3.3.3. จดัระเบียบสินคา้ในคลงัสินคา้ 
3.3.4. ตรวจสอบถามราคาสินคา้จากผูข้ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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3.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

ภาพที ่3.2 แสดงรูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณ ภานุพงษ ์ตั้งมนสิการกลุ ตาํแหน่ง director  ลกัษณะงานของพนกังานท่ีปรึกษา :  จดัทาํ
ใบเสนอราคาและวางแผนการซ้ือและการขายของบริษทั ตรวจเช็คความถูกตอ้งของสินคา้ก่อนการ
ส่งมอบ และ หลงัการสัง่ซ้ือ 
 
3.6 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 Purchasing Officer:  

- นาย ภทัรศกัด์ิ พลงัสิริเจริญ รับผิดชอบเอกสารและการติดต่อสอบถามคู่คา้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

- นาย ปฏิพล สุวรรณฤทธ์ิเดช รับผดิชอบเอกสารตอบรับจากลูกคา้และตรวจสอบจาํนวน
สินคา้ในคลงัสินคา้ 

 
3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 
 ในการดาํเนินงานผูจ้ดัทาํได้ใช้ระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้ งส้ิน 16 สัปดาห์ โดยเร่ิม
ดาํเนินการจดัทาํตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

Supachart T. 

MD

Mechanical Design

Narangsan J.

(6 persons)

Software Design

K.Wiwat M

(3 persons)

Elec & Wiring Design

Kantawee B.

(3 persons)

Production 

Panupong T. 

(9 persons)

Phattarasak P.

Patipon P.

Sale Executive

Teerapong M. 

Consult (KMIT’L)

Dr.Panupon K. 

(Instrument Engineering)

Consult (KMIT’NB)

Dr.Joompon T. 

(Applied Mechanical)
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3.8 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 
 3.8.1 กาํหนดหวัขอ้การทาํโครงงาน  ปรึกษา ตั้งปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาในขั้นแรกเพ่ือ
การกาํหนดหวัขอ้การทาํโครงงาน 
 3.8.2 ปรึกษาและเสนอหัวขอ้การทาํโครงงานแก่พนักงานท่ีปรึกษา นําหัวขอ้ท่ีกาํหนด
เสนอแก่พนกังานท่ีปรึกษาและสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการนาํเขา้ และการจดัส่งสินคา้ทางทะเล 
 3.8.3 หาขอ้มูลเพิ่มเติม หาขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารต่าง ๆ 
 3.8.4 รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผล รวบรวมขอ้มูลท่ีไดค้น้หามาและนาํมาวิเคราะห์และ
อธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย 
 3.8.5 สรุปผลและจดัทาํเอกสาร สรุปและจดัแจงเน้ือหาท่ีไดแ้ละจดัทาํเอกสาร 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.ปรึกษาประเดน็ในการกาํหนดหวัขอ้การทาํ
โครงงาน 

    

2.สอบถามขอ้มูลและเสนอหวัขอ้     

3.หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ     

4.รวบรวมและวิเคราะห์ผล     

5.สรุปผลและแจกแจงเอกสาร     

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงาน
 
3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 โปรแกรม 
  3.8.1.1 Microsoft Office Word 2016 ใชพ้ิมพเ์อกสารตอบรับ 
  3.8.1.2 Microsoft Office Excel 2016 ใชใ้นการทาํPurchase Order 
  3.8.1.3 Adobe Photoshop CS3 ปรับแกไ้ขรูปสินคา้ท่ีตอ้งส่งใหก้บัคู่คา้หรือลูกคา้ 
 3.8.2 อุปกรณ์ 
 3.8.2.1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ใชส้าํหรับCopy เอกสารต่าง ๆ ในบริษทั 
 3.8.2.2 คอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ใชใ้นการรับส่ง E-Mail หาลูกคา้ 
 3.8.2.3 โทรศพัท ์ใชใ้นการติดต่อประสานงาน
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บทที ่4 
ผลการปฏิบตังิานตามโครงการ 

 
จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงาน ในตาํแหน่งพนักงานแผนกจัดซ้ือ บริษัท อินเทลลิเจนท์ 

คอนโทรล จาํกดั ทาํให้เราไดท้ราบว่า การนาํเขา้ เป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจาก เป็นเร่ืองของตน้ทุน ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษทั 

ผูจ้ดัทาํได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากพนักงานท่ีปรึกษา ทาํให้รับรู้และเขา้ใจเอกสารและ
กระบวนการนาํเขา้ จึงเห็นความสาํคญัของการไดรั้บความรู้ในส่วนน้ี จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
อธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายเพื่อเป็นความรู้แก่พนกังานท่ีสนใจอยากเรียนรู้งานต่อไป 
4.1 หลกัการของเอกสารและขั้นตอนกระบวนการนําเข้า 

PO, Purchasing Order 
1. เขา้ไปหนา้เวบ็ไซตผ์ูข้ายหรือตวัแทนท่ีจาํหน่าย 
2. ติดต่อผูข้ายและทาํการสอบถามขอ้มูลต่างๆ 

 
3. ทาํเอกสาร Purchasing Order ใหห้วัหนา้งานตรวจเช็คความถูกตอ้งของใบ PO 
4. ทาํการส่งใบยนืยนัการสัง่ช้ือสินคา้กลบัไปท่ีตวัผูข้าย 
5. รอรับสินคา้และตรวจเช็คสินคา้ของผูข้าย (ว่ามีสินคา้เสียหายหรือสินคา้ไม่ตรงกบัท่ีสั่ง

ช้ือ) 
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ตัวอย่างเอกสาร Purchasing Order 

 
อ้างองิรูปภาพจาก blog.ttn.co.th 

4.1.1 PO, Purchasing Order หรือใบสั่งซ้ือสินคา้ – ใบน้ีคือใบท่ีผูน้าํเขา้ (บริษทัอินเทลลิ
เจนทค์อนโทรล) จะส่งให้ผูส่้งออก (ผูข้าย) เพื่อเปิดออเดอร์สําหรับการสั่งซ้ือ ปัจจุบนัใบน้ีจะลด
บทบาทลงและกลายเป็นการเขียนอีเมล ไปท่ีผูข้าย ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลใบสั่งช้ือ มาให้ไดเ้ลย ทาง
บริษทัอินเทลลิเจนทค์อนโทรลก็จะใชว้ิธีการ สั่งช้ือสินคา้เป็นใบ PO บนเวบ็ของผูส่้งออก (ผูข้าย) 
แลว้ทาํการปร้ึนใบออกมาแลว้นาํใบสั่งช้ือส่งมอบให้ หวัหนา้งานท่ีเป็นท่ีปรึกษาตรวจสอบก่อนทาํ
การสัง่ช้ือสินคา้  
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PI, Proforma Invoice 
มีขั้นตอนกระบวนการดงัน้ี 
1. หาสินคา้ท่ีจะทาํการสัง่ช้ือของบริษทั 
2. ติดต่อกบัผูข้ายและจดัทาํการสัง่ช้ือสินคา้ 
3. นาํใบ Proforma Invoice จากผูข้ายใหห้วัหนา้งานตรวจเช็คความถูกตอ้ง 
4. ยนืยนัการสัง่ช้ือสินคา้จากผูข้าย 
5. รอรับสินคา้และตรวจเช็คสินคา้ของผูข้าย (ว่ามีสินคา้เสียหายหรือสินคา้ไม่ตรงกบัท่ีสั่ง

ช้ือ) 
ตวัอยา่งเอกสาร Proforma Invoice 

 
4.1.2 PI, Proforma Invoice – ใบน้ีไดก้ล่าวแลว้ในขอ้ดงักล่าวว่าสามารถส่งใบ PI แทนท่ีใบ 

PO ไดเ้ลย ซ่ึงใบ PI น้ีจริงๆ คือใบเรียกเก็บเงิน ทาํหนา้ท่ีบอกราคาสินคา้โดยผูส่้งออกจะออกใบน้ี
ให้กบัผูน้าํเขา้ โดยทางบริษทัอินเทลลิเจนทค์อนโทรล จะไดรั้บมาทางอีเมลหรือจากตวัของผูส่้ง
โดยตรง จะข้ึนกบัความสะดวกของผูส่้งวา่จะส่งมาทางใดทางหน่ึงแลว้แจง้ใหท้ราบ  

 
PL, Packing List 

มีขั้นตอนกระบวนการดงัน้ี 
1. ตรวจสอบใบ Packing List จากผูข้ายท่ีทาํการส่งมา 
2. นาํใบ PL มาตรวจเช็คและตรวจเช็ครหสัสินคา้ใหต้รงกบัใบ PL 
3. ตรวจสอบความเสียหายของสินคา้ก่อนเซ็นรับสินคา้ 
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ตวัอยา่งเอกสาร Packing List 

