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บทคัดย่ อ

บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตและจัดจําหน่ายเสื้ อผ้าให้กบั แบรนด์ดงั ๆ
มากมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ในรู ปแบบของโรงงานผลิตและส่ งออก
เสื้ อผ้า ไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อยืดโปโล,เสื้ อฟอร์มของพนักงาน,เสื้ อผ้าเด็ก,เสื้ อผ้าแฟชัน่ และอื่นๆอีกมากมาย
ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเอกสารสําหรับการส่ งออกสิ นค้าเป็ นอย่างมาก
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ประสบการณ์การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการส่ งออก
และได้เรี ยนรู ้กระบวนการจัดการกับคําสั่งซื้ อ รวมถึงกระบวนการจัดการคลังสิ นค้า เพื่อการส่ งออกไป
ขายต่างประเทศ ซึ่ งในการทําเอกสารเกี่ยวกับการส่ งออกต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอน
การทําเอกสาร ผูว้ ิจยั จึงได้คิดที่จะแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่สาํ คัญๆในเอกสาร
โดยการอธิ บายขั้นตอนในการส่ งออกสิ นค้าและรายละเอียดต่างๆที่สาํ คัญเกี่ยวกับเอกสารการส่ งออก
จากผลการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ทําให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนใน
รายวิชาที่เกี่ ยวกับการออกปฏิบตั ิงาน และทําให้เข้าใจเอกสารขาออกมากยิ่งขึ้น และสามารถช่ วยลด
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย ฝ่ ายแพ็คกิ้ง และแผนกอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องในการทําเอกสารที่ เกี่ ยวกับการส่ งออก เพราะแต่ละฝ่ ายจะมีขอ้ มูลต่างๆที่ถูกต้องตรงกัน
จึงทําให้การจัดการเอกสารส่ งออกต่างๆ เป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
คําสํ าคัญ : การจัดการกับคําสัง่ ซื้อ,การจัดการคลังสิ นค้า,กระบวนการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ธุ รกิจนาเข้าส่ งออกนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่ งออก
ก็เป็ นวิธีหลักของการนารายได้เข้าประเทศ รวมไปถึงการค้าหรื อการลงทุนในตลาดต่างประเทศถือว่า
เป็ นแหล่งเงินที่สาคัญที่จะนารายได้เข้าสู่ ประเทศ ซึ่ งนับว่า เป็ นธุ รกิจอีกแขนงหนึ่ งที่มีความสาคัญ ต่อ
ผูป้ ระกอบการเองและต่อประเทศชาติ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่สามารถนา เงิ นตราต่างประเทศเข้ามาสู่
ประเทศไทยเราเป็ นจานวนมาก และรายได้เหล่านี้ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ถูกนา มาใช้พฒั นาและแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เนื่ องจากการที่ ไ ด้มาฝึ กงานที่ บริ ษทั เวิล ด์นิตติ้ ง แอพพาเรล จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ มีก ารผลิ ตและ
ส่ งออกเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปทั้งในและต่างประเทศมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ประเทศ สเปน,สหรัฐอเมริ กา,อิตาลี,
ฝรั่ งเศส,เบลเยี่ยม,ญี่ปุ่น,เยอรมัน และเวียดนามเป็ นต้น ซึ่ งจากการที่ได้มาฝึ กงานได้ปฏิ บตั ิงานใน
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยฝ่ ายขาย ได้มีหน้าที่ดาเนิ นงานเกี่ยวกับเอกสารด้านการส่ งออกสิ นค้าซึ่ งเอกสารด้านการ
ส่ งออกทางเรื อนั้นมี หลายรู ปแบบที่ตอ้ งใช้ประกอบในการส่ งออกสิ นค้า ทางบริ ษทั จึงจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับเอกสารเหล่านี้ เพราะเป็ นเอกสารที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก กับธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับ
การน าเข้า -ส่ ง ออก ซึ่ งในโครงงานเรื่ องนี้ จะเป็ นการอธิ บ ายขั้น ตอนการท าเอกสารส่ ง ออก และ
รายละเอียดที่สาคัญในเอกสารสาหรับการส่ งออก ผูจ้ ดั ทาจึงจัดทาโครงงานเรื่ อง “การจัดการคาสั่งซื้ อ
และเอกสารการขนส่ งทางเรื อ” สาเหตุที่จะทาโครงงานเรื่ องนี้ ก็เพื่อเป็ นการอธิ บายรายละเอียดต่างๆ
และขั้นตอนที่สาคัญในการทาเอกสารสาหรับส่ งออกสิ นค้า และเพื่อเป็ นการอธิ บายให้มีความเข้าใจใน
เอกสารมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสาหรับการส่ งออกสิ นค้า
1.2.2 เพื่อศึกษารายละเอียดและขั้นตอนที่สาคัญที่อยูใ่ นเอกสารการส่ งออก
1.2.3 เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเอกสาร
1.2.4 เพื่อเน้นและให้ความสาคัญต่อการจัดทาเอกสารการค้าและการขนส่ ง
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตของระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
- ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.2 ขอบเขตของสถานที่/แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
- บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด / แผนกผูช้ ่วยจัดทาเอกสารด้านการส่ งออก
1.3.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกสิ นค้าทางเรื อ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสาหรับการส่ งออกสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
1.4.2 เป็ นการอธิ บายรายละเอียดและขั้นตอนที่สาคัญในเอกสารให้มีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 ลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการทาเอกสารสาหรับการส่ งออก
1.4.4 ช่วยทาให้เห็นถึงความสาคัญต่อการจัดทาเอกสารการค้าและการขนส่ ง

