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จดหมายน าส่งรายงาน 

 

วนัท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

เร่ือง ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควชิา การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

        อาจารย ์ขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์

 ตามท่ี คณะผูจ้ดัท า นายชิดชล สวสัด์ิตยวงศ ์ นกัศึกษาภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 11มีนาคม 

พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 27มิถุนายน พ.ศ. 2557ในต าแหน่งติดต่อลูกคา้ระหวา่งประเทศและไดรั้บ

มอบหมายจาก พนกังานท่ีปรึกษาใหศึ้กษาและท ารายงาน เร่ืองกระบวนการและเรียนรู้การเปิดL/C 

บดัน้ี การปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้คณะผูจ้ดัท า จึงขอส่งรายงานดงักล่าว มา

พร้อมกนัน้ี จ  านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 

                                                                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 

        นาย ชิดชล สวสัด์ิตยวงศ ์

          นกัศึกษาสหกิจภาควชิา 

                                                                                   การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

    การท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทัP.A.N IMPORT CO., LTD.

ตั้งแต่วนัท่ี 11มีนาคม พ.ศ. 2557ถึงวนัท่ี 27มิถุนายน พ.ศ. 2557 ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท า ไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจาก

ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

 1.คุณ นที มงคลพร   กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.คุณ ทศสิริ แซ่แต ้    พนกังานคียสิ์นคา้ Import 

 3.คุณ กมลยพุา  รุ่งโรจน์อมรกุล     เจา้หนา้ท่ี Import   

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล และเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติ 

ของการท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 นายชิดชล สวสัด์ิตยวงศ ์

                                      คณะผูจ้ดัท ารายงาน 

                  กรกฎาคม  2557 
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บทคดัย่อ 

บริษทั พี.เอ.เอน็ อิมปอร์ต จ ากดั (P.A.N. IMPORT Co.,Ltd.)ดว้ยประสบการณ์ท่ีเช่ียวชาญ

กวา่ 40 ปี ทางดา้นการซ่อมบ ารุงของบริษทั พี เอ เอ็น เซอร์วสิ เรามีทีมงานวศิวกรและช่าง

ผูช้  านาญการเฉพาะทาง ท่ีคอยดูแลและใหค้  าปรึกษากบัลูกคา้ดว้ยการบริการอยา่งเอาใจใส่เสมอมา 

จึงเป็นจุดก าเนิดของบริษทั พี เอ เอน็ อิมปอร์ต ท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นการน าเขา้เคร่ืองยนต ์ ไดร์ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอะไหล่ต่างๆ ซ่ึงสินคา้ทุกชนิดลว้นแลว้แต่เป็นของแทท่ี้ไดรั้บการการันตีวา่

มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล จึงถือไดว้า่ พี เอ เอน็ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และบริการอยา่ง

ครบวงจร และส่ิงส าคญัท่ีเรายดึถือในการท าธุรกิจตลอดมา คือ ความซ่ือสัตยใ์นการจ าหน่ายสินคา้

และความจริงใจในการบริการ 
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Abstract 
With over 40 years of experience and expertise in the maintenance of P.A.N. Service. We 

have a team of engineers and specialized technicians who take care and counseling to customers 

with a service-minded and our company has won the trust of the customers. Therefore, we have 

established P.A.N. Import which will be distributed engine, alternator, generator and spare parts. 

However, we can guarantee that all of our products take the international quality. Thus, P.A.N. 

Group is a company with a full range of products and services. Above all, we are doing business 

with honesty and sincerity.      
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 บริษทั พ.ีเอ.เอน็ อิมปอร์ต จ ากดั (P.A.N. IMPORT CO., LTD.) 

71/8 หมู่ 1 ถนน พระราม2 ต าบล คอกกระบือ อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร 

74000 

โทร: 034 812 460-1  

แฟกซ์: 034 867 395 

อเีมล์: panengine@hotmail.co.th 

เวบ็ไซด์: www.panengine.com 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่1.1แผนท่ีบริษทัพี.เอ.เอน็ อิมปอร์ต จ ากดั (P.A.N. IMPORT CO., LTD) 

 

mailto:panengine@hotmail.co.th
http://www.panengine.com/


~ 2 ~ 
 

1.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

1.2.1 น าเขา้และจดัจ าหน่ายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่ 650 วตัต ์จนถึง 2000 กิโลวตัต ์

1.2.2 ผูแ้ทนจ าหน่าย Alternator ส าหรับผลิตเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  

1.2.3 เป็นต าแทนจ าหน่าย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ยีห่อ้ ENGGA แต่เพียงผูเ้ดียว 

1.2.4 น าเขา้ อะไหล่ ส าหรับเคร่ืองยนต ์Cummins และจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 

1.3 รูปแบบการจัดองค์กร 
1.3.1ประวตัิและความเป็นมา 
บริษทั พี.เอ.เอน็ อิมปอร์ต จ ากดั(P.A.N. IMPORT Co.,Ltd.) ดว้ยประสบการณ์ท่ีเช่ียวชาญ

กวา่ 40 ปี ทางดา้นการซ่อมบ ารุงของบริษทั พี เอ เอ็น เซอร์วสิ เรามีทีมงานวศิวกรและช่าง

ผูช้  านาญการเฉพาะทาง ท่ีคอยดูแลและใหค้  าปรึกษากบัลูกคา้ดว้ยการบริการอยา่งเอาใจใส่เสมอมา 

จึงเป็นจุดก าเนิดของบริษทั พี เอ เอน็ อิมพอร์ต ท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นการน าเขา้เคร่ืองยนต ์ ไดร์ 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอะไหล่ต่างๆ ซ่ึงสินคา้ทุกชนิดลว้นแลว้แต่เป็นของแทท่ี้ไดรั้บการการันตีวา่

มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล จึงถือไดว้า่ พี เอ เอน็ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และบริการอยา่ง

ครบวงจร และส่ิงส าคญัท่ีเรายดึถือในการท าธุรกิจตลอดมา คือ ความซ่ือสัตยใ์นการจ าหน่ายสินคา้

และความจริงใจในการบริการ 

 

1.3.2 นโยบายคุณภาพ ( QUALITY POLICY ) 
1. High Customer Satisfaction (H.C.S.)  สร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
2. Excellent Working System (E.W.S.)  ระบบงานท่ีเป็นเลิศ 
3. Quality Human Resource (Q.H.R.)  พนกังานมีคุณภาพ 
4. Healthy Group of Companies (H.G.C.) เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง 

 
 



~ 3 ~ 
 

1.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ไดป้ฏิบติังานระหว่างการสหกิจศึกษาในต าแหน่งพนกังาน ติดต่อลูกคา้ทางอินเตอร์เน็ต
และเจา้หน้าท่ีตรวจสอบสินคา้ขาเขา้ ซ่ึงงานท่ีได้รับมอบหมายจะเก่ียวกบัการจดัส่งขอ้ความทาง
อินเตอร์เน็ต และท าใบเสนอราคาต่อลูกคา้ และตรวจสอบสินคา้ขาเขา้ทางบก  
1.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

1.คุณ ทศสิริ   แซ่แต ้   พนกังานคียสิ์นคา้ Import 
2.คุณ กมลยพุา  รุ่งโรจน์อมรกุล   พนกังาน Import 

1.6ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
  ตั้งแต่วนัท่ี 10มีนาคม 2557ถึง วนัท่ี 27มิถุนายน 2557 
 รวมระยะเวลาทั้งหมด 110 วนั หรือ 3 เดือน 20 วนั 
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บทที ่2  

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การจัดซ้ือทางเรือ 
1.การคดัเลือกและประเมิน Suppliers 

   1.1ผูจ้กัการแผนก ECOM ด าเนินการคดัเลือก และจดัท าบญัชีรายช่ือ Approved 
Suppliers list (ASL) โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกดงัน้ี 

-ราคา พิจารณาคดัเลือกจาก Suppliers ท่ีเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้
-บริการ พิจารณาจากประวติัการให้บริการ โดยตอ้งไม่เคยมีประวติัท่ีไม่ดีในการ

ใหบ้ริการ 
-สถานภาพของบริษัท พิจารณาคัดเลือก Supplier’s ท่ี เป็นท่ียอมรับในการ

ใหบ้ริการ มีความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา ติดตามงาน และเป็นท่ีน่าเช่ือถือในธุรกิจน้ี 
-เม่ือผูจ้ดัการแผนก ECOM เห็นว่า ผมงานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ให้ผูจ้กัการ

แผนกECOM มีสิทธิระงบัหรือยกเลิกการจดัซ้ือ หรือพิจารณาถอนรายช่ือออกจากบญัชี
รายช่ือ Approved Suppliers list 

  1.2การประเมินและจดัล าดบั  Suppliers (จดัท าทุก 6 เดือน) 
-เจ้าหน้าท่ีแผนก ECOM จัดท าผลการประเมินและการจัดระดับผู ้ขาย ลงใน 

Approved Suppliers list  
-ผูจ้ดัการแผนก ECOM เป็นผูต้รวจสอบและใหค้ะแนนจดัระดบัผูข้ายทุก 6 เดือน 
-หลักเกณฑ์ในการประเมินและการจัดระดับ จะท ารายละเอียดปรากฏใน 

Approved Suppliers list 
2.กระบวนการจดัซ้ือและการขอซ้ือพนกังานแผนก OPSC/OPC จะออกเอกสารการจองเรือ 

(Shipping Particular) เป็นยงับริษทัเรือเพื่อท าการจอง Space 
3.การตรวจรับการตรวจสอบค่าระวางเรือ และเอกสารจดัท าโดยพนกังานแผนก OPSI/OPI 

& OPSO/OPO 
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กระบวนการบริการลูกค้าทางเรือ – ขาออก 
1.รับ Booking จากSales หรือจากลูกคา้ทางโทรศพัท์ โดยจะท าการสอบถามข้อมูลของ 

bookingดงักล่าวใหค้รบถว้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
-เมืองท่าปลายทาง ( Port) 
-ปริมาณสินคา้ ( LCL, FCL) 
-จ านวนตู/้สินคา้ Booking number 
-ประเภทสินคา้ (Commodity) 
-วนัท่ีตอ้งการบรรจุสินคา้ ( Loading Date) 
-ช่ือผูส่้งออก ( Shipper) 
-Service Mode : MLB or AW  ส าหรับ USA Shipment 
2. OPSC/OPC ท าการจองระวางเรือให้กบัลูกคา้ตามประเภทของ Shipment ซ่ึงแยกเป็น 2 

ประเภท คือ 
2.1Shipment LCL-Console และ LCL-Coload ส าหรับPort ท่ีทางแผนก NVO เป็น 

Center ซ่ึงทางแผนก NVO จะเป็นผูเ้ปิด Master File No. ใน Program CFSP ตามท่ีลงไวใ้นWeekly 
Schedule หลังจากได้รับ Booking จาก Sales/ลูกคา้ทาง OPSC/OPC จะท าการ Add Shipment File 
ในแต่ละ Master File No. เพื่อขอ Job No. ของ Booking นั้นๆ 

2.2Shipment FCL และ LCL-Coload Single ส าหรับ Port ท่ีทางแผนก NVO ไม่ได้
เป็นCenter ทาง OPSC/OPC  จะท าการจองระวางกบัทางสายเรือ หรือ Coloader  กบับริษทัเรือท่ีทาง 
Sales ไดท้  าการตกลง  ราคากบัทางลูกคา้ไวแ้ลว้โดยทาง OPSC/OPC  จะท าการเปิด  Master  File 
และ  Shipment  File ใน Program CFSP  เพื่อใหไ้ด ้     Job  No. ของ  Bookendนั้นๆ 

3.OPSC/OPC จะแจ้งรายละเอียดของShipment ซ่ึงได้แก่ ช่ือเรือ, วนัเรือออก, วนัเรือถึง, 
ลานบรรจุสินคา้, Booking No.  ให้กบัลูกคา้ทาง E-Mail หรือทาง Fax เป็น Booking Confirmation 
ทุกคร้ังแต่ในกรณีท่ีได้รับ Bookingกระทันหันหรือเวลาจ ากัดให้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวทาง
โทรศพัทแ์ทน 

4.OPSC/OPC ติดตามใบจองเรือจากลูกคา้ หลงัจากส่ง Booking Confirmation แล้ว 1 วนั
ก่อน Loading Date (1 วนัก่อนบรรจุ) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

4.1ใบจองเรือท่ีออก HB/L เม่ือOPSC/OPC ได้รับจะท าการระบุMaster File No. 
แลว้  Copy หรือScanส่งให้กบัแผนกเอกสารขาออกเพื่อออก Draft B/L ส่งให้ลูกคา้ Confirmความ
ถูกตอ้งก่อนท่ีจะออก Original B/L 

4.2ใบจองเรือท่ีใช ้B/L ของสายเรือ DB/L เม่ือ OPSC/OPC ไดรั้บใบ Book จากท า
การFax หรือ Scam ส่งไปให้ทางสายเรือเพื่อ ออก Draft B/L ส่งกลับมาให้ทาง OPSC/OPC เพื่อ 
Confirm ความถูกตอ้งกบัลูกคา้ก่อนท่ีจะไดอ้อก Original B/L 
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5.  OPSC/OPC จะเป็นผูค้อยติดต่อประสานงานระหว่างลูกคา้และสายเรือ หรือ Coloader 
เพื่อให้สินคา้ท าการบรรจุไดอ้ยา่งเรียบร้อย ตลอดจนคอยช่วยแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีอาจเกิดข้ึน
เก่ียวกับการบรรจุสินค้า และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือเรือส าหรับ LCL Console และ 
LCLCoload ท่ีวางแผนก NVO เป็น Center ทางแผนก NVO จะท าการแก้ไขช่ือเรือใน Computer 
และจะส่ง E-Mail แจง้แกไ้ขให้กบัทางแผนกท่ีเก่ียวขอ้งทราบอีกคร้ังหน่ึง (ก่อนวนัเรือออกอย่าง
นอ้ย 2 วนั) 

6.  เม่ือลูกคา้ท าการ Load หรือบรรจุสินคา้เรียบร้อยแลว้ ทาง OPSC/OPC จะเป็นผูติ้ดตาม
รายละเอียดของการบรรจุสินคา้ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 

6.1Shipment LCL-Console และ  LCL-Co-Load: OPSC/OPC จะ ติดตาม  Tally 
Sheet และ Exchange Rate จากทางแผนก NVO เม่ือได้รับ Tally แล้วแยก 1 Copy ส่งให้ แผนก
เอกสารขาออก (1 วนักลงั Loading Date) 

6.2LCL-Coload Single: OPSC/OPC จะติดตาม Tally Sheet และ Exchange Rate 
จากทาง Co-loader เม่ือไดรั้บ Tally แลว้ Copy 1 ใบ ส่งใหแ้ผนกขาออก (1 วนัหลงั Loading Date) 

6.3Shipment FCL: OPSC/OPC จะติดตามเบอร์ตู ้และเบอร์ SEAL กบัทางสายเรือ
กรณีตูบ้รรจุ (CFS) และ ติดตามเบอร์ตู ้และเบอร์ SEAL กบัทางลูกคา้ในกรณีตูล้าก (CY) รวมถึง
ตามExchange Rate (ทั้ง 2 กรณี) จากทางสายเรือ (1 วนักลงั Loading Date) เม่ือ OPSC/OPC ไดรี้บ
รายละเอียดขอ้มูลครบถว้น ก็จะจดัท า Job Sheet จาก Program Computer เพื่อให้ผูมี้อ  านาจลงนาม 
Approve และส่งมอบใหก้บัทางแผนกเอกสารขาออก เพื่อด าเนินการต่อไป 

6.4Print Invoice, เขียนใบสั่งงาน และแนบ B/L เพื่อน าส่งใหลู้กคา้ 
7. จดัท า Pre-Advise / Pre-Agent ปลายทาง ส าหรับ FCLShipment ท่ีมีการออก HB/L ดงัน้ี 

7.1Shipment แรกจากลูกคา้ใหม่ 
7.2Shipment ท่ีมีเง่ือนไขตกลงพิเศษกบั Agent เช่น Door To Door เป็น 

 (2 ว ันหลังเรือออก) และรวมถึงเป็นผู ้ประสานงานและติดต่อ Agent และท า Fax, E-Mail 
Correspondence ในกรณีท่ีมีปัญหา หรือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั Shipment ดงักล่าวกบั Agent 
 8. ท าการ Success Job ท่ีหนา้ P/L ในกรณีท่ีเป็น FCL Direct/B/L เท่านั้น 

9.รวบรวมเอกสาร (Job Sheet / Booking Confirmation / ใบ Book ลูกคา้) และน าไป Scan

จัดเก็บเข้า Digital File แล้วน าเอกสารท่ี Scan เรียบร้อยแล้วส่งให้ Sales เจ้าของ Shipmentไป

ด าเนินการตรวจตอบเพื่อค านวณ Incentive 
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10.ท าการบนัทึกและวกัความพึงพอใจของลูกคา้ (QO) 

10.1บนัทึกความผดิพลาดในการออก Invoice ใหลู้กคา้ 
10.2ประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ภายนอก ซ่ึงจดัให้มีปีละ 1 

คร้ังโดยแผนก MKTM 
 

ประเภทและเอกสารทีใ่ช้ในการส่งออก 
การขนส่งโดยทางเรือ เอกสารท่ีจะตอ้งใช้ยื่นต่อเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากร เพื่อประกอบการ 

ตรวจสอบและรับรองก่อนน าไปตรวจปล่อยสินคา้ส่งออก โดยปกติประกอบดว้ย 
1.ตน้ฉบบัใบขนสินคา้ขาออก  1  ฉบบั 
2.ฉบบัใบขนสินคา้ขาออก  2  ฉบบั 
3.บญัชีราคาสินคา้  (Invoice)3 ฉบบั 
4.บญัชีรายละเอียดของท่ีบรรจุในหีบห่อสินคา้  (Packing List) 
5.ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด  ในกรณีท่ีของส่งออกนั้นเป็นของตอ้งก ากบัตาม

เง่ือนไงของตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรณพีเิศษทีจ่ะต้องมีคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก 

1.ถา้สินคา้ท่ีตอ้งส่งออกเป็นสินคา้ท่ีจะน ากลบัเขา้มาภายในหน่ึงปี  โดยยกเวน้อากรขาเขา้
ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร  พ.ศ. 2503  ภาค 4 ประเภทท่ี 1 และ 2 จะตอ้งเพิ่มคู่ฉบบัข้ึน
อีกหน่ึงฉบบั เพื่อใชเ้ป็นใบสุทธิส าหรับน าสินคา้กลบัมาตามระเบียนวา่ดว้ยการนั้น 

2.การส่งน ้ ามนัหรือผลิตภณัฑ์น ้ ามนัท่ีผลิตในราชอาณาจกัรไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศและ
จะตอ้งมีการขอคืนภาษีน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ ามนัของกรมสรรพสามิตในภายหลงั จะตอ้งเพิ่มคู่
ฉบบัอีก 1 ฉบบั โดยเขียนหรือประทบัตรายางมีขอ้ความวา่  “ขอคืนภาษีน ้ ามนั” ไวต้อนบนของใบ
ขนสินคา้และคู่ฉบบั 

3.ส าหรับท่าเรือกรุงเทพฯ การส่งสินค้า RE-EXPORT ไปยงัประเทศลาว และมีความ
ประสงคจ์ะขอคืนเงินอากรขาเขา้ ผูส่้งออกและตอ้งเพิ่มคู่ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกอีก 1 ฉบบั แนบ
ติดกบัตน้ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกดว้ย 

4.การส่งสินคา้ออกท่ีผูส่้งออกมีความประสงค์จะไดเ้อกสารส่งออกจากกรมศุลกากร เพื่อ
การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือเพื่อผลประโยชน์ใด จะตอ้งยื่นคู่ฉบบัใบขนสินค้าขาออก
เพิ่มข้ึนอีก 1 ฉบบั ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ คือ มีสีน ้าเงินท่ีมุมทั้งส่ีมุม หรือท่ีเรียกวา่ เอกสารมุมน ้าเงิน 

5.สินคา้ท่ีจะออกจากคลงัสินคา้ทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินคา้ เม่ือจะท าการส่งออกจาก
คลงัสินคา้ทณัฑ์บน จะตอ้งยื่นคู่ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงฉบบั โดยประทบัขอ้ความ
ดว้ยหมึกสีแดงไวต้อนบนวา่ “ใบแนบใบขนสินคา้ขาออก”    
(สุเมษ เลศิจริยพร, 2553. พมิพ์คร้ังที ่3.หน้า 123-157) 
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ระบบการขนส่งสินค้าทางเรือประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 

1.การขนส่งสินคา้ระบบแยกบรรจุในเรือเปิดระวางหรือระบบ CONVENTIONAL เป็น
ลกัษณะการขนส่งสินคา้แบบดงัเดิมท่ีใชก้นัมาในอดีต โดยการน าสินคา้ท่ีจะส่งออกมาเตรียมกองไว ้ 
ณ  ลานหรือโรงพกัสินคา้ในบริเวณท่าเรือเพื่อรอการขนส่งข้ึนเรือบรรทุกสินคา้ หรือการน าสินคา้
ลงจากเรือมากองไว ้ ณ  ลานหรือโรงพกัสินคา้เพื่อรอให้เจา้ของสินคา้หรือตวัแทนเจา้ของสินคา้รับ
สินคา้ไป  ซ่ึงวิธีการขนส่งดว้ยระบบน้ีปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมโดยมีการคาดการณ์วา่มีการใชร้ะบบน้ี
เพียง  30%  ของการขนส่งทั้ งหมดและมีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากมีโอกาสท่ีสินค้าจะเสียหาย
ระหวา่งการขนส่งสูง  ซ่ึงโดยมากมกัจะใชร้ะบบประเภทสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการการดูแลรักษา  มีราคา
ไม่สูง ทนต่อสภาพอากาศ  เช่น  วสัดุก่อสร้างประเภท  เหล็กเส้น  อิฐ  หิน  ทราย  เป็นตน้ 

2.การขนส่งสินคา้ระบบคอนเทนเนอร์หรือ CONTAINER เป็นระบบการขนส่งสินคา้โดย
อาศยัตูค้อนเทนเนอร์ขนาดต่าง ๆ  ในการบรรจุสินคา้เพื่อการขนส่ง  ผูท่ี้พฒันาระบบการขนส่ง
ประเภทน้ีคือ Mr. Malcome McLean ผูก่้อตั้งบริษทั Sea Land ในสหรัฐอเมริกา โดยน าระบบน้ีมา
ใช้ในการขนส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกช่วงต้นทศวรรษท่ี 60 และเป็นท่ีแพร่หลายในต้น
ทศวรรษท่ี 70 ซ่ึงระบบน้ีพฒันาแนวคิด Unitization คือการท าให้สินค้ามีหีบห่อแบบเดียวกัน 
เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สินคา้มีความเสียหายและค่าใชจ่้ายในการขนส่งลดลง ซ่ึง
ในปัจจุบนัคาดการณ์วา่มีการใชร้ะบบน้ีถึง 70% ของการขนส่งทั้งหมดและมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 
 
รูปแบบการบรรจุและล าเลยีงสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ 

1.การลากตูไ้ปบรรจุสินคา้  (Container Yard เรียก โดยย่อว่า C.Y.)   หรือการบรรจุสินคา้
เต็มตูจ้ากโกดงัผูส่้งออก (Full Container Load เรียกโดยย่อว่า F.C.L.) เป็นการลากตูค้อนเทนเนอร์
เปล่าไปยงัโรงงานหรือโกดงัของผูส่้งออก เพื่อท าการบรรจุสินคา้เขา้ตู ้ซ่ึงการลากตู้ไปบรรจุจะ
กระท าส าหรับการบรรจุสินคา้จากโรงงานหรือโกดงัเพียงแห่งเดียว  เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากใน
การบรรจุและการตรวจสินคา้ผ่านพิธีการศุลกากร  ดงันั้นจึงเท่ากบัเป็นการลากไปบรรจุให้เต็มตู ้ 
ซ่ึงทางยโุรปเรียกวา่การบรรจุสินคา้เต็มตูห้รือ F.C.L โดยบริษทัเรือจะจดัส่งตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไป
ยงัโกดงัสินคา้ของผูส่้งออก ซ่ึงวิธีน้ีบริษทัผูส่้งออกจะตอ้งติดต่อและนดัหมายเจา้หนา้ท่ีศุลกากรให้
มาท าการตรวจปล่อยสินคา้ ณ จุดท่ีมีการบรรจุสินคา้เขา้ตูด้ว้ย จากนั้นจะท าการบรรจุสินคา้ใหเ้ตม็ตู ้
แลว้ท าการลากตูด้งักล่าวมาส่งใหบ้ริษทัเรือ ณ ลานจอดพกัตูเ้พื่อรอการส่งออก 

เม่ือตูถู้กส่งถึงท่าเรือปลายทาง ผูน้ าเขา้จะลากตูค้อนเทนเนอร์ไปเปิดท่ีโกดงัของผูน้ าเขา้เอง
แลว้จึงน าตูเ้ปล่าส่งคืนบริษทัเรือ  การบรรจุสินคา้ในลกัษณะน้ี เจา้ของสินคา้จะตอ้งรับผิดชอบใน
เร่ืองการบรรจุและตรวจนบัสินคา้ดว้ยตนเอง  ทางบริษทัเรือไม่ตอ้งรับผิดชอบสินคา้ขาดหรือส่ง
เกินจ านวน 
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2.การส่งสินค้าไปบรรจุ  ณ  ลานบรรจุสินค้า  (Container Freight Station เรียกโดยย่อว่า 
C.F.S.)  หรือหารบรรจุแบบไม่เต็มตู ้ (Less Than Container Load เรียกโดยย่อว่า L.C.L.)  เป็นการ
บรรจุสินคา้เขา้ตูใ้นกรณีท่ีผูส่้งออกมีปริมาณสินคา้มามากเพียงพอกบัการบรรจุเต็มตูห้รือมีสินคา้
เพียงพอแต่ขาดสถานท่ีกวา้งขวางพียงพอ  รวมถึงขาดก าลงัคนด าเนินการบรรจุสินคา้ดว้ยตนเอง  ผู ้
ส่งออกจะน าสินคา้มาไวท่ี้โกดงัรับสินคา้บริเวณลานบรรจุสินคา้ของบริษทัเรือเพื่อรอให้บริษทัเรือ
ท าการบรรจุสินคา้เขา้ตูใ้ห้  ซ่ึงวิธีน้ีจะมีค่าระวางท่ีสูงกวา่วิธีกานลากตูไ้ปบรรจุ (C.Y.) และบริษทั
เรือจะรับผดิชอบต่อการบรรจุสินคา้เขา้ตูด้ว้ย 

แต่ส าหรับรูปแบบการล าเลียงสินคา้ซ่ึงสามารถพิจารราจากขอ้มูลในใบตราส่ง  (B/L)  มี   4 
ลกัษณะ คือ 

1.การลากตูไ้ปบรรจุสินคา้ส าหรับขาออกและลากตูไ้ปสินคา้ส าหรับขาเขา้  หรือเรียกว่า  
CY/CY หรือ FCL/FCL นั้นคือผูส่้งออกลากตูค้อนเทนเนอร์มาบรรจุสินคา้ท่ีโกดงัเอง และเม่ือสินคา้
ถูกส่งถึงท่าเรือปลายทางผูน้ าเขา้จะลากตูม้าขนถ่ายสินคา้ออก ณ โกดงัของผูน้ าเขา้เองเช่นกนั 

2.การส่งสินคา้ไปบรรจุ  ณ  ลานบรรจุสินคา้ส าหรับขาออกและการขนถ่ายสินคา้ออก  ณ  
ท่าเรือส าหรับขาเข้า  CFS/CFS หรือ LCL/LCL นั้นคือผูส่้งออกน าสินค้าไปส่งท่ีโกดังรับสินค้า
บริเวณลานบรรจุสินคา้ของบริษทัเรือ เพื่อรอการรวบรวมเพื่อบรรจุเขา้ตูข้องบริษทัเรือ บริษทัเรือจะ
รับผิดชอบการบรรจุสินคา้เขา้ตูแ้ละขนถ่ายออกจากตูเ้ม่ือถึงท่าเรือปลายทาง สินคา้จะถูกขนถ่าย
ออกจากตู ้ณ ลานตรวจปล่อยของบริษทัเรือ เพื่อส่งไปยงัโกดงัของผูน้ าเขา้อีกทีหน่ึง 

3.การลากตูไ้ปบรรจุสินคา้ส าหรับขาออกและการขนถ่ายสินคา้ออก  ณ  ท่าเรือส าหรับขา
เขา้หรือเรียกวา่  CY/CFS หรือ FCL/FCL นั้นคือผูส่้งออกลากตูค้อนเทนเนอร์มาบรรจุสินคา้ท่ีโกดงั
เอง และเม่ือสินคา้ถูกส่งถึงท่าเรือปลายทางสินคา้จะถูกขนถ่ายออกจากตู ้ณ ลานตรวจปล่อยของ
บริษทัเรือ เพื่อส่งไปยงัโกดงัของผูน้ าเขา้อีกทีหน่ึง 

4.การส่งสินคา้ไปบรรจุ  ณ  ลานบรรจุสินคา้ส าหรับขาออกและลากตูไ้ปส่งสินคา้ส าหรับ
ขาเข้า หรือเรียกว่า  CFS/CY หรือ LCL/FCL   นั้นคือผูส่้งออกน าสินค้าไปส่งท่ีโกดังรับสินค้า
บริเวณลานบรรจุสินคา้ของบริษทัเรือ เพื่อการวบรวมเพื่อบรรจุเขา้ตูข้องบริษทัเรือ เม่ือสินคา้ถูกส่ง
ถึงท่าเรือปลายทางผูน้ าเขา้จะลากตูม้าขนถ่ายสินคา้ออก ณ โกดงัของผูน้ าเขา้เอง 
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รูปแบบและประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ 
ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการบรรจุสินคา้มีหลายรูปแบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณ  ประเภทของ

สินคา้  และวตัถุประสงคใ์นการขนส่งและการเก็บรักษาระหวา่งการขนส่ง ซ้ึงสามารถสามารถระบุ
ประเภทของตูค้อนเทนเนอร์ท่ีก าหนดโดยองคก์รการมาตรฐานระหวา่งประเทศ(ISO)  ไดพ้อสังเขป
ดงัน้ี 

1.ตูแ้ห้งทัว่ไป  ( General  purpose  dry  cargo  container )  มีขนาดของตูท่ี้ใชโ้ดยสากลซ่ึง
จะมีความกวา้งและความสูงมาตรฐานอยูท่ี่  8  ฟุต  ไดแ้ก่ 

1.1ขนาดกวา้ง 8 ฟุต  สูง 8 ฟุต ยาว 40 ฟุต  หรือในประเทศไทยนิยมเรียนวา่ตูย้าว  
40’ มีปริมาณ 45-66 คิวบิกเมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดและความหลากหลายของลงับรรจุสินคา้ท่ีพอดีกบั
มิติของตู ้และรับน ้าหนกัสินคา้ไดป้ระมาณ 30 ตนั 

1.2ขนาดกวา้ง 8 ฟุต  สูง 8 ฟุต  ยาว 30 ฟุต  ซ่ึงในประเทศไทยไม่นิยมใช ้
1.3ขนาดกวา้ง 8 ฟุต  สูง 8 ฟุต  ยาว 20 ฟุต  หรือในประเทศไทยเรียนวา่ตูส้ั้ น 20’ 

มีปริมาตรความจุประมาณ 25- 32 คิวบิกเมตรและรับน ้าหนกัสินคา้ไดป้ระมาณ20-22 ตนั 
1.4ขนาดกวา้ง 8 ฟุต  สูง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต  ซ่ีงในประเทศไทยไม่นิยมใช ้
1.5 ขนาดกวา้ง 8 ฟุต  สุง 8 ฟุต ยาว 5 ฟุต ซ่ึงในประเทศไทยไม่นิยมใช ้
1.6 ขนาดพิเศษมี 2 ขนาดคือ 

1.6.1.ตู ้ 40 ฟุต สูง 9 ฟุต 6 น้ิว 
1.6.2.ยาวพิเศษ ( High cube container) คือ ตูสู้ง 9 ฟุต 6 น้ิว ยาว 45 ฟุต 

1.7  ระบายอากาศ ( 20 Ventilated container) คือ ตู ้20 ฟุตธรรมดาท่ีติดพดัลมดูด
อากาศเพื่อใชส้ าหรับบรรทุกสินคา้ท่ีตอ้งการการระบายอากาศ เช่น บรรทุกเมด็กาแฟ เมด็โกโก ้

1.8  ตูเ้ปิดหลงัคา ( Open top container) หรือตูเ้ปิดดา้นขา้ง (Sided open  
Container) มีทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต แต่หลงัคาจะมีผา้ใบปกคลุมสามารถถอดและติดตั้งได้
สะดวกใชส้ าหรับบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และน ้ าหนกัมาก เช่น เคร่ืองจกัร ซ่ึงตอ้งบรรจุโดยใช้
ป้ันจัน่ยกเขา้ดา้นบน 

1.9 ตูพ้ื้นเรียบ (Platform flat) เป็นลกัษณะพื้นเรียบมีทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40ฟุต 
ใชส้ าหรับบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดความกวา้ง ความสูงเกินกวา่ความสูงของตูท้ ัว่ไป ตูป้ระเภทน้ีอาจมี
แขนกั้นดา้นและหลงัดว้ย 

2.ตูรั้กษาอุณหภูมิ ไดแ้ก่ 
2.1ห้องเยน็ ( Refrigerted container) หรือตู ้Reefer ตวัตูท้  าจากวสัดุกนัความร้อน

และบุดว้ยฉนวนกนัความร้อน รวมถึงติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็ในระดบั30 ถึง -30 องศาเซลเซียส 
เพื่อใชแ้ช่เยน็อาหารสดต่างๆ 
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2.2  ตูฉ้นวนกนัความร้อน ( Insulated container) เป็นตูท่ี้มีโครงสร้างเหมือนตูห้้อง
เยน็แต่มีเคร่ืองระบายอากาศแทนเคร่ืองท าความเยน็ ใชบ้รรจุสินคา้ประเภทอาหาร ผกั ผลไม ้

3.ตูบ้รรจุสินคา้เป็นของเหลว ( Fluid tank container) เป็นตูท่ี้มีเสายืดทั้ง 4 มุม และมีการ
ติดตั้งถงัเหล็กกลมยาวเอาไวเ้พอ่ใชบ้รรจุสินคา้ท่ีเป็นของเหลว เช่น สารเคมี 

4. ตูช้นิดพิเศษ ไดแ้ก่ ตูส้ าหรับบรรทุกสัตวเ์ป็น ( Live stock container) ตูส้ าหรับบรรทุก
สินคา้เกษตร (Bulk container)   
 ตูข้นาด  20  ฟุต  ซ่ึงมีปริมาตรการบรรจุอยูร่ะหวา่ง  25-27  คิวบิกเมตร  โดยสมมติให้ใน 
การบรรจุสินคา้  สินคา้ท่ีบรรจุมีเพียงรายการเดียวเท่านั้น  และสินคา้มีขนาดต่อลงัท่ีกวา้ง  50  ซม.  
ยาว  50  ซม.  สูง  25.  หรือมีปริมาตรเท่ากบั  0.6  คิวบินเมตร  ซ่ึงถ้าสินคา้มีการใช้ลังบรรจุท่ีมี
ขนาดเดียวเท่านั้นการค านวณปริมาณสามารถใช้ตวัเลขสูงสุดได้เลยคือ  27  คิวบินเมตร  นั่นคือ  
สินคา้ในการขนส่งดงักล่าวสามารถบรรจุเขา้ตูข้นาด 20  ฟุต  ไดสู้งสุดโดยประมาณเท่ากบั  27/0.06 
= 450 ลงั ไม่ควรเกินมากไปกวา่น้ี 

แต่ในกรณีท่ีมีสินค้ามีมากกว่า  1  รายการ  และมีขนาดของลังสินค้าไม่เท่ากัน  เช่น  
รายการท่ี  A มีขนาด 50 X 50 X 25 ซม.  รายการ  B มีขนาด 50 X 40 X 30 ซม.  แลว้  โดยมากจะใช้
ปริมาตรของตูใ้นการค านวณท่ีประมาณ  25  ถึง  26  คิวบินเมตร 

 ส่วนในกรณีของตูข้นาด  40  ฟุต  ซ่ึงมีปริมาตรอยูท่ี่  45-50  คิวบินเมตร  ก็มีลกัษณะการ
ค านวณเช่นเดียวกนักบัตูข้นาด  20  ฟุต 
ค่าระวางการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 

ในการค านวณค่าขนส่งจ าเป็นตอ้งพิจารณารายการค่าภาชนะในการขนส่งและค่าใชจ่้าย  ณ  
ท่าเรือ  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.ค่าระวางพื้นฐาน  ( Basic  Rate  หรือ  Basic  Freight  Rate )  คือ  ค่าระวางในการขนส่ง
หรือค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร์นัน่เอง โดยค่าระวางข้ึนอยูก่บัขนาดของตูแ้ละระยะทางในการขนส่งยิง่
ระยะทางในการขนส่งมาก  ยิง่ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางมาก  ก็ยิง่ตอ้งเสียค่าเช่าตูน้าน 

2.ค่าใชจ่้ายในการบรรจุหรือขนถ่ายสินคา้ออกจากตูสิ้นคา้  ( Terminal Handling Charge: 
THC) คือ ค่าบริการในการเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์เฉพาะในบริเวณท่าเรือ 

3.ค่าใชจ่้ายในการบรรจุหรือขนถ่ายสินคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร์  ( Container  Freight  
Station  Charge : CFS  Charge )  คือ  ค่าใชจ่้ายในการบรรจุสินคา้จากโรงพกัสินคา้เขา้ตูค้อนเทน
เนอร์ท่ีเรียกวา่  Stuffing  charge  หรือค่าใชจ่้ายในการขนถ่ายสินคา้ออกจากตูไ้ปยงัโรงพกัสินคา้ท่ี
เรียกวา่ Unsnuffing charge 

4.อุปกรณ์แห่งค่าระวาง (Auxiliary charge) คือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีขนส่งเรียกเก็บจาก
ผูใ้ชบ้ริการนอกเหนือจากค่าระวาง ไดแ้ก่ 
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4.1 ตวัปรับน ้ ามนั  ( Bunker Abjustment Factor: หรือ BAF คือ ค่าใช้จ่ายท่ีบริษทั
สายเดินเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีท่ีราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีความผนัผวนเพิ่มข้ึน ท าให้บริษทั
สายเดินเรือไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าน ้ ามนัได้ ซ่ึงอาจมีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าระวาง
พื้นฐาน หรืเป็นจ านวนเงินคงท่ี 

4.2  ตวัปรับค่าเงิน (Currency Adjustment Factor: CAF) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัสาย
เดินเรือคิดเพิ่มเน่ืองจากค่าเงินของประเทศท่ีด าเนินการขนส่งมีความผนัผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าเงินในประเทศท่ีขนส่งลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษทัสายเรือจะ
คิดค่าใชจ่้ายจากตวัปรับค่าเงินเพิ่มเติม 

4.3  ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) คือ ค่าใช้จ่ายพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าบาง
ชนิดและบางท่าเรือท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่บริษทัสายเรือเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมหมวดสินคา้
อนัตรายหรือค่าธรรมเนียมท่าเรือแออดั (Congestion Surcharge) เป็นตน้ 

4.4  ค่าธรรมเนียมออกใบตราส่ง (Bill of Lading Fee) หรือค่าธรรมเนียมออก
ใบสั่งปล่อยสินคา้ (Delivery Order Fee) คือ ค่าใช่จ่ายท่ีบริษทัสายเรือเรียกจากการออกใบตราส่ง
สินคา้หรือใบสั่งปล่อยสินคา้    (ออนไลน์ ส่ือค้นคว้าวนัที ่18 เม.ย. 57) 
 
ขั้นตอนและกระบวนการในการส่งออกทางเรือ 

1.การตรวจเอกสารการส่งออก 
1.1 เม่ือผูส่้งออกส าแดงรายการใบขนสินคา้ขาออกแลว้  ให้ยื่นใบขนสินคา้ขาออกพร้อม

เอกสารประกอบต่อหน่วยรับใบขนสินคา้  และตอกเบอร์รับใบขนสินคา้ขาออกพร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด เวน้แต่ใบขนสินคา้ขาออกเป็นประเภทหรือชนิดของส่วนบุคคลหรือประเภทเอก
สิทธ์ิจะตอ้งยื่นท่ีงานส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ ฝ่ายเอกสิทธ์ิและส่งเสริมการลงทุน ส่วนพิธีการน าเขา้ 
( สพข. ) 

1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพิธีการท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินคา้ขาออกและ
เอกสาร และเม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง จะส่งผา่นเอกสารให้เจา้หนา้ท่ีประเมินท าการตรวจสอบการค านวณ
ทั้งหมด เช่น ตรวจสอบราคาพิกดัอตัรา รหสัของสินคา้ เป็นตน้ เม่ือเจา้หนา้ท่ีฯ เห็นวา่ถูกตอ้งจะลง
นานรับรองใบขนฯ และเอกสารประกอบแลว้จึงประทบัตราสั่งการตรวจ 
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2.การตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
สถานทีส่ าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี ้
- ณ ท่าศุลกากรสถาน (ท่ากองตรวจสินคา้ขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือท่ีไดรั้บอนุมติั

ส าหรับการน าเขา้หรือส่งออก 
- งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจสินค้าท่ี 2 

ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 
- ณ สถานีตรวจและบรรจุสินคา้เขา้คอนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออก ( สตส. LCY. ) 
- ณ โรงพกัสินคา้ส าหรับตรวจของขาเขา้ และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทน

เนอร์ นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ ( รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT )  
-ท าเนียบท่าเรือเอกชน 
- ณ เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ 
- ณ โรงงานหรือสถานประกอบการของผูส่้งออก 
- ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ 
- ใบขนสินคา้ขาออกท่ีผูส่้งออกน ามาตรวจปล่อยท่ี ท่าศุลกากรสถาน (หรือท่ีเรียกกนั

โดยทัว่ไปวา่ท่ากรมฯ) จะตอ้งสั่งการตรวจวา่ “ใหน้ ามาตรวจท่ีท่าศุลกากรสถาน ใหคุ้มส่งและให้
นายตรวจประจ าเรือสลกัรายการบรรทุกดว้ย” 
การตรวจสินค้าขาออกทีท่่าศุลกากรสถาน 

การส่งออก จะต้องน าสินค้าท่ีจะต้องส่งออกมาท าการตรวจปล่อยท่ีบริเวณส านักงาน
ศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ โดยจะบรรทุกมากบัรถยนต ์เรือฉลอม หรือเรือโป๊ะก็ได ้แต่ส าหรับ
สินคา้ตามใบขนสินคา้ขาออกประเภทท่ีตอ้งมีการสั่งตรวจและจะตอ้งบรรทุกลงในระลางเรือสินคา้
ต่างประเทศ เท่านั้น จะบรรจุเขา้คอนเทนเนอร์ก่อนไม่ได ้

-  ก่อนการตรวจปล่อย ผูส่้งออกจะตอ้งน าใบขนสินคา้ขาออก และเอกสารประกอบมาให้
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสินคา้นอกสถานท่ีลงทะเบียนใบขนสินคา้ขาออกเสียก่อน และหวัหนา้งานตรวจ
สินคา้นอกสถานท่ี จึงจะก าหนดช่ือเจา้หนา้ท่ีผูท้  าการตรวจปล่อยและศุลการักษผ์ูคุ้มส่ง 

-  เม่ือตรวจปล่อยเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีผูต้รวจปล่อยจะจดัให้ศุลการักษ์ท่ีถูกก าหนดช่ือ
ไวใ้นใบขนสินคา้ขาออกคุมสินคา้ท่ีตรวจปล่อยแล้ว พร้อมกบัใบขนสินค้าขาออก และเอกสาร
ประกอบไปส่งมอบให้แก่นายตรวจศุลกากรประจ าเรือ เพื่อรับบรรทุกต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผู ้
ส่งออกจะไดรั้บใบตราส่ง ( B/L) จากบริษทัเรือ 

-  กรณีสินคา้ท่ีส่งออกเป็นของใช่ส่วนตวัหรือของใชใ้นบา้นเรือนท่ีไม่ไดบ้รรจุในคอนเทน
เนอร์จะตอ้งน ามาตรวจปล่อยท่ีท่าศุลกากรสถานเท่านั้น แต่ถา้บรรจุเขา้คอนเทนเนอร์จะตอ้งน าไป
ตรวจปล่อยท่ีงานตรวจคอนเทนเนอร์ ฝ่ายตรวจสินคา้ท่ี 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ หรือ สตส. 
หรือ รพท. ต่าง ๆ แลว้แต่กรณี 
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- ใบขนสินคา้ขาออกท่ีน ามาตรวจปล่อยท่ีท่าเรือกรุงเทพ ( หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าท่า
รัฐบาล ) จะระบุค าสั่งการตรวจวา่ “ใหน้ ามาตรวจท่ีท่ารัฐบาล (เขต.....) บรรจุเขา้ตู ้และสลกัรายการ
บรรทุกดว้ย” 

-  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจและครบคุมการบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทน
เนอร์ในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ คือ ฝ่ายตรวจสินคา้ท่ี 2 โดยแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเป็น 3 งาน คือ 
งานตรวจคอนเทนเนอร์ท่ี 1-3 ซ่ึงแต่ละเขตมีหน้าท่ีในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินคา้เขา้ตู้
คอนเทนเนอร์ของบริษทัตวัแทนเรือต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้

-  ผูส่้งออกจะตอ้งน าสินคา้ท่ีจะส่งออกมาท าการตรวจปล่อยท่ีงานตรวจคอนเทนเนอร์ท่ี 1-
3 แลว้แต่กรณี ตามท่ีไดจ้องคอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุสินคา้ไวก้บับริษทัตวัแทนเรือ 

-  ก่อนการตรวจปล่อยสินคา้เพื่อบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ ผูส่้งออกจะตอ้งน าใบขนสินคา้
ขาออก เอกสารประกอบ  และใบก ากบัคอนเทนเนอร์ท่ีตวัแทนเรือออกให้มาให้เจา้หนา้ท่ีงานตรวจ
คอนเทนเนอร์ลงทะเบียนใบขนสินคา้ขาออก เพื่อก าหนดช่ือผูต้รวจปล่อย 

-  เม่ือตรวจปล่อยเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจปล่อยจะบนัทึกขอ้ความในใบก ากบัคอน
เทนเนอร์ ( แบบ กศก. 49 ) ว่า อนุญาตให้บรรจุสินคา้เขา้คอนเทนเนอร์ได ้พร้อมกบัลงลายมือช่ือ 
วนั เดือน ปี ก ากบัใบตนัฉบบั และส าเนาใบก ากบัคอนเทนเนอร์ทุกฉบบั   

- หลังจากบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจปล่อยจะมอบ
หมายเลขเหล็ก R.T.C. ใหก้บัผูส่้งออกหรือตวัแทนเรือ หรือเจา้ของตูค้อนเทนเนอร์เป็นผูท้  าการ 
ซีลแถบ R.T.C. โดยเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจปล่อยจะเป็นผูค้วบคุม แลว้มอบตน้ฉบบัให้ตวัแทนเรือน าคอน
เทนเนอร์ไปบรรทุกลงเรือต่างประเทศต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูส่้งออกจะได้รับใบตราส่ง ( B/L ) 
จากบริษทัเรือ 

-  ผูส่้งออกท่ีจะรับเจา้หน้าท่ีไปตรวจปล่อยสินคา้นอกสถานท่ี ณ โรงงาน หรือสถานท่ี
ประกอบการของผูส่้งออกไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นผูส่้งออกท่ีไดรั้บอนุมติัผ่อนผนัให้ท าการตรวจปล่อย
ไดจ้ากฝ่ายพิธีการส่งออก ก่อนยืน่ใบขนสินคา้ขาออกเพื่อผา่นพิธีการ 
การตรวจสินค้าขาออกทีบ่รรจุคอนเทนเนอร์นอกสถานที ่ณ โรงงานของผู้ส่งออก 

-  ผูส่้งออกจะตอ้งน าใบขนสินคา้ขาออกพร้อมเอกสารประกอบ มาให้เจา้หนา้ท่ีประจ างาน
ตรวจสินคา้นอกสถานท่ีลงทะเบียนใบขนสินคา้ขาออกเสียก่อน แลว้หัวหน้างานตรวจสินคา้นอก
สถานท่ีจึงจะก าหนดช่ือเจา้หนา้ผูต้รวจปล่อย  

-  ผูส่้งออกจะต้องจดัเตรียมยานพาหนะให้พร้อมท่ีจะรับเจา้หน้าท่ีไปท าการได้ทันทีท่ี
เจา้หน้าท่ีพร้อมท่ีจะเดินทาง และจะตอ้งจดัเตรียมสินคา้ท่ีจะส่งออกไวใ้ห้พร้อมท่ีตรวจปล่อยได้
ทนัทีท่ีเจา้หนา้ท่ีเดินทางไปถึง และจะบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ก่อนตรวจปล่อยไม่ได ้

-  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ และควบคุมการ
ซีลแถบเหล็ก R.T.C. เรียบร้อยแลว้จะมอบตนัฉบบัใบก ากบัตูค้อนเทนเนอร์ให้ผูส่้งออกใชก้ ากบัตู้
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คอนเทนเนอร์น าไปมอบให้แก่ตวัแทนเรือเพื่อน าไปบรรทุกลงเรือต่อไป ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูส่้งออก
จะไดรั้บใบตราส่ง (B/L) จากบริษทัเรือ 

-  การตรวจปล่อยนอกสถานท่ี ผูส่้งออกจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตรวจปล่อยนอกสถานท่ี
และค่าควบคุมการบรรจุตามอตัราท่ีก าหนดัไว ้  
กระบวนการจัดท าเอกสารเรือขาออก 

ในการท าธุรกิจส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ ผูส่้งออกจะตอ้งทราบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
เร่ืองเพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ไดก้  าไร เร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัสินคา้ท่ีตอ้งการส่งออก 
คู่มือเล่มน้ีจะท าหน้าท่ีเพียงแนะน าพื้นฐานทัว่ไป เพื่อให้ผูส่้งออกได้เตรียมตวัและเรียนรู้เพิ่มเติม 
โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการช่วยเหลือให้ผูส่้งออกเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกรมส่งเสริมการ
ส่ งออก  กระทรวงพาณิ ชย์ และห น่วยงาน อ่ืน ท่ี จะช่วย เส ริมความ รู้ก็ คือกรม ศุลกากร 
กระทรวงการคลงั และหน่วยท่ีเก่ียวกบัการคา้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์ 

ส่ิงท่ีผูส่้งออกต้องรู้จักให้ดีท่ีสุดคือตัวสินค้าท่ีจะส่งออก ผูส่้งออกต้องทราบว่าสินค้า
รายการเหล่านั้นตรงกบัพิกดัศุลกากรระบบ HS พิกดัใดในระดบั 8-10 หลกั และรายการสินคา้น้ีเป็น
สินคา้ควบคุมหรือไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือระเบียบใดท่ีควบคุม
สินค้าน้ีอยู่ หน่วยงานท่ีผูส่้งออกควรหารือในประเด็นน้ีคือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์
 เร่ืองต่อไปท่ีจะตอ้งทราบรายละเอียดคือประเทศท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปจ าหน่าย ประเทศ
เหล่าน้ีคือประเทศผูน้ าเขา้ จึงตอ้งทราบความตอ้งการของตลาด คุณภาพของสินคา้ท่ีตอ้งการ และ
กฎระเบียบท่ีควบคุมสินคา้รายการน้ีในประเทศเหล่าน้ี คู่มือเล่มน้ีจะเน้นเฉพาะตลาดออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ แต่การเรียนรู้รายละเอียด สามารถท าไดโ้ดยอาศยั Internet เพื่อสืบหากฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศทั้งสอง  
 ในทางปฏิบัติ ผูส่้งออกท่ีต้องการส่งออกไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ จะต้องผ่าน
ขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร และ
ขั้นตอนการรับเงินค่าสินคา้ 
ข้ันตอนการท าธุรกจิการส่งออก 

ขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนแรกในการท าธุรกิจส่งออก ในกรณีท่ีผูส่้งออกเป็นผูผ้ลิตด้วย 
อาจจะขา้มบางส่วนไปได ้เช่น หากเป็นผูผ้ลิตสินคา้และไดจ้ดทะเบียนพาณิชยค์รอบคลุมกิจการการ
ส่งออกแลว้ ก็ขา้มขั้นตอนยอ่ยน้ีไปได ้ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็นขั้นตอนยอ่ยไดด้งัน้ี 
 1.การจดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ทั้งน้ีเพื่อให้มี
สภาพเป็นองคก์รธุรกิจ มีความน่าเช่ือถือเม่ือติดต่อกบัผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ 
 2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั เป็นการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
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 3.การจดทะเบียนตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้ท่ีจ  าหน่าย 
ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งบางรายการสินคา้ เช่น 

3.1.ในกรณีท่ีส่งออกผลไมส้ด แช่เยน็ แช่แข็ง ตอ้งจดทะเบียนสวนผลไมเ้พื่อการ
ส่งออกท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.2.ในกรณีท่ีส่งออกสินคา้ประมง ตอ้งขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผูมี้อาชีพใน
การประมง การคา้สินคา้สัตวน์ ้าจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.3.ในกรณีท่ีส่งออกดอกกล้วยไม ้ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูส่้งออกดอกกล้วยไม้ท่ี
กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4.การเสนอจ าหน่ายสินค้าและราคาแก่ผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ ซ่ึงผูส่้งออก ในฐานะนัก
ธุรกิจ จะตอ้งหาลูกคา้ท่ีน่าเช่ือถือ 
 5.เม่ือได้ผูซ้ื้อในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ื้อหรือผูน้ าเขา้ในต่างประเทศจะแจง้ให้ทราบว่า มี
เอกสารใดบา้งท่ีผูส่้งออกตอ้งแนบไปพร้อมกบัการส่งออก ส าหรับสินคา้อาหาร ผกั ผลไม ้ผูน้ าเขา้
ในออสเตรเลียจะต้องส่งหนังสืออนุญาตการน าเข้ามาให้ผูส่้งออกไทยเพื่อการขอใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินคา้ 
ข้ันตอนพธีิการศุลกากร 

ในขั้นตอนน้ี ผูส่้งออกบางรายอาจตอ้งการใชบ้ริการของ “ตวัแทนออกของศุลกากร” หรือ 
Customs Broker หรือ Shipping Agent เพื่อท าหน้าท่ีส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยบริการอาจ
ครอบคลุมถึงการจดัหาเรือบรรทุกสินคา้ การจดัท าเอกสารทางดา้นศุลกากร และการปฏิบติัตาม
ขั้นตอนของกรมศุลกากร เน่ืองจากการท างานในขั้นตอนน้ี ผิดพลาดไม่ได ้แต่มีรายละเอียดมาก ผู ้
ส่งออกบางรายจึงนิยมใชบ้ริการของผูท่ี้ช านาญเหล่าน้ี 
 ขั้นตอนย่อยของพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะต่างกันตรงท่ีการขอ
ใบรับรองเพื่อส่งออกไปพร้อมกบัสินคา้ ดงันั้น บางสินคา้ก็ตอ้งการใบรับรองสุขภาพอนามยั บาง
สินคา้ตอ้งการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้ ซ่ึงในรายละเอียดผูส่้งออกสามารถหาอ่านไดจ้าก
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออก ท่ี www.depthai.go.th/regulations/regulations.html ในท่ีน้ีจะ
สรุปเป็นขั้นตอนทัว่ไปเพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ี 
 1.การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภยัและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอใบรับรอง 
Health Certificate ส าหรับสินคา้อาหาร ผกั ผลไม ้สินคา้ประมง ในขั้นตอนน้ี ผูส่้งออกควรอ่าน
เร่ืองท่ี 7 ระบบการตรวจสอบสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชส าหรับการส่งออกไปออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์ประกอบดว้ย 
 2.การขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้จากกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อให้
ผูน้  าเขา้ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีศุลกากรในตอนน าเขา้ และท าใหสิ้นคา้ของไทยมีความ 
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ได้เปรียบทางด้านราคา ผูส่้งออกควรอ่านเร่ืองท่ี 6 ขอ้ควรทราบเก่ียวกบัการรับรองแหล่งก าเนิด
สินคา้เพื่อส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
 3.ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีต้องขนส่งทางอากาศ ท าเร่ืองการ
ประกนัภยัสินคา้ใหเ้รียบร้อย 

4.วางแผนจดัการส่งออกตามเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อระบุไวใ้นหนังสือสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเรียกว่า L/C 
หรือ Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ไดรั้บเงินค่าสินคา้  
 5.จดัท าเอกสารเพื่อผา่นพิธีการศุลกากร ซ่ึงจะตอ้งมีเอกสารต่อไปน้ี 
  5.1ใบขนสินคา้ขาออก  
  5.2บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ตอ้งเท่ากบัจ านวนใบขนสินคา้ขาออกท่ียืน่ทั้งหมด  
  5.3บญัชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
  5.4ค าร้องขอใหท้ าการตรวจสินคา้และบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 
 6. การผา่นพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบใหเ้ลือกใช ้
  6.1ระบบ Manual จะเร่ิมต้นโดยเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบพิกดั ประเมินราคาสินคา้ในกรณีท่ีตอ้งเก็บอากร จากนั้นก็บนัทึกเขา้คอมพิวเตอร์ แล้ว
ตรวจปล่อยสินคา้ น าของออกจากการท่าเรือ เป็นอนัเสร็จส้ินพิธีการศุลกากร 
  6.2ระบบ EDI หากใช้ระบบน้ีผู ้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู ้ใช้ระบบ EDI 
ล่วงหน้า ภายใต้ระบบน้ี ผูส่้งออกจะบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูส่้งออกเอง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ไปท่ีกรมศุลกากร เม่ือกรมศุลกากรตรวจสอบถูกตอ้ง
แลว้ก็จะแจง้วนัเวลาท่ีจะตอ้งมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินคา้ลงเรือเป็นอนัเสร็จ
ส้ินพิธีการศุลกากร 
 7.ผูส่้งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอยา่งไปพร้อมกบัสินคา้ 
ขั้นตอนการเรียกเกบ็เงินค่าสินค้า 
1. เม่ือส่งสินคา้ลงเรือหรือเคร่ืองบินแลว้ ผูส่้งออกก็ส่งเอกสารส าคญัไปให้ธนาคารของผูข้ายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน เอกสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
  1) L/C หรือใบสั่งซ้ือ 
  2) Bill of Lading ออกใหโ้ดยตวัแทนเรือหรือเคร่ืองบินท่ีขนส่ง 

3) Invoice 
  4) Packing List 
  5) Bill of exchange 
2.ธนาคารของผูข้ายตรวจเอกสารแลว้ส่งใหธ้นาคารของผูซ้ื้อในต่างประเทศ 
3.ธนาคารของผูซ้ื้อแจง้ให้ผูซ้ื้อไปจ่ายเงิน แลว้โอนเงินท่ีจ่ายน้ีให้ผูส่้งออกผา่นธนาคารตวัแทนของ
ผูส่้งออก เป็นเสร็จส้ินการเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ 
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ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกก็จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรม
ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งออกก าหนดไวใ้หค้รบถว้นเช่นเดียวกบัการน าเขา้ 
โดยมีค าแนะน าในการจดัเตรียมเอกสาร และปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออก
สินคา้ ดงัน้ี 
 

1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก เป็นแบบพิมพ์ท่ีกรมศุลกากรก าหนดให้ผูส่้งออกตอ้งยื่นต่อกรม
ศุลกากรในการส่งออกสินคา้ ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะการส่งออก ดงัน้ี 

1.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสินคา้ขาออก ใชส้ าหรับการส่งออกในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  -การส่งออกสินคา้ทัว่ไป 
  -การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ 
  -การส่งออกสินคา้ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
  -การส่งออกสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 
  -การส่งออกสินคา้ท่ีขอชดเชยค่าภาษีอากร 
  -การส่งออกสินคา้ท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ
  -การส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งการใบสุทธิน ากลบั 
  -การส่งสินคา้กลบัออกไป (RE-EXPORT) 

1.2.แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอส่ง
สินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะท่ีกรมศุลกากรก าหนดไว ้ใน
ประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 

1.3.แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคา้ส าหรับน าของเขา้หรือส่งออกชัว่คราว ใช้ส าหรับพิธี
การส่งของออกชัว่คราวในลกัษณะท่ีก าหนดในอนุสัญญา 

1.4.ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการส่งออกรถยนตแ์ละจกัรยานยนตช์ัว่คราว 
2. เอกสารทีผู้่ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 

2.1.ใบขนสินคา้ขาออก ประกอบดว้ยตน้ฉบบัและส าเนา 1 ฉบบั 
2.1.บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 2 ฉบบั  
2.3.แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form): ธต. 1 จ  านวน 2 ฉบบั กรณีสินคา้

ส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท 
2.4.ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินคา้ควบคุมการส่งออก 
2.5.เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติพธีิการส่งออกสินค้า 
3.1.ผูส่้งออกหรือตวัแทนส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกและบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ทุก

รายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งออกหรือตวัแทนมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
โดยผา่นบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.  เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาออกส่งมา
ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออกและตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆท่ีกรมศุลกากร
ก าหนดไว ้เพื่อจดักลุ่มใบขนสินคา้ขาออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ีและแจง้กลบัไปยงัผูส่้งออก
หรือตวัแทน เพื่อจดัพิมพใ์บขนสินคา้ 

3.2.1.ใบขนสินคา้ขาออกท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินคา้
ประเภทน้ี ผูส่้งออกหรือตวัแทนตอ้งน าใบขนสินคา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากรของท่าท่ี
ผา่นพิธีการ 

3.2.2. ใบขนสินคา้ขาออกท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขน
สินค้าขาออกประเภทน้ี ผูส่้งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินคา้ไปตรวจ
ปล่อยเพื่อส่งออกไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งไปพบเจา้หนา้ท่ีประเมินอากร  
(ออนไลน์ ส่ือค้นคว้า วนัที ่20 เม.ย. 57) 

 

 
รูปภาพที ่2.1แผนผงัแสดงขั้นตอนการส่งออกสินคา้ 
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2557.ขั้นตอนการส่งออก. (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา :    

http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp.  (วนัท่ีคน้หาขอ้มูล 18 

เมษายน 2557) 

2557. ขั้นตอนการน าเข้า. (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา 

:http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp. (วนัท่ีคน้หาขอ้มูล 

20 เมษายน 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/ExportFormalities.jsp


~ 21 ~ 
 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
บริษทั พี.เอ.เอ็น อิมปอร์ต จ ากัด (P.A.N. IMPORT Co.,Ltd.)เป็นธุรกิจท่ีให้บริการ เก่ียวกับการ
น าเขา้ และจดัจ าหน่าย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ยีห่อ้ ENGGA แต่เพียงผูเ้ดียว การน าเขา้ มีทั้งทางเรือ ทาง
บก โดยมีการบริการท่ีครอบคลุม และมีสิทธิภาพของการท างาน เม่ือกระบวนการท างานเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว การบริการลูกคา้นั้นยอ่มเกิดประสิทธิผล เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงริเร่ิมเรียนรู้ กระบวนการน าเขา้ ตรวจเช็คสินคา้น าเขา้ต่างๆ รวมถึงสอนการ
เปิด L/C อีกดว้ย ว่ามีขั้นตอนอยา่งไร โดยคณะผูจ้ดัท า มีความหวงัวา่โครงงานน้ีจะมีประโยชน์ต่อ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การเปิด L/C และการตรวจเช็คสินคา้น าเขา้ 
3.2 วตัถุประสงค์ 

2.2.1.เพื่อศึกษาแนวทาง กระบวนการเปิดL/Cได ้
2.2.2.น าประสบการณ์ท่ีได้จาการปฏิบติังานมาประยุกต์ใช้กบั การจดัท าโครงงานสหกิจ
ศึกษา 
2.2.3.เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจเก่ียวกบักระบวนการการเปิด L/Cไดศึ้กษา             
ต่อ 
2.2.4.เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา กระบวนการจดัท าเอกสารของระบบโลจิสติกส์ 
 

3.3 ขอบเขตโครงงาน 
2.3.1.ศึกษาวิธีการด าเนินงานของงานเอกสารขาเข้าทางเรือ และขาออกทางเรือ ว่ามี
ขั้นตอนการท างานอยา่งไรและสอนการเปิดL/C อยา่งละเอียด 

 2.3.2.ศึกษากระบวนการการจดัท าเอกสารของขาเขา้ทางเรือ และขาออกทางเรือ 
 2.3.3.ศึกษาขอ้มูลต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง 

