บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในส่ วนของแผนกลูกค้าธุ รกิจ (Drop Off) ของบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด ในตาแหน่ งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ Drop Off ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “การรับ
ฝากพัสดุของไปรษณี ยไ์ ทย” แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
4.1 ขั้นตอนการรับฝาก-ส่ ง พัสดุภายในประเทศ
4.2 ขั้นตอนการรับฝาก-ส่ ง พัสดุไปต่างประเทศ
4.3 คาศัพท์ดา้ นการขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce) และระหว่างประเทศ (Logist World)
4.1 ขั้นตอนการรับฝาก-ส่ ง พัสดุภายในประเทศ
หากลูกค้าต้องการส่ งพัสดุภายในประเทศต้องไปแผนกลูกค้าธุ รกิจ (Drop Off) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั การในขั้นตอนต่อไปนี้
 ตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ในการขนส่ งโดยตรวจเช็คสภาพกล่องหรื อซองที่
บรรจุสินค้าว่าเรี ยบร้อยดีหรื อไม่ หากกล่องหรื อซองผิดปกติจะไม่รับเข้า
ระบบและคืนให้ลูกค้ากลับไปแก้ไขให้เรี ยบร้อย
 วางสิ นค้าบนเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
 สแกนสิ นค้าเข้าระบบ
 ออกใบเสร็ จให้ลูกค้า
 สแกนสิ นค้าอีกครั้งเพื่อเข้าเครื่ องโรลพาเลท
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รู ปภาพที่ 4.1 แสดงภาพเครื่ องชัง่ น้ าหนัก

รู ปภาพที่ 4.2 แสดงการสแกนสิ นค้าเข้าระบบ
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รู ปภาพที่ 4.3 แสดงใบเสร็ จของลูกค้า

รู ปภาพที่ 4.4 แสดงการสแกนสิ นเค้าเข้าโรลพาเลท
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รู ปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างโรลพาเรทที่ใส่ สินค้า

4.2 ขั้นตอนการรับฝาก-ส่ ง พัสดุระหว่ างประเทศ
หากลูกค้าต้องการส่ งพัสดุระหว่างประเทศต้องไปแผนกลูกค้าธุ รกิจ (Drop Off) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่จดั การในขั้นตอนต่อไปนี้
 ตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ในการขนส่ งตรวจเช็คสภาพกล่องหรื อซองที่บรรจุสินค้าว่าเรี ยบร้อย
ดีหรื อไม่ หากกล่องหรื อซองผิดปกติจะไม่รับเข้าระบบและคืนให้ลูกค้ากลับไปแก้ไขให้
เรี ยบร้อย
 ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดสิ นค้าในกล่อง
 ตรวจเช็คชื่ อผูส้ ่ งและผูร้ ับ
 เข้าโปรแกรม Logistpost World
 ระบุปริ มาตรพัสดุ
 ระบุประเทศปลายทาง
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 กรอกข้อมูลรายละเอียดผูส้ ่ ง
 แสดงหลักฐานในการส่ งพัสดุ 3 รายการ ได้แก่ บัตรประชาชนผูส้ ่ ง ใบรับฝาก ใบอินวอยซ์

รู ปภาพที่ 4.6 แสดงโปรแกรม Logispost World
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รู ปภาพที่ 4.7 แสดงการระบุปริ มาตรพัสดุ

รู ปภาพที่ 4.8 แสดงการระบุประเทศปลายทาง
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รู ปภาพที่ 4.9 หน้าต่างแสดงการกรอกข้อมูลรายละเอียดผูส้ ่ ง

รู ปภาพที่ 4.10 แสดงเอกสารที่ผฝู ้ ากพัสดุตอ้ งใช้ในการส่ งสิ นค้า
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4.3 คาศัพท์การขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce) และระหว่างประเทศ (Logist World)
4.3.1 คาศัพท์การขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce)
VOCABULARY

MEANING

BOX CAR

รถกล่อง

CAR LOAD

บรรทุกสิ นค้าเต็มคัน

DISCHARGE

การขนถ่าย

DISCHARGE OF CARGO

การขนถ่ายสิ นค้า

DISTRIBUTION

การกระจายสิ นค้า

DUMP TRUCK

รถกระบะยกเท

ECONOMIC LOADING

การบรรทุกสิ นค้าที่คุม้ ค่า

FORK LIFT TRUCK

รถยก

HAND TRUCK

รถเข็น

KERBSIDE

การรับ-ส่ งสิ นค้าจากหลายทาง

LESS-THAN-TRUCKLOAD

การบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ

LOAD

บรรทุก

LOCKER

ตูเ้ ก็บของ

LORRY

รถบรรทุก

LOW LOADING TRUCK

รถยกต่า

MERGE IN TRANSIT

การขนส่ งแบบไม่ผา่ นคลังสิ นค้า

MULTI-MODAL

การขนส่ งหลายทาง
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MULTI-USER

คลังสิ นค้าร่ วม

PALLET

ถาดไม้แบนขนาดใหญ่ที่ตอ้ งใช้รถยก

RAILFREIGHT

การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟ

ROADFREIGHT

การส่ งสิ นค้าทางรถ

ROADSIDE

การรับ-ส่ งสิ นค้าจากกลางทาง

ROUTING

การจัดเส้นทาง

TIME-DEFINIE

บริ การขนส่ งภายในเวลาที่กาหนด

TRACK-AND-TRACE

การติดตามสถานะการขนส่ ง

TRUCKLOAD

การบรรทุกสิ นค้าใส่ คนั รถ

4.3.2 คาศัพท์การขนส่ งระหว่างประเทศ (Logist World)
VOCABULARY

MEANING

ADMISTRATION OF PORT

การบริ หารงานท่าเรื อ

AFTERMARKET

กระบวนการหลังการขาย

AIRFREIGHT

การขนส่ งทางอากาศ

AGENT

ตัวแทน

AISLE

ช่องทาง

ANCHORAGE

ที่จอดทอดสมอ

APPLICATION FOR BERTH

คาร้องขอนาเรื อเข้าเทียบท่า

ASSESSING LOSS

การประเมิณค่าเสี ยหาย
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ASSESSED RATE

อัตราที่กาหนด

BAY

ช่องเก็บสิ นค้า

BERTH

ท่าเทียบเรื อ

BERTH ALONGSIDE

จอดเทียบท่า

BERTH OCCUPANCY

อัตราการใช้ท่า

BILL OF SIGHT

ใบขอเปิ ดตรวจสิ นค้า

BREAK BULK PERMIT

ใบอนุญาติเปิ ดระวางเรื อ

BULK CARGO

สิ นค้ากอง

BULK CONTAINER

คอนแทนเนอร์ยