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บริษทั การบินไทย จ ากดั มหาชน เป็นธุรกิจการบินท่ีมีคุณภาพตามหลกัมาตรฐานสากลท่ีมี
ช่ือเสียงมากในประเทศไทย เพราะบริษทั การบินไทย จ ากดั มหาชน ไดใ้หบ้ริการท่ีครอบคลุมทุก
ดา้น เช่น การบริการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ และไปรษณียภณัฑ ์หรือเรียกว่า Thai Cargo ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการจดัส่ง
แก่ลกูคา้มากท่ีสุด เพื่อท่ีจะสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ท่ีมารับบริการ 

จากการท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั การบินไทย จ ากดั มหาชน เป็น
ระยะเวลา  4 เดือนท่ีผา่นมา  ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในแผนก Cargo 
Documentation and Delivery (F 3- c) หรือหน่วยงานเอกสารผา่นพิธีการน าเขา้ศุลการและส่งมอบ
สินคา้ ในการเขา้ไปปฏิบติังานนั้นไดเ้รียนรู้การท างานต่าง ๆ ทางคณะผูจ้ดัท า ไดเ้ห็นว่าการท างาน
ของหน่วยงานมีขั้นตอนการท างา นท่ียุง่ยาก มีการแบ่งระบบการท างานออกเป็นแผนกต่าง ๆ 
มากมาย จึงไดท้ าการศึกษาถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรแต่ละแผนก ศึกษาถึงประเภทของ
สินคา้ต่าง ๆ และขั้นตอนในการน าเขา้สินคา้ตลอดจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
และน ามาจดัท าเป็นคู่มือเพื่อเป็นเกณ ฑส์ร้างความเขา้ใจขั้นตอนในการท างานเพ่ือก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 

จาการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ระเบียบพิธีการศุลกากร: การน าเขา้และการส่ง
มอบสินคา้ (Customer: Import Procedures and Cargo Delivery) ข้ึนมาเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจขั้นตอนใน
การท างานได้ อยา่งเป็นระบบ ท าใหก้ารท างานเกิดขอ้ผดิพลาดท่ีนอ้ยลง และช่วยใหเ้ขา้ใจถึง
ประเภทของสินคา้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Thai Airways International Public Company Limited is a world class airline.  It is famous 
in Thailand because it provides a comprehensive range of services, including the transportation of 
passengers, cargo and mail.  The latter area, known as Thai Cargo, delivers both domestically and 
internationally, and aims to provide the highest level of convenience and the fastest possible 
delivery, in order to leave customers impressed with their quality of service. 

As a cooperative education student at Thai Airways International Public Company 
Limited for the four previous months, the researcher was assigned to work in the Cargo 
Documentation and Delivery (F 3- c) department.  This is the group that handles the documentation 
for customs procedures regarding imports and cargo delivery. In conducting this work, the 
researcher learned about the different areas of customs work and was able to see some of the 
more difficult procedures therein. The system is divided into many different departments, and the 
researcher was able to study the duties and responsibilities of each individual department, 
learning about the various types of imported products as well as the steps involved in importing 
goods, all the way through till delivery. While conducting this research, data was collected and 
organized as a guide for understanding the procedures of the work in the most useful way 
possible. 

The researcher conducted the project Customs: Import Procedures and Cargo Delivery to 
further a systematic understanding of the process, to reduce procedural errors, and to help 
understand the various types of imported products more accurately and clearly. 

 

 


