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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัน้ี ผูค้นล้วนมีความตอ้งการในการบริโภคสินคา้ไปในทิศทางเดียวกนั มีการ
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บทที ่1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบันโลกของเรามีการพฒันาไปในทิศทางเดียวกัน ผูค้นมีรสนิยมคล้ายกัน มีการ

แลกเปล่ียนสินคา้กนั ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ในประเทศหรือสินคา้จากต่างประเทศ และเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้ บริษทั คอมโพเนนทซ์พัพลายแอนด์เซอร์วิส จึงท าธุรกิจดา้นการจดัซ้ือ ซ่ึง
หมายถึง การสั่งซ้ือ การน าเขา้ และการจ าหน่ายสินคา้จากทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ บริษทั
จึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แก่
บริษทัอยา่งมาก 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มาเป็นพนกังานจดัซ้ือ ท าให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆของบริษทั และ มี
ส่วนร่วมในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเขา้และจดัส่งสินคา้ ซ่ึงท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของขั้นตอน
การท างานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของบริษทั จึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง การน าเขา้และจดัส่ง
สินคา้ของบริษทัคอมโพเนนท์ซพัพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากดั เพื่อเป็นการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
รายละเอียดต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถเผยแพร่ประสบการณ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนในการน าเขา้สินคา้บริษทั คอมโพเนนทซ์พัพลายแอนดเ์ซอร์วสิ 

1.2.2 เพื่อศึกษาการเรียนรู้การท างานในสถานประกอบการจริง จ ากดั 

1.2.3 เพื่อฝึกทกัษะปฏิบติังาน และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาอาชีพในอนาคต 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 
1.3.1 รายงานเล่มน้ีรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและปฏิบติังานในบริษทั คอมโพเนนท์ซัพ

พลายแอนดเ์ซอร์วสิ 

1.3.2 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ต และ บทความทาง
วชิาการ 

1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ทราบถึงกระบวนการ การสั่งซ้ือ และ จดัส่งสินคา้ ในบริษทั คอมโพเนนทซ์พัพลายแอนด์

เซอร์วสิ จ  ากดั 

1.4.2 เรียนรู้การท างานเป็นทีม  

1.4.3 ไดช่้วยแบ่งเบา ช่วยลดขั้นตอนการท างานของบริษทั ท าให้งานของบริษทัด าเนินการได้
รวดเร็วข้ึน 

1.4.4 สามารถน าประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานในอนาคตได ้

 



 

บทที ่2  

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษารายละเอียดและขอ้มูลของ INCOTERMS 2010 และ Cargo Insurance ท าให้
ต้องมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญา คณะผูจ้ดัท าจึงได้ทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของ INCOTERMS 2010 

2.2 ความหมายของ Cargo Insurance 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปของ INCOTERMS 2010  
กรมศุลกากร ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบั INCOTERMS 2010 ไวด้งัน้ี 

หอการคา้นานาชาติ (International Chamber Of Commerce - ICC) ไดมี้การประชุมบรรดา
สมาชิกของหอการคา้ นานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ขอ้ตกลงในการส่งมอบสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) 
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 และฉบบั
ปัจจุบนัปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือปี ค.ศ. 2010 (เร่ิมใชเ้ม่ือ 1 มกราคม ค.ศ. 2011) เพื่อให้กฎเกณฑ์
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัทางการคา้เทคโนโลยี การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ 
Logistic and Supply Chain ท่ีพฒันาและเปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดใหข้อบเขตของ INCOTERMS 
2010 จ ากดัอยู่เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาซ้ือขายในเร่ืองการส่งมอบ
สินคา้ท่ีขาย  

INCOTERMS ท่ีพบบ่อยในเอกสารการคา้   มีดงัน้ี

• EXW (Ex Works) 

• FOB (Free on Board) 

• CIF (Cost Insurance and Freight) 

• DDP (Delivered Duty Paid)



 

EXW (Ex Works) 

 

ภาพท่ี 2.1 หมายถึง การท่ีผูข้ายส่งมอบของให้แก่ผูซ้ื้อ ณ ท่ีสถานท่ีของผูข้าย เช่น โรงงาน หรือโรงพกั
สินคา้ โดย ผูซ้ื้อจะเป็นผูด้  าเนินการ เร่ืองค่าใชจ่้ายและความเส่ียงหลงัจากการส่งมอบ  

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ขายสินค้า 
ตอ้งจดัเตรียมสินคา้ ใบก ากบัสินคา้ และเอกสารอ่ืน ๆท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และบริษทัตอ้ง

ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการบรรจุหีบห่อสินคา้ การด าเนินการตรวจสอบ และรับภาระความ
เส่ียงต่อการสูญหายจนกระทัง่สินคา้ไดถู้กส่งมอบแลว้  

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ซ้ือสินค้า 

ตอ้งรับภาระความเส่ียงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินคา้ตั้งแต่สินคา้ไดถู้กส่งมอบ
แลว้ หรือวนัท่ีไดต้กลงกนัไว ้และตอ้งช าระราคาสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือโดยตอ้งด าเนินการ
ก่อนการส่งออก  

 

ภาพท่ี 2.1 ตัวอย่างEX-WORK 



 

FOB (Free on board) 

 

 

ภาพท่ี 2.2 หมายถึง การท่ีผูข้ายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกท่ีไดร้ะบุไว ้ผูซ้ื้อตอ้งรับภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดรวมทั้งความเส่ียงต่อความเสียหายหรือสูญหายท่ีเกิดข้ึนเม่ือของอยูบ่นเรือ  

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ขายสินค้า 
ตอ้งจดัเตรียมสินคา้ ใบก ากบัสินคา้ และหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และตอ้งส่งมอบ

สินคา้ ณ จุดขนถ่ายท่ีท่าเรือตน้ทาง ท่ีระบุโดยผูซ้ื้อ ภายในระยะเวลาท่ีได้ตกลงกนัไว ้เราตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ อีกทั้งต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และจ่าย
ค่าใชจ่้ายในการผา่นพิธีการส่งออก รวมถึง ค่าภาษีอากร และอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งช าระเม่ือส่งออก นอกจากน้ี 
บริษทัตอ้งรับภาระความเส่ียงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินคา้ จนกระทัง่สินคา้ไดถู้กส่ง
มอบแลว้ แต่ไม่ตอ้งท าสัญญารับจดัการขนส่งและสัญญาประกนัภยั 

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ซ้ือสินค้า 
ตอ้งช าระราคาสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย จดัหาใบอนุญาตน าเขา้ หรือใบมอบอ านาจ

อยา่งเป็นทางการอ่ืน ๆ ผา่นพิธีการน าเขา้ ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัเรา โดยผตอ้งท าสัญญาขนส่งสินคา้
จากท่าเรือตน้ทางท่ีระบุ และเราอาจตอ้งท าสัญญาประกนัภยัดว้ย เน่ืองจากเราตอ้งรับความเส่ียงทั้งหมด 
ตั้งแต่ท่ีสินคา้ไดถู้กส่งมอบ ทั้งน้ีผูซ้ื้อตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัสินคา้นบัตั้งแต่เวลาท่ีสินคา้
ไดถู้กส่งมอบแลว้ ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีช าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

ภาพท่ี 2.2 ตัวอย่างFOB 



 

CIF (Cost insurance and freight) 

 

ภาพท่ี 2.3 หมายถึง การท่ีผูข้ายส่งมอบของท่ีท่าเรือปลายทางท่ีก าหนด ผูข้ายมีภาระเช่นเดียวกบั CFR 
ผูข้ายเป็นผูท้  าสัญญารับจดัการขนส่งสินคา้ และท าสัญญาประกนัภยัเพื่อความเส่ียงภยัต่อ การเสียหาย
หรือสูญหายระหวา่งการขนส่งจนถึงท่าปลายทางดว้ยความเส่ียงและค่าใชจ่้ายของตนเอง ขอ้ตกลงน้ีใช้
กบัการขนส่งทางทะเลหรือทางน ้าในแผน่ดินเท่านั้น 

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ขายสินค้า 
ตอ้งจดัเตรียมสินคา้ ใบก ากบัสินคา้ และหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ตอ้งบรรจุ

หีบห่อสินคา้ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัเอง จดัหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบอ านาจอยา่งเป็นทางการ
อ่ืน ๆ เพื่อการส่งออก และตอ้งช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบ
คุณภาพ การวดั การชัง่น ้ าหนกั การนบัจ านวน) เพื่อการส่งมอบสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบใด ๆ 
ก่อนการส่งสินคา้ ท่ีถูกก าหนดโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีส่งออก ตลอดจนผ่านพิธีการ
ส่งออก และการขนส่งสินคา้ ผา่นประเทศใด ๆ ก่อนการส่งมอบดว้ยความเส่ียงและค่าใชจ่้ายของตนเอง 
นอกจากน้ี เราตอ้งท าสัญญาหรือจดัหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินคา้ ท าสัญญาประกนัภยั และผูข้ายตอ้ง
รับภาระความเส่ียงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินคา้ จนกระทัง่สินคา้ไดถู้กส่งมอบแล้ว 
รวมทั้งช าระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ณ สถานท่ีส่งมอบไปยงัท่าเรือปลายทางท่ีระบุ ผูข้ายตอ้งจ่าย
ค่าประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการผา่นพิธีการส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งช าระเพื่อส่งออก 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอย่าง CIF 



 

ในกรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้ซ้ือสินค้า 
ตอ้งช าระค่าสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย ช าระค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการ

ส่งสินคา้ตามท่ีก าหนดไวต้ามสัญญา จดัหาใบอนุญาตน าเขา้ หรือการมอบอ านาจอยา่งเป็นทางการอ่ืน ๆ 
และด าเนินการน าเขา้ ด้วยความเส่ียงและค่าใช้จ่ายของบริษทัเอง ทั้งน้ี เราเป็นผูรั้บภาระความเส่ียง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินคา้นบัตั้งแต่เวลาท่ีสินคา้ไดถู้กส่งมอบแลว้ และตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัสินคา้นบัตั้งแต่เวลาท่ีสินคา้ไดถู้กส่งมอบแลว้ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการขนถ่าย
สินคา้ ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายเรือล าเลียงและค่าภาระการใชท้่า ค่าภาษีอากรและค่าภาระอ่ืน ๆ 

 

DDP (Delivered duty paid) 

 

จากภาพท่ี 2.4 ผูข้ายส่งมอบของ ณ สถานท่ีท่ีผูซ้ื้อระบุในสัญญา โดยผูข้ายรับภาระความเส่ียง และ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการขนส่งของไปยงัสถานท่ีปลายทาง ผูข้ายเป็นผูผ้า่นพิธีการส่งออก และพิธี
การน าเขา้ รวมทั้งช าระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งมอบของดงักล่าว
จนถึงสถานท่ีปลายทาง ขอ้ตกลงน้ีอาจใชใ้นกรณีท่ีมีการขนส่งมากกวา่หน่ึงรูปแบบ 

ในกรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้ขายสินค้า 
ตอ้งจดัเตรียมสินคา้ ใบก ากบัสินคา้ และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ผูข้าย ตอ้งท า

สัญญาส าหรับการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีปลายทางท่ีระบุ หรือ ณ สถานท่ีปลายทางท่ีไดต้กลงกนัดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยส่งมอบบนพาหนะขนส่งท่ีมาถึง พร้อมท่ีจะให้ท าการขนถ่าย ณ จุดท่ีไดต้กลง
กันไวท่ี้สถานท่ีปลายทางท่ีระบุ ในวนัท่ีหรือภายในระยะเวลาท่ีได้ตกลงกนัไว ้และต้องท าสัญญา

ภาพท่ี 2.4 ตัวอย่าง DDP 



 

ประกนัภยัด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั อีกทั้งตอ้งช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การ
ตรวจสอบคุณภาพ การวดั การชั่งน ้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซ่ึงถูก
ก าหนดใหด้ าเนินการโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศส่งออกและประเทศน าเขา้ โดยตอ้งบรรจุหีบ
ห่อสินคา้ และช าระค่าใชจ่้ายในการผา่นพิธีการส่งออกและน าเขา้ รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอ่ืน 
ๆ ทั้งหมดท่ีตอ้งช าระเม่ือส่งออกและน าเขา้ นอกจากน้ี ผูข้ายตอ้งรับภาระความเส่ียงทั้งหมดต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสินคา้ จนกระทัง่สินคา้ไดถู้กส่งมอบแลว้ 

ในกรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้ซ้ือสินค้า 
ตอ้งช าระราคาสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย รับภาระความเส่ียงทั้งหมดต่อการสูญหาย

หรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาท่ีสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ี
เก่ียวกบัสินคา้นบัตั้งแต่เวลาท่ีสินคา้ไดถู้กส่งมอบแลว้ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมทั้งหมดในการขนถ่ายสินคา้ลง
เพื่อการรับมอบสินคา้จากพาหนะขนส่งท่ีมาถึง ณ สถานท่ีปลายทางท่ีระบุ ตอ้งรับมอบสินคา้เม่ือสินคา้
ไดถู้กส่งมอบแลว้  ไม่มีหน้าท่ีท าสัญญารับจดัการขนส่ง และสัญญาประกนัภยั และไม่มีหน้าท่ีช าระ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบซ่ึงถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศส่งออกและ
ประเทศน าเขา้ 

2.2 การประกนัภัยการขนส่งสินค้า 
การประกนัภยัใน การขนส่งสินคา้นั้น มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการป้องกนัความรับผิดของผู ้

ขนส่ง หรือความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดแก่ตวัสินคา้โดยผูซ้ื้อหรือผูข้ายสินคา้ซ่ึงข้ึนอยูว่า่กรรมสิทธิและความ
เส่ียงในตวัสินคา้ตกอยูแ่ก่ฝ่ายใด อนัจะตอ้งพิจารณาจากสัญญาการซ้ือขายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการซ้ือ
ขายระหวา่ง ประเทศซ่ึงจะมี  INCOTERMS (International Commercial Terms) ซ่ึงร่างโดย International 
Chamber of Commence ซ่ึงคู่สัญญาเลือกใชใ้นสัญญาโดย เง่ือนไขดงักล่าวนั้นเป็นท่ีเขา้ใจตอ้งตรงกนั
ในระดบัสากล ถึงหนา้ท่ีและความรับผดิต่าง ๆ ของคู่สัญญา  

การประกนัภยัในการขนส่งสินคา้ก็มีหลกัเช่นเดียวกบัการประกนัภยัอ่ืน ๆ คือ ผูเ้อาประกนัภยั
จะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัตามมาตรา 863 ป.พ.พ. โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยท่ี์
เอาประกนัภยันั้น หมายถึง ผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีทรัพยสิ์นนั้นคงมีสภาพเป็นทรัพยสิ์นนั้นอยู ่
หรือจะไดรั้บความเสียหายจากการท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดถู้กท าลายหรือบุบสลายไปในระหว่างการขนส่ง 
และประโยชน์ท่ีไดห้รือเสียไปนั้นสามารถตีราคาเป็นเงินได ้

แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ผูเ้อาประกนัภยันั้นจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียในขณะเอาประกนัภยัเท่านั้น
จึงจะสามารถท าประกนัภยัได ้เพียงแต่มีความคาดหวงัตามสมควรวา่จะเขา้มีส่วนไดเ้สียก็เพียงพอ แต่



 

การท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าสินไหมนั้น จะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในขณะท่ีเกิดภยั ดงัจะเห็นไดจ้าก Marine 
Insurance Act 1906 ของประเทศองักฤษ Section 6(1) “The assured must be interested in the subject 
matter insured at the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected”   

การประกนัภยัในการขนส่งสินคา้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกนัภยัในลกัษณะต่อเน่ืองจากการ
ประกนัภยัทางทะเล Transit Clauses หรือเป็นการประกนัภยัขนส่งภายในประเทศ โดยหลกัการพื้นฐาน
แลว้จะคลา้ยคลึง ในเร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภยันั้นโดยปกติท่ีท ากนัคือมกัจะท ากนัโดย
เอาประกนัท่ี 110% ของราคา CIF แต่โดยหลกัการแลว้ผูเ้อาประกนัอาจเอาประกนัถึง 130% หรือ 150% 
เพราะผูเ้อาประกนัสามารถบวกเอาตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และก าไรซ่ึงคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากสินคา้
ดงักล่าวเม่ือถึงท่ีหมายปลายทางก็ได ้แต่ทั้งน้ีควรแจง้ให้ผูรั้บประกนัภยัทราบก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในภายหลงั ความคุม้ครองจะข้ึนอยูก่บัแบบประกนัภยั ดงัน้ีคือ 