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารที่ ใ ช้ศึ ก ษาประกอบการท ารายงานนั้นเป็ นเอกสารที่ นา มาจาก บริ ษ ทั เวิล ด์นิตติ้ ง
แอพพาเรล จากัด ซึ่ ง ในบางฉบับ ที่ ใ ช้ประกอบการการทางานมี ส่วนที่ เป็ นเอกสารที่ ใช้จริ งในการ
ดาเนิ นงานและมีการสอบถามข้อมูลบางส่ วนจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งภาพของเอกสารจะแสดงใน
เนื้อหาในส่ วนของ บทที่4 เป็ นลาดับถัดไป
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการกับคาสั่งซื้ อและเอกสารการขนส่ งทางเรื อ โดยจะมีเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 การส่ งออก (export)
หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากตนทางสู่ ปลายทางในทางบกทางน้ าหรื อทางอากาศ
โดยผูส้ ่ ง สิ นค้าหรื อบริ ก ารออกเรี ย กว่า "ผูส้ ่ ง ออก" ส่ วนในทางการค้า ระหว่า งประเทศ การส่ ง ออก
หมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การในประเทศไปสู่ ตลาดอื่น (ตลาดสากล)ในการส่ งออกและนาเข้าซึ่ ง
สิ นค้าจะต้องมีหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องด้วยคือกรมศุลกากร แม้ว่าจะเป็ นการนาเข้าหรื อส่ งออกผ่านทาง
ระบบอินเทอร์ เน็ตเองก็จาเป็ นต้องเกี่ ยวข้องกับกรรมศุลกากรด้วยและที่สาคัญต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
การนาเข้าและส่ งออกของประเทศนั้นๆ
Incoterms ที่มา : http://www.wice.co.th/incoterms
2.2 Incoterms 2010 (International Commercial Terms)
เป็ นข้อกาหนดในการส่ งมอบสิ นค้า หรื อเงื่ อนไขการส่ งมอบสิ นค้า โดยกาหนดเป็ นมาตรฐาน
ความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทาสัญญาซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายที่เป็ นสากล ได้รับการดูแล
และคุม้ ครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซึ่ งยึดติดกับ
การค้า สหประชาชาติ ห ลัก เพื่ อ ให้ คู่ ค ้า ทั้ง ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายทราบถึ ง ขอบเขตความรั บผิด ชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงต่าง ๆ โดยช่ วยให้ท้ งั สองฝ่ ายที่ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี ความเข้าใจ
ตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีท้ งั หมด 11 รู ปแบบ ซึ่ งกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
 EXW – Ex Works (… the named place)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้เตรี ยมสิ นค้าไว้พร้อม
สาหรับส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ของผูข้ ายเอง โดยผูซ้ ้ื อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ขนส่ งสิ นค้า ไปยังคลังสิ นค้าของผูซ้ ้ื อเอง
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 FCA – Free Carrier (… the named point of departure)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าให้กบั
ผูร้ ับขนส่ งที่ระบุโดยผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ของผูร้ ับขนส่ ง ที่ผขู ้ ายต้องทาพิธีการส่ งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ งสิ นค้า และความเสี่ ยงภัยระหว่างการขนส่ งจากสถานที่ของผูข้ าย จนกระทัง่ ถึงสถานที่ของ
ผูร้ ับขนส่ ง ส่ วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสิ นค้าและความเสี่ ยงภัยต่าง ๆ ไปยังจุดหมายปลายทางเป็ น
ของผูซ้ ้ื อ
 FAS – Free Alongside Ship (… the named port of origin)
เงื่ อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้นาสิ นค้าไปยังกาบ
เรื อ ณ ท่าเรื อต้นทางที่ระบุไว้ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการนาของขึ้นเรื อ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า ความ
เสี่ ยงภัยในการนาของขึ้นเรื อ และระหว่างการขนส่ งเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อในทันทีที่สินค้าถูกส่ งมอบไปยัง
กาบเรื อ และผูซ้ ้ื อต้องรับผิดชอบการทาพิธีการส่ งออกด้วย
 FOB – Free On Board (… the named port of origin)
เงื่ อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้าม
กาบเรื อขึ้นไปบนเรื อสิ นค้า ณ ท่าเรื อต้นทางที่ระบุไว้ ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบการทาพิธีการส่ งออกด้วย
ส่ วนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระ
ของผูซ้ ้ื อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรื อไปแล้ว
 CFR – Cost and Freight (… the named port of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้ามกาบเรื อขึ้น
ไปบนเรื อสิ นค้า ผูข้ ายเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการทาพิธีการส่ งออก และจ่ายค่าระวางขนส่ งสิ นค้า ส่ วน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อในทันทีที่ของผ่านกาบระวาง
เรื อไปแล้ว
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 CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าข้ามกาบเรื อขึ้น
ไปบนเรื อสิ นค้า ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาพิธีการส่ งออก จ่ายค่าระวางเรื อ และค่าประกันภัย
ขนส่ งสิ นค้า เพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยในการขนส่ งสิ นค้าจนถึงมือผูซ้ ้ื อให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วย
 CPT – Carriage Paid To (… the named place of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้าให้ผรู ้ ับขนส่ งที่
ระบุโดยผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ของผูร้ ับขนส่ งสิ นค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ ทาพิธีการ
ส่ งออก และจ่ายค่าระวางขนส่ งสิ นค้าส่ วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัย ในการขนส่ งเป็ นภาระ
ของผูซ้ ้ื อในทันทีที่สินค้าถูกส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับขนส่ งสิ นค้าที่เมืองท่าต้นทาง
 CIP – Carriage and Insurance Paid To (… the named place of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้า ให้ผรู ้ ับขนส่ งที่
ระบุโดยผูซ้ ้ื อ ณ สถานที่ของผูร้ ับขนส่ งสิ นค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการทาพิธีการ
ส่ งออก จ่ายค่าระวาง ขนส่ งสิ นค้า และค่าประกันภัยขนส่ งสิ นค้า เพื่อคุ ม้ ครองความเสี่ ยงภัยในการ
ขนส่ งสิ นค้าจนถึงมือผูซ้ ้ื อให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วย
 DAT – Delivered At Terminal (…Delivered At Terminal)
เป็ นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) จากข้อมูลเบื้องต้น เทอม DAT สามารถใช้กบั การ
ขนส่ งแบบใดก็ได้รวมทั้งใช้ได้กบั การขนส่ งที่ตอ้ งใช้ท้ งั สองโหมด สาหรับการส่ งมอบสิ นค้านั้น ถือว่า
ผูข้ ายได้ส่งมอบสิ นค้า เมื่อมีการขนถ่ ายสิ นค้าลงจากยานพาหนะที่ บรรทุ ก ไปไว้ยงั ที่ที่ผซู ้ ้ื อจัดไว้ ณ
อาคารขนถ่ายสิ นค้า ในท่าเรื อหรื อปลายทางตามที่ระบุไว้
 DAP – Delivered At Place (… Delivered At Place)
เป็ นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay)
และ DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึ่ งทางหอการค้านานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทั้งสี่ เทอมดังกล่าว
ค่อนข้างคล้ายกันมากแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึ งยุบรวมกันเพื่อให้เกิ ดความสะดวกยิ่งขึ้น และตาม
ข้อมูลเบื้ องต้น ผูข้ ายตามเทอม DAP จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการ
นาเข้า และต้องรับความเสี่ ยงภัยจนสิ นค้าถึงจุดหมายปลายทาง
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 DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door) (… the named point of destination)
เงื่อนไข การส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบ สิ นค้าเมื่อ ผูข้ ายได้จดั ให้สินค้า พร้อมส่ งมอบ ณ
สถานที่ปลายทางของผูซ้ ้ื อซึ่ งผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การทาพิธีการส่ งออก จ่ายค่าระวางขนส่ งสิ นค้า ค่า
ประกันภัยขน ส่ งสิ นค้า และเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนาของลงจากเรื อ
และค่าขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ ที่ผู ้ ซื้ อระบุไว้ จนกระทัง่ สิ นค้าพร้ อม ส่ งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง
ผูข้ ายต้องเป็ นผูด้ าเนินพิธีการนาเข้าสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อและเป็ นผูจ้ ่ายค่า ภาษีนาเข้าแทน ผูซ้ ้ือด้วย
2.3 ความสาคัญของ ใบแสดงรายการบรรจุ หีบห่ อ (Packing List) , Invoice และใบตราส่ ง
สิ นค้ าทางทะเล (Bill of Lading)
2.3.1 ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List) คือเอกสารที่ออกหรื อจัดเตรี ยม
โดย ผูส้ ่ งออกหรื อผูข้ าย เพื่อมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อหรื อผูน้ าเข้าวัตถุประสงค์ในการใช้น้ นั ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรสามารถซุ่ มตรวจสิ นค้าได้สะดวกมากขึ้ น และทาให้ผูน้ าเข้าสามารถทราบรายละเอียดของ
สิ นค้าในการส่ งออกทั้งหมด เพื่อสามารถนาข้อมูลไปวางแผนการขนถ่ายสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
มีลกั ษณะคล้ายๆกับ Invoice แต่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมมากกว่า
2.3.2 Invoice ใบกากับสิ นค้า เป็ นเอกสารที่จดั เตรี ยมหรื อออกโดยผูส้ ่ งออกหรื อผูข้ าย
สิ นค้า เพื่อมอบให้กบั ผูน้ าเข้าหรื อผูซ้ ้ื อ เพื่อใช้ในการแสดงแก่กรมศุ ลกากรของประเทศผูซ้ ้ื อในการ
คานวณภาษี และใช้ในการบันทึกบัญชี นน่ั เอง อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ กรมศุลกากรจะถือเอาราคาซื้ อขาย
จริ งใน Invoice ในการคานวณภาษี แต่หากราคาที่สาแดงไม่เป็ นที่ยอมรับของกรมศุลกากร ก็ตอ้ งยึดถือ
เอาราคาซื้ อขายตามข้อตกลง GATT ที่ประเทศไทยได้เข้าร่ วมสนธิ สัญญาดังกล่าวในการตีราคาสิ นค้า
ดังกล่าวด้วย โดยใบกากับสิ นค้าต้องสาระสาคัญดังนี้
2.3.3 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill of Lading) มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในทางการค้า
ระหว่างประเทศ เพราะเป็ นเอกสารในการรับสิ นค้าและแลกเปลี่ยนสิ นค้า การออกใบตราส่ งสิ นค้าทาง
ทะเลนั้น เป็ นหลักฐานสัญญาของบริ ษทั เรื อที่จะขนส่ งสิ นค้าทางเรื อของประเทศส่ งออกไปยังท่าเรื อ
ปลาย ถ้าหากไม่มีใบตราส่ งสิ นค้า ทางผูน้ าเข้าจะไม่สามารถรับสิ นค้าที่ท่าเรื อได้และสามารถนาไปสู่
ปัญหาที่ร้ายแรงได้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด (WORLD KNITTING APPAREL CO.,LTD.)
314-314/1 ซอย ว.ป.อ.11 หมู่4 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 02-4291956 , 034-471963
แฟกซ์ : 034-472 -730
เว็บไซต์ : http://www.world-knitting.com
เวลาทาการ: จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับเสื้ อผ้าส่ งออก เสื้ อผ้า
แฟชัน่ ชุดเสื้ อผ้าเด็ก ชุดผูใ้ หญ่ทนั สมัยสวยงาม กระจายส่ งออกไปยังทวีปยุโรป อเมริ กาและเอเชี ย และ
ได้รับความไว้วาง ใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพด้วยดีตลอดมา เนื่องจากบริ ษทั มีโรงงานผลิตผ้าเองจึงมี
ความมัน่ ใจได้วา่ ผ้าแต่ละชิ้นที่นามาตัดเป็ นชุดสาเร็ จล้วนผ่านการควบคุมคุณภาพทั้งสิ้ น

รู ปที่ 3.2.1 ลักษณะการประกอบการ
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รู ปที่ 3.2.2 ตัวอย่างของสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตและส่ งออก
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รู ปที่ 3.2.3 ตัวอย่างของสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตและส่ งออก
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า

รู ปที่ 3.2.4 ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า
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3.3รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 โครงสร้างการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- ตาแหน่งงาน : ผูช้ ่วยแผนกการตลาด , ผูช้ ่วยแผนกจัดซื้ อ
- ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : ผูช้ ่วยจัดทาเอกสารการส่ งออก ได้แก่
- ออกเอกสารส่ งออก เช่น Proforma Invoice ,Packing list,Invoice
- ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร P.O. (Purchase Order) ทั้งในและต่างประเทศ
- ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร Packing list , Invoice และใบขนสิ นค้าขาออก
- ชัง่ น้ าหนักของสิ นค้า ทั้ง gross weight และ net weight
- บรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศ
- จัดเตรี ยมเอกสารการส่ งออกที่ตอ้ งแนบไปพร้อมกับสิ นค้าเพื่อไปยังลานโหลดสิ นค้า
ได้แก่ Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass (VGM),
Truck Delivery List และใบผ่านท่า

13
- วงจรการหมุนเวียนของลักษณะงานที่ทา
พนักงานที่ปรึ กษารับใบสั่งซื้ อ

พนักงานที่ปรึ กษา

ให้ตรวจสอบใบสั่งซื้ อ

(Purchase Order) จากลูกค้า

มอบหมายงานดังต่อไปนี้

(Purchase Order)

ทาใบแสดงรายการบรรจุ
หี บห่อ (Packing List)

ทาใบกากับราคาสิ นค้า

ทาใบเสนอราคา

Commercial Invoice

Proforma Invoice (PI)

(CI)
เมื่อถูกต้องพนักงานที่ปรึ กษาส่ งเอกสารทั้งหมดให้

เมื่อทาเสร็ จแล้วส่ งให้พนักงาน

บริ ษทั Shipping เพื่อจัดทาใบขนสิ นค้าขาออก,ทา

ที่ปรึ กษาตรวจสอบความ

การจองเรื อ และดาเนินพิธีการศุลกากรต่อไป

ถูกต้อง

รู ปที่ 3.4 วงจรการหมุนเวียนของลักษณะงานที่ทา
3.5 ชื่อและตาแน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ราตรี รอนยุทธ

ตาแหน่ง

หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

คุณ แสงอรุ ณ กนกเพ็ชร

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, MERCHANDISER

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 –วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลโครงงาน
กาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอที่ปรึ กษาโครงงาน จากนั้นทาการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่ องที่สนใจ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการทาเอกสารการส่ งสิ นค้าออก โดยการสังเกต
การทางานของเจ้าหน้าที่ในการทาเอกสารการส่ งออก เช่น Proforma Invoice, Commercial Invoice,
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Packing list และเอกสารที่ใช้ในการประกอบการส่ งสิ นค้าออกอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสื อ , เอกสารแหล่งขอมูลทางอินเตอร์ เน็ตและจากผูม้ ีความรู ้ เกี่ ยวกับเอกสารทั้งภายใน
และนอกบริ ษทั เพื่อเป็ นการเก็บข้อมูลไว้จดั ทาเนื้อหาโครงงาน
3.7.2 วิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่เป็ นของบริ ษทั เพื่อแก้ไขในส่ วนที่
ยังผิดพลาด เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่ไ ด้มามีความถู กต้องไม่มีขอ้ ผิดพลาดและเพื่ อตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทารายงานหรื อไม่
3.7.3 กาหนดหัวข้ อรายงาน
ทาการกาหนดหัวข้อรายงานและจัดเรี ยงลาดับเนื้ อหาและข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการเพื่อง่าย
ต่อการจัดทารู ปเล่ม และเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่ายมากยิง่ ขึ้น
3.7.4 จัดทารายงาน
นาเอกสารที่ได้มาจากการปฏิบตั ิงานจริ งมาจัดเรี ยงและอธิ บายรายละเอียดของเอกสารที่ได้
เรี ยนรู้มาจากการปฏิบตั ิงาน โดยทาการอธิ บายขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการส่ งออก
เพื่อเป็ นการลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการทาเอกสารการส่ งออก
3.7.5 ประเมินและสรุ ปผล
ทาการทดสอบโดยการให้เจ้าหน้าที่ได้ลองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการส่ งออก
ในโครงงานเล่มนี้ และทาการสรุ ปให้เห็นถึงประโยชน์จากการจัดทาโครงงานว่ามีมากเพียงใด
3.7.6 รายงานฉบับสมบูรณ์
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3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
1.รวบรวมความต้องการและ
ศึกษาข้อมูลของโครงงาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. กาหนดหัวข้อรายงาน
4. จัดทารายงาน
5. ประเมินและสรุ ปผล
6. รายงานฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 3.7 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และโครงมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- CPU : Intel Pentium 4 3.00 GHz
Ram : 1 GB
VGA : On Board
- เครื่ อง Printer , เครื่ องสแกน
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
- Microsoft Word
- Microsoft Excel

