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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัธุรกิจน าเขา้ส่งออกนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งออก
ก็เป็นวิธีหลกัของการน ารายไดเ้ขา้ประเทศ รวมไปถึงการคา้หรือการลงทุนในตลาดต่างประเทศถือว่า
เป็นแหล่งเงินท่ีส าคญัท่ีจะน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ  ซ่ึงนบัวา่ เป็นธุรกิจอีกแขนงหน่ึงท่ีมีความส าคญั ต่อ
ผูป้ระกอบการเองและต่อประเทศชาติ    เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถน า เงินตราต่างประเทศเขา้มาสู่
ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมาก  และรายไดเ้หล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกน า มาใชพ้ฒันาและแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

เน่ืองจากการท่ีได้มาฝึกงานท่ี บริษทั เวิลด์นิตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีการผลิตและ
ส่งออกเส้ือผา้ส าเร็จรูปทั้งในและต่างประเทศมากมาย ไม่วา่จะเป็น ประเทศ สเปน,สหรัฐอเมริกา,อิตาลี,
ฝร่ังเศส,เบลเยี่ยม,ญ่ีปุ่น,เยอรมนั และเวียดนามเป็นตน้ ซ่ึงจากการท่ีได้มาฝึกงานได้ปฏิบติังานใน
ต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายขาย ไดมี้หนา้ท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัเอกสารดา้นการส่งออกสินคา้ซ่ึงเอกสารดา้นการ
ส่งออกทางเรือนั้นมีหลายรูปแบบท่ีตอ้งใช้ประกอบในการส่งออกสินคา้ ทางบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญักบัเอกสารเหล่าน้ี เพราะเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การน าเข้า-ส่งออก ซ่ึงในโครงงานเร่ืองน้ี จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการท าเอกสารส่งออก และ
รายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสารส าหรับการส่งออก ผูจ้ดัท าจึงจดัท าโครงงานเร่ือง “การจดัการค าสั่งซ้ือ
และเอกสารการขนส่งทางเรือ” สาเหตุท่ีจะท าโครงงานเร่ืองน้ี ก็เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดต่างๆ
และขั้นตอนท่ีส าคญัในการท าเอกสารส าหรับส่งออกสินคา้ และเพื่อเป็นการอธิบายให้มีความเขา้ใจใน
เอกสารมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน                                                                                                                                 
1.2.1  เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารส าหรับการส่งออกสินคา้                                                      
1.2.2  เพื่อศึกษารายละเอียดและขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นเอกสารการส่งออก                                                          
1.2.3  เพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นเอกสาร                                                           
1.2.4  เพื่อเนน้และใหค้วามส าคญัต่อการจดัท าเอกสารการคา้และการขนส่ง 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน  
1.3.1  ขอบเขตของระยะเวลาในการปฏิบติังาน                                                                                                                                                                        
-  ตั้งแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม  2561  ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2561                                                                        
1.3.2  ขอบเขตของสถานท่ี/แผนกท่ีปฏิบติังาน                                                                                                                                                                             
-  บริษทั เวลิด์นิตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั / แผนกผูช่้วยจดัท าเอกสารดา้นการส่งออก                              
1.3.3  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกสินคา้ทางเรือ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
       1.4.1  ช่วยท าใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารส าหรับการส่งออกสินคา้มากยิง่ข้ึน 
       1.4.2  เป็นการอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนท่ีส าคญัในเอกสารใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
       1.4.3  ลดความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีในการท าเอกสารส าหรับการส่งออก 
       1.4.4  ช่วยท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัต่อการจดัท าเอกสารการคา้และการขนส่ง 
 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เอกสารท่ีใช้ศึกษาประกอบการท ารายงานนั้นเป็นเอกสารท่ีน า มาจาก บริษทั เวิลด์นิตต้ิง    
แอพพาเรล จากดั ซ่ึงในบางฉบบั ท่ีใช้ประกอบการการท างานมีส่วนท่ีเป็นเอกสารท่ีใช้จริงในการ
ด าเนินงานและมีการสอบถามขอ้มูลบางส่วนจากพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภาพของเอกสารจะแสดงใน
เน้ือหาในส่วนของ บทท่ี4 เป็นล าดบัถดัไป 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการกบัค าสั่งซ้ือและเอกสารการขนส่งทางเรือ โดยจะมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 การส่งออก (export)  
หมายถึง การจดัส่งสินคา้และบริการจากตนทางสู่ปลายทางในทางบกทางน ้ าหรือทางอากาศ 

โดยผูส่้งสินคา้หรือบริการออกเรียกว่า "ผูส่้งออก" ส่วนในทางการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออก
หมายถึง การขายสินคา้และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน (ตลาดสากล)ในการส่งออกและน าเขา้ซ่ึง
สินคา้จะตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยคือกรมศุลกากร แมว้่าจะเป็นการน าเขา้หรือส่งออกผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบักรรมศุลกากรดว้ยและท่ีส าคญัตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย
การน าเขา้และส่งออกของประเทศนั้นๆ 

Incoterms ท่ีมา : http://www.wice.co.th/incoterms  
2.2 Incoterms 2010 (International Commercial Terms)  
เป็นขอ้ก าหนดในการส่งมอบสินคา้ หรือเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ โดยก าหนดเป็นมาตรฐาน

ความหมายการคา้ท่ีใช้ตกลงในการท าสัญญาซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายท่ีเป็นสากล ไดรั้บการดูแล
และคุม้ครองโดยสภาหอการคา้นานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซ่ึงยึดติดกบั
การค้าสหประชาชาติหลัก เพื่อให้คู่ค้าทั้ งผูซ้ื้อ และผูข้ายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายและความเส่ียงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมมีความเขา้ใจ
ตรงกนั โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซ่ึงก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 EXW – Ex Works (… the named place) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดเ้ตรียมสินคา้ไวพ้ร้อม
ส าหรับส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูข้ายเอง โดยผูซ้ื้อจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการ
ขนส่งสินคา้ ไปยงัคลงัสินคา้ของผูซ้ื้อเอง

http://www.wice.co.th/incoterms
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 FCA  – Free Carrier (… the named point of departure) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ให้กบั
ผูรั้บขนส่งท่ีระบุโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูรั้บขนส่ง ท่ีผูข้ายตอ้งท าพิธีการส่งออกรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งสินคา้ และความเส่ียงภยัระหวา่งการขนส่งจากสถานท่ีของผูข้าย จนกระทัง่ถึงสถานท่ีของ
ผูรั้บขนส่ง ส่วนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการขนสินคา้และความเส่ียงภยัต่าง ๆ ไปยงัจุดหมายปลายทางเป็น
ของผูซ้ื้อ 

 FAS  – Free Alongside Ship (… the named port of origin) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดน้ าสินคา้ไปยงักาบ
เรือ ณ ท่าเรือตน้ทางท่ีระบุไว ้ส่วนค่าใช้จ่ายในการน าของข้ึนเรือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้ ความ
เส่ียงภยัในการน าของข้ึนเรือ และระหวา่งการขนส่งเป็นภาระของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีสินคา้ถูกส่งมอบไปยงั
กาบเรือ และผูซ้ื้อตอ้งรับผดิชอบการท าพิธีการส่งออกดว้ย 

 FOB – Free On Board (… the named port of origin) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้ม
กาบเรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ณ ท่าเรือตน้ทางท่ีระบุไว ้ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบการท าพิธีการส่งออกดว้ย 
ส่วนค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้เป็นภาระ
ของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวางเรือไปแลว้ 

 CFR – Cost and Freight (… the named port of destination) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้มกาบเรือข้ึน
ไปบนเรือสินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ ส่วน
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้เป็นภาระของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวาง
เรือไปแลว้ 
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 CIF – Cost, Insurance & Freight (… the named port of destination) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้มกาบเรือข้ึน
ไปบนเรือสินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกนัภยั
ขนส่งสินคา้ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้จนถึงมือผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

 CPT – Carriage Paid To (… the named place of destination) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ให้ผูรั้บขนส่งท่ี
ระบุโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูรั้บขนส่งสินคา้ท่ีเมืองท่าตน้ทาง ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการ ท าพิธีการ
ส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยั ในการขนส่งเป็นภาระ
ของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีสินคา้ถูกส่งมอบใหแ้ก่ผูรั้บขนส่งสินคา้ท่ีเมืองท่าตน้ทาง 