 2.3.4.สังเกต การใหบ้ริการลูกคา้ เก่ียวกบัการตอบขอ้สงสัยของการเปิด L/C 
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3.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
2.4.1.เพื่อลดเวลาในการศึกษางานส าหรับพนกังานท่ีเขา้ท างานใหม่ 
2.4.2 .เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาและการหารฝึกงาน 
2.4.3. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองสอนการเปิด L/C 
2.4.4.มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ของการน าเข้าและการส่งออกและการเปิดL/Cจาก

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
3.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 2.5.1.เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานเอกสารท่ีท าในแต่ละวนั ในขณะท่ีปฏิบติังานจริง 
 2.5.2.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ท่ีไดรั้บมาวา่มีความถูกตอ้งและมีเน้ือหาครบถว้น

หรือไม่  
 2.5.3.จดัท าร่างรูปแบบโครงงานตามขั้นตอนท่ีสหกิจไดก้ าหนดไว ้  
 2.5.4.ลงมือท ารายงานตามรูปแบบท่ีร่างไว ้

 2.5.5.น าเสนอโครงงานแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งต่อไป 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 

1.เก็บรวบรวมขอ้มูล     

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล     

3. จดัท าร่างรูปแบบโครงงาน     

4. ลงมือท ารายงานตามรูปแบบท่ีร่างไว ้     

5. น าเสนอโครงงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา     

ตารางที ่3.1ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
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3.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 
3. กลอ้งถ่ายรูป 
4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
5. เคร่ืองโทรสาร 
ซอฟต์แวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
3. โปรแกรม Window Movies Maker 

3.7 รายละเดียดของโครงงาน 
 
การตรวจสินค้าขาออกทีบ่รรจุคอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือกรุงเทพ 
เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการท าธุรกิจส่งออก จุดเร่ิมตน้ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จไดคื้อตอ้งตรวจสอบ
ความพร้อมของตนเองและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งออก ซ่ึงในเบ้ืองตน้มีขอ้แนะน าดงัน้ี 
ตรวจสอบความพร้อมของธุรกจิ 
 ผูส่้งออกจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจส่งออกในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.เงินทุน – พิจารณาว่าตน้ทุนของเงินทุนท่ีธุรกิจใช้อยู่สูงมากน้อยเพียงไร สามารถแบก
ภาระไดแ้ค่ไหน คุม้กบัการไหน คุม้กบัการลงทุนหรือไม่ 

2.สถานท่ีด าเนินการ - พิจารณาความพร้อมเก่ียวกบัส านักงานเคร่ืองมืออุปกรณ์ตลอดจน
การก าหนดประเภทและเป้าหมายของกิจการใหช้ดัเจน 

3.บุคลากร – มีพนกังานท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง และมีจ านวนเพียงพอ 
4.การสร้างความเช่ือถือ และท าความรู้จกัลูกคา้ – จะตอ้งสร้างความรู้จกั และความเช่ือถือ

แก่ผูซ้ื้อในตลาดต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการท าธุรกิจ 
5.ประเมินก าลงัผลิตและความสามารถในการส่งออก – ประเมินวา่สินคา้ใดสามารถส่งออก

ได ้ก าลงัผลิตเพียงพอท่ีจะรักษามาตรฐานและคุณภาพสินคา้ 
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การเลอืกสินค้าและตลาด 

การเร่ิมท าธุรกิจส่งออก ผูป้ระกอบการควรเลือกสินคา้โดยทดลองสินคา้ท่ีไม่มากชนิดก่อน 
พยายามศึกษาถึงกฎระเบียบขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ การก าหนดน าเขา้ใหล้ะเอียดก่อน รวมถึง
พิจารณาวา่สินคา้นั้นสามารถผลิตเองได ้หรือตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตรายอ่ืน หรือเป็นการจา้งผลิต หาก
เป็นการจา้งผลิต ผูส่้งออกตอ้งรู้แหล่งผลิต และอาจจะกระจายการผลิตไปยงัผูผ้ลิตหลายราย 

นอกจากน้ี ผูส่้งออกตอ้งรู้สภาพปัญหาการผลิต การจดัจ าหน่าย และการส่งออก มีความรู้
เก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย พิธีการและเอกสารท่ีใชใ้นการส่งออก เพราะสินคา้แต่ละชนิดจะมี
ขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั พร้อมทั้งค  านึงถึงค่าใชจ่้าย และภาวะการแข่งขนัในตลาด มีมาตรการใน
การควบคุมคุณภาพสินคา้ ความพร้อมในการออกแบบสินคา้ หรือปรับปรุงสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผู ้
ซ้ือ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน 

ส่วนการเลือกตลาดนั้น ผูป้ระกอบการสามารถท าการวจิยัได ้2 รูปแบบ อยา่งง่ายท่ีสุดคือ
การใชข้อ้มูลและสถิติน าเขา้ – ส่งออกยอ้นหลงั 3-5 ปี จากแหล่งต่างๆ เช่น ส านกังานท่ีปรึกษาการ
พาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการคา้ เป็นตน้ ซ่ึงเสียค่าใชจ่้ายต ่า ส่วนอีกวธีิหน่ึงคือการ
ท าวจิยัโดยผูป้ระกอบการเดินทางไปศึกษาตลาดดว้ยตนเอง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงผูท้  าจะตอ้งมี
ประสบการณ์และความรู้ทางการตลาดเป็นอยา่งดี 
 
 
ข้อมูลส าคัญในการเลอืกตลาด 

1.ควรทราบขนาดตลาดท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปขาย โดยพิจารณาจากจ านวนประชากรและ
อ านาจการซ้ือ 

2.พิจารณาความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีจะส่งสินคา้ไปขายวา่มี
ความมัน่คงมากนอ้ยเพียงใด 

3.วเิคราะห์คู่แข่งท่ีส าคญัวา่มีส่วนแบ่งตลาดและ การส่งเสริมการขายอยา่งไรในตลาดนั้นๆ 
4.ศึกษาลู่ทางการจดัจ าหน่ายเพื่อใหส้ามารถเลือกติดต่อกบัลูกคา้ไดถู้กตอ้ง5.ตอ้งมีความ

เขา้ใจในกฎระเบียบการน าเขา้วา่มีขั้นตอนหรือขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
6.ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัอตัราอากรการน าเขา้ โควตาและใบอนุญาตน าเขา้ 
7.ศึกษาถึงขั้นตอนและวธีิการส่งออก ตลอดจนค่าระวาง และระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อ

จะไดก้ าหนดวนัส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8.ขอ้ก าหนดของประเทศผูน้ าเขา้เก่ียวกบัสินคา้ 
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การก าหนดราคาสินค้าเพือ่การส่งออก 
การเสนอราคาในการส่งออกส่วนใหญ่จะคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและตอ้งระบุ

เง่ือนไขของการเสนอราคา (Quotation Term หรือ Incoterm) ดว้ยทุกคร้ัง เช่น 
1. F.O.B (Free on Board) เป็นราคาท่ีรวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดจนถึงสินค้าข้ึนเรือ หรือ

เคร่ืองบิน แต่ไม่รวมค่าระวางและค่าประกนัสินคา้ โดยค่าใชจ่้าย 2 ประเภทหลงั ผูซ้ื้อจะตอ้งเป็นผู ้
ออกเอง 

2. CFR หรือ CNF (Cost and Freight) คือราคา F.O.B บวกดว้ยค่าระวางถึงเมืองปลายทาง 
3. CIF (Cost, Insurance and Freight) คือราคา CFR รวมค่าพรีเมียมการประกนัสินคา้ 
เม่ือมีการตกลงซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งผูน้  าเขา้และผูส่้งออกจะตอ้งท าความตกลง

ในเร่ืองการขนส่งวา่ ใครเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งสินคา้  
4.FOB shipping point หมายถึง ผูข้ายเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งสินคา้จากโกดงัสินคา้ของตนจนถึง

ท่าเรือขนถ่ายสินคา้ของผูข้าย ต่อจากนั้นผูซ้ื้อจะเป็นผูข้นสินคา้ไปเอง 
5. FOB Destination หมายถึง ผูข้ายรับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งจากโกดงัสินคา้ของตนจนถึงท่ี

ท าการหรือโกดงั 
สินคา้ของผูซ้ื้อ ซ่ึงผูข้ายจะรวมค่าขนส่งดงักล่าวเขา้ไปกบัราคาขายสินคา้เรียบร้อยแลว้ ถา้

ผูข้ายตกลงว่าจะเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ทั้งหมดจนถึงจุดหมายปลายทางท่ีตกลงกนั และราคาขายของ
สินคา้ดงักล่าว ไดร้วมค่าขนส่งและ / หรือค่าประกนัภยัสินคา้ไวเ้รียบร้อยแลว้ ราคาขายดงักล่าวน้ีก็
คือ ราคา CIF หรือราคา CFR 
 
 
กรณีทีค่วรใช้ F.O.B 

a. มีสินคา้หลากหลาย 
b. มีสินคา้หลายขนาด 
c. เสนอขายไปยงัหลายประเทศทัว่โลก 
d. สะดวกในการท า Price List   
e. ไม่ตอ้งเส่ียงต่อค่าระวางท่ีไม่แน่นอน 
f. ไม่ตอ้งเส่ียงต่ออตัราแลกเปล่ียน 
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กรณทีีค่วรใช้ CFR หรือ CIF 
g. ขายสินคา้พิเศษ เช่น รถยนต์ หรือ อ่ืนๆท่ีเราตอ้งเป็นผูจ้องเรือและดูแลเป็นพิเศษ 

มิฉะนั้น L/C อาจขาดอาย ุเรือท่ีลูกคา้จองอาจจะไม่มา 
h. ลูกคา้ตอ้งการราคาน้ี 
i. ไดก้ าไรจากราคาน้ีเพราะไดส่้วนลดพิเศษจากบริษทัเรือท่ีส่งเป็นประจ า 

 
การท าสัญญาซ้ือขาย (Sales Contract) 

เม่ือมีการเสนอราคาและตกลงกนัเรียบร้อยแลว้ ก็จะถึงขั้นตอนการท าสัญญาซ้ือขาย โดยผู ้
ซ้ือ และผูข้าย หรือโดยตวัแทนของทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงโดยปกติจะมีขั้นตอนดงัน้ี 

- Performa Invoice เป็นเอกสารท่ีผูข้ายส่งให้ผูซ้ื้อเพื่อเป็นการเสนอหรือยนืยนัการเสนอราคา
และเง่ือนไขต่างๆ ในการขายสินคา้นั้นๆ 

- Purchase Order เม่ือผู ้ซ้ือตกลงตามราคา และเง่ือนไขใน Performa Invoice แล้วจะส่ง
หนงัสือการสั่งซ้ือ (Purchase Order) มาให้ผูข้ายเพื่อเป็นการตอบรับและสั่งซ้ือสินคา้ตามราคา และ
เง่ือนไขดงักล่าว 

- Sales Confirmation เป็นสัญญาการซ้ือขาย ซ่ึงผูข้ายส่งให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อยืนยนัหรือตอบรับ
การสั่งซ้ือนั้นอีก (ซ่ึงในทางปฏิบติับางคร้ังอาจไม่จ  าเป็นก็ได)้ 
 