ส.ค. 61
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ขั้นตอนและรายละเอียดทีส่ าคัญเกีย่ วกับเอกสารการส่ งออกสิ นค้ า
บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด มีข้ นั ตอนและเอกสารสาหรับส่ งออกสิ นค้า ดังนี้
4.1.1 หลังจากลูกค้ายืนยันคาสั่งซื้ อลูกค้าจะส่ งใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) เข้ามาให้ ซึ่ งใน
ใบสั่งซื้ อ(Purchase Order) จะระบุจานวนตัว ราคา และวันส่ งสิ นค้า โดยทางแผนกฝ่ ายขายจะต้อง
เช็คจานวน ว่าตรงตามที่ลูกค้าเคยจองในระบบก่อนหน้านี้ หรื อเปล่า โดยจะทาการเช็ครายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของสิ นค้า
2. รายละเอียดที่สาคัญของสิ นค้า ที่ได้นาไปสู่ การออกคาสั่งซื้ อสิ นค้า เช่น ชนิ ดผ้า
ของสิ นค้า , สี , จานวน , ขนาดไซส์ , ราคา
- ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order : PO) เป็ นใบเอกสารที่ทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับสั่งซื้ อสิ นค้าไปยัง
บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ออกใบยืนยันการสั่งซื้ อมาให้ แล้วเมื่อทาการยืนยัน บริ ษทั ก็จะออกใบแจ้งหนี้
พร้อมส่ งสิ นค้าไปให้ลูกค้า (ดังตัวอย่างภาพที่ 4.2 และ 4.3)
- ซึ่ งใบสั่งซื้ อที่ได้ยกตัวอย่าง ใน 1 ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order: PO) อาจมีสินค้าหลายชนิด
ปรากฏอยูแ่ ล้วแต่ลูกค้าจะจัดกลุ่มสิ นค้ามาให้อย่างไร ซึ่ งส่ วนมากถ้าสิ นค้ามีความคล้ายกันก็จะจัด
ให้อยูใ่ น ใบสัง่ ซื้ อ(Purchase Order : PO) เดียวกัน
- ข้อมูลในใบสั่งซื้ อ มีความสาคัญมากก่อนการเปิ ดใบเสนอราคา (Performa Invoice: PI)
ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
4.1.2 เมื่อเช็ครายละเอียดในใบสั่งซื้ อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจากนั้น ทาการเปิ ดใบเสนอราคา
(Proforma Invoice : PI) ตามข้อมูลที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนหน้านี้ โดยใช้ยอด การสั่งซื้ อ ใน
ใบสัง่ ซื้ อและสัง่ ผลิตสิ นค้าตามจานวนที่ลูกค้าสั่ง และทาการจัดส่ ง (Proforma Invoice : PI)เพื่อเป็ น
การยืนยันการสั่งซื้ อและราคาให้แก่ลูกค้า
- Proforma Invoice (PI) คือ เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน โดย
ผูผ้ ลิตจะจัดทา Proforma Invoice ขึ้น เพื่อส่ งให้กบั ทางลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อเมื่อลูกค้ายอมรับในข้อเสนอ
ราคา และเงื่ อ นไขต่ า งๆ ก็ จ ะท า การเปิ ด Credit สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า โดยอ้า ง เลขที่ แ ละวัน ที่ ข อง
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Proforma Invoice นั้นๆ ดังนั้น Proforma Invoice จึงใช้ได้ท้ งั เป็ นการเสนอขายและข้อตกลงแทน
สัญญาซื้ อขายไปในตัว(ดังตัวอย่างภาพที่ 4.4)
4.1.3 จัดทาใบกากับราคาสิ นค้า (Commercial Invoice : CI) เพื่อแสดงรายละเอียดของ
สิ นค้า
- Invoice คือ บัญชีราคาสิ นค้าหรื อใบกากับราคาสิ นค้า เป็ นเอกสารที่ผสู ้ ่ งสิ นค้า(Exporter)
จัดขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า เช่น รายการจานวนสิ นค้า, น้ าหนัก ราคาต่อหน่วย ราคา
รวม ประเภทของราคา ที่จะทาการซื้ อขายกัน เครื่ องหมายหี บห่ อ ชื่ อเรื อที่ทาการขนส่ งชื่ อผูซ้ ้ื อ เป็ น
ต้น แต่ละบริ ษทั ผูข้ ายสิ นค้า (Exporter) จะมี รู ปแบบในการออก Invoice ของตนเอง และส่ งไป
พร้ อมกับสิ นค้า พร้ อมทั้งส่ งมอบให้ผูซ้ ้ื อ (Importer) เป็ นหลัก ฐานในการตรวจสอบสิ นค้า ซึ่ ง
Invoice จะมี ห ลายประเภทขึ้ น อยู่ก ับ ว่า ทางบริ ษ ัท จะใช้แ บบใด โดยทาง บริ ษ ทั เวลิ ด์ นิ ต ติ้ ง
แอพพาเรล จากัด จะใช้เอกสารที่เรี ยกว่า (Commercial Invoice : CI) เพื่อแสดงรายละเอียดของ
สิ นค้าและใช้เป็ นเอกสารประกอบการส่ งออก
- Commercial Invoice (CI) คือ เอกสารที่ผสู ้ ่ งสิ นค้า (Exporter) จัดทาขึ้นเพื่อแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า เช่น รายการจานวนสิ นค้า น้ าหนัก ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเภทของ
ราคาที่จะทาการซื้ อขายกัน โดยจะออกให้ช่วงที่จะทาการส่ งสิ นค้าแล้วเพราะปลายทางต้องเอาไปใช้
ตรวจสอบสิ นค้า(ดังตัวอย่างภาพที่ 4.5)
4.1.4 จัดทาใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List) เพื่อแสดงรายละเอียดการบรรจุ
หี บห่อ
- ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List )คือเอกสารที่สาคัญอย่างหนึ่ งซึ่ งแสดงให้
ทราบถึงการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการขนส่ งระหว่างประเทศ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบสิ นค้าทั้งต้นทางและปลายทางสาหรับสิ นค้าปกติเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้วิธีการสุ่ มตรวจ
ตามอัตราส่ วนที่ เหมาะสม โดยจะไม่ทาการตรวจสิ นค้าทั้งหมดด้วยการเปิ ดหี บห่ อ ซึ่ งอาจทาให้
บรรจุภณั ฑ์และสิ นค้าเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหายได้ (ดังตัวอย่างภาพที่ 4.6)
4.1.5 นาใบกากับราคาสิ นค้า (Commercial Invoice :CI) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ
(Packing List) ส่ งให้บริ ษทั Shipping เพื่อบริ ษทั Shipping ทาการจองเรื อและจัดทาใบขนสิ นค้าขา
ออกเพื่อไว้สาหรับอ้างอิงเมื่อมีการส่ งสิ นค้าออก
4.1.6 เมื่อทางบริ ษทั ได้ใบขนสิ นค้าขาออกมาจากบริ ษทั Shipping แล้วจากนั้นต้องทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยูใ่ นใบขนสิ นค้าขาออก ว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบกากับราคาสิ นค้า
Commercial Invoice (CI) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List) หรื อไม่ เพื่อไม่ให้เกิด
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ความผิดพลาดต้องทาการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเมื่อเอกสารมีความถูกต้องแล้ว ฝ่ ายขาย จะทา
การยืนยัน Draft ใบขนสิ นค้าขาออก ส่ งกลับให้ทางฝ่ ายShipping อีกครั้ง(ดังตัวอย่างภาพที่ 4.8)
4.1.7 เมื่ อถึ งกาหนดส่ งออกสิ นค้า จัดเตรี ยมเอกสารการส่ งออกที่ เกี่ ยวข้องและแนบ
เอกสารไปพร้ อมกับสิ นค้าเพื่อไปยังลานโหลดสิ นค้า ได้แก่ Invoice, Packing list, Booking
Confirmation, Verified gross mass (VGM) ,Truck Delivery List และใบผ่านท่า ถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
การดาเนินงาน ฝ่ ายขาย บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด หลังจากนั้นจะเป็ นหน้าที่ของบริ ษทั
Shipping ในการดาเนินพิธีการศุลกากรต่อไป ดังปรากฏในแผนภาพที่ 4.1
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ลูกค้ าต่างประเทศยืนยันคาสัง่ ซื ้อและส่งใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) เข้ ามาให้
ฝ่ ายขายต่างประเทศ

บริ ษัทเวิลด์นติ ติ ้ง แอพพาเรล จากัด (ฝ่ ายขายต่างประเทศ)

ฝ่ ายขายต่างประเทศจัดทาเอกสาร ใบเสนอราคา (Proforma Invoice : PI)ส่งให้ กบั ลูกค้ า
ต่างประเทศเพือ่ ยืนยันการสัง่ ซื ้อและราคา

จัดทา Commercial Invoice, Packing List,

ส่งเอกสารทังหมดให้
้
บริ ษัท Shipping เพื่อทาการจอง
เรื อและจัดทาใบขนสินค้ าขาออก

ตรวจสอบความถูกต้ องของใบขนสินค้ าขาออก

เมื่อถูกต้ องให้ แจ้ งทางบริ ษัท Shipping
เพื่อดาเนินพิธีการศุลกากรต่อไป

เมื่อถึงกาหนดการส่งออกจัดเตรียมเอกสารการส่งออกเพิม่ เติมทีต่ ้ องแนบไปพร้ อมกับสินค้ าเพื่อไปยัง
ลานโหลดสินค้ า ได้ แก่

Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass

(VGM) ,Truck Delivery List และใบผ่านท่า

การส่งออกเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์และได้ รับชาระค่าสินค้ าเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายการเงินต่อไป

รู ปที่ 4.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่ งออกสิ นค้า

20
ตัวอย่างและรายละเอียดที่สาคัญในเอกสารการส่ งออก
1. ใบสั่ งซื้อสิ นค้ า (Purchase Order :PO)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

รู ปที่4.2 ตัวอย่างเอกสารการส่ งสิ นค้าออก ใบสั่งซื้ อ (Purchase order :PO)

9.