 CIP – Carriage and Insurance Paid To (… the named place of destination) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ ให้ผูรั้บขนส่งท่ี
ระบุโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูรั้บขนส่งสินคา้ท่ีเมืองท่าตน้ทาง ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการท าพิธีการ
ส่งออก จ่ายค่าระวาง ขนส่งสินคา้ และค่าประกนัภยัขนส่งสินคา้ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัในการ
ขนส่งสินคา้จนถึงมือผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 

 DAT – Delivered At Terminal (…Delivered At Terminal)  

เป็นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ เทอม DAT สามารถใช้กบัการ
ขนส่งแบบใดก็ไดร้วมทั้งใชไ้ดก้บัการขนส่งท่ีตอ้งใชท้ั้งสองโหมด ส าหรับการส่งมอบสินคา้นั้น ถือวา่
ผูข้ายได้ส่งมอบสินคา้ เม่ือมีการขนถ่ายสินคา้ลงจากยานพาหนะท่ีบรรทุก ไปไวย้งัท่ีท่ีผูซ้ื้อจดัไว ้ณ 
อาคารขนถ่ายสินคา้ ในท่าเรือหรือปลายทางตามท่ีระบุไว ้

 DAP – Delivered At Place (… Delivered At Place)  

เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) 
และ DDU (Delivered Duty Unpaid) ซ่ึงทางหอการคา้นานาชาติเห็นวา่ เทอมเดิมทั้งส่ีเทอมดงักล่าว
ค่อนขา้งคลา้ยกนัมากแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย จึงยุบรวมกนัเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งข้ึน และตาม
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูข้ายตามเทอม DAP จะตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเวน้ค่าภาษีและพิธีการ
น าเขา้ และตอ้งรับความเส่ียงภยัจนสินคา้ถึงจุดหมายปลายทาง 
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 DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door) (… the named point of destination) 

เง่ือนไข การส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบ สินคา้เม่ือ ผูข้ายไดจ้ดัให้สินคา้ พร้อมส่งมอบ ณ 
สถานท่ีปลายทางของผูซ้ื้อซ่ึงผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบ การท าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ ค่า
ประกนัภยัขน ส่งสินคา้ และเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการน าของลงจากเรือ
และค่าขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีผู ้ซ้ือระบุไว ้จนกระทัง่สินคา้พร้อม ส่งมอบ ณ สถานท่ีปลายทาง 
ผูข้ายตอ้งเป็นผูด้  าเนินพิธีการน าเขา้สินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อและเป็นผูจ่้ายค่า ภาษีน าเขา้แทน ผูซ้ื้อดว้ย 

2.3 ความส าคัญของ ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) , Invoice และใบตราส่ง
สินค้าทางทะเล (Bill of  Lading) 

  2.3.1 ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)    คือเอกสารท่ีออกหรือจดัเตรียม
โดย ผูส่้งออกหรือผูข้าย เพื่อมอบให้แก่ผูซ้ื้อหรือผูน้ าเขา้วตัถุประสงค์ในการใชน้ั้น ก็เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี
ศุลกากรสามารถซุ่มตรวจสินคา้ได้สะดวกมากข้ึน และท าให้ผูน้ าเขา้สามารถทราบรายละเอียดของ
สินคา้ในการส่งออกทั้งหมด เพื่อสามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการขนถ่ายสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
มีลกัษณะคลา้ยๆกบั Invoice แต่มีขอ้มูลเพิ่มเติมมากกวา่  
                           2.3.2 Invoice ใบก ากบัสินคา้ เป็นเอกสารท่ีจดัเตรียมหรือออกโดยผูส่้งออกหรือผูข้าย
สินคา้ เพื่อมอบให้กบัผูน้ าเขา้หรือผูซ้ื้อ เพื่อใช้ในการแสดงแก่กรมศุลกากรของประเทศผูซ้ื้อในการ
ค านวณภาษี และใชใ้นการบนัทึกบญัชีนัน่เอง อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่กรมศุลกากรจะถือเอาราคาซ้ือขาย
จริงใน Invoice ในการค านวณภาษี แต่หากราคาท่ีส าแดงไม่เป็นท่ียอมรับของกรมศุลกากร ก็ตอ้งยึดถือ
เอาราคาซ้ือขายตามขอ้ตกลง GATT ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมสนธิสัญญาดงักล่าวในการตีราคาสินคา้
ดงักล่าวดว้ย โดยใบก ากบัสินคา้ตอ้งสาระส าคญัดงัน้ี 
                         2.3.3 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill of  Lading) มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในทางการคา้
ระหวา่งประเทศ เพราะเป็นเอกสารในการรับสินคา้และแลกเปล่ียนสินคา้ การออกใบตราส่งสินคา้ทาง
ทะเลนั้น เป็นหลกัฐานสัญญาของบริษทัเรือท่ีจะขนส่งสินคา้ทางเรือของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือ
ปลาย ถา้หากไม่มีใบตราส่งสินคา้ ทางผูน้ าเขา้จะไม่สามารถรับสินคา้ท่ีท่าเรือไดแ้ละสามารถน าไปสู่
ปัญหาท่ีร้ายแรงได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

   บริษทั เวลิดนิ์ตต้ิง   แอพพาเรล  จ  ากดั (WORLD KNITTING APPAREL CO.,LTD.) 

    314-314/1  ซอย ว.ป.อ.11  หมู่4   ถ.เศรษฐกิจ   ต.ท่าไม ้  อ.กระทุ่มแบน   จ.สมุทรสาคร    74110 

   โทรศพัท ์: 02-4291956 , 034-471963   

    แฟกซ์ : 034-472 -730 

    เวบ็ไซต ์: http://www.world-knitting.com 

    เวลาท าการ: จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของสถานประกอบการ
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

  บริษทั เวิลด์นิตต้ิง แอพพาเรล  จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้ส่งออก เส้ือผา้
แฟชัน่ ชุดเส้ือผา้เด็ก ชุดผูใ้หญ่ทนัสมยัสวยงาม กระจายส่งออกไปยงัทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย และ
ไดรั้บความไวว้าง ใจจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพด้วยดีตลอดมา เน่ืองจากบริษทัมีโรงงานผลิตผา้เองจึงมี
ความมัน่ใจไดว้า่ผา้แต่ละช้ินท่ีน ามาตดัเป็นชุดส าเร็จลว้นผา่นการควบคุมคุณภาพทั้งส้ิน 

 

รูปท่ี 3.2.1 ลกัษณะการประกอบการ 
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รูปท่ี 3.2.2 ตวัอยา่งของสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและส่งออก 
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รูปท่ี 3.2.3  ตวัอยา่งของสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและส่งออก 

ตวัอยา่งกลุ่มลูกคา้ 

 

รูปท่ี 3.2.4  ตวัอยา่งกลุ่มลูกคา้ 
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 -  ต าแหน่งงาน :  ผูช่้วยแผนกการตลาด , ผูช่้วยแผนกจดัซ้ือ 

 -  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย : ผูช่้วยจดัท าเอกสารการส่งออก ไดแ้ก่ 

-  ออกเอกสารส่งออก เช่น Proforma Invoice ,Packing list,Invoice 

-  ตรวจสอบความถูกตอ้งในเอกสาร  P.O. (Purchase Order) ทั้งในและต่างประเทศ 

-  ตรวจสอบความถูกตอ้งในเอกสาร Packing list , Invoice และใบขนสินคา้ขาออก 

-  ชัง่น ้าหนกัของสินคา้ ทั้ง gross weight และ net weight  

-  บรรจุสินคา้ลงกล่องเพื่อส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศ 

-  จดัเตรียมเอกสารการส่งออกท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัสินคา้เพื่อไปยงัลานโหลดสินคา้ 
ไดแ้ก่   Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass (VGM), 
Truck Delivery List และใบผา่นท่า 
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              - วงจรการหมุนเวยีนของลกัษณะงานท่ีท า 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

รูปท่ี 3.4 วงจรการหมุนเวยีนของลกัษณะงานท่ีท า 

3.5 ช่ือและต าแน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ  ราตรี  รอนยทุธ                  ต าแหน่ง      หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