การช าระเงิน (Term of Payment) 

การช าระเงินมีความส าคญัมากในการส่งออก เพราะผูซ้ื้อและผูข้ายอยูห่่างไกลกนัมาก หาก
เกิดปัญหาสินคา้ไม่ตรงตามคุณภาพท่ีตอ้งการ หรือมีปัญหาเร่ืองการช าระเงินแลว้ จะมีความยุง่ยาก
มากในการติดตาม ซ่ึงการตกลงใช้วิธีการช าระเงินในรูปแบบใดนั้นข้ึนกับความเช่ือถือรู้จกักัน
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบหรือความเส่ียงมากน้อยไม่เท่ากนั 
โดยปัจจุบนัมีวธีิการช าระเงินท่ีปฏิบติักนัอยูด่งัน้ี 

- การจ่ายเงินล่วงหน้า (Cash or Advance Payment ) ผูซ้ื้อจะส่งเงินโอนเขา้บญัชีให้แก่ผูข้าย
ไปก่อน เม่ือผูข้ายไดรั้บเงินแลว้จึงจะส่งสินคา้มาใหผู้ซ้ื้อ 

- การจ่ายเงินเช่ือ(Open Account ) ผูข้ายจะส่งสินคา้มาให้ผูซ้ื้อก่อนและไดรั้บช าระเงินจากผู ้
ซ้ือภายหลงั ซ่ึงอาจจะมีการตกลงกนัวา่ภายในระยะเวลาก่ีวนั 

- การขายฝาก (Consignment ) เป็นการจ่ายเงินเม่ือผูซ้ื้อสามารถขายสินคา้นั้นไดแ้ลว้ ถา้ผูซ้ื้อ
เอาสินคา้ไปแลว้และยงัขายต่อไม่ได ้ ก็ยงัไม่ตอ้งจ่ายเงินแก่ผูข้าย 

- Documents Against Payment (D/P) เป็นการจ่ายเงินก่อนน าเอกสารไปออกสินคา้ ผูข้ายจะ
ส่งเอกสารท่ีใชใ้นการออกสินคา้ไปให้แก่ธนาคารในประเทศของผูซ้ื้อ เม่ือผูซ้ื้อมาจ่ายเงินค่าสินคา้
ท่ีธนาคารแลว้ จึงสามารถเอาเอกสารนั้นไปออกสินคา้ได ้ซ่ึงมีทั้งการจ่ายเงินทนัทีหรือจ่ายภายหลงั 
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- Letter of  Credit (L/C) วิธีน้ีเป็นวธีิท่ีดีและเหมาะสมมาก ไม่เส่ียงทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายโดยเม่ือ
มีการตกลงซ้ือขายกนัแลว้ ผูซ้ื้อจะเปิด L/C ผา่นธนาคารมายงัผูข้ายมีการระบุเง่ือนไขต่างๆ ในL/C 
เม่ือผูข้ายจดัส่งสินคา้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขก็สามารถน าเอกสารในการส่งออกไปข้ึนเงินกบัธนาคาร
ของผูข้ายได ้
 

การเปิด L/C (Letter of Credit) 

L/C หรือ LETTER OF CREDIT หรือ DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT หรือ 
COMMERCIAL DOCUMENTARY LETTER OF CERDIT คือ ตราสารทางการคา้ซ่ึง
ออกโดยธนาคารพาณิชย ์ตามค าสั่งของผูซ้ื้อ (Applicant) ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคารใน
ประเทศหน่ึง เพื่อส่งไปใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ (Beneficiary) ซ่ึงเป็นผูข้ายในอีกประเทศหน่ึง 
โดยส่งผา่นธนาคารผูรั้บ L/C ในประเทศของผูข้าย (Advising Bank) ตราสารน้ีเป็นค า
รับรองหรือสัญญาของธนาคารผูเ้ปิด L/C วา่จะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงตามท่ีระบุไวใ้น L/C 
ใหแ้ก่ผูข้ายสินคา้ เม่ือผูข้ายสินคา้ไดส่้งสินคา้ลงเรือและไดแ้สดงเอกสารใหแ้ก่ธนาคารผูรั้บ 
ซ้ือเอกสารและตัว๋เงิน (Negotiation Bank) ไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น L/C 
ตลอดจนไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ และกรอบเวลาตามท่ีระบุไวใ้น L/C ดว้ย ดงันั้น L/C 
จึงท าหนา้ท่ีเป็นสัญญาทางการเงินและท าหนา้ท่ีในการควบคุมเอกสารทางการคา้ไป 
พร้อมๆ กนัดว้ย  

 

ข้อควรรู้เกีย่วกบัการซ้ือขายด้วย L/Cคือ 

 เง่ือนไขใน L/C ธนาคารผูรั้บ L/C และธนาคารผูเ้ปิด L/C จะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในอนัท่ีจะ
ท าการตรวจสอบให้เป็นไปตามความตอ้งการของ ผูซ้ื้อสินคา้ อยา่งไรก็ตามเง่ือนไขต่างๆ ใน 
L/C จะใชค้วบคุมไดเ้ฉพาะความถูกตอ้งทางดา้นเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมความ
ถูกตอ้งของตวัสินคา้ไดใ้นส่วนของความถูกตอ้งของสินคา้นั้นผูซ้ื้อจะตอ้งใหค้วามเช่ือถือแก่
ผูข้ายสินคา้หากไม่แน่ใจวา่จะเช่ือถือไดห้รือไม่ผูซ้ื้อสามารถแต่งตั้งตวัแทนของผูซ้ื้อ หรือ
แต่งตั้งบริษทัตวัแทนผูต้รวจสินคา้โพน้ทะเล (International Surveyor) เขา้ท าการตรวจสอบ
สินคา้และออกหนงัสือรับรองการตรวจสอบใหไ้ด ้โดยปกติเม่ือผูซ้ื้อแต่งตั้งตวัแทนเขา้ท าการ
ตรวจสอบสินคา้แลว้ ผูซ้ื้อจะระบุใน L/C ดว้ยวา่ผูข้ายจะตอ้งแนบหนงัสือรับรองการตรวจ
สินคา้ท่ีออกให้โดยตวัแทนของผูซ้ื้อ ไปกบัเอกสารข้ึนเงินท่ีผูข้ายน าส่งธนาคารดว้ย 
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รูปภาพที ่3.1 แบบฟอร์ม L/C ของธนาคารทัว่ๆไป 
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นอกเหนือจากการเรียนรู้การเปิด L/C แลว้ ยงัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบับริษทัอีกหลายๆดา้น 

ทั้งการ ท าใบเสนอราคาต่อลูกคา้ หรือส่งขอ้ความส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตกบัลูกคา้ของทางบริษทัอีก
ดว้ย 

 

 
                                                  รูปภาพที ่3.2ใบเสนอราคาสินค้า 
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บทที ่4 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 การท ารายงานสหกิจคร้ังน้ี ไดมี้การปฏิบติังานจริงเสมือนพนกังานของบริษทัท าให้ทราบ
ถึงขั้นตอน ในการท างานและในแต่ละขั้นตอนต่างๆในการจดัท าเอกสาร เช่น วิธีการท าใบเสนอ
ราคาลูกค้า วิธีการส่งอีเมล์โต้ตอบกับลูกค้า และการบันทึกใบเบิกสินค้าคงคลัง อีกทั้ งยงัได้
ปฏิบติังานจริงในดา้นการขนยา้ยสินคา้เขา้สโตร์ และเช็คสินคา้ขาเขา้ให้กบับริษทั การเช็คและขน
ยา้ยจะท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด แต่เน่ืองจากบริษทัมีบุคคลากรท่ีมีความสามารถน้อย เลย
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในบางคร้ัง ให้หลายๆแผนกไปช่วยในจุดเดียวกนั อาจเกิดความล่าช้า
ของงานในดา้นอ่ืน จากงานท่ีไดท้  ามา มีพนกังานท่ีปรึกษาในบริษทัหลายท่านให้การอบรมสั่งสอน
ไดดี้ ไม่วา่จะเป็นในดา้นเอกสารในบริษทั หรือ งานในสโตร์สินคา้ รวมไปถึงงานในดา้นสินคา้ขา
เขา้ของบริษทัก็ไดเ้รียนรู้จากเจา้ของบริษทั งานในทุกๆดา้นไดเ้รียนรู้หมด แต่ไม่สามารถเจาะลึกใน
ดา้นใดดา้นหน่ึงไดเ้พราะเป็นความลบัของบริษทั ไม่สามารถเปิดเผยได ้ก่อนการเขา้งานอาจตอ้งมี
ความรู้เบ้ืองต้นของบริษัทและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับต าแหน่งงานท่ีจะสมัคร จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่องคก์ร ตลอดจนลูกคา้มีความพึงพอใจในการท างานสูงสุด  
 นอกจากนั้นการปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ีท าให้ คณะผูจ้ดัท าสามารถเรียนรู้ระบบการท างาน
ในองค์กรและวฒันธรรมในองค์กร การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมาย อีกทั้งใส่ใจในการท างานในทุกๆดา้นจะท าใหก้ารเรียนรู้ในงานต่างๆมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ได้เรียนรู้เก่ียวกบัสังคมการท างานในบริษทัอีก
สังคมหน่ึงอีกดว้ย   
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บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5 ปัญหาและอุปสรรค์ 
 5.1 ปัญหา 

 1.การท างานในส่วนของเอกสาร ค่อนขา้งใชค้วามแม่นย  าและผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด เพราะอาจ
เกิดความผดิพลาดกบัขอ้มูลบริษทัได ้

 2.ส่วนงานของการขนยา้ยสโตร์ ค่อนขา้งล่าช้าเน่ืองด้วยบุคคลากรและผูมี้ความช านาญ
นอ้ย  

3.ค่อนขา้งมีความช านาญในการใช ้ซอฟแวร์ ในส่วนของงานท าใบเสนอราคา 
4.การท างานในส่วนของบริษทั ดา้นต่างๆ ได้ดีในระดบัทัว่ไป แต่ ไม่ สามารถท างานได้

เจาะจงในแผนกต่างๆ ได ้ 
 5.2 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการสอบถามรายละเอียดของแต่ละชุดงานกบัพนกังานพี่เล้ียง และตรวจสอบงาน

ก่อนทุกคร้ังก่อนเร่ิมปฏิบติังาน  
2. มีการตรวจสอบชุดเอกสาร โดยหวัหนา้งานก่อนส่งใหลู้กคา้ทุกคร้ัง 

 3. ควรรู้จกัระบบของงาน ก่อนการปฏิบติังานจริง 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รูปภาพที ่3.1แผนผงัแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า 

 



 
 

 
 

รูปภาพที ่3.2 แบบฟอร์ม L/C ของธนาคารทัว่ๆไป 



 
 

 

 

                                                  รูปภาพที ่3.3ใบเสนอราคาสินค้า 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพบรรยากาศ สถานประกอบการ 
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