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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความเจริ ญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ เนื่ องจากประเทศต่างๆกาลังพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ โดยเน้นให้ความสาคัญด้านการ
ส่ งออก-นาเข้าสิ นค้า เพื่อเปิ ดการค้ากับประเทศต่างๆในโลก ประเทศต่างๆมีความซับซ้อนในการ
นาเข้า ค่าเงิน และอัตราภาษีที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในด้านการจัดทาเอกสาร ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะ
ทาให้เกิดปั ญหารวมทั้งระยะเวลา เพื่อลดความเสี่ ยงหรื อปั ญหาในด้านเอกสาร รวมถึงพิธีการด้าน
ศุลกากร และการแก้ปัญหานี้ คือการมี “ตัวแทนจัดจาหน่าย”
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงาน และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเอกสาร และดูแล
ลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการทางานของห้างหุ ้นส่ วน อาร์ .ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย ในด้านการเป็ น
ตัวแทนจัดจาหน่าย จึงเห็นถึงความสาคัญในการเรี ยนรู ้เอกสารประกอบและวิธีการต่างๆ อันจะทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะทางานได้

1.2 วัตถุประสงค์ ของรำยงำนสหกิจศึกษำ
1.2.1 เพื่อเรี ยนรู ้การให้บริ การลูกค้าในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อทราบและเข้าใจ
การทากิจการ ที่หา้ งหุ ้นส่ วนกาลังทาในปั จจุบนั
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ี การนาเข้าและจัดจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทางานของนักศึกษา รวมทั้งเป็ นหลักฐานยืนยันการ
ปฏิบตั ิงานสถานศึกษา เพื่อใช้สมัครงานในภายภาคหน้า

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 การบริ การลูกค้าเกี่ยวกับ ข้อมูลสิ นค้า ให้กบั ลูกค้าพิจารณาเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด
13.2 การจัดทาเอกสารเสนอราคาให้ลูกค้า

2

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำได้ รับ
1.4.1 ทาให้รู้ถึงวิธีการติดต่อ รวมถึงการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกของ
สิ นค้าแต่ละประเภท
1.4.2 ทาให้เข้าใจกระบวนการด้านการเป็ น “ตัวแทนจัดจาหน่าย”
1.4.3 ทาให้พบประสบการณ์ ในการทางานจริ ง

3

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 INCOTERMS
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ คือ เงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในการส่ งมอบสิ นค้า ระหว่างผู ้
ซื้ อกับผูข้ าย ซึ่ งได้รับการดูแลและคุม้ ครองจากสภาหอการค้านานาชาติ(ICC : International
Chamber of Commerce) ซึ่ง INCOTOEMS มีความสาคัญเพราะ สามารถระบุขอบเขตความ
รับผิดชอบ ภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงต่างๆ ของผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายได้ ผูน้ าเข้าหรื อส่ งออก ควรทา
ความเข้าใจ เงื่อนไขการส่ างมอบสิ นค้า เพราะต้องวางแผนเรื่ องความเสี่ ยง และภาระการดาเนินการ
ขนส่ ง เพื่อให้การนาเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้า เป็ นไปอย่างราบรื่ นปราศจากปั ญหาที่ตามมา
ตัวแทนออกของจาเป็ นต้องทราบเงื่อนไข ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเพื่อนาข้อมูล
ราคาสิ นค้า ค่าระวางขนส่ ง และค่าประกันภัย มาใช้ในการทาใบขนสิ นค้าเพื่อดาเนินการผ่านพิธีการ
ศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งทางห้างหุ น้ ส่ วน ใช้มี 3 เงื่อนไข คือ EXW(Ex Works) ,FOB(Free on
Board) และ CIF(Cost Insurance and Freight) ซึ่ งทาการอธิ บายดังต่อไปนี้

2.1.1 Ex W – Ex works (...names place)
เงื่อนไขการส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้าเมื่อ ผูข้ ายได้เตรี ยม
สิ นค้าไว้พร้อมสาหรับส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ของผูข้ าย โดยผูซ้ ้ื อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการขนส่ งสิ นค้าไปยังคลังสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นที่กาหนดไว้ในสัญญา
ผูข้ ายไม่มีภาระในการขนส่ งสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ ไม่มีภาระในการดาเนินการผ่านพิธีการส่ งออก ผูข้ าย
ไม่มีภาระที่จะทาสัญญารับจัดการขนส่ ง และสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสิ นค้า การดาเนิ นการตรวจสอบ และรับภาระความเสี่ ยงต่อการ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้าจนกระทัง่ สิ นค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ผูข้ ายต้องให้ความช่วยเหลือ
จัดหาเอกสาร และให้ขอ้ มูลตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการเพื่อส่ งออก ที่จาเป็ นสาหรับการส่ งออก การนาเข้า
หรื อเพื่อการขนส่ งสิ นค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหาย หรื อเสี ยหายของสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบ หรื อวันที่ได้ตกลงกันไว้ หรื อวันที่สิ้นสุ ดของระยะเวลาสาหรับ
การส่ งมอบ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาต
ส่ งออกและนาเข้า รวมทั้งชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ที่กาหนดให้ตอ้ งดาเนินการก่อนการ
ส่ งออก ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ผา่ นพิธีการส่ งออก ชาระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ

รู ปที่ 2.1 : รู ปเงื่อนไขการส่ งมอบนี้ EXW(Ex Works)

2.1.2 FOB - Free on board (…names port of shipment)
เงื่อนไขการส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบ
สิ นค้าข้ามกาบเรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ณ ท่าเรื อต้นทางที่ระบุไว้ ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบการทาพิธี
การส่ งออกด้วย ส่ วนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการ
ขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อทันทีที่สินค้าผ่านกาบระวางเรื อ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายต้องจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกากับสิ นค้า และหลักฐานอื่นใดที่กาหนดไว้ใน
สัญญา ผูข้ ายต้องส่ งมอบสิ นค้าโดยการนาไปวางไว้บนเรื อ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรื อต้นทางที่ระบุโดยผู ้
ซื้ อ ในวันที่หรื อภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผูข้ ายต้องชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตรวจสอบ ผูข้ ายต้องบรรจุหีบห่อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่ งออก รวมทั้งภาษีอากร
และค่าภาระอื่นๆ ทั้งหมดที่ตอ้ งชาระเมื่อส่ งออก นอกจากนี้ ผูข้ ายต้องรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อ
การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า จนกระทัง่ สิ นค้าถูกส่ งมอบแล้ว แต่ไม่มีหน้าที่ทาสัญญารับ
จัดการขนส่ ง และสัญญาประกันภัย
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระราคาสิ นค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย จัดหาใบอนุญาตนาเข้า
หรื อผ่านวิธีการนาเข้า และการขนส่ งสิ นค้า ผ่านประเทศใดๆ ด้วยความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ
โดยผูซ้ ้ื อต้องทาสัญญาเพื่อขนส่ งสิ นค้าจากท่าเรื อต้นทางที่ระบุ ผูซ้ ้ื ออาจทาสัญญาประกันภัยด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง และผูซ้ ้ื อรับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า
นับตั้งแต่ เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ทั้งนี้ผซู ้ ้ื อต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว ผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ชาระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆทั้งหมด

รู ปที่ 2.2 : รู ปเงื่อนไขการส่ งมอบนี้ FOB(Free on Board)

2.1.3 CIF – Cost Insurance and Freight (…named port of destination)
เงื่อนไขการส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้าเมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบ
สิ นค้าข้ามกาบเรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาพิธีการส่ งออกจ่ายค่าระวาง
เรื อ และค่าประกันภัยขนส่ งสิ นค้าเพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยใน การขนส่ งสิ นค้าจนถึงมือผูซ้ ้ื อ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายส่ งมอบของที่ท่าเรื อปลายทางที่กาหนด ผูข้ ายมีภาระชาระค่าใช้จ่าย และค่า
ขนส่ งเพื่อการส่ งออกสิ นค้าถึงปลายทางที่ระบุไว้ ผูข้ ายเป็ นผูท้ าสัญญารับจัดการขนส่ งสิ นค้า และ
ทาสัญญาประกันภัยเพื่อความเสี่ ยงภัยต่อ การเสี ยหายหรื อสู ญหายระหว่างการขนส่ ง ด้วยความเสี่ ยง
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กบั การขนส่ งทางทะเลหรื อทางน้ าเท่านั้น
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อต้องชาระค่าสิ นค้าตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขาย ชาระค่าตรวจสอบ
ต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะส่ งมาถึง จัดหาเอกสารนาเข้า รวมทั้งดาเนินการตามพิธีการนาเข้า ด้วยความ
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เสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของตน ทั้งนี้ ผูซ้ ้ื อเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงทั้งหมดนับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ ง
มอบแล้ว และผูซ้ ้ื อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่สินค้าได้ถูกส่ งมอบ

รู ปที่ 2.3 : รู ปเงื่อนไขการส่ งมอบนี้ CIF(Cost Insurance and Freight)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั

: ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี. เทคโนโลยี ซัพพลาย

ประเภทธุ รกิจ : ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนขายปลีกเครื่ องจักร อะไหล่
ขนาดธุ รกิจ

: ขนาดเล็ก

ที่ต้ งั

: 28 ซ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย22 แยก14 แขวงหนองบอน,เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10205

ขนาดธุ รกิจ

: ขนาดเล็ก

เบอร์โทรศัพท์ : 02-399-0359
โทรสาร

: 02-398-0963

เวลาทาการ

: จันทร์ – ศุกร์ 09.30 น. – 17.30 น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั : ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี. เทคโนโลยี ซัพพลาย
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3.2 ลักษณะการประกอบการ และให้ บริการหลักขององค์ กร
ลักษณะการประกอบการ

: การขายปลีก

ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลัก : ชิ้นส่ วน และ อะไหล่เครื่ อง

3.3 ลักษณะการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
กรรมการห้างหุ น้ ส่ วน

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายซ่อมแซม
แผนกซ่อมแซม

แผนกประชาสัมพันธ์
แผนกบัญชี

แผนกขาย

พนักงานสหกิจ
รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์กร : ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี. เทคโนโลยี ซัพพลาย

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นาย ภาสกร สว่างเมฆ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขายระหว่างประเทศ
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขายระหว่างประเทศ โดยช่วยให้ขอ้ มูลลูกค้า ,จัดทาเอกสาร และ
ประสานงานกับบริ ษทั ที่ทางห้างหุ น้ ส่ วน เป็ นตัวแทนนาเข้าและจัดจาหน่าย
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย ฤทธา พงษ์สีมาภรณ์
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายระหว่างประเทศ

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
พ.ค. 61
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.

ศึกษาข้อมูล

2.

เก็บรวบรวมข้อมูล

3.

วิเคราะห์ขอ้ มูล

4.

จัดทารู ปเล่มรายงาน

มิ.ย. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3.7.1 ศึกษาข้อมูลในการทางาน
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา ถึงประเด็นสาคัญในการปฏิบตั ิงาน และ
นามาพิจารณาเป็ นแนวทางในการฝึ กงาน
3.7.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน วิธีการสั่งและนาเข้าสิ นค้า เก็บข้อมูล โดย
วิธีการจดบันทึกและถ่ายรู ป เอกสารต่างๆรวมถึงกระบวนขั้นตอนจริ ง
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นได้แล้ว นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ โดยใช้วิธีการ
แยกข้อมูล วิธีการนาเข้า ระบบเอกสารเสนอราคา
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3.7.4 จัดทารู ปเล่มรายงาน นาผลการดาเนิ นงานมาจัดทารู ปเล่มรายงาน
นาข้อมูลที่ได้มารวบรวม เพื่อเรี ยบเรี ยงทารู ปเล่มรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอียด อุปกรณ์ และ เครื่ องมือ ที่ใช้ในการทาโครงงาน มีดงั นี้

ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องถ่ายเอกสาร
3. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
ซอฟต์ แวร์
1. Microsoft Office Word 2013
2. Microsoft Office Excel 2013
3. Paint
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บทที่ 4
ผลงานปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงาน ณ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย ในตาแหน่ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย ก่อนที่ลูกค้าจะทาการสั่งซื้ อสิ นค้า ทางห้างหุ น้ ส่ วนจาเป็ นต้องติดต่อทาง
บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า เพื่อจัดทาใบเสนอราคาให้ทางลูกค้า เป็ นการยืนยันสิ นค้าและราคา ที่ทางห้าง
หุ น้ ส่ วนได้เสนอไปให้ลูกค้า และทางห้างหุ น้ ส่ วนได้จดั ทาเอกสารข้อมูลจริ ง สาหรับการนาเข้า
สิ นค้าในแต่ละบริ ษทั ที่ผสู ้ ่ งออกเป็ นผูเ้ ลือก แต่สุดท้ายแล้ว ทุกการขนส่ งจะจาเป็ นต้องผ่านกรม
ศุลกากรเสมอ ซึ่ งทาง ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย เป็ นเหมือนตัวแทนที่
เชื่อมโยงกับทางบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าในต่างประเทศให้ลูกค้า
การให้คาแนะนาลูกค้า มีความจาเป็ นมาก เพราะลูกค้าไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกของสิ นค้า
ทางห้างหุ น้ ส่ วนต้องให้ขอ้ มูลสิ นค้า รวมถึงแนะนาวิธีการนาเข้าสิ นค้า เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
ห้างหุ น้ ส่ วนมีการนาเข้าหลากหลายทาง ไม่วา่ จะเป็ นทางอากาศ รวมไปถึงทางเรื อ ซึ่ งแต่ละการ
นาเข้าจะมีวธิ ี การเช็คสิ นค้า / การบรรจุหีบห่อสิ นค้า ที่แตกต่างกันออกไป สิ นค้าต่างชนิ ดจะระบุการ
ขนส่ งที่แตกต่างกันไป ดังนั้นห้างหุ น้ ส่ วนจึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนากับลูกค้าเพื่อความสะดวก
ในการจัดส่ งสิ นค้าและความปลอดภัยของสิ นค้าไปจนถึงมือลูกค้า
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.ลูกค้า

2.จัดทาใบเสนอราคา

3.ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ อ

(Customer)

(Quotation)

(Ordering)

4.ชาระค่าสิ นค้า

5.เอกสารใบแจ้งหนี้

6.สั่งซื้ อสิ นค้าจาก

และค่าขนส่ ง

(Invoice)

บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า

7.ผ่านพิธีศุลกากร

8.จัดส่ งสิ นค้า

9.ลูกค้าชาระค่าสิ นค้า
และบริ การ

พร้อมติดตั้ง
รู ปที่ 4.1 : แผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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4.1 การติดต่ อลูกค้ า
เนื่องจากลูกค้าได้ทาการติดต่อ เพื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าที่ตอ้ งการ ทาง
ห้างหุ น้ ส่ วนได้ส่งพนักงาน เพื่อไปพบลูกค้า และอธิ บายสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ

รู ปที่ 4.2 : รู ปบริ ษทั ลูกค้า

รู ปที่ 4.3 : ใบสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ
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4.1.1 การบริ หารลูกค้ าสั มพันธ์
กระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่นามาสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การสร้างความ
พอใจในตัวสิ นค้าและบริ การลูกค้า เพื่อให้ลุกค้ามีความสัมพันธ์ต่อห้างหุ ้นส่ วน โดยให้ได้รับ
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ทั้งต่อตัวลูกค้าและองค์กร (Win-Win Strategy) อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ
เวลานาน
วัตถุประสงค์ ของการบริ หารลูกค้ าสั มพันธ์
1. การเพิ่มยอดขายสิ นค้าและบริ การ
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
3. ยกระดับคุณภาพการให้บริ การ
4. การเก็บข้อมูลลูกค้า
4.1.2 การให้ ข้อมูลเกีย่ วกับวิธีการขนส่ ง
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะลูกค้าไม่ทราบวิธีการขนส่ งของสิ นค้า วิธีการขนส่ งที่
ห้างหุ น้ ส่ วนใช้เป็ นหลักมีอยู่ 3 วิธี คือ
1. Ex W – Ex works (...names place)
2. FOB - Free on board (…names port of shipment)
3. CIF – Cost Insurance and Freight (…named port of destination)
วัตถุประสงค์ ของการให้ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่ ง
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยที่หา้ งหุ น้ ส่ วนจะเสนอวิธีการขนส่ งตาม
ความต้องการของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับ เวลาการขนส่ ง,ราคาค่าขนส่ ง ให้มีผลประโยชน์ต่อลูกค้า
มากที่สุด
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4.2 จัดทาใบเสนอราคา
ทางห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย ต้องติดต่อทางซัพพลายเออร์ เพื่อขอ
ทราบราคาสิ นค้า ,วิธีการขนส่ งที่แนะนาพร้อมทั้งค่าจัดส่ ง

รู ปที่ 4.4 : ใบเสนอราคา

4.2.1 ใบเสนอราคา (Quotation)
เอกสารที่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การออกให้กบั ลูกค้า แสดงรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้า
พิจารณาราคาที่เสนอก่อนตัดสิ นใจสั่งซื้ อสิ นค้า ซึ่ งภายในเอกสารใบเสนอราคา จะมีการชี้แจงราคา
สิ นค้าหรื อบริ การอย่างชัดเจน พร้อมระบุเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งเอกสารใบเสนอราคานั้น
นอกจากจะแสดงราคาสิ นค้า ยังส่ งผลต่อความน่าเชื่ อถือของธุ รกิจ เพราะเอกสารใบเสนอราคาเป็ น
เสมือนตัวแทน ของบริ ษทั ที่จะส่ งถึงจุดหมายของลูกค้า
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สิ่ งทีจ่ าเป็ นต้ องมีในใบเสนอราคา
1. เงื่อนไขที่ชดั เจน
รายละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการขนส่ ง
ระยะเวลาที่ให้ เครดิต รวมถึงข้อจากัดต่างๆ ในการขายสิ นค้า
2.ลายเซ็นอนุมตั ิซ้ื อ
เพื่อเร่ งเวลาในการพิจารณาการสั่งซื้ อของลูกค้า จะส่ งผลให้เกิดความ
รวดเร็ วใน การสัง่ ซื้ อสิ นค้า

4.3 ลูกค้ ายืนยันการสั่ งซื้อ (Ordering)

รู ปที่ 4.5 : ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ อ

ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า เพราะได้ตดั สิ นใจพิจารณาจากใบเสนอราคา ที่ทางห้าง
หุ น้ ส่ วนได้ จัดส่ งข้อมูลรายละเอียดตามที่ได้เสนอ
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4.4 ส่ งใบสั่ งซื้อให้ บริษัทเจ้ าของสิ นค้ า
ทางห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี เทคโนโลยี ซัพพลาย ทาการยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อ
ยืนยันกับทางบริ ษทั ที่ทางห้างหุ น้ ส่ วนเป็ นตัวแทนจัดจาหน่าย