คุณ แสงอรุณ  กนกเพช็ร            ต  าแหน่ง     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย, MERCHANDISER 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 –วนัท่ี 31  สิงหาคม พ.ศ.2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1  รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลโครงงาน 
              ก าหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนอท่ีปรึกษาโครงงาน  จากนั้นท าการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจ ไดแ้ก่ ขั้นตอนและวิธีการท าเอกสารการส่งสินคา้ออก โดยการสังเกต
การท างานของเจา้หนา้ท่ีในการท าเอกสารการส่งออก เช่น Proforma Invoice, Commercial Invoice, 

พนกังานท่ีปรึกษารับใบสั่งซ้ือ 

(Purchase Order) จากลูกคา้ 

พนกังานท่ีปรึกษา

มอบหมายงานดงัต่อไปน้ี 

ใหต้รวจสอบใบสั่งซ้ือ 

(Purchase Order) 

ท าใบเสนอราคา  

Proforma Invoice (PI) 

ท าใบก ากบัราคาสินคา้ 

Commercial Invoice 

(CI) 

ท าใบแสดงรายการบรรจุ

หีบห่อ (Packing List) 

เม่ือท าเสร็จแลว้ส่งใหพ้นกังาน

ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 

เม่ือถูกตอ้งพนกังานท่ีปรึกษาส่งเอกสารทั้งหมดให้

บริษทั Shipping เพื่อจดัท าใบขนสินคา้ขาออก,ท า

การจองเรือ และด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 
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Packing list และเอกสารท่ีใชใ้นการประกอบการส่งสินคา้ออกอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชว้ิธีการรวบรวม
ขอ้มูลจากหนงัสือ , เอกสารแหล่งขอมูลทางอินเตอร์เน็ตและจากผูมี้ความรู้เก่ียวกบัเอกสารทั้งภายใน
และนอกบริษทั  เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลไวจ้ดัท าเน้ือหาโครงงาน 

3.7.2  วเิคราะห์ข้อมูล 

              ท าการวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นของบริษทั เพื่อแกไ้ขในส่วนท่ี
ยงัผิดพลาด  เพื่อให้ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีได้มามีความถูกตอ้งไม่มีขอ้ผิดพลาดและเพื่อตรวจสอบว่า
ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท ารายงานหรือไม่ 

 3.7.3  ก าหนดหัวข้อรายงาน 

               ท าการก าหนดหวัขอ้รายงานและจดัเรียงล าดบัเน้ือหาและขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนการเพื่อง่าย
ต่อการจดัท ารูปเล่ม และเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายมากยิง่ข้ึน 

 3.7.4  จัดท ารายงาน 

              น าเอกสารท่ีได้มาจากการปฏิบติังานจริงมาจดัเรียงและอธิบายรายละเอียดของ เอกสารท่ีได้
เรียนรู้มาจากการปฏิบติังาน โดยท าการอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารการส่งออก 
เพื่อเป็นการลดขอ้ผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีในการท าเอกสารการส่งออก 

 3.7.5  ประเมินและสรุปผล 

              ท าการทดสอบโดยการใหเ้จา้หนา้ท่ีไดล้องศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิการส่งออก
ในโครงงานเล่มน้ี และท าการสรุปใหเ้ห็นถึงประโยชน์จากการจดัท าโครงงานวา่มีมากเพียงใด 

 3.7.6  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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3.7.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1.รวบรวมความตอ้งการและ
ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

    

2.  วเิคราะห์ขอ้มูล     
3. ก าหนดหวัขอ้รายงาน     
4. จดัท ารายงาน     
5. ประเมินและสรุปผล     
6. รายงานฉบบัสมบูรณ์     

ตารางท่ี 3.7  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.8 อุปกรณ์และโครงมือทีใ่ช้ 

              3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 

                     -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                     -  CPU : Intel Pentium 4 3.00 GHz 

Ram : 1 GB 

VGA : On Board 

                     -  เคร่ือง Printer , เคร่ืองสแกน 

                     -  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3.8.2  ซอฟต์แวร์ 

       -  Microsoft Word 

       -  Microsoft Excel 
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บทที4่ 

                                             ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 ขั้นตอนและรายละเอยีดทีส่ าคัญเกีย่วกบัเอกสารการส่งออกสินค้า 

บริษทั เวลิดนิ์ตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั  มีขั้นตอนและเอกสารส าหรับส่งออกสินคา้ ดงัน้ี 

 4.1.1  หลงัจากลูกคา้ยนืยนัค าสั่งซ้ือลูกคา้จะส่งใบสั่งซ้ือ (Purchase Order)  เขา้มาให้ ซ่ึงใน
ใบสั่งซ้ือ(Purchase Order)  จะระบุจ านวนตวั ราคา และวนัส่งสินคา้ โดยทางแผนกฝ่ายขายจะตอ้ง
เช็คจ านวน วา่ตรงตามท่ีลูกคา้เคยจองในระบบก่อนหนา้น้ีหรือเปล่า  โดยจะท าการเช็ครายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  1. ประเภทของสินคา้ 

                           2. รายละเอียดท่ีส าคญัของสินคา้ท่ีไดน้ าไปสู่การออกค าสั่งซ้ือสินคา้ เช่น ชนิดผา้
ของสินคา้ , สี, จ านวน , ขนาดไซส์ , ราคา 

 -  ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order : PO) เป็นใบเอกสารท่ีท าข้ึนเพื่อใชส้ าหรับสั่งซ้ือสินคา้ไปยงั
บริษทั เพื่อให้บริษทัออกใบยืนยนัการสั่งซ้ือมาให้ แลว้เม่ือท าการยืนยนั บริษทัก็จะออกใบแจง้หน้ี
พร้อมส่งสินคา้ไปใหลู้กคา้ (ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.2 และ 4.3)   

  -  ซ่ึงใบสั่งซ้ือท่ีไดย้กตวัอยา่ง ใน 1 ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order: PO) อาจมีสินคา้หลายชนิด
ปรากฏอยูแ่ลว้แต่ลูกคา้จะจดักลุ่มสินคา้มาให้อยา่งไร ซ่ึงส่วนมากถา้สินคา้มีความคลา้ยกนัก็จะจดั
ใหอ้ยูใ่น ใบสั่งซ้ือ(Purchase Order : PO) เดียวกนั 

             -  ขอ้มูลในใบสั่งซ้ือ มีความส าคญัมากก่อนการเปิดใบเสนอราคา (Performa Invoice: PI) 
ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียดเพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด 

 4.1.2  เม่ือเช็ครายละเอียดในใบสั่งซ้ือเสร็จเรียบร้อยแลว้จากนั้น ท าการเปิดใบเสนอราคา 
(Proforma Invoice : PI) ตามขอ้มูลท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ไวก่้อนหน้าน้ี โดยใชย้อด การสั่งซ้ือ ใน
ใบสั่งซ้ือและสั่งผลิตสินคา้ตามจ านวนท่ีลูกคา้สั่ง และท าการจดัส่ง (Proforma Invoice : PI)เพื่อเป็น
การยนืยนัการสั่งซ้ือและราคาใหแ้ก่ลูกคา้ 

            -  Proforma Invoice (PI) คือ เอกสารท่ีใชใ้นการเสนอราคา และเง่ือนไขการจ่ายเงิน โดย
ผูผ้ลิตจะจดัท า Proforma Invoice ข้ึน เพื่อส่งให้กบั ทางลูกคา้หรือผูซ้ื้อเม่ือลูกคา้ยอมรับในขอ้เสนอ
ราคา และเง่ือนไขต่างๆ ก็จะท า การเปิด Credit สั่งซ้ือสินค้าโดยอ้าง เลขท่ีและวนัท่ีของ
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Proforma  Invoice นั้นๆ ดงันั้น Proforma Invoice จึงใชไ้ดท้ั้งเป็นการเสนอขายและขอ้ตกลงแทน
สัญญาซ้ือขายไปในตวั(ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.4) 

              4.1.3 จดัท าใบก ากบัราคาสินคา้ (Commercial Invoice : CI) เพื่อแสดงรายละเอียดของ
สินคา้ 