2.2.1 การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หรือ ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหน่ึงรูปแบบและ
มีการขนส่งสินค้าทางทะเลรวมอยู่ด้วย  

โดยลักษณะของการประกนัภยัการขนส่งจะเป็นลักษณะ Warehouse to Warehouse คือการ
ประกนัภยัสินคา้ตั้งแต่ตน้ทาง นบัแต่ส้ินคา้ออกโกดงัส้ินคา้ตน้ทาง จนถึงผูรั้บ ณ โกดงัส้ินคา้ปลายทาง 
หากเป็นการต่อเน่ืองจากประกนัภยัทางทะเลกรมธรรมจ์ะคุม้ครองตวัสินคา้ตั้งส้ินคา้ออกโกดงัส้ินคา้ตน้
ทาง จนถึงผูรั้บ ณ โกดงัสินคา้ปลายทาง ไม่ว่าสินคา้จะถูกขนถ่ายต่อโดยทางรถยนต์ หรือรถไฟก็ตาม
การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล จะมีแบบหลกัๆ อยู ่3 แบบ คือ Institute Cargo Clauses A, B, C 
โดยจะเรียกกนัโดยยอ่วา่ ICC (A), ICC (B) และ ICC (C) ซ่ึงจะเรียงตามล าดบัจาก ICC (A) ซ่ึงให้ความ
คุม้ครอง 

2.2.2 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  
ความคุ้มครองนั้นจะเร่ิมตั้งแต่เวลาท่ีทรัพย์สินท่ีเอาประกันภยัได้ท าการขน ถ่ายข้ึนไปยงั

ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง ณ คลงัสินคา้ หรือสถานท่ีเก็บทรัพยสิ์นนั้นตามท่ีระบุช่ือไวใ้นตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัและ จะคุม้ครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่งตามเส้นทางและวิธีการ
ขนส่งตามปกติ นิยม ความคุม้ครองจะส้ินสุดลงเม่ือทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัได้ถูกขนออกไปจากยาน 
พาหนะนั้นหมดส้ินแลว้ ณ จุดหมายปลายทางท่ีระบุไว ้หรือเม่ือก าหนดระยะเวลาประกนัภยัส้ินสุด 
แล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน การประกันภยันั้นอาจท าเป็นรายเท่ียว หรือเป็นรายปีโดยการ
ประเมินปริมาณสินคา้ท่ีจะมีการขนส่งทั้งปีก็ได ้โดยจะมีแบบประกนัท่ีพบกนัอยูเ่สมอ 2 แบบ คือ 



 

1) กรมธรรม์คุม้ครองภยัทุกประเภท (All Risk Cover) กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้ความคุม้ครองทุก
ประเภท เวน้แต่ภยัท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าความเสียหายทุกประเภทท่ีเกิด
กบัสินคา้จะไดรั้บความ คุม้ครอง ความเสียหายท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจะตอ้งเป็นภยั หรือความเส่ียง 
คือเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญหรือไม่ไดค้าดหมาย หากเป็นความเสียหายซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน สามารถคาดหมายไดแ้ละไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ก็จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

 2) กรมธรรมป์ระกนัภยัขนส่งแบบเลือกขอ้ โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัชนิดน้ีจะเป็นการรวมเอาเง่ือนไข
กรมธรรมแ์บบคุม้ครองภยั เฉพาะอยา่งและแบบคุม้ครองภยัทุกประเภทไวด้ว้ยกนัโดยจะเป็นการให้ผู ้
เอา ประกนัภยัเลือกประเภทของความคุม้ครองตามท่ีตนเองตอ้งการ แบบประกนัภยัการขนส่งประเภท
น้ีปัจจุบนัได้ใช้กันแพร่หลาย โดยเง่ือนไขความคุ้มครองนั้นจะมีทั้งหมด 6 ข้อ โดยเบ้ียประกันจะ
แตกต่างกนัไปตามระดบัความคุม้ครอง โดยเรียงล าดบัจากความคุม้ครองต ่าท่ีสุดในขอ้ 1 จนไปถึงระดบั
ความคุม้ครองสูงท่ีสุดในขอ้ 6 

การพจิารณาเง่ือนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แยกพจิารณาได้ดังนี ้

1. กรมธรรมคุ์ม้ครองภยัทุกประเภท (All Risk Cover) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ กรมธรรมป์ระเภทนั้นจะ
ให้ความคุม้ครองทุกประเภท เวน้แต่ภยัท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกรมธรรม ์ดงันั้นในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนนั้น ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าท่ีเพียงพิสูจน์ว่าภยัดงักล่าวไม่ใช่ภยัอย่างหน่ึงอย่างใดในขอ้ยกเวน้
ตามกรมธรรม ์ผูรั้บประกนัภยัก็มีหนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนในทุกกรณีซ่ึงไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ 