รู ปที่4.3 ตัวอย่างเอกสารการส่ งสิ นค้าออก ใบสั่งซื้ อ (Purchase order :PO)
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อธิ บายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสารใบสั่งซื้ อ Purchase order (PO) ตามหมายเลขที่ปรากฏใน
เอกสาร
หมายเลข 1. เป็ น Code ของสิ นค้าที่ลูกค้าได้กาหนดมาให้ทางบริ ษทั ซึ่งรายละเอียดที่สาคัญคือ
- PO Number เป็ นหมายเลขของใบ PO มีความสาคัญมากเพราะต้องนาเลข PO ไปใส่ ใน
ใบ Packing list และ ติดข้างกล่องเพื่อส่ งของไปยังต่างประเทศ
หมายเลข 2. ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า(ชื่อที่อยูผ่ สู ้ ่ งออก)
หมายเลข 3. D.of issue : วันที่ออก PO. ใบนี้
Ate : Code ภายในบริ ษทั ของลูกค้า
Deliv.Date : วันส่ งมอบสิ นค้า
หมายเลข 4. Delivery At. : สถานที่จดั ส่ งสิ นค้า
หมายเลข 5. Payment Terms : เงื่อนไขการชาระเงิน ซึ่ งเงื่อนไขในการชาระเงินมีหลายประเภท
ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะตกลงกัน
จากตัวอย่าง เป็ นการชาระเงินแบบ D/P Term วิธีกากรเหมือนกับ D/P Sight แต่ D/P Term
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระเงิน เช่น 30, 45, 60 หรื อ 90 วัน นับจากวันที่ผขู ้ ายส่ งสิ นค้าลงเรื อ
หรื อ ขึ้นเครื่ องบิน
หมายเลข 6. Currency : สกุลเงินของประเทศผูน้ าเข้า
Delivery Terms : เงื่อนไขการจัดส่ งสิ นค้า
Agent : ตัวแทนส่ งออก
เงื่อนไขการจัดส่ งสิ นค้า มีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะตกลงกัน ยกตัวอย่างเช่น EXW,
FOB , FCA, FAS, C&R, CIF, CPT, CIP, DDU, DDP, DAF, DES และ DEQ เป็ นต้น
เงื่อนไขการส่ งมอบ : FOB {+ the named port of origin}
Free On Board : เงื่อนไขการส่ งมอบนี้ ผูข้ ายจะสิ้ นสุ ดภาระการส่ งมอบสิ นค้า เมื่อ ผูข้ ายได้ส่งมอบ
สิ นค้าข้ามกาบเรื อขึ้น ไปบนเรื อสิ นค้า ณ ท่าเรื อต้นทาง ที่ระบุไว้ ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับผิดชอบการทาพิธี
การส่ งออกด้วย ส่ วนค่าใช้จ่าย ในการขนส่ งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ ยงภัยในการ
ขนส่ งสิ นค้าเป็ นภาระของผูซ้ ้ื อ ในทันทีที่ของผ่าน กาบระวางเรื อไปแล้ว
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หมายเลข 7. รายละเอียดที่สาคัญของสิ นค้า ประกอบไปด้วย
-

Supplier Ref. : ชื่อสไตล์ของสิ นค้า
Composition : ชนิดของสิ นค้า
Colour : สี
Size : ขนาดของสิ นค้า

หมายเลข 8. Quantity : ปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้า
Price Unit Buying : ราคา (ในที่น้ ี เป็ นราคาตามสกุลเงินของผูซ้ ้ื อ)
หมายเลข 9. จานวนเงินทั้งหมด
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2. ใบเสนอราคาสิ นค้ า( Proforma Invoice :PI)

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารการส่ งสิ นค้าออก ใบเสนอราคา (Proforma Invoice :PI)
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อธิบายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสาร Proforma Invoice (PI) ตามหมายเลขที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1. เป็ นส่ วนที่อา้ งอิงมาจากใบสั่งซื้ อสิ นค้า หรื อ เรี ยกว่า เลขที่อา้ งอิงใบสั่งซื้ อ
หมายเลข 2. ชื่อที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
หมายเลข 3. Invoice No : เลขที่ใบเสนอราคาภายในบริ ษทั
Date : วันที่เปิ ดใบเสนอราคา Proforma Invoice (PI)
To : ชื่อที่อยูผ่ นู ้ าเข้า
หมายเลข 4. Basis of Price (Incoterm) : เงื่อนไขการจัดส่ งสิ นค้า
Currency : สกุลเงินของประเทศผูน้ าเข้า
Country of Origin : ประเทศต้นทาง
หมายเลข 5. รายละเอียดของสิ นค้า
- ชื่อสไตล์ของสิ นค้า+รู ปภาพสิ นค้า
- สี
- ขนาดของสิ นค้า (ไซส์ )+จานวนที่สั่งในแต่ละไซส์
หมายเลข 6. Total Quantities : ปริ มาณของสิ นค้าทั้งหมด
Unit Price : ราคาต่อหน่วย (ในสกุลเงินที่ระบุ)
Amount USD : จานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย(ในสกุลเงินที่ระบุ)
หมายเลข 7. Total Amount : จานวนเงินทั้งหมด (ในสกุลเงินที่ระบุ)
หมายเลข 8. Shipment Date : วันส่ งมอบสิ นค้า (Deliv.Date)
หมายเลข 9. Payment Terms : เงื่อนไขการชาระเงิน
Beneficiary : ผูร้ ับประโยชน์ (ผูร้ ับเงิน)
Advising Bank : ธนาคารผูร้ ับเงิน
Address : ที่อยูข่ องธนาคารผูร้ ับเงิน

25
Swift Code : รหัสที่ใช้สาหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทัว่ โลก
(Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว
หมายเลข 10. Gross weight: น้ าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้า
Net weight: น้ าหนักสิ นค้ารวมกับบรรจุภณั ฑ์
Volume: จานวน
Number of artons: จานวนกล่อง
การคิดโวลุมทางเรื อ (Ship by Sea)
ให้เอาขนาดกล่อง (กxยxส ) X จานวนกล่องทั้งหมด หาร 1,000,000
ถ้าหน่วยเป็ นนิ้ว ให้หาร 366
หมายเลข 11. ตราบริ ษทั พร้อมลายเซ็น
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3. ใบกากับราคาสิ นค้ า (Commercial Invoice :CI)
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

11.

9.
10.

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างเอกสารการส่ งสิ นค้าออก ใบกากับราคาสิ นค้า (Commercial Invoice:CI)
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อธิบายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสาร Commercial Invoice (CI) ตามหมายเลขที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1. เลขที่อา้ งอิงใบสั่งซื้ อสิ นค้า (PO)
หมายเลข 2. ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
หมายเลข 3. เลขที่ Invoice และ วันที่เปิ ดใบ Commercial Invoice (CI)
หมายเลข 4. ชื่อและที่อยูข่ องผูน้ าเข้า
หมายเลข 5. รายการสิ นค้า , จานวน , ราคา
หมายเลข 6. Feeder/Mother Vessel : ชื่อเรื อที่จะทาการส่ งสิ นค้า
Shipment Date : วันส่ งมอบสิ นค้า (ETD)
- Estimate time of departure (ETD) : ประมาณการของวันที่ที่เรื อจะ
ออกจากท่าต้นทาง
- Estimate time of arrival (ETA) : ประมาณการของวันที่ที่เรื อจะ
เข้าถึงท่าปลายทาง
หมายเลข 7. Payment Terms : เงื่อนไขการชาระเงิน
Beneficiary : ผูร้ ับประโยชน์ (ผูร้ ับเงิน)
Advising Bank : ธนาคารผูร้ ับเงิน
Address : ที่อยูข่ องธนาคารผูร้ ับเงิน
Swift Code : รหัสที่ใช้สาหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทัว่ โลก
หมายเลข 8. Gross weight :น้ าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้า
Net weight : น้ าหนักสิ นค้ารวมกับบรรจุภณั ฑ์
Volume : จานวน
Number of cartons : จานวนกล่อง
หมายเลข 9. เลขที่ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า ( Certificate of Origin )
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หมายเลข 10. Carton Packing By Sea: การบรรจุหีบห่อทางทะเล
หมายเลข 11. Shipping mark: เครื่ องหมายการบรรจุหีบห่อ
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4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)

1.

3.
4.

2.

5.

6.