 -  Invoice คือ บญัชีราคาสินคา้หรือใบก ากบัราคาสินคา้ เป็นเอกสารท่ีผูส่้งสินคา้(Exporter) 
จดัข้ึน เพื่อแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่น รายการจ านวนสินคา้, น ้ าหนกั ราคาต่อหน่วย ราคา
รวม ประเภทของราคา ท่ีจะท าการซ้ือขายกนั เคร่ืองหมายหีบห่อ ช่ือเรือท่ีท าการขนส่งช่ือผูซ้ื้อ เป็น
ตน้ แต่ละบริษทัผูข้ายสินคา้ (Exporter) จะมี รูปแบบในการออก Invoice ของตนเอง และส่งไป
พร้อมกบัสินคา้ พร้อมทั้งส่งมอบให้ผูซ้ื้อ (Importer) เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบสินคา้ ซ่ึง 
Invoice จะมีหลายประเภทข้ึนอยู่กับว่าทางบริษัทจะใช้แบบใด โดยทาง บริษทัเวลิด์นิตต้ิง           
แอพพาเรล จ ากดั จะใช้เอกสารท่ีเรียกว่า (Commercial Invoice : CI) เพื่อแสดงรายละเอียดของ
สินคา้และใชเ้ป็นเอกสารประกอบการส่งออก 

 -  Commercial Invoice (CI) คือ เอกสารท่ีผูส่้งสินคา้ (Exporter) จดัท าข้ึนเพื่อแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่น รายการจ านวนสินคา้ น ้ าหนกั ราคาต่อหน่วย ราคารวม ประเภทของ
ราคาท่ีจะท าการซ้ือขายกนั โดยจะออกใหช่้วงท่ีจะท าการส่งสินคา้แลว้เพราะปลายทางตอ้งเอาไปใช้
ตรวจสอบสินคา้(ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.5) 

              4.1.4  จดัท าใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เพื่อแสดงรายละเอียดการบรรจุ
หีบห่อ 

 -  ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List )คือเอกสารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงแสดงให้
ทราบถึงการบรรจุสินคา้ลงไปในบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ในการขนส่งระหวา่งประเทศ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบสินคา้ทั้งตน้ทางและปลายทางส าหรับสินคา้ปกติเจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะใชว้ิธีการสุ่มตรวจ
ตามอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยจะไม่ท าการตรวจสินคา้ทั้งหมดดว้ยการเปิดหีบห่อ ซ่ึงอาจท าให้
บรรจุภณัฑแ์ละสินคา้เกิดการเสียหายหรือสูญหายได ้ (ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.6)   

 4.1.5  น าใบก ากบัราคาสินคา้ (Commercial Invoice :CI) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ 
(Packing List)  ส่งให้บริษทั Shipping เพื่อบริษทั Shipping ท าการจองเรือและจดัท าใบขนสินคา้ขา
ออกเพื่อไวส้ าหรับอา้งอิงเม่ือมีการส่งสินคา้ออก 

              4.1.6  เม่ือทางบริษทัไดใ้บขนสินคา้ขาออกมาจากบริษทั Shipping แลว้จากนั้นตอ้งท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดท่ีอยูใ่นใบขนสินคา้ขาออก ว่าถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลในใบก ากบัราคาสินคา้ 
Commercial Invoice (CI) และใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิด
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ความผดิพลาดตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลให้ละเอียดเม่ือเอกสารมีความถูกตอ้งแลว้ ฝ่ายขาย จะท า
การยนืยนั Draft ใบขนสินคา้ขาออก ส่งกลบัใหท้างฝ่ายShipping อีกคร้ัง(ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.8) 

             4.1.7   เม่ือถึงก าหนดส่งออกสินคา้ จดัเตรียมเอกสารการส่งออกท่ีเก่ียวขอ้งและแนบ
เอกสารไปพร้อมกบัสินคา้เพื่อไปยงัลานโหลดสินคา้  ได้แก่ Invoice, Packing list, Booking 
Confirmation, Verified gross mass (VGM) ,Truck Delivery List และใบผา่นท่า ถือเป็นการส้ินสุด
การด าเนินงาน  ฝ่ายขาย  บริษทัเวลิดนิ์ตต้ิง   แอพพาเรล  จ  ากดั หลงัจากนั้นจะเป็นหนา้ท่ีของบริษทั 
Shipping ในการด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 4.1 
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บริษัทเวิลด์นติติง้   แอพพาเรล  จ ากดั  (ฝ่ายขายตา่งประเทศ) 

ลกูค้าตา่งประเทศยืนยนัค าสัง่ซือ้และสง่ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order)  เข้ามาให้

ฝ่ายขายตา่งประเทศ 

ฝ่ายขายตา่งประเทศจดัท าเอกสาร ใบเสนอราคา (Proforma Invoice : PI)สง่ให้กบัลกูค้า

ตา่งประเทศเพือ่ยืนยนัการสัง่ซือ้และราคา 

จดัท า Commercial Invoice, Packing List, 

สง่เอกสารทัง้หมดให้บริษัท Shipping เพื่อท าการจอง

เรือและจดัท าใบขนสนิค้าขาออก 

ตรวจสอบความถกูต้องของใบขนสนิค้าขาออก 

เมื่อถกูต้องให้แจ้งทางบริษัท Shipping 

เพื่อด าเนินพิธีการศลุกากรตอ่ไป 

เมื่อถงึก าหนดการสง่ออกจดัเตรียมเอกสารการสง่ออกเพิม่เติมทีต้่องแนบไปพร้อมกบัสนิค้าเพื่อไปยงั

ลานโหลดสนิค้า ได้แก่   Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass 

(VGM) ,Truck Delivery List และใบผา่นทา่ 

การสง่ออกเสร็จสิน้สมบรูณ์และได้รับช าระคา่สนิค้าเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเงินตอ่ไป 

รูปท่ี 4.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการส่งออกสินคา้ 
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ตวัอยา่งและรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสารการส่งออก 

1.  ใบส่ังซ้ือสินค้า (Purchase Order :PO) 

รูปท่ี4.2 ตวัอยา่งเอกสารการส่งสินคา้ออก ใบสั่งซ้ือ (Purchase order :PO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

6. 

7. 

1. 
2. 3. 4. 

5. 

8. 

รูปท่ี4.3 ตวัอยา่งเอกสารการส่งสินคา้ออก ใบสั่งซ้ือ (Purchase order :PO) 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสารใบสั่งซ้ือ Purchase order (PO)  ตามหมายเลขท่ีปรากฏใน
เอกสาร 

หมายเลข 1.     เป็น  Code  ของสินคา้ท่ีลูกคา้ไดก้ าหนดมาใหท้างบริษทั  ซ่ึงรายละเอียดท่ีส าคญัคือ 

- PO Number เป็นหมายเลขของใบ PO มีความส าคญัมากเพราะตอ้งน าเลข PO ไปใส่ใน
ใบ Packing list และ ติดขา้งกล่องเพื่อส่งของไปยงัต่างประเทศ 

หมายเลข 2.    ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้(ช่ือท่ีอยูผู่ส่้งออก) 

หมายเลข 3.    D.of issue : วนัท่ีออก PO. ใบน้ี  

                       Ate :  Code ภายในบริษทัของลูกคา้ 

                       Deliv.Date : วนัส่งมอบสินคา้ 

หมายเลข 4.    Delivery At.   : สถานท่ีจดัส่งสินคา้  

หมายเลข 5.    Payment Terms : เง่ือนไขการช าระเงิน ซ่ึงเง่ือนไขในการช าระเงินมีหลายประเภท
ข้ึนอยูก่บัวา่ผูซ้ื้อและผูข้ายจะตกลงกนั 

จากตวัอยา่ง  เป็นการช าระเงินแบบ D/P Term วิธีกากรเหมือนกบั D/P Sight แต่ D/P Term 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระเงิน เช่น 30, 45, 60 หรือ 90 วนั นบัจากวนัท่ีผูข้ายส่งสินคา้ลงเรือ 
หรือ ข้ึนเคร่ืองบิน 

หมายเลข 6.  Currency : สกุลเงินของประเทศผูน้ าเขา้ 

                     Delivery Terms : เง่ือนไขการจดัส่งสินคา้  

                     Agent : ตวัแทนส่งออก 

เง่ือนไขการจดัส่งสินคา้   มีหลายประเภทข้ึนอยูก่บัผูซ้ื้อและผูข้ายจะตกลงกนั ยกตวัอยา่งเช่น EXW, 
FOB , FCA, FAS, C&R, CIF, CPT, CIP, DDU, DDP, DAF, DES และ DEQ เป็นตน้    

เง่ือนไขการส่งมอบ : FOB   {+ the named port of origin} 

Free On Board :  เง่ือนไขการส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้ เม่ือ ผูข้ายไดส่้งมอบ
สินคา้ขา้มกาบเรือข้ึน ไปบนเรือสินคา้ ณ ท่าเรือตน้ทาง ท่ีระบุไว ้ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบการท าพิธี
การส่งออกดว้ย ส่วนค่าใชจ่้าย ในการขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการ 
ขนส่งสินคา้เป็นภาระของผูซ้ื้อ ในทนัทีท่ีของผา่น กาบระวางเรือไปแลว้ 
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หมายเลข 7.     รายละเอียดท่ีส าคญัของสินคา้ ประกอบไปดว้ย 

- Supplier Ref. : ช่ือสไตลข์องสินคา้ 
- Composition : ชนิดของสินคา้ 
- Colour : สี 
- Size : ขนาดของสินคา้  

หมายเลข 8.    Quantity : ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ 

                       Price Unit Buying : ราคา (ในท่ีน้ี เป็นราคาตามสกุลเงินของผูซ้ื้อ) 

หมายเลข 9.    จ  านวนเงินทั้งหมด 
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2. ใบเสนอราคาสินค้า( Proforma Invoice :PI) 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งเอกสารการส่งสินคา้ออก ใบเสนอราคา (Proforma Invoice :PI) 

 

 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7.
8. 