รู ปที่ 4.6 : รู ปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การส่ งใบสั่งซื้ อสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 : ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
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ใบสั่ งซื้อสิ นค้ า (Purchase Order)
เอกสารที่จดั ทาเพื่อใช้สาหรับการสั่งซื้ อสิ นค้า โดยระบุขอ้ มูลรายละเอียดสิ นค้าและจานวน
ที่ตอ้ งการลงไปในใบสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อยืนยันการสั่งซื้ อของลูกค้า

4.5 ออกเอกสารใบแจ้ งหนี้

รู ปที่ 4.8 : รู ปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า

รู ปที่ 4.9 : ใบแจ้งหนี้
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ใบแจ้ งหนี้ (Invoice)
เอกสารที่ออกโดยผูจ้ าหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ
โดยส่ วนใหญ่การชาระ จะใช้เครดิตในการชาระโดยในแต่ละบริ ษทั จะมีวนั เวลาวางบิลที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งต้องสอบถามกับทางฝ่ ายบัญชีของลูกค้าโดยตรง

4.6 ชาระค่ าสิ นค้ าและขนส่ ง

รู ปที่ 4.10 : รู ปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การชาระสิ นค้า

รู ปที่ 4.11 : ใบเสร็ จชาระค่าสิ นค้า
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4.7 ผ่ านพิธีศุลกากร
4.7.1 พิกดั ศุลกากร

รู ปที่ 4.12 : พิกดั ศุลกากร

พิกดั อัตราศุลกากร (HS codes)
ระบบการจาแนกประเภทและระบุชนิดสิ นค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สาหรับแจ้ง
ภาษีอากร ซึ่งประกาศใช้โดย องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) และ
ระบบนี้ได้รับการยอมรับจาก องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) จึงได้
นามาใช้เป็ นสากลทางงการค้าระหว่างประเทศ
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4.7.2 ชาระอัตราภาษีนาเข้ า

รู ปที่ 4.13 : ใบเสร็ จชาระอัตราภาษีนาเข้า

รู ปที่ 4.14 : รู ปสิ นค้า
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4.8 จัดส่ งสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

รู ปที่ 4.15 : รู ปการติดตั้งสิ นค้าให้ลูกค้า

4.9 ลูกค้ าชาระสิ นค้ าและบริการ

รู ปที่ 4.16 : รู ปโรงงานลูกค้า
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สรุ ปการปฏิบัติงาน
การทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย มีความสาคัญในด้านการช่วยจัดทาเอกสารต่างๆ
เช่น ใบเสนอราคา ที่ช่วยให้ลูกค้าพิจารณาว่าราคาสิ นค้าเหมาะสมกับความต้องการในการสั่งซื้ อ
หรื อไม่ สิ่ งที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาเอกสารเกี่ยวข้องกับการนาเข้าสิ นค้าจาก บริ ษทั เจ้าของสิ นค้า รวมถึงการ
บริ การการให้ขอ้ มูลหรื อแนะนาลูกค้า ในด้านต่างๆ การทางานในตาแหน่งนี้เปรี ยบเสมือนผูช้ ่วย
ลูกค้าในการเลือกสิ นค้าและบริ การ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
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บทที5่
สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาร์ .ที.พี. เทคโนโลยี ซัพพลาย ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ได้รับมอบหมายหน้าที่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย ซึ่งทา
หน้าที่ติดต่อพบเจอลูกค้า ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาลูกค้าตั้งแต่ เสนอสิ นค้าให้ลูกค้าจนกระบวนการ
ขนส่ งเสร็ จสิ้ น สิ นค้าถึงลูกค้า รวมไปถึงจัดทาเอกสารต่างๆ ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.ได้ประสบการณ์เรี ยนรู้จากการทางานจริ งในบริ ษทั ได้เข้าใจในการหน้าที่และ
กระบวนการของการทางาน
2. ได้รับรู ้ถึงความสาคัญของตาแหน่งและระบบงาน ในการทางาน
3. ได้ฝึกทักษะและฝึ กฝน การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า ระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
4. ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ รวมถึงการปรับให้สามารถทางานกับคนหมู่มาก
ได้ เนื่องจากงานที่ทามีความเกี่ยวข้องกับการทางานเป็ นทีม
5. ได้ฝึกฝนความตรงต่อเวลาใน ด้านการทางานรวมถึงด้านอื่นๆ
6. ได้รับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการใช้ภาษา
7.ได้เปิ ดประสบการณ์ในการทางานกับบริ ษทั ต่างประเทศ