 
อ้างองิรูปภาพจาก https://www.agencygenius.com/invoid.html 

4.1.3 PL, Packing List รายการบรรจุสินคา้ – เป็นเอกสารสาํหรับแจง้ว่าสินคา้ใด ถูกบรรจุ
หรือ Packing มาแบบใด อยู่กล่องใด โดยใบน้ีจะออกโดยผูส่้งออก พอทางบริษทัไดรั้บมาก็จะทาํ
การตรวจสอบว่ารายการจุสินคา้ท่ีไดม้า มีครบหรือไม่หากไม่ครบก็จะทาํการโทรติดต่อกลบัไป
สอบถาม หรือไม่ส่งอีเมลไปสอบถามทางผูส่้งว่าขาดสินคา้ช้ินใด โดยจะตรวจสอบเช็ค รหสัสินคา้
ท่ีทาํการ PO ไปเทียบกนัวา่ขาดสินคา้ช้ินใด 

 
สรุประยะเวลาของข้ันตอนสุดท้ายโดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน หรืออาจมี

ระยะเวลาทีน้่อยกว่าน้ันหรืออาจมากกว่าน้ันตามสถานการณ์ 
 
4.2 พธีิการศุลกากรนําเข้าทางอากาศ  

ในการนําเขา้สินคา้ จะต้องมีการการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้ ดงัน้ี 

ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า  
 เป็นแบบพิมพ์ท่ีกรมศุลกากรกาํหนดให้ผูน้ําเขา้ตอ้งยื่นต่อกรมศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้ ซ่ึง
จาํแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลกัษณะการนาํเขา้ ดงัน้ี  
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 กศก. 99/1 -ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใชส้าํหรับการนาํเขา้สินคา้ทัว่ไปทุกประเภทท่ีกรมศุลกากรมิไดก้าํหนดให้ใชใ้บขน
สินคา้ประเภทอ่ืน 

 กศก. 102 - ใบขนสินคา้ขาเขา้พิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ใช้สําหรับการนําเขา้สินคา้ทางอากาศยานหรือพิธีการอ่ืนท่ีกรมศุลกากรกาํหนด
สาํหรับของท่ีนาํเขา้ในลกัษณะเฉพาะ เช่น การนาํเขา้สตัวเ์ล้ียงมีชีวิต 

 กศก. 103 - คาํร้องขอผอ่นผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้าํหรับการนาํเขา้หรือ
ส่งออกสินคา้ก่อนปฏิบติัพิธีการครบถว้นตามท่ีกรมศุลกากรกาํหนด 

 A.T.A. Carnet -ใบขนสินคา้สาํหรับนาํของเขา้หรือส่งของออกชัว่คราว ใชส้าํหรับ
การนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ชัว่คราวประเภทต่าง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสญัญา 

 JDA (Joint Development Area) -ใบขนสินค้าสําหรับพื้ น ท่ีพัฒนาร่วมไทย - 
มาเลเซีย ใชส้าํหรับการนาํเขา้สินคา้ในเขตพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 แบบใบแนบ 9 -ใบขนสินคา้ถ่ายลาํ ใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ถ่ายลาํ 
 แบบที ่448 - ใบขนสินคา้ผา่นแดน ใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ผา่นแดน 
 ใบขนสินค้าพิเศษ - สาํหรับรถยนตแ์ละจกัรยานยนตน์าํเขา้หรือส่งออกชัว่คราว ใช้

สาํหรับการนาํรถยนตแ์ละจกัรยานยนตเ์ขา้มาในประเทศหรือส่งออกชัว่คราว 
4.2.2 เอกสารทีค่วรจัดเตรียมในการนําเข้าสินค้า 
 สาํหรับพิธีการชาํระอากร พิธีการวางประกนั พิธีการขนถ่ายขา้งลาํ พิธีการคลงัสินคา้ 

ทณัฑบ์นประเภทร้านคา้ปลอดอากร ตอ้งมีเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ 
 1. ตน้ฉบบัใบขนสินคา้ขาเขา้ (กศก. 99/1) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั เวน้แต่กรณีท่ี
กรมศุลกากรกาํหนดให้มีการจดัทาํคู่ฉบบัเพิ่ม เช่น สําหรับ การนาํเขา้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วตัถุระเบิด การนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนนํ้ามนั กรณีดงักล่าวตอ้งมีสาํเนาใบขน
สินคา้ขาเขา้ 2 ฉบบั 
  