9. 

10. 

11. 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสาร Proforma Invoice (PI)  ตามหมายเลขท่ีปรากฏในเอกสาร 

หมายเลข 1.     เป็นส่วนท่ีอา้งอิงมาจากใบสั่งซ้ือสินคา้ หรือ เรียกวา่ เลขท่ีอา้งอิงใบสั่งซ้ือ 

หมายเลข 2.    ช่ือท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 3.     Invoice No : เลขท่ีใบเสนอราคาภายในบริษทั 

                        Date : วนัท่ีเปิดใบเสนอราคา Proforma Invoice (PI) 

                        To :  ช่ือท่ีอยูผู่น้  าเขา้ 

หมายเลข 4.     Basis of Price (Incoterm) : เง่ือนไขการจดัส่งสินคา้ 

                        Currency : สกุลเงินของประเทศผูน้ าเขา้ 

                        Country of Origin : ประเทศตน้ทาง 

หมายเลข 5.    รายละเอียดของสินคา้ 

- ช่ือสไตลข์องสินคา้+รูปภาพสินคา้ 
- สี 
- ขนาดของสินคา้ (ไซส์ )+จ านวนท่ีสั่งในแต่ละไซส์ 

หมายเลข 6.     Total Quantities : ปริมาณของสินคา้ทั้งหมด 

                        Unit Price : ราคาต่อหน่วย (ในสกุลเงินท่ีระบุ) 

                        Amount USD : จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย(ในสกุลเงินท่ีระบุ) 

หมายเลข 7.    Total Amount :  จ านวนเงินทั้งหมด (ในสกุลเงินท่ีระบุ) 

หมายเลข 8.     Shipment Date : วนัส่งมอบสินคา้ (Deliv.Date) 

หมายเลข 9.     Payment Terms : เง่ือนไขการช าระเงิน 

                        Beneficiary : ผูรั้บประโยชน์ (ผูรั้บเงิน) 

                        Advising Bank : ธนาคารผูรั้บเงิน 

                        Address : ท่ีอยูข่องธนาคารผูรั้บเงิน 
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          Swift Code : รหสัท่ีใชส้ าหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทัว่โลก 

(Bank Identifier Code) เพื่อใชใ้นการโอนเงินระหวา่งธนาคารโดยเฉพาะระหวา่งประเทศ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว 

หมายเลข 10.   Gross weight: น ้าหนกัสุทธิของสินคา้ 

                        Net weight: น ้าหนกัสินคา้รวมกบับรรจุภณัฑ ์

                        Volume: จ านวน 

                        Number of artons: จ านวนกล่อง 

การคิดโวลุมทางเรือ  (Ship by Sea)  

 ใหเ้อาขนาดกล่อง (กxยxส ) X จ านวนกล่องทั้งหมด หาร 1,000,000 

ถา้หน่วยเป็นน้ิว ใหห้าร 366 

หมายเลข 11.   ตราบริษทัพร้อมลายเซ็น 
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3. ใบก ากบัราคาสินค้า (Commercial Invoice :CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งเอกสารการส่งสินคา้ออก ใบก ากบัราคาสินคา้ (Commercial Invoice:CI) 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสาร Commercial Invoice (CI)   ตามหมายเลขท่ีปรากฏในเอกสาร 

หมายเลข 1.     เลขท่ีอา้งอิงใบสั่งซ้ือสินคา้ (PO) 

หมายเลข 2.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 3.     เลขท่ี Invoice และ  วนัท่ีเปิดใบ Commercial Invoice (CI)    

หมายเลข 4.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 5.     รายการสินคา้ , จ านวน , ราคา 

หมายเลข 6.     Feeder/Mother Vessel  :  ช่ือเรือท่ีจะท าการส่งสินคา้ 

                        Shipment Date : วนัส่งมอบสินคา้ (ETD) 

- Estimate time of departure (ETD) : ประมาณการของวนัท่ีท่ีเรือจะ
ออกจากท่าตน้ทาง 

- Estimate time of arrival (ETA) : ประมาณการของวนัท่ีท่ีเรือจะ
เขา้ถึงท่าปลายทาง 

หมายเลข 7.     Payment Terms : เง่ือนไขการช าระเงิน 

                        Beneficiary : ผูรั้บประโยชน์ (ผูรั้บเงิน) 

                        Advising Bank : ธนาคารผูรั้บเงิน 

                        Address : ท่ีอยูข่องธนาคารผูรั้บเงิน 

                       Swift Code : รหสัท่ีใชส้ าหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทัว่โลก 

หมายเลข 8.     Gross weight  :น ้าหนกัสุทธิของสินคา้ 

                         Net weight : น ้าหนกัสินคา้รวมกบับรรจุภณัฑ ์

                         Volume : จ านวน 

                         Number of cartons : จ านวนกล่อง 

หมายเลข 9.     เลขท่ีใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ ( Certificate of Origin ) 
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หมายเลข 10.   Carton Packing By Sea: การบรรจุหีบห่อทางทะเล 

หมายเลข 11.   Shipping mark: เคร่ืองหมายการบรรจุหีบห่อ  
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4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งเอกสารการส่งสินคา้ออก ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ(Packing List)ตามหมายเลขท่ีปรากฏใน
เอกสาร 

หมายเลข1.      ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 2.     Messrs : ช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 3.     เลขท่ีอา้งอิงใบสั่งซ้ือสินคา้ (PO) 

หมายเลข 4.     วนัท่ีออกใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ  (Packing List) 

หมายเลข 5.     รายการสินคา้ 

                        ปริมาณบรรจุต่อหีบห่อ 

                        ปริมาณสินคา้ 

                        น ้าหนกัสุทธิต่อหีบห่อ 

                        น ้าหนกัสุทธิรวม 

                        น ้าหนกัรวมหีบห่อ 

                        จ  านวนหีบห่อ 

                        น ้าหนกัรวมทั้งส้ิน 

หมายเลข 6.   Shipping Mark :  เป็นเอกสารติดหนา้กล่องบรรจุสินคา้ จะระบุถึง 

- จุดหมายปลายทางหรือผูรั้บสินคา้ 
- เลขท่ี PO. ของสินคา้ 
- ช่ือสไตลสิ์นคา้ 
- สีของสินคา้ 
- ขนาดของสินคา้ (Size) 
- จ านวนของสินคา้ท่ีบรรจุในกล่อง 
- หมายเลขกล่อง 
- ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
- น ้าหนกัสุทธิของสินคา้ 
- น ้าหนกัสุทธิของสินคา้รวมกบับรรจุภณัฑ ์
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- ขนาดของกล่อง 

ตวัอยา่ง Shipping Mark ติดขา้งกล่องส าหรับส่งสินคา้ออก 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่ง Shipping mark 

5. ใบขนสินค้าขาออก 

ใบขนสินคา้เป็นเอกสารส าคญั ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใชเ้พื่อแสดงรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากร เพื่อผา่นพิธีการทางศุลกากร เช่น ใบขนสินคา้ขาออก
ตอ้งมีช่ือผูน้ า เขา้,เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, ตวัแทนออกของ, หมายเลขใบตราส่งสินคา้ ,ช่ือ
ยานพาหนะ, วนัท่ีส่งออก, เมืองท่าตน้ทาง, เมืองท่าปลายทาง, รายการสินคา้, จ านวนหีบห่อ,
น ้าหนกัรวม, น ้าหนกัสุทธิ, อตัราแลกเปล่ียน และราคา เป็นตน้ 