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างเอกสารการส่ งสิ นค้าออก ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
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อธิ บายรายละเอียดที่สาคัญในใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ(Packing List)ตามหมายเลขที่ปรากฏใน
เอกสาร
หมายเลข1. ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
หมายเลข 2. Messrs : ชื่อและที่อยูข่ องผูน้ าเข้า
หมายเลข 3. เลขที่อา้ งอิงใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า (PO)
หมายเลข 4. วันที่ออกใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
หมายเลข 5. รายการสิ นค้า
ปริ มาณบรรจุต่อหี บห่อ
ปริ มาณสิ นค้า
น้ าหนักสุ ทธิ ต่อหี บห่อ
น้ าหนักสุ ทธิ รวม
น้ าหนักรวมหี บห่อ
จานวนหี บห่อ
น้ าหนักรวมทั้งสิ้ น
หมายเลข 6. Shipping Mark : เป็ นเอกสารติดหน้ากล่องบรรจุสินค้า จะระบุถึง
- จุดหมายปลายทางหรื อผูร้ ับสิ นค้า
- เลขที่ PO. ของสิ นค้า
- ชื่อสไตล์สินค้า
- สี ของสิ นค้า
- ขนาดของสิ นค้า (Size)
- จานวนของสิ นค้าที่บรรจุในกล่อง
- หมายเลขกล่อง
- ผูจ้ ดั จาหน่าย
- น้ าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้า
- น้ าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้ารวมกับบรรจุภณั ฑ์

31
- ขนาดของกล่อง
ตัวอย่าง Shipping Mark ติดข้างกล่องสาหรับส่ งสิ นค้าออก

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่าง Shipping mark
5. ใบขนสิ นค้ าขาออก
ใบขนสิ นค้าเป็ นเอกสารสาคัญ ที่ผปู้ ระกอบการต้องใช้เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากร เช่น ใบขนสิ นค้าขาออก
ต้องมีชื่อผูน้ า เข้า,เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี , ตัวแทนออกของ, หมายเลขใบตราส่ งสิ นค้า ,ชื่ อ
ยานพาหนะ, วันที่ส่งออก, เมืองท่าต้นทาง, เมืองท่าปลายทาง, รายการสิ นค้า, จานวนหี บห่ อ,
น้ าหนักรวม, น้ าหนักสุ ทธิ , อัตราแลกเปลี่ยน และราคา เป็ นต้น
การท าใบขนสิ น ค้า จะต้อ งด าเนิ น พิ ธี ก ารผ่า นกรมศุ ล กากรเพื่ อ เป็ นการขออนุ ญ าตน า
สิ นค้าออกนอกประเทศโดยถูกกฎหมาย การทาใบขนสิ นค้าก็เพื่อนา ไปขอคืนภาษีและการทา
ใบขนสิ นค้าจะต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนเรื อขนส่ งสิ นค้าออกจากท่า
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ใบขนสิ นค้าขาออก มีความสาคัญและมีประโยชน์เป็ นอย่างมากต่อบริ ษทั ผูท้ าการส่ งออก
สิ นค้า กล่าวคือ ในการส่ งออกสิ นค้านั้นจาเป็ นจะต้องมีการบันทึกข้อมูลลงในใบขนสิ นค้าขาออก
และจัดทาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่ งออกสิ นค้าเพื่อยืนยันข้อมูลกับทางกรมศุลกากรในการ
ส่ งออกสิ นค้าแต่ละครั้ งโดยมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับชนิ ดของสิ นค้า ปริ มาณและราคา ฯลฯ ดังนั้น
ข้อมูลในใบขนสิ นค้าขาออกเป็ นข้อมูลที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ต้องทาการตรวจสอบข้อมูลให้
ละเอียดก่อนที่จะนาไปยืน่ ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ. ด่านศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสิ นค้าต่อไป
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องในการบันทึกข้ อมูลในใบขนสิ นค้ าขาออก
1. Commercial Invoice
2. Packing List
3. Bill of Lading
รายละเอียดทีส่ าคัญในใบขนสิ นค้ าขาออก
1. Consignee (ผูน้ าเข้า)
2. เลขที่ B/L
3. ชื่อพาหนะ
4. เครื่ องหมายและเลขหี บห่อ
5. จานวนและลักษณะหี บห่อ
6. เลขที่ Invoice
7. ท่าเรื อต้นทาง/ปลายทาง
8. อัตราแลกเปลี่ยน
9. แสดงพิกดั นาเข้าสิ นค้า/จานวนเงินในประเทศและต่างประเทศ
10. อัตราภาษีของสิ นค้า
11. แสดงจานวนเงินที่ใช้จ่าย
12. ชื่อสิ นค้า
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13. รวมจานวนเงิน
14. อัตราภาษีอากรที่ตอ้ งชาระ

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างใบขนสิ นค้าขาออก
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เอกสารการส่ งออกสิ นค้ าอืน่ ๆทีส่ าคัญ
1. ใบตราส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L) เป็ นเอกสารสัญญาที่ตวั แทนเรื อเจ้าของเรื อ
หรื อผูท้ ี่ทาการ การรับขนส่ งสิ นค้าออกให้แก่ผสู ้ ่ งออกเพื่อใช้แสดงเป็ นหลักฐานว่าไดรับมอบสิ นค้า
ไว้เพื่อจะทา การส่ งให้แก่ผรู ้ ับปลายทาง (ดังรู ปภาพที่ 4.9, 4.10)
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิ ในสิ นค้า และเป็ นหลักฐานสัญญาของบริ ษทั
เรื อที่จะขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ ของประเทศส่ งออกไปยังท่าเรื อปลายทาง มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. เป็ นใบรับรองสิ นค้าที่ออกให้โดยสายเรื อหรื อ ตัวแทนเรื อ ที่มีรายละเอียดของสิ นค้าที่จะ
ทาการขนส่ ง
2. เป็ นสัญญาการขนส่ งระหว่าง ผูส้ ่ งสิ นค้า (shipper) และ ผูร้ ับสิ นค้า (consignee) ว่า ผูส้ ่ ง
สิ นค้าจะส่ งสิ นค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่ งมอบให้กบั ผูร้ ับสิ นค้า ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
3. เป็ นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ ได้ คือขายต่อเป็ น L/C ได้
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รายละเอียดดูตามเอกสารทีแ่ นบมา
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รู ปที่ 4.9 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L)
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รู ปที่ 4.10 เอกสารที่แนบมากับใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L)
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อธิ บายรายละเอียดที่สาคัญในใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L) ตามหมายเลขที่
ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1. ชื่อและที่อยูข่ องบริ ษทั เรื อ (Freight forwarder)
หมายเลข 2. Shipper: ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
หมายเลข 3. Consignee: ชื่อและที่อยูผ่ รู ้ ับ Bill of Lading
หมายเลข 4. Notify party: ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ าเข้า
หมายเลข 5. Vessel & Voyage: ชื่อเรื อและหมายเลขเที่ยวการเดินเรื อ
หมายเลข 6. Sailing date: วันที่เรื อออกเดินทาง
หมายเลข 7. Place of receipt: สถานที่รับสิ นค้าต้นทาง
หมายเลข 8. Port of loading: ท่าเรื อต้นทาง
หมายเลข 9. Port of discharge: ท่าเรื อปลายทาง
หมายเลข 10. Place of delivery: สถานที่ส่งสิ นค้าปลายทาง
หมายเลข 11. Marks & Numbers: สัญลักษณ์และเครื่ องหมายหี บห่อ
หมายเลข 12. Number and kind of packages: จานวนและชนิดของบรรจุภณั ฑ์
หมายเลข 13. Description of goods: รายการสิ นค้า
หมายเลข 14. Gross weight: น้ าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้ารวมกับบรรจุภณั ฑ์
หมายเลข 15. พื้นที่ที่ใช้ในตูค้ อนเทนเนอร์
หมายเลข 16. จานวนหี บห่อทั้งหมด
หมายเลข 17. รายละเอียดเกี่ยวกับค่าขนส่ ง
หมายเลข 18. ลายเซ็นของผูอ้ อก Bill of Lading
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2. Booking Confirmation
Booking Confirmation คือการที่ผสู้ ่ งออก(ผูข้ าย)ทาการติดต่อกับสายเรื อหรื อเอเย่นต์เรื อเพื่อ
จองเรื อในการส่ ง สิ น ค้าไปยัง ต่ า งประเทศของลูก ค้า(ผูซ้ ้ื อ) โดยปกติ ผูส้ ่ ง ออกจะไดรั บ การแจ้ง
รายละเอียดของสายเรื อหรื อเอเย่นต์เรื อจากลูกค้าในกรณี ที่ซ้ื อขายสิ นค้าในแบบ FOB ซึ่ งลูกค้าจะ
เป็ นผูก้ าหนดมาว่า จะใช้บริ การสายเรื อเจ้าไหน เมื่อผูส้ ่ งออกทาการติดต่อจองเรื อแล้วทางสายเรื อก็
จะแจ้งเอกสารยืนยันมา โดยเรี ยกว่า Booking Confirmationหรื อ Booking Form ในเอกสารฉบับนี้
จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อเรื อ , วันที่เรื อออก,วันที่เรื อถึง ท่าปลายทาง,ท่าต้นทาง,ขนาด
ตูค้ อนเทนเนอร์ ,ชื่อสายเรื อ , จานวนตูค้ อนเทนเนอร์ วันลากตู้ , วันโหลดตู้ ,วันปิ ดรับการคืนตู้ เป็ น
ต้น (ดังรู ปภาพที่ 4.11)
ลักษณะของ การบรรจุตคู้ อนเทนเนอร์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่
1.1 FCL (Full Container Load) เป็ นการบรรจุแบบเต็มตูท้ ี่ส่งออกเพียงรายเดียวใน Booking
ส่ วนมากจะจองระวางเรื อกับสายเรื อโดยตรง บางครั้งจะจองผ่านบริ ษทั Forwarder ด้วยเพราะค่า
ระวางอาจถูกกว่า การจองกับ สายเรื อโดยตรง เพราะ บริ ษ ัท Forwarder มีสินค้าที่ไปกับสายเรื อ
ปริ มาณมาก ทา ให้ได้ราคา
1.2 LCL (Less Than Container Load)เป็ นการบรรจุแบบไม่เต็มตู้ สิ นค้าที่บรรจุในลักษณะ
Consolidator คือการแบ่งพื้นที่ภายในตูแ้ ก่ผสู ้ ่ งออกหลายๆรายรวมกัน ในตูเ้ ดียวเพื่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน ในการจองเรื อส่ วนมากจะจองกับบริ ษทั ในเครื อ
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รู ปที่ 4.11 Booking Confirmation ที่ได้จากสายเรื อกรณี บรรจุแบบไม่เต็มตู(้ LCL)
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อธิบายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสาร Booking Confirmation ตามหมายเลขที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1. ชื่อและที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ(Freight forwarder)
หมายเลข 2. ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
หมายเลข 3. ชื่อและที่อยูข่ องผูน้ าเข้า
หมายเลข 4.
ทาง