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การทางานจริ งก่อให้เกิดความกดดัน เพราะเป็ นการทางานที่ไม่สามารถ
ผิดพลาดเพราะอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย ส่ งผลกระทบต่อห้างหุ น้ ส่ วน
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2. ความล่าช้าที่ไม่สามารถคาดเดา อันมาจากสิ นค้าที่ทางห้างหุ น้ ส่ วนจากัดนาเข้า
มาจากต่างประเทศ จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ในการที่สินค้าถึงลูกค้าเกินกาหนด
3. การสั่งสิ นค้าของลูกค้า ไม่มีเวลาที่แน่นอน จึงต้องเตรี ยมความพร้อมตลอดเวลา

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหา ไม่วา่ จะเป็ นระบบการทางาน หรื อพนักงานในองค์กร
ดังนั้น องค์กรที่มีการดาเนิ นงานที่ดี จะต้องมีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อนามา
ปรับปรุ งให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กรดังต่อไปนี้
1. อธิ บายขั้นตอนการทางานอย่างละเอียด และเป็ นขั้นตอน หากเกิดข้อผิดพลาด
หรื อปั ญหาเกี่ยวกับงาน ให้ตกั เตือนทันที เพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดครั้งต่อไป
2. รายงานสถานการณ์ขนส่ งสิ นค้า ให้ทางลูกค้า
3. การทางานมีการออกนอกสถานที่ ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อมีการเตรี ยมตัว
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ภาคผนวก

28

ภาพการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูตลาด งาน Manufacturing Expo 2018 เพื่อไปศึกษาดูงาน รวมทั้งได้ไปศึกษาบูธ
สิ นค้าที่ทางห้างหุ น้ ส่ วนได้เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสิ นค้า

29

เดินทางไปรับสิ นค้าจากทาง II-VI Singapore PTE LTD ที่ประเทศสิ งคโปร์ รวมทั้งทา
ความรู ้จกั กับพนักงานฝ่ ายขายของบริ ษทั ที่หา้ งหุ ้นส่ วนเป็ นตัวแทน

30

ทาเอกสารเกี่ยวกับใบเสนอราคา เพื่อนาไปเสนอให้ลูกค้า

เดินทางไปดูงานหน้างาน พร้อมพนักงานที่ปรึ กษา

31

เดินทางไป บริ ษทั โกลบอล อาร์ คิเทคเชอรัล จากัด เพื่อไปส่ งสิ นค้า พร้อมกับวางบิล และ
พบพนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ เพื่อติดต่อธุ รกิจ

32

เอกสารในการปฏิบัติงาน
ต้นฉบับ/สาเนา เอกสารใบแจ้งหนี้

ใบสาคัญจ่าย / ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน

33

ใบรับวางบิลสิ นค้า

ใบเสร็ จรับเงิน / เช็คค่าสิ นค้าและบริ การ

ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษำ

:

5804300205

ชื่อ – นำมสกุล

:

ภาสกร สว่างเมฆ

คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สำขำวิชำ

:

การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

ทีอ่ ยู่

:

50/60 ซอยเลียบคลองภาษีเจริ ญฝั่งเหนือ8 ถนนเพชรเกษม หนองแขม
เขต/อาเภอ หนองแขม

ผลงำน

กรุ งเทพมหานคร 10160

: -จัดทาเอกสารใบเสนอราคา
-ดาเนินการผ่านพิธีศุลกากร