2. กรมธรรมคุ์ม้ครองภยัเฉพาะอยา่ง (Named Perils) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ กรมธรรมป์ระเภทนั้นจะ
ให้ความคุม้ครองเฉพาะภยัประเภทท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์เท่านั้น กรมธรรม์ดงันั้นในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนนั้น ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าท่ีในการพิสูจน์ต่างจากกรมธรรม์ประเภทแรกคือ จะตอ้ง
พิสูจน์วา่ภยัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นภยัท่ีไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทัคอมโพเนนทซ์พัพลาย แอนด ์เซอร์วสิ (Components Supply and Service Co.,Ltd.) 
55/58 โครงการลานทรัพยแ์ลนด ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ 10150 

โทรศพัท ์: 02 1152756 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษัทคอมโพเนนท์ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทัคอมโพเนนท์ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จดัตั้งข้ึน ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 ภารกิจหลกัของ
บริษทั คือ การจดัซ้ือจดัจ้าง ด้วยบริการท่ีไม่เหมือนใคร วตัถุประสงค์ของบริษทัไม่เพียงแต่สร้าง
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ แต่ยงัเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ดว้ยการให้บริการทั้งก่อน
และหลงัการขาย  

3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงาน 

ต าแหน่งพนกังาน แผนกจดัซ้ือ 



3.3.1. ศึกษาขั้นตอนการน าเขา้ 

3.3.2. ศึกษารายละเอียดในเอกสารการคา้ 

3.3.3. จดัระเบียบสินคา้ในคลงัสินคา้ 

3.3.4. เตรียมสินคา้และตรวจเช็คสินคา้ก่อนการส่งมอบ 

3.3.5. ตรวจสอบราคาสินคา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศ 

3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ วนัวสิา ตั้งมนสิการกุล ต าแหน่ง director of Sales and Marketing 

ลกัษณะงานของพนกังานท่ีปรึกษา :  ติดต่อลูกคา้ ติดต่อคู่คา้ จดัท าใบเสนอราคาและวางแผนการซ้ือ
และการขายของบริษทั 

CEO

Athiroj K.

SALES & MARKETING 
DIRECTOR 

Wawisa K.

SALES MANAGER

Peerasak U.
Purchasing Officer

Wilasinee K.

Tanakit B.

Suthep T.

FINANCE 
CONTROLLER

NATTATA R.



ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

Purchasing Officer: 

 - นางสาว วิลาสินี กรรณิกา รับผิดชอบเอกสารและการติดต่อสอบถามลูกค้าและคู่ค้า
ต่างประเทศหลงัจากไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ในประเทศแลว้ 

 - นาย ธนกฤต บวรวฒิุกีรติ รับผดิชอบเอกสารและการติดต่อสอบถามลูกคา้ในประเทศ 

 - นาย สุเทพ ทองทบัทิม รับผิดชอบเอกสารและตรวจสอบจ านวนสินคา้ในคลังสินค้าและ
จ านวนสินคา้ก่อนการส่งมอบ และหลงัจากไดรั้บสินคา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศแลว้ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ในการด าเนินงานผู ้จ ัดท าได้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้ งส้ิน 16 สัปดาห์ โดยเร่ิม
ด าเนินการจดัท าตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ปรึกษาประเด็นในการก าหนดหวัขอ้การท าโครงงาน 
  ปรึกษา ตั้งประเด็น และวเิคราะห์ปัญหาในขั้นแรกเพื่อการก าหนดหวัขอ้การท าโครงงาน 

 3.7.2 สอบถามขอ้มูลและเสนอหวัขอ้การท าโครงงานแก่พนกังานท่ีปรึกษา 
น าหัวข้อท่ีก าหนดเสนอแก่พนักงานท่ีปรึกษาและสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการน า เข้า 
INCOTERMS 2010 และการประกนัภยัการขนส่งสินคา้ 

3.7.3 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 หาขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการจากแหล่งขอ้มูลของรัฐและเอกชน 

 3.7.4 รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผล 
 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดค้น้หามาและน ามาวเิคราะห์ 

 3.7.5 สรุปผลและจดัท าเอกสาร 

 

 

 



สรุปและจดัแจงเน้ือหาท่ีไดแ้ละจดัท าเอกสาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.ปรึกษาประเด็นในการก าหนดหัวข้อการท า
โครงงาน 

    

2.สอบถามขอ้มูลและเสนอหวัขอ้     

3.หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ     

4.รวบรวามและวเิคราะห์ผล     

5.สรุปผลและแจกแจงเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 โปรแกรม 

 - Microsoft Office Word 2016 บนัทึกรายละเอียดของงาน 

 - Microsoft Office Excel 2016 บนัทึกรายละเอียดใบสั่งซ้ือสินคา้และรายการขนส่งสินคา้ 

 - Adobe Photoshop CS3 ใชใ้นการท าแผนท่ีบริษทัท่ีเขา้ใจง่าย 

 3.8.2 อุปกรณ์ 

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร คดัลอกเอกสารการซ้ือขาย 

 - คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  ใชใ้นการแปลภาษาและตอบรับขอ้มูล 

 - โทรศพัท ์ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 



บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

คณะผูจ้ดัท ำไดมี้โอกำสเรียนรู้งำนจำกพนกังำนท่ีปรึกษำ และมีขอ้มูลตวัอยำ่งท่ีเป็นเอกสำรใน
กำรสั่งซ้ือสินคำ้ น ำเขำ้สินคำ้และกำรจดัส่งสินคำ้ จึงส่งผลให้คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรศึกษำและรวบรวม
ขอ้มูลขั้นตอนกำรน ำเขำ้และจดัส่งสินคำ้ของบริษทัคอมโพเนนทซ์พัพลำยแอนดเ์ซอร์วิส จ ำกดั ท่ีควรรู้
และน ำมำวเิครำะห์ถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำโครงงำนน้ี 