Estimate time of departure (ETD) : ประมาณการของวันที่ที่เรื อจะออกจากท่าต้น

หมายเลข 5. ท่าเรื อต้นทาง
หมายเลข 6. ท่าเรื อปลายทาง
หมายเลข 7. รู ปแบบการขนส่ ง,ชื่อยาพาหนะ
หมายเลข 8. รายละเอียดของสิ นค้า ,ปริ มาณของสิ นค้า,จานวนกล่องที่บรรจุสินค้า,น้ าหนักของ
สิ นค้า
3. Verified gross mass (VGM) Template
Verified gross mass (VGM) คือเอกสารการยืนยันปริ มาณรวมของน้ าหนักทั้งหมดของสิ นค้า
และสิ่ งของทุกอย่างที่ บรรจุ ในตูค้ อนเทนเนอร์ รวมถึ งน้ าหนักตูค้ อนเทนเนอร์ ด้วย หรื อ เรี ยกอี ก
อย่างว่า การยืนยันน้ าหนักตูส้ ิ นค้า (ดังรู ปภาพที่ 4.12)
สาเหตุที่ทาให้ผสู ้ ่ งออกสิ นค้า และผูจ้ ดั การขนส่ งสิ นค้าต้องหาข้อมูล VGM เพื่อแจ้งให้กบั สาย
เดินเรื อ เนื่ องมาจากที่ผา่ นมามีการแจ้งน้ าหนักที่ไม่ถูกต้องทาให้เกิดการไม่ปลอดภัยแก่การเดินเรื อ
และลูกเรื อ อาจจะส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุทางทะเล ดังนั้นองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จึง
ได้ออกมาตรการรั บรองน้ าหนักตูส้ ิ นค้าภายใต้อนุ สัญญาระหว่างประเทศเกี่ ยวกับความปลอดภัย
ชีวติ ทางทะเล (SOLAS) เพื่อมาบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัย
Verified gross mass (VGM) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ใบรับรองน้ าหนัก เป็ นเอกสารบังคับของทาง
สายเรื อ ที่ตอ้ งแนบไปกับสิ นค้าตอนโหลดสิ นค้า ซึ่ งทางเอเย่นต์ จะต้องรวบรวมน้ าหนักเพื่อไม่ให้
เกิดปั ญหากับทางสายเรื อ ซึ่ งทาให้ทางสายเรื อจึงจาเป็ นต้องออกกฎนี้ ข้ ึนมา เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
โกงน้ าหนักของสิ นค้า
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รู ปที่ 4.12 Verified gross mass (VGM)
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อธิ บายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสาร Verified gross mass (VGM) ตามหมายเลขที่ปรากฏใน
เอกสาร
หมายเลข 1. รายละเอียดของบริ ษทั ที่ให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ(Freight forwarder)
Freight forwarder คือ ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ บริ ษทั ซึ่ งให้บริ การรับสิ นค้า รวม
รวบสิ นค้า ขนส่ งและกระจายสิ นค้าไปยังต่า งประเทศ โดยปกติ แล้ว ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง ระหว่า ง
ประเทศมักจะให้บริ การด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรี ยมเอกสาร และดาเนิ นการขนส่ ง รวมไปถึงการ
จัดเก็บและจัดส่ งสิ นค้าด้วย (ที่มา : http://dekgenius.com/dictionary/logistics/Freight-forwarder211.htm )
หมายเลข 2. เป็ นส่ วนที่แสดงถึงปริ มาณรวมของน้ าหนักทั้งหมดของสิ นค้าและสิ่ งของทุกอย่างที่
บรรจุในตูค้ อนเทนเนอร์
หมายเลข 3. ชื่อและที่อยูข่ องผูช้ งั่ น้ าหนักของสิ นค้าและบรรจุภณั ฑ์
หมายเลข 4. ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่ งออก
4. Truck Delivery List
เป็ นเอกสารที่ แสดงให้เห็ นถึ ง จานวนกล่ องที่ บ รรจุ ใ นรถเพื่ อขนสิ นค้า ไปยัง
ท่าเรื อ เพื่อให้ทราบว่าในรถคันนี้ มีสินค้าบรรทุกอยูเ่ ป็ นจานวนกี่กล่องและเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ว่าสิ นค้าที่บรรทุกอยูใ่ นรถขนสิ นค้า ตรงกันกับใบแสดงรายละเอียดการบรรทุกสิ นค้าหรื อไม่ (ดัง
รู ปภาพที่ 4.13)
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4.

1.
2.

5.

3.

6.

7.
9.

10.

รู ปที่ 4.13 Truck Delivery List
อธิบายรายละเอียดที่สาคัญในเอกสาร Truck Delivery List ตามหมายเลขที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1. ชื่อโรงงานผูส้ ่ งออกสิ นค้า
หมายเลข 2. ชื่อของผูท้ ี่มาติดต่อ (Freight forwarder)
หมายเลข 3. เลขทะเบียนรถ
หมายเลข 4. ชื่อผูร้ ับสิ นค้าปลายทาง (ผูน้ าเข้า)
หมายเลข 5. วันและเวลาที่ทาการบรรทุกสิ นค้าไปยังท่าเรื อ
หมายเลข 6. สถานที่ส่งสิ นค้า
หมายเลข 7. รายละเอียดและปริ มาณกล่องทั้งหมดที่บรรทุกอยูใ่ นรถขนสิ นค้า
หมายเลข 8. ลายเซ็นผูร้ ับผิดชอบของทางโรงงาน
หมายเลข 9. ลายเซ็นผูร้ ับผิดชอบคลังรับและบรรจุสินค้า
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5. ใบผ่านท่า
ใบผ่านท่า หรื อ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า แบบขออนุ ญาตนาสิ นค้าส่ งออกเพื่อเข้าบรรจุที่ ทกท.(ท่า
อากาศยานกรุ งเทพ) ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ตอ้ งให้เจ้าของสิ นค้าที่จะทาการส่ งออกจัดทาขึ้นและแนบไป
พร้ อ มกับ สิ น ค้า เพื่ อ ไปแสดงต่ อ พนัก งานปล่ อ ยสิ น ค้า ที่ แ ผนกโรงพัก สิ น ค้า และ/หรื อแผนก
คลังสิ นค้าต่าง ๆ เมื่อจะนาสิ นค้าหรื อตูส้ ิ นค้าขาเข้าออกจากท่าเรื อกรุ งเทพ(ดังรู ปภาพที่ 4.14)
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รู ปภาพที่ 4.14 ใบผ่านท่า
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4.2 วงจรการหมุนเวียนเอกสารขาออกและเอกสารการขนส่ งของบริษัท
4.2.1 เอกสารการค้าขาออก
เอกสาร Booking

ใบกากับราคาสิ นค้า

Confirmation

Commercial Invoice (CI)

ใบขนสิ นค้าขาออก

ใบแสดงรายการบรรจุหีบ
ห่อ (Packing List)

เอกสาร Verified gross
mass (VGM)

รู ปที่ 4.2.1 วงจรการหมุนเวียนเอกสารการค้าขาออก
4.2.2 เอกสารการขนส่ ง
ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล

ใบแสดงรายการบรรจุหีบ

Bill of Lading (B/L)