การท าใบขนสินค้าจะต้องด าเนินพิธีการผ่านกรมศุลกากรเพื่อเป็นการขออนุญาตน า 
สินคา้ออกนอกประเทศโดยถูกกฎหมาย การท าใบขนสินคา้ก็เพื่อน า ไปขอคืนภาษีและการท า 
ใบขนสินคา้จะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนเรือขนส่งสินคา้ออกจากท่า 
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 ใบขนสินคา้ขาออก มีความส าคญัและมีประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อบริษทัผูท้  าการส่งออก
สินคา้ กล่าวคือ  ในการส่งออกสินคา้นั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลลงในใบขนสินคา้ขาออก
และจดัท าเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งออกสินคา้เพื่อยืนยนัขอ้มูลกบัทางกรมศุลกากรในการ 
ส่งออกสินคา้แต่ละคร้ังโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของสินค้า ปริมาณและราคา ฯลฯ ดงันั้น
ขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาออกเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลให้
ละเอียดก่อนท่ีจะน าไปยืน่ต่อเจา้พนกังานศุลกากร ณ. ด่านศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินคา้ต่อไป 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องในการบันทกึข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก 

1. Commercial Invoice 

2. Packing List 

3. Bill of Lading 

รายละเอยีดทีส่ าคัญในใบขนสินค้าขาออก 

1. Consignee  (ผูน้ าเขา้)  

2. เลขท่ี B/L  

3. ช่ือพาหนะ  

4. เคร่ืองหมายและเลขหีบห่อ  

5. จ  านวนและลกัษณะหีบห่อ  

6. เลขท่ี Invoice  

7. ท่าเรือตน้ทาง/ปลายทาง  

8. อตัราแลกเปล่ียน 

9. แสดงพิกดัน าเขา้สินคา้/จ  านวนเงินในประเทศและต่างประเทศ 

10. อตัราภาษีของสินคา้  

11. แสดงจ านวนเงินท่ีใชจ่้าย  

12. ช่ือสินคา้  
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13. รวมจ านวนเงิน  

14. อตัราภาษีอากรท่ีตอ้งช าระ 

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งใบขนสินคา้ขาออก 
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เอกสารการส่งออกสินค้าอืน่ๆทีส่ าคัญ 

1. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill Of Lading : B/L) 

ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill Of Lading : B/L)  เป็นเอกสารสัญญาท่ีตวัแทนเรือเจา้ของเรือ 
หรือผูท่ี้ท  าการ การรับขนส่งสินคา้ออกใหแ้ก่ผูส่้งออกเพื่อใชแ้สดงเป็นหลกัฐานวา่ไดรับมอบสินคา้
ไวเ้พื่อจะท า การส่งใหแ้ก่ผูรั้บปลายทาง (ดงัรูปภาพท่ี 4.9, 4.10) 

ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้ และเป็นหลกัฐานสัญญาของบริษทั
เรือท่ีจะขนส่งสินคา้ทางเรือ ของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทาง มีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. เป็นใบรับรองสินคา้ท่ีออกใหโ้ดยสายเรือหรือ ตวัแทนเรือ ท่ีมีรายละเอียดของสินคา้ท่ีจะ
ท าการขนส่ง 

2. เป็นสัญญาการขนส่งระหวา่ง ผูส่้งสินคา้ (shipper) และ ผูรั้บสินคา้ (consignee) วา่ ผูส่้ง
สินคา้จะส่งสินคา้ไปยงัเมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบใหก้บั ผูรั้บสินคา้ ท่ีระบุไวใ้น B/L เท่านั้น 

3. เป็นเอกสารท่ีเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได ้คือขายต่อเป็น L/C ได ้
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รูปท่ี 4.9  ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill Of Lading : B/L) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 
7. 9. 10. 

รายละเอยีดดูตามเอกสารทีแ่นบมา 

11. 12. 13. 
14. 15. 

16. 
17. 

18. 

8. 
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รูปท่ี 4.10 เอกสารท่ีแนบมากบัใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill Of Lading : B/L) 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill Of Lading : B/L)  ตามหมายเลขท่ี
ปรากฏในเอกสาร 

หมายเลข 1.     ช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัเรือ (Freight forwarder) 

หมายเลข 2.     Shipper: ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 3.     Consignee: ช่ือและท่ีอยูผู่รั้บ Bill of Lading 

หมายเลข 4.     Notify party: ช่ือและท่ีอยูผู่น้  าเขา้ 

หมายเลข 5.     Vessel & Voyage: ช่ือเรือและหมายเลขเท่ียวการเดินเรือ 

หมายเลข 6.     Sailing date:  วนัท่ีเรือออกเดินทาง 

หมายเลข 7.     Place of receipt: สถานท่ีรับสินคา้ตน้ทาง 

หมายเลข 8.     Port of loading: ท่าเรือตน้ทาง 

หมายเลข 9.     Port of discharge: ท่าเรือปลายทาง 

หมายเลข 10.    Place of delivery: สถานท่ีส่งสินคา้ปลายทาง 

หมายเลข 11.   Marks & Numbers: สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายหีบห่อ 

หมายเลข 12.   Number and kind of packages: จ านวนและชนิดของบรรจุภณัฑ์ 

หมายเลข 13.    Description of goods: รายการสินคา้ 

หมายเลข 14.    Gross weight:  น ้าหนกัสุทธิของสินคา้รวมกบับรรจุภณัฑ ์

หมายเลข 15.    พื้นท่ีท่ีใชใ้นตูค้อนเทนเนอร์ 

หมายเลข 16.    จ  านวนหีบห่อทั้งหมด 

หมายเลข 17.   รายละเอียดเก่ียวกบัค่าขนส่ง 

หมายเลข 18.  ลายเซ็นของผูอ้อก Bill of Lading 
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2. Booking Confirmation 

Booking Confirmation  คือการท่ีผูส่้งออก(ผูข้าย)ท าการติดต่อกบัสายเรือหรือเอเยน่ตเ์รือเพื่อ
จองเรือในการส่งสินค้าไปยงัต่างประเทศของลูกค้า(ผูซ้ื้อ) โดยปกติผูส่้งออกจะไดรับการแจ้ง
รายละเอียดของสายเรือหรือเอเยน่ต์เรือจากลูกคา้ในกรณีท่ีซ้ือขายสินคา้ในแบบ FOB ซ่ึงลูกคา้จะ
เป็นผูก้  าหนดมาวา่ จะใชบ้ริการสายเรือเจา้ไหน เม่ือผูส่้งออกท าการติดต่อจองเรือแลว้ทางสายเรือก็
จะแจง้เอกสารยืนยนัมา โดยเรียกวา่ Booking Confirmationหรือ Booking Form  ในเอกสารฉบบัน้ี
จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ช่ือเรือ , วนัท่ีเรือออก,วนัท่ีเรือถึง ท่าปลายทาง,ท่าตน้ทาง,ขนาด
ตูค้อนเทนเนอร์ ,ช่ือสายเรือ , จ  านวนตูค้อนเทนเนอร์ วนัลากตู ้, วนัโหลดตู ้,วนัปิดรับการคืนตู ้เป็น
ตน้ (ดงัรูปภาพท่ี 4.11) 

ลกัษณะของ การบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ แบ่งออกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 FCL (Full Container Load) เป็นการบรรจุแบบเต็มตูท่ี้ส่งออกเพียงรายเดียวใน Booking
ส่วนมากจะจองระวางเรือกบัสายเรือโดยตรง บางคร้ังจะจองผ่านบริษทั  Forwarder ดว้ยเพราะค่า
ระวางอาจถูกกว่า การจองกบั สายเรือโดยตรง เพราะ บริษัท Forwarder มีสินคา้ท่ีไปกบัสายเรือ
ปริมาณมาก ทา ใหไ้ดร้าคา 

1.2  LCL (Less Than Container Load)เป็นการบรรจุแบบไม่เต็มตู ้สินคา้ท่ีบรรจุในลกัษณะ
Consolidator คือการแบ่งพื้นท่ีภายในตูแ้ก่ผูส่้งออกหลายๆรายรวมกนั ในตูเ้ดียวเพื่อไปยงัจุดหมาย
ปลายทางเดียวกนั ในการจองเรือส่วนมากจะจองกบับริษทัในเครือ 
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รูปท่ี 4.11  Booking Confirmation  ท่ีไดจ้ากสายเรือกรณีบรรจุแบบไม่เตม็ตู(้LCL) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 7. 