 2. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading or Air Waybill) 
  3. บญัชีราคาสินคา้ (Invoice)  
  4. แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าของ
นาํเขา้เกินกวา่ 500,000 บาท 
 5. แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170) 
 6. ใบสัง่ปล่อยสินคา้ (กศก.100/1) 
 7. บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 8. ใบแจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) 
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 9. ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตสาํหรับสินคา้ควบคุมการนาํเขา้ 
 10.ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) กรณีขอลดอตัราอากร 
 11.เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลกัษณะและการใชง้านของ
สินคา้ แคด็ตาลอ็ก เป็นตน้ 
 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิตอ้งเพิ่มสาํเนาใบขนสินคา้ขาเขา้ (กศก.99/1) 
อีก   1 ฉบบั 
 พิธีการส่งเสริมการลงทุนตอ้งเพิ่มหนงัสืออนุมติัให้ยกเวน้หรือลดหย่อนอากรจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 พธีิการคลงัสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป ตอ้งเพิ่มเอกสารดงัน้ี คือ  
 1. คาํขออนุญาตนาํของเขา้คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป  (แบบท่ี 369) 
 2. คาํขออนุญาตนาํของเขา้คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป ตามแบบท่ีกรมศุลกากรกาํหนด 

 พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรณีนาํเขา้โดยผูอ่ื้นท่ีมิใช่ผูรั้บ
อนุญาตจัดตั้ งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่ม คาํขออนุญาตนําของเข้า
คลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้ 

 
4.2.3 ขั้นตอนการปฏิบตัิพธีิการนําเข้าสินค้า 
 1.ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนบนัทึกขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ทุกรายการเขา้สู่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่านทาง Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงขอ้มูล
บญัชีราคาสินคา้ใหเ้ป็นขอ้มูลใบขนสินคา้โดยอตัโนมติั และใหผู้น้าํเขา้หรือตวัแทนส่งเฉพาะขอ้มูล
ใบขนสินคา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  

  
 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ในใบขนสินคา้ท่ีส่งเขา้

มา เช่น ช่ือและท่ีอยูผู่น้าํของเขา้ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี พิกดัอตัราศุลกากร ราคา เป็นตน้ ถา้พบว่า
ขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ท่ีส่งมาไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจง้กลบัไปยงัผู ้
นาํเขา้หรือตวัแทนเพื่อใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง  

 3.เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินคา้ท่ีส่งมา
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ พร้อมกับตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกรม
ศุลกากรกาํหนดไว ้เพื่อจดักลุ่มใบขนสินคา้ขาเขา้ในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี แลว้แจง้กลบัไปยงัผูน้าํเขา้หรือตวัแทน เพื่อจดัพิมพใ์บขนสินคา้  
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 - ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาํหรับใบขน
สินคา้ประเภทน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลงัจากนั้น ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนสามารถนาํใบ
ขนสินคา้ขาเขา้ไปชาํระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินคา้ได ้

  - ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สําหรับใบ
ขนสินคา้ประเภทน้ี ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนตอ้งนาํใบขนสินคา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากร
ของท่าท่ีนาํของเขา้ 

 4.ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนตอ้งจดัเก็บขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ตามวรรคแรกในรูปของ
ส่ือคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใชส้ําหรับการตรวจสอบใบขนสินคา้หลงัการ
ตรวจปล่อย โดยใหส้ามารถจดัพิมพเ์ป็นรายงานเม่ือกรมศุลกากรร้องขอ ดงัน้ี 