ห่อ (Packing List)

หนังสื อรับรอง
แหล่งกาเนิดสิ นค้า
Certificate of Origin (CO)

รู ปที่ 4.2.2 วงจรการหมุนเวียนเอกสารการขนส่ ง
ในการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ บริ ษทั เวลิดน์ ิตติ้ง แอพพาเรล จากัด จะทาการขนส่ งสิ นค้าโดย
ใช้เงื่อนไขการขนส่ งสิ นค้าแบบ FOB – Free On Board ตรงตามหลักของ Incoterms 2010 คือ
หลักการขนส่ งสิ นค้าโดยเงื่อนไข FOB ของทางบริ ษทั กล่าวคือ ราคาสิ นค้าของบริ ษทั จะไม่รวม
ค่าขนส่ ง ภาระจะหมดลงเมื่อส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ทางท่าเรื อของลูกค้า

บทที่ 5
สรุปผลการปฏิบัติงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผูจ้ ดั ทา ได้จดั ทาโครงงานเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนสาหรับการส่ งสิ นค้าออกของ
บริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด ทาให้เกิ ดความเข้าใจมากขึ้ นในขั้นตอนการส่ งสิ นค้าออกของ
บริ ษทั และทาให้ทราบถึงรายละเอียดสาคัญที่อยูภ่ ายในเอกสารสาหรับการส่ งออกสิ นค้า ซึ่ งจะประกอบ
ไปด้วย 1.Purchase order (PO) 2.Packing list 3.Invoice 4.ใบขนสิ นค้าขาออก และเอกสารการส่ งออก
อื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งภายในเอกสารล้วนแต่เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากไม่ทาการศึกษาให้เกิ ดความ
เข้าใจ อาจจะทาให้เกิดความผิดพลาด และส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานได้ ผูจ้ ดั ทาจึงได้อธิ บายถึงขั้นตอน
และรายละเอียดที่สาคัญสาหรั บการส่ งออกสิ นค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ภายในบริ ษทั และต่อ
ตัวนักศึกษาในการปฏิบตั ิงานครั้งต่อๆไป
จากการที่ได้ทาโครงงาน เรื่ อง การจัดการกับคาสั่งซื้ อและเอกสารการขนส่ งทางเรื อ บริ ษทั
เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด นั้นทาให้ทราบถึ งกระบวนการส่ งออกของบริ ษทั มากขึ้ นไม่ว่าจะเป็ น
รู ปแบบการทางาน ตั้งแต่การรับคาสั่งซื้ อของลูกค้า การเตรี ยมเอกสารการส่ งออก ตลอดจนการการทา
หี บห่อ (Packing)และการส่ งออกสิ นค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่จาเป็ นต้องใช้ในการ
ส่ งออก ซึ่ งขั้นตอนในการดาเนินงาน มีการดาเนินงานกันอย่างเป็ นระบบ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่
เกี่ยวข้องขั้นตอนในการดาเนินงานค่อนข้างซับซ้อน แต่สามารถสรุ ปขั้นตอนต่างได้ดงั นี้
1. รับใบสัง่ ซื้ อ (Purchase Order) จากลูกค้า
2. ทาใบเสนอราคา Performa Invoice (PI)
3. ใบกากับราคาสิ นค้า Commercial Invoice (CI)
4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
5. ส่ งเอกสารทั้งหมดให้บริ ษทั Shipping เพื่อทาการจองเรื อและทาใบขนสิ นค้าขาออก
6. ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสิ นค้าขาออก
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7. เมื่อถูกต้องให้แจ้งทางบริ ษทั Shipping เพื่อดาเนินพิธีการศุลกากรต่อไป
8. เมื่อถึงกาหนดการส่ งออกจัดเตรี ยมเอกสารการส่ งออกเพิ่มเติมที่ตอ้ งแนบไปพร้อมกับสิ นค้า
เพื่อไปยังลานโหลดสิ นค้า ได้แก่ Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass
(VGM) ,Truck Delivery List และใบผ่านท่า
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. เนื่องจากในเอกสารการส่ งออก ส่ วนมากจะเป็ นภาษาอังกฤษจึงทาให้มีคาศัพท์ต่างๆ
มากมาย ซึ่ งในบางครั้งยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ในเอกสารการส่ งออก
2. เอกสารบางอย่างของบริ ษทั เป็ นความลับจึงไม่สามารถนามาเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ได้
3. การจัดทาเอกสารการส่ งออกต่างๆลงในแบบฟอร์ มของบริ ษทั ข้อมูลบางอย่างมี
ความซับซ้อน จึงอาจทาให้เกิดความสับสนและใส่ ขอ้ มูลผิดพลาดได้
5.1.3 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไข
1. ควรศึกษาและทาความเข้าใจคาศัพท์เกี่ยวกับเอกสารการส่ งออกเพิ่มเติมมากขึ้น
2. ควรศึกษาการทาเอกสารการส่ งออกจากผูท้ ีมีประสบการณ์ให้ละเอียดก่อนจัดทา
เอกสารการส่ งออก เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิ บตั ิง านในตาแหน่ งผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย ได้ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ ขั้นตอน และ
เอกสารการส่ งออกสิ นค้าของบริ ษทั เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จากัด ซึ่ งการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ มีขอ้ ดี
หลายประการ ดังนี้
1. ทาให้ได้เรี ยนรู้การทางานจริ ง ที่นอกเหนือไปจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
2. ทาให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรี ยนมามากยิง่ ขึ้น
3.ได้ รั บ ประสบการณ์ ก ารท างานต่ า งๆมากมายที่ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน และประกอบอาชีพในอนาคตได้
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4. ส่ งผลให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมายมากยิ่งขึ้น เกิดการเรี ยนรู ้และการ
ปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนในรายวิชามี่เกี่ยวกับการออก
ปฏิบตั ิงาน และทาให้เข้าใจเอกสารขาออกมากยิง่ ขึ้น
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดในเอกสารสาหรับการส่ งออกทาให้เกิ ด
ความล่าช้าในการทางาน
2. ในช่วงแรกๆของการทางานยังมีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ ง ทาให้ทางานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ไม่เต็มที่
3. ยังขาดความรู ้ในเรื่ องของคาศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออก
4. ขาดความเข้าใจในการดาเนินการด้านเอกสารเพื่อการส่ งออก
5. ขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากในการมาปฏิบตั ิงานจะใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการทางานเป็ นส่ วนใหญ่
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ข้อเสนอแนะของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ควรทาการศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ทางาน
- ควรศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกเพิ่มเติมเพื่อทาให้เกิดความชานาญใน
การทางาน
- ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทาเอกสารการส่ งออกให้ละเอียดเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการทาเอกสาร
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5.2.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษารุ่ นต่อไป
- ควรทาการศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกก่อนที่จะมาปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา เพื่อทาให้เกิดความรวดเร็ วและลดความผิดพลาดในการทางาน
- ควรศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
5.2.3.3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อบริ ษทั ที่มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- พนักงานที่ปรึ กษาควรให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานด้านเอกสารการส่ งออกและขั้นตอน
การส่ งออกสิ นค้า หรื อมีคู่มือสาหรับพนักงานใหม่เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการทางาน
- การสื่ อสารกัน ระหว่างฝ่ ายขายกับบริ ษทั shipping ควรมีการย้าถึงรายละเอียดและ
ข้อมูลการทาเอกสารการส่ งออกให้ชดั เจนเพื่อให้มีการเข้าใจที่ตรงกันเพื่อลดความผิดพลาดในการใส่
ข้อมูลผิดลงในเอกสาร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. รู ประหว่างการปฏิบตั ิงาน

รู ปภาพขณะลงรายละเอียดข้างกล่อง (Shipping mark)

รู ปภาพขณะบรรจุสินค้าลงกล่อง

รู ปภาพขณะชัง่ น้ าหนักของสิ นค้ารวมกับบรรจุภณั ฑ์เพื่อนาข้อมูลไปใส่ ในใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ
(Packing List)

รู ปภาพขณะตรวจเช็ครายละเอียดข้างกล่องกับใบแสดงรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ว่าข้อมูล
ตรงกันหรื อไม่ ก่อนทาการส่ งออกสิ นค้า

รู ปภาพขณะพนักงานที่ปรึ กษากาลังสอนงาน

รู ปภาพขณะตรวจเช็คใบสัง่ ซื้ อ (Purchase Order) และทาใบเสนอราคา Proforma Invoice (PI)
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