จำกกำรศึกษำกระบวนกำรกำรท ำงำนจดัซ้ือ ของบริษทัคอมโพเนนท์ซพัพลำยแอนด์เซอร์วิส 
จ ำกดั คณะผูจ้ดัท ำไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยผลกำรปฏิบติังำนท ำให้คณะผูจ้ดัท ำ
เขำ้ควำมหมำยของงำนจดัซ้ือและทรำบถึงรำยละเอียดส ำคญัของกระบวนกำรท ำงำนดงัน้ี 

4.1 รายละเอยีดทีค่วรรู้เกีย่วกับงานจัดซ้ือ 
4.1.1 ควำมหมำยของกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ คือ กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรระหวำ่งประเทศ  โดยประเทศท่ีท ำกำร

ซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำงกัน เรียกว่ำ "ประเทศคู่ค้ำ" สินค้ำท่ีแต่ละประเทศซ้ือเรียกว่ำ "สินค้ำน ำเข้ำ" 
(imports) และสินคำ้ท่ีแต่ละประเทศขำยไปเรียกว่ำ "สินคำ้ส่งออก" (exports) ประเทศท่ีซ้ือสินคำ้จำก
ต่ำงประเทศ เรียกว่ำ "ประเทศผูน้ ำเขำ้" ส่วนประเทศท่ีขำยสินคำ้ให้ต่ำง ประเทศ เรียกว่ำ "ประเทศผู ้
ส่งออก"  

4.1.2 ควำมหมำยของกำรจดัซ้ือ 
กำรจดัซ้ือ (Procurement) หมำยถึง กระบวนกำรท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัหำวตัถุดิบต่ำง 

ๆ ตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนกำรท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงองคก์ร
ต่ำง ๆ ใน Supply Chain และท ำหน้ำท่ีในกำรประสำนงำนในดำ้นกำรไหลของขอ้มูลระหว่ำงองค์กร
และผูข้ำยวตัถุดิบ เน่ืองจำกกำรมีวตัถุดิบพร้อมเป็นปัจจยัด่ำนแรกท่ีก ำหนดควำมสำมำรถในกำรผลิต
สินคำ้และกำรบริกำรเพื่อน ำส่งใหแ้ก่ลูกคำ้ไดใ้นเวลำท่ีก ำหนด 

4.1.3 หนำ้ท่ีส ำคญัของหน่วยงำนจดัซ้ือ 
 หน้ำท่ีส ำคญัของหน่วยงำนจดัซ้ือ คือ จดัหำสินคำ้หรือวตัถุดิบให้มีพร้อมตำมควำมตอ้งกำร

ของหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงประหยดัและคุม้ค่ำท่ีสุด ซ่ึงรวมถึง กำรเลือกสรรผูข้ำยวตัถุดิบท่ีเหมำะสม 
กำรสั่งซ้ือ และกำรตรวจสอบควบคุมกำรท ำงำนของ Supplier แต่ละรำยเพื่อตรวจสอบหำจุดท่ีควร



ปรับปรุงเพื่อท่ีจะปรึกษำกบั Supplier รำยนั้น ๆ เพื่อหำวิธีท่ีดีเหมำะสมท่ีสุดในกำรแก้ปัญหำ หรือ
พฒันำ 

4.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดซ้ือสินค้าของบริษัทคอมโพเนนท์ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ 
4.2.1 หลงัจำกท่ีบริษทัไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ภำยในประเทศแลว้ ผูรั้บผิดชอบในกำรติดต่อ

ลูกคำ้ จะท ำหนำ้ท่ีตรวจเช็ครำยละเอียด และ ส่งต่อรำยละเอียดทั้งหมดใหก้บัหวัหนำ้งำน เพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง 

4.2.2 หลงัจำกหวัหนำ้งำนตรวจสอบรำยละเอียดและควำมถูกตอ้งแลว้ จะท ำกำรอนุมติัและส่ง
รำยละเอียดทั้งหมดให้กบัผูรั้บผิดชอบในกำรติดต่อคู่คำ้ต่ำงประเทศ เพื่อขอใบเสนอรำคำ (Quotation) 
จำกผูผ้ลิตสินคำ้ในต่ำงประเทศ โดยใช่กำรเขียนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ภำษำองักฤษติดต่อผูผ้ลิตสินคำ้
ในต่ำงประเทศ  

ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างค าส่ังซ้ือ 



การเขียนจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ทางธุรกจิภาษาองักฤษ 
ส่วนประกอบหลกั ของ E-mail 

1) ค ำเร่ิมตน้ทกัทำย จะตอ้งสุภำพและเป็นทำงกำร เช่น Dear, ตำมดว้ยช่ือผูรั้บ หรือหำกไม่ทรำบให้ใช้ 
Dear, Sir/Madam  
2) จุดประสงคห์ลกัและรำยละเอียด ในส่วนน้ีตอ้งอธิบำยควำมตอ้งกำรของเรำใหค้รบและชดัเจน 
3) รอกำรตอบกลบั และขอบคุณทิ้งทำ้ย  
4) อ ำลำ เพื่อควำมเป็นทำงกำรตอ้งใช้ Best regards, Sincerely, หรือ Thank you ก็ได้ แล้วข้ึนบรรทดั
ใหม่ตำมดว้ยช่ือเตม็ของเรำ ดงัในตวัอยำ่งดำ้นบน 

1 

2 

3 

4 

ภาพท่ี 4.2 ตัวอย่างจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 



4.2.3 หลังจำกผูผ้ลิตสินค้ำจำกต่ำงประเทศรับเร่ืองแล้วจะจดัท ำใบเสนอรำคำ (Quotation) 
พร้อมรำยละเอียดต่ำง ๆแล้วส่ง e-mail มำให้กับบริษัทจำกนั้ นผู ้รับผิดชอบจะท ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดต่ำง ๆในใบเสนอรำคำ และน ำส่งสรุปใหแ้ก่หวัหนำ้งำน 

ภาพท่ี 4.3 ตัวอย่างใบเสนอราคาท่ีได้รับจากผู้ผลิตสินค้า 



4.2.4 หลงัจำกไดรั้บอนุมติัจำกหัวหน้ำงำนแล้ว ผูท่ี้รับผิดชอบ จะท ำกำรจดัท ำใบเสนอรำคำ 
(Quotation) และ ส่งใหผู้รั้บผดิชอบประสำนงำนกบัลูกคำ้ภำยในประเทศและรอกำรเซ็นอนุมติักำรตอบ
กลบัใบเสนอรำคำ 

 

 

4.2.5 หลงัจำกไดรั้บกำรยืนยนักำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกลูกคำ้ภำยในประเทศแลว้ ผูรั้บผิดชอบจะท ำ
กำรส่งe-mailยืนยนักำรสั่งซ้ือไปยงัผูผ้ลิตสินค้ำในต่ำงประเทศ เม่ือผูผ้ลิตได้รับเอกสำรแล้วจะส่ง
รำยละเอียดต่ำง ๆกลบัมำและหลงัจำกนั้นผูรั้บผิดชอบตอ้งน ำรำยละเอียดกำรช ำระเงินส่งมอบให้กบั
หวัหนำ้งำน เพื่อท ำกำรช ำระค่ำสินคำ้ 

ภาพท่ี 4.4 ตัวอย่างใบเสนอราคาท่ีส่งให้กบัลกูค้าในประเทศ 



  

ภาพท่ี 4.5 ตัวอย่างe-mailท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน 

 

4.2.6 หลงัจำกหวัหนำ้งำนท ำกำรช ำระเงินเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บผิดชอบตอ้งน ำเอกสำรยืนยนักำร
ช ำระเงิน ถ่ำยส ำเนำและส่งใหก้บัผูผ้ลิตเพื่อเป็นกำรยนืยนัวำ่ไดช้ ำระเงินค่ำสินคำ้ตำมท่ีตกลงไว ้

4.2.7 หลงัจำกนั้นผูผ้ลิตจะท ำกำรผลิตสินคำ้และเม่ือสินคำ้พร้อมส่งแลว้ ก่อนกำรจดัส่งมำไทย 
ผูผ้ลิตจะท ำกำรส่งรำยละเอียดกำรยืนยนักำรส่งสินค้ำกลับมำให้ เพื่อยืนยนัว่ำได้ท ำกำรส่งสินค้ำ
เรียบร้อยแลว้ 

4.2.8 เม่ือสินคำ้มำถึงยงัโกดงัสินคำ้ของบริษทัแลว้ ผูป้ฏิบติัสหกิจท่ีรับผิดชอบในส่วนของกำร
ตรวจสอบสินคำ้ จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของสินคำ้ก่อนกำรบรรจุหีบห่อ เม่ือตรวจสอบแลว้
ไม่พบควำมผดิพลำด จึงน ำบรรจุหีบห่อรอกำรจดัส่ง  



 

 

ภาพท่ี 4.6 ตัวอย่างสินค้าท่ีบรรจุหีบห่อเพ่ือรอการขนส่ง 

ภาพท่ี 4.7 ตัวอย่างเอกสารท่ีแนบไปกับสินค้าท่ีจัดส่ง 



 

4.2.9 หลังจำกท่ีแผนกเอกสำรท ำเอกสำรกำรขนส่งเรียบร้อยแล้ว ผูรั้บผิดชอบจะท ำกำร
ตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้และแนบเอกสำรไปกบัสินคำ้ เพื่อน ำส่งยงัโรงงำนของลูกคำ้ และเพื่อแนบเป็น
หลกัฐำนในกำรส่งสินคำ้ 

 

4.2.10 เม่ือส่งสินคำ้เรียบร้อยแล้ว ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งน ำเอกสำรใบส่งสินคำ้กลบัมำให้กับ
แผนกบญัชี ซ่ึงจะตอ้งตรวจสอบอยำ่งละเอียดวำ่มีกำรเซ็นรับสินคำ้จำกเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัลูกคำ้แลว้
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

 

ภาพท่ี 4.8 ตัวอย่างใบส่งสินค้า 



4.3 กรณส่ัีงซ้ือสินค้าจากประเทศจีน 

- หลงัจำกไดรั้บค ำสั่งซ้ือสินคำ้จำกลูกคำ้ภำยในประเทศและใบเสนอรำคำจำกผูผ้ลิตในจีนแลว้ 
หัวหน้ำงำนมอบหมำยให้ท ำกำรติดต่อบริษทัขนส่งท่ีเป็นคู่ค้ำในประเทศจีนก่อนสั่งซ้ือสินค้ำจำก
โรงงำน เม่ือไดรั้บกำรตอบรับจำกบริษทัขนส่งแลว้ น ำท่ีอยูโ่กดงัผูข้นส่ง มอบให้กบัโรงงำนผลิตสินคำ้ 
และช ำระค่ำขนส่ง หลงัจำกสินคำ้ถึงยงัโกดงัในจีนแลว้ ทำงขนส่งจะแจง้กลบัมำและท ำกำรตรวจสอบ
สินคำ้ใหก่้อนกำรจดัส่งมำท่ีไทย  

- หลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีท่ีประเทศจีนท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของสินคำ้แลว้ จะท ำกำรจดัส่ง
จีนคำ้มำยงัโกดงัในประเทศไทย เม่ือสินคำ้มำถึงไทยแลว้ จะไดรั้บแจง้จำกเจำ้หนำ้ท่ีขนส่งในประเทศ
ใหน้ ำเอกสำรไปขอรับสินคำ้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 ตัวอย่างสินค้าท่ีน าเข้าจากจีน 



4.4 เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังานจัดซ้ือ 

4.4.1 ใบเสนอรำคำ (Quotation) 

 

ใบเสนอรำคำ เป็นเอกสำรท่ีธุรกิจตอ้งออกให้กบัลูกคำ้ เพื่อใหลู้กคำ้ไดพ้ิจำรณำรำคำท่ีเสนอไป
ก่อนท่ีจะตดัสินใจสั่งซ้ือสินคำ้จำกทำงเรำ และถ้ำหำกลูกคำ้ตดัสินใจสั่งซ้ือก็จะเซ็นใบเสนอรำคำน้ี
กลบัมำเพื่อบอกเรำวำ่  “ตอ้งกำรสั่งสินคำ้”  

ภาพท่ี 4.10 ใบเสนอราคา 



4.4.2 ใบส่งของ (Delivery Order) 
ใบส่งของ เป็นเอกสำรท่ีออกเพื่อให้ลูกคำ้รู้ว่ำ ของไดท้  ำกำรส่งถึงมือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึง

รำยละเอียดท่ีใบส่งของจะขำดไม่ได้ คือ ลำยเซ็นของลูกค้ำพร้อมกับวนัท่ีท่ีได้รับสินค้ำ เพื่อเป็น
หลกัฐำนวำ่สินคำ้ถูกตอ้งเรียบร้อยตำมท่ีไดส้ั่งไวแ้ลว้ 

ภาพท่ี 4.11 ตัวอย่างเอกสารการจัดส่ง 



4.4.3 ใบสั่งซ้ือสินคำ้ (Purchase Order) 

ใบสั่งซ้ือสินคำ้ เป็นเอกสำรขอ้ตกลงหรือสัญญำกำรคำ้ ท่ีออกโดยผูซ้ื้อเพื่อสั่งซ้ือสินคำ้โดยระบุ 
ชนิด จ ำนวน และรำคำ รวมถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ ในกำรจดัท ำ ใบสั่งซ้ือเพื่อจะสั่งซ้ือสินคำ้  

รำยละเอียดท่ีจะตอ้งลงในใบสั่งซ้ือสินคำ้ (Purchase Order) 
- P/O NO. หมำยเลขใบสั่งซ้ือสินคำ้ 
- Date วนัท่ี 
- Description รำยกำรสินคำ้ 
- Quantity ปริมำณสินคำ้ 
- Currency เงินตรำ 
- Unit Price รำคำต่อหน่วย 
- Amount จ ำนวน 
- Supplier ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 
- Shipment Date วนัส่งสินคำ้  

ภาพท่ี  4.12  ตัวอย่างใบส่ังซ้ือสินค้า 



บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงงานเร่ือง INCOTERMS 2010 และ Marine Insuranceท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ ของบริษทั คอมโพเนนทซ์พัพลายแอนด์เซอร์วสิ จ  ากดั ท าใหท้าง
ผูเ้รียน ทราบถึงวิธีการ  ขั้นตอน เอกสาร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการและสัญญาท่ีบริษทัควร
เลือกใชใ้ห้ถูกกบัตวัสินคา้ และเป็นแนวทางให้ทางบริษทัไดน้ าขอ้มูลไปวิเคราะห์ให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อไป 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ขั้นตอนการน าเขา้และจดัส่งสินคา้ของบริษทัคอมโพเนนท์ซัพ
พลายแอนด์เซอร์วิส จ ากดั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขาย ดงันั้นขอ้มูลบางส่วนจึงไม่สามารถน าออกมา
เผยแพร่ได ้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้นด าเนินการต่อไป 
 โครงงานน้ีเป็นการคน้หาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลเท่านั้น หากบุคคลใดท่ีจะด าเนินการ น าเขา้
สินคา้ ควรหาขอ้มูลอยา่งละเอียดอีกคร้ัง เพราะขอ้มูลบางอยา่งอาจมีการแกไ้ข และกฎเกณฑอ่ื์น ๆ อาจมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในบางกรณี 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
-ท าใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้การปฏิบติังานจริง ซ่ึงท าใหมี้ประสบการณ์ในการท างาน 
-การมาท างานใหต้รงเวลา และ เลิกงานตรงเวลา ท าใหมี้ระเบียบ วนิยั มากข้ึน 
-ท าใหรู้้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
-ท าใหรู้้วา่การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีประโยชน์มากในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
-ไดค้วามรู้ท่ีดีและเป็นประโยชน์ ท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากหอ้งเรียน 

 



5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
-สัญญาและเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ จึงท าให้มีการสับสนเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
ในช่วงแรก 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
-ส าหรับนกัศึกษา ควรเตรียมความพร้อมในดา้นภาษา เน่ืองจากการท างานในดา้นน้ี 
การมีความรู้ในภาษาต่างประเทศนั้นส าคญัมาก 
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