8. 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสาร Booking Confirmation  ตามหมายเลขท่ีปรากฏในเอกสาร 

หมายเลข 1.    ช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัท่ีใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ(Freight forwarder) 

หมายเลข 2.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

หมายเลข 3.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ 

หมายเลข 4.     Estimate time of departure (ETD) : ประมาณการของวนัท่ีท่ีเรือจะออกจากท่าตน้
ทาง 

หมายเลข 5.     ท่าเรือตน้ทาง 

หมายเลข 6.     ท่าเรือปลายทาง 

หมายเลข 7.     รูปแบบการขนส่ง,ช่ือยาพาหนะ 

หมายเลข 8.     รายละเอียดของสินคา้,ปริมาณของสินคา้,จ านวนกล่องท่ีบรรจุสินคา้,น ้ าหนกัของ
สินคา้ 

3. Verified gross mass (VGM) Template 

Verified gross mass (VGM) คือเอกสารการยืนยนัปริมาณรวมของน ้ าหนกัทั้งหมดของสินคา้
และส่ิงของทุกอย่างท่ีบรรจุในตูค้อนเทนเนอร์รวมถึงน ้ าหนักตูค้อนเทนเนอร์ด้วย หรือ เรียกอีก
อยา่งวา่ การยนืยนัน ้าหนกัตูสิ้นคา้ (ดงัรูปภาพท่ี 4.12) 

สาเหตุท่ีท าให้ผูส่้งออกสินคา้ และผูจ้ดัการขนส่งสินคา้ตอ้งหาขอ้มูล VGM เพื่อแจง้ให้กบัสาย
เดินเรือ เน่ืองมาจากท่ีผา่นมามีการแจง้น ้ าหนกัท่ีไม่ถูกตอ้งท าให้เกิดการไม่ปลอดภยัแก่การเดินเรือ 
และลูกเรือ อาจจะส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุทางทะเล ดงันั้นองคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) จึง
ไดอ้อกมาตรการรับรองน ้ าหนกัตูสิ้นคา้ภายใตอ้นุสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกบัความปลอดภยั
ชีวติทางทะเล (SOLAS) เพื่อมาบงัคบัใชใ้หเ้กิดความปลอดภยั 

Verified gross mass (VGM) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ใบรับรองน ้ าหนกั เป็นเอกสารบงัคบัของทาง
สายเรือ ท่ีตอ้งแนบไปกบัสินคา้ตอนโหลดสินคา้    ซ่ึงทางเอเยน่ต ์จะตอ้งรวบรวมน ้ าหนกัเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหากบัทางสายเรือ ซ่ึงท าใหท้างสายเรือจึงจ าเป็นตอ้งออกกฎน้ีข้ึนมา เพื่อเป็นการป้องกนัการ
โกงน ้าหนกัของสินคา้ 
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รูปท่ี 4.12  Verified gross mass (VGM) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสาร Verified gross mass (VGM) ตามหมายเลขท่ีปรากฏใน
เอกสาร 

หมายเลข 1.     รายละเอียดของบริษทัท่ีใหบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ(Freight forwarder) 

Freight forwarder  คือ ผูใ้หบ้ริการขนส่งระหวา่งประเทศ บริษทัซ่ึงใหบ้ริการรับสินคา้ รวม
รวบสินค้า ขนส่งและกระจายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผูใ้ห้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศมกัจะใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากร จดัเตรียมเอกสาร และด าเนินการขนส่ง รวมไปถึงการ
จดัเก็บและจดัส่งสินคา้ด้วย (ท่ีมา : http://dekgenius.com/dictionary/logistics/Freight-forwarder-
211.htm ) 

หมายเลข 2.     เป็นส่วนท่ีแสดงถึงปริมาณรวมของน ้ าหนกัทั้งหมดของสินคา้และส่ิงของทุกอยา่งท่ี
บรรจุในตูค้อนเทนเนอร์ 

หมายเลข 3.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูช้ัง่น ้าหนกัของสินคา้และบรรจุภณัฑ ์

หมายเลข 4.     ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก 

4. Truck Delivery List 

 เป็นเอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงจ านวนกล่องท่ีบรรจุในรถเพื่อขนสินค้าไปยงั
ท่าเรือ เพื่อให้ทราบวา่ในรถคนัน้ี  มีสินคา้บรรทุกอยูเ่ป็นจ านวนก่ีกล่องและเพื่อเป็นการตรวจสอบ
วา่สินคา้ท่ีบรรทุกอยูใ่นรถขนสินคา้ ตรงกนักบัใบแสดงรายละเอียดการบรรทุกสินคา้หรือไม่ (ดงั
รูปภาพท่ี 4.13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://dekgenius.com/dictionary/logistics/Freight-forwarder-211.htm
http://dekgenius.com/dictionary/logistics/Freight-forwarder-211.htm
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รูปท่ี  4.13 Truck Delivery List 

อธิบายรายละเอียดท่ีส าคญัในเอกสาร Truck Delivery List  ตามหมายเลขท่ีปรากฏในเอกสาร 

หมายเลข 1.     ช่ือโรงงานผูส่้งออกสินคา้ 

หมายเลข 2.     ช่ือของผูท่ี้มาติดต่อ (Freight forwarder) 

หมายเลข 3.     เลขทะเบียนรถ 

หมายเลข 4.    ช่ือผูรั้บสินคา้ปลายทาง (ผูน้ าเขา้) 

หมายเลข 5.     วนัและเวลาท่ีท าการบรรทุกสินคา้ไปยงัท่าเรือ 

หมายเลข 6.     สถานท่ีส่งสินคา้ 

หมายเลข 7.     รายละเอียดและปริมาณกล่องทั้งหมดท่ีบรรทุกอยูใ่นรถขนสินคา้ 

หมายเลข 8.     ลายเซ็นผูรั้บผิดชอบของทางโรงงาน 

หมายเลข 9.     ลายเซ็นผูรั้บผิดชอบคลงัรับและบรรจุสินคา้ 

 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

9. 10. 
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5. ใบผ่านท่า  

ใบผา่นท่า หรือ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ แบบขออนุญาตน าสินคา้ส่งออกเพื่อเขา้บรรจุท่ี ทกท.(ท่า
อากาศยานกรุงเทพ) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีตอ้งให้เจา้ของสินคา้ท่ีจะท าการส่งออกจดัท าข้ึนและแนบไป
พร้อมกับสินค้า เพื่อไปแสดงต่อพนักงานปล่อยสินค้าท่ีแผนกโรงพกัสินค้า และ/หรือแผนก
คลงัสินคา้ต่าง ๆ เม่ือจะน าสินคา้หรือตูสิ้นคา้ขาเขา้ออกจากท่าเรือกรุงเทพ(ดงัรูปภาพท่ี 4.14) 
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รูปภาพท่ี 4.14 ใบผา่นท่า 
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4.2 วงจรการหมุนเวยีนเอกสารขาออกและเอกสารการขนส่งของบริษัท 

 4.2.1 เอกสารการคา้ขาออก 

 

 

 
 

 

 
รูปท่ี 4.2.1 วงจรการหมุนเวยีนเอกสารการคา้ขาออก 

 
4.2.2 เอกสารการขนส่ง 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.2.2 วงจรการหมุนเวยีนเอกสารการขนส่ง 

 
ในการขนส่งสินคา้ทางเรือ บริษทั เวลิดนิ์ตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั  จะท าการขนส่งสินคา้โดย

ใชเ้ง่ือนไขการขนส่งสินคา้แบบ FOB – Free On Board  ตรงตามหลกัของ Incoterms 2010 คือ
หลกัการขนส่งสินคา้โดยเง่ือนไข FOB   ของทางบริษทั   กล่าวคือ ราคาสินคา้ของบริษทั จะไม่รวม
ค่าขนส่ง ภาระจะหมดลงเม่ือส่งมอบสินคา้ใหก้บัทางท่าเรือของลูกคา้ 
 
 
  

เอกสาร Booking 

Confirmation 

ใบก ากบัราคาสินคา้ 

Commercial Invoice (CI) 

ใบแสดงรายการบรรจุหีบ

ห่อ (Packing List) 

เอกสาร Verified gross 

mass (VGM) 
ใบขนสินคา้ขาออก 

ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล 

Bill of Lading (B/L) 

ใบแสดงรายการบรรจุหีบ

ห่อ (Packing List) 

หนงัสือรับรอง

แหล่งก าเนิดสินคา้ 

Certificate of Origin (CO) 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลการปฏบิัติงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดจ้ดัท าโครงงานเก่ียวกบัเอกสารและขั้นตอนส าหรับการส่งสินคา้ออกของ 
บริษทั เวิลด์นิตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั ท าให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนในขั้นตอนการส่งสินคา้ออกของ
บริษทั และท าใหท้ราบถึงรายละเอียดส าคญัท่ีอยูภ่ายในเอกสารส าหรับการส่งออกสินคา้ ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย 1.Purchase order (PO) 2.Packing list 3.Invoice 4.ใบขนสินคา้ขาออก และเอกสารการส่งออก
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภายในเอกสารลว้นแต่เป็นภาษาองักฤษทั้งหมด หากไม่ท าการศึกษาให้เกิดความ
เขา้ใจ อาจจะท าให้เกิดความผิดพลาด และส่งผลต่อการปฏิบติังานได ้ ผูจ้ดัท าจึงไดอ้ธิบายถึงขั้นตอน
และรายละเอียดท่ีส าคญัส าหรับการส่งออกสินคา้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้าท่ีภายในบริษทัและต่อ
ตวันกัศึกษาในการปฏิบติังานคร้ังต่อๆไป  

จากการท่ีไดท้  าโครงงาน เร่ือง การจดัการกบัค าสั่งซ้ือและเอกสารการขนส่งทางเรือ บริษทั 
เวิลด์นิตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั นั้นท าให้ทราบถึงกระบวนการส่งออกของบริษทัมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการท างาน  ตั้งแต่การรับค าสั่งซ้ือของลูกคา้ การเตรียมเอกสารการส่งออก ตลอดจนการการท า
หีบห่อ (Packing)และการส่งออกสินคา้ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ รวมไปถึงเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ส่งออก ซ่ึงขั้นตอนในการด าเนินงาน มีการด าเนินงานกนัอยา่งเป็นระบบ ประสานงานกบัแผนกต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งขั้นตอนในการด าเนินงานค่อนขา้งซบัซอ้น แต่สามารถสรุปขั้นตอนต่างไดด้งัน้ี 

1. รับใบสั่งซ้ือ (Purchase Order)  จากลูกคา้ 

2. ท าใบเสนอราคา Performa Invoice (PI) 

3. ใบก ากบัราคาสินคา้ Commercial Invoice (CI) 

4. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

5. ส่งเอกสารทั้งหมดใหบ้ริษทั Shipping เพื่อท าการจองเรือและท าใบขนสินคา้ขาออก 

6. ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบขนสินคา้ขาออก
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7. เม่ือถูกตอ้งใหแ้จง้ทางบริษทั Shipping เพื่อด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 

8. เม่ือถึงก าหนดการส่งออกจดัเตรียมเอกสารการส่งออกเพิ่มเติมท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัสินคา้
เพื่อไปยงัลานโหลดสินคา้ ไดแ้ก่   Invoice, Packing list, Booking Confirmation, Verified gross mass 
(VGM) ,Truck Delivery List และใบผา่นท่า 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. เน่ืองจากในเอกสารการส่งออก ส่วนมากจะเป็นภาษาองักฤษจึงท าใหมี้ค าศพัทต่์างๆ
มากมาย ซ่ึงในบางคร้ังยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัทใ์นเอกสารการส่งออก 

2. เอกสารบางอยา่งของบริษทัเป็นความลบัจึงไม่สามารถน ามาเปิดเผย หรือเผยแพร่ได ้ 

3. การจดัท าเอกสารการส่งออกต่างๆลงในแบบฟอร์มของบริษทั ขอ้มูลบางอยา่งมี
ความซบัซอ้น จึงอาจท าใหเ้กิดความสับสนและใส่ขอ้มูลผดิพลาดได ้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการแกไ้ข 

1. ควรศึกษาและท าความเขา้ใจค าศพัทเ์ก่ียวกบัเอกสารการส่งออกเพิ่มเติมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาการท าเอกสารการส่งออกจากผูที้มีประสบการณ์ใหล้ะเอียดก่อนจดัท า
เอกสารการส่งออก เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

จากการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ได้ปฏิบติังานเก่ียวกบัขั้นตอน และ
เอกสารการส่งออกสินคา้ของบริษทั เวิลด์นิตต้ิง แอพพาเรล จ ากดั ซ่ึงการปฏิบติังานในคร้ังน้ี มีขอ้ดี
หลายประการ ดงัน้ี 
              1. ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การท างานจริง ท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนในหอ้งเรียน  

     2. ท าใหมี้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมามากยิง่ข้ึน  

3.ได้รับประสบการณ์การท างานต่างๆมากมาย ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และประกอบอาชีพในอนาคตได ้  
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4. ส่งผลให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดม้อบหมายมากยิ่งข้ึน เกิดการเรียนรู้และการ
ปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5. มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนในรายวิชาม่ีเก่ียวกบัการออก
ปฏิบติังาน และท าใหเ้ขา้ใจเอกสารขาออกมากยิง่ข้ึน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดในเอกสารส าหรับการส่งออกท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการท างาน 

2. ในช่วงแรกๆของการท างานยงัมีขอ้ผิดพลาดอยูบ่า้ง ท าให้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

3. ยงัขาดความรู้ในเร่ืองของค าศพัทต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก 

  4. ขาดความเขา้ใจในการด าเนินการดา้นเอกสารเพื่อการส่งออก 

5. ขาดความรู้ในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เน่ืองจากในการมาปฏิบติังานจะใช้
โปรแกรม Microsoft  Excel ในการท างานเป็นส่วนใหญ่  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 5.2.3.1 ขอ้เสนอแนะของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

-   ควรท าการศึกษาการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ท างาน 

-   ควรศึกษาค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกเพิ่มเติมเพื่อท าใหเ้กิดความช านาญใน
การท างาน 

-   ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการท าเอกสารการส่งออกใหล้ะเอียดเพื่อลดความ
ผดิพลาดในการท าเอกสาร 
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              5.2.3.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษารุ่นต่อไป  
                           -   ควรท าการศึกษาค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกก่อนท่ีจะมาปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา เพื่อท าใหเ้กิดความรวดเร็วและลดความผดิพลาดในการท างาน 

              -  ควรศึกษาการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

             5.2.3.3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัท่ีมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

              -  พนกังานท่ีปรึกษาควรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบังานดา้นเอกสารการส่งออกและขั้นตอน
การส่งออกสินคา้ หรือมีคู่มือส าหรับพนกังานใหม่เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการท างาน 

              -  การส่ือสารกนั ระหวา่งฝ่ายขายกบับริษทั shipping ควรมีการย  ้าถึงรายละเอียดและ
ขอ้มูลการท าเอกสารการส่งออกใหช้ดัเจนเพื่อใหมี้การเขา้ใจท่ีตรงกนัเพื่อลดความผดิพลาดในการใส่
ขอ้มูลผดิลงในเอกสาร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. รูประหวา่งการปฏิบติังาน 

 

 

 

  



 

 

 

 
รูปภาพขณะลงรายละเอียดขา้งกล่อง (Shipping mark) 



 

 

 

 
รูปภาพขณะบรรจุสินคา้ลงกล่อง 



 

 

 

 
รูปภาพขณะชัง่น ้าหนกัของสินคา้รวมกบับรรจุภณัฑเ์พื่อน าขอ้มูลไปใส่ในใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ

(Packing List) 
  

 

 



 

 

 

 
รูปภาพขณะตรวจเช็ครายละเอียดขา้งกล่องกบัใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) วา่ขอ้มูล

ตรงกนัหรือไม่ ก่อนท าการส่งออกสินคา้  



 

 

 

 
รูปภาพขณะพนกังานท่ีปรึกษาก าลงัสอนงาน 

 

 



 

 

 

 
รูปภาพขณะตรวจเช็คใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) และท าใบเสนอราคา  Proforma Invoice (PI) 
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