 4.1- IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
 4.2- IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
 4.3- IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การจดัทาํโครงการกระบวนการนาํเขา้และการขนส่งทางอากาศมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษา
เก่ียวกบักระบวนการนาํเขา้และการขนส่งทางอากาศ  2) เพื่อใหศึ้กษาขั้นตอนการจดัทาํเอกสารเพื่อ
การนาํเขา้สินคา้ 3) เพื่อเป็นการเรียนรู้การทาํงานในสถานประกอบการจริง 4) เพื่อเป็นการฝึกทกัษะ
ปฏิบติังาน และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาอาชีพในอนาคต  
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีนกัศึกษาเขา้ไปปฏิบติังานในแผนกจดัซ้ือของบริษทั อินเทลลิเจนท ์คอน
โทล จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และรวบรวมขอ้มูล
ขั้นตอนการทาํเอกสารการนาํเขา้ โดยขั้นตอนท่ี 1.ไดศึ้กษากระบวนการนาํเขา้และการทาํเอกสาร
การนาํเขา้ของบริษทัเอกสารท่ีใชมี้ Purchasing Order, Proforma Invoice, Packing List, พิธีการ
ศุลกากรนาํเขา้ทางอากาศ 2.เร่ิมการทาํเอกสารการนาํเขา้ของบริษทัและใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บใน
การศึกษาในมหาลยัมาทาํเอกสารต่างๆตามขั้นตอนการทาํเอกสาร 3.เม่ือทาํเอกสารการนาํเขา้
เรียบร้อยแลว้ และตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารใหส้ามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตาม
วตัถุประสงคโ์ครงงานท่ีกาํหนดไว ้
 
ประโยชน์ทีไ่ด้จากการฝึกงาน 
1. เขา้ใจถึงกระบวนกานาํเขา้สินคา้เขา้ใจขั้นตอนการจดัทาํเอกสารเพื่อการนาํเขา้ 
2. ไดป้ระสบการทาํงานจริงในสถานประกอบการจริง ท่ีมีการแข่งขนัสูงและ ความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี ความรอบคอบของการทาํงาน ท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลาท่ีส่งผลต่องาน จึงตอ้งคอยพฒันาตวัเอง
3. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัท่ีทาํงานหรือเพ่ือนร่วมงาน  
4. ไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังาน และนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาอาชีพในอนาคต  
5. ไดเ้รียนรู้งานอ่ืนนอกจากงานท่ีไดเ้รียนรู้ จึงเป็นประโยชน์ท่ีรับจากการทาํงานจริง 
6. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรบา้งชนิดท่ีเราไดใ้ชใ้นท่ีทาํงาน 
 
ปัญหาทีท่าํงาน 
1. งานบา้งช้ินนั้นมีมูลค่าสูง จึงไม่สามารถจะเรียนรู้ไดบ้า้งอยา่ง  
2. ในการทาํงานนั้นหัวหนา้งานหรือพี่ท่ีปรึกษาไม่มีเวลามากพอท่ีจะสอนไดต้ลอดเพราะ มีงานท่ี
ตอ้งทาํแข่งกบัเวลา จึงไม่ไดส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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3. ช่วงแรกของทุกคนมกัจะเจอกบัความรู้สึกกดดนัจึงทาํให ้ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเขา้กบัเพื่อน
ร่วมงาน และท่ีงานสกัพกัถึงจะคุน้ชิน 
4. ในท่ีทาํงานคนมีไม่มากนกัจึงทาํใหไ้ม่สามารถดูแลเราไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการเพิ่มพนกังานเพ่ิมในท่ีทาํงาน เพราะในตอนทาํงานนั้นทาํให้พี่ท่ีปรึกษานั้นมี
เวลาไม่พอและตอ้งแข่งขั้นกบัเวลาในตอนทาํงาน อาจจะเป็นการเพ่ิมตน้ทุนของบริษทัแต่ก็เพื่อให้
เวลาสามารถเสร็จ ไดต้รงตามเวลา 
 2. ควรมีการศึกษากระบวนการทํางานอ่ืนๆในบริษัท  เพื่อจะได้เพิ่มระดับความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานไดม้ากข้ึน 
  
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1.ทาํใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้การปฏิบติังานจริง ซ่ึงทาํใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน 
2.การมาทาํงานใหต้รงเวลา และ เลิกงานตรงเวลา ทาํใหมี้ระเบียบ วินยั มากข้ึน 
3.ทาํใหรู้้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
4.ทาํใหรู้้วา่การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีมีประโยชน์มากในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
5.ไดค้วามรู้ท่ีดีและเป็นประโยชน์ ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากหอ้งเรียน 

 
ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

สญัญาและเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศจึงทาํใหมี้การสบัสนเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
ในช่วงแรก 

 
ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับนกัศึกษา ควรเตรียมความพร้อมในดา้นภาษาเน่ืองจากการทาํงานในดา้นน้ี การมี
ความรู้ในภาษาต่างประเทศนั้นสาํคญัมาก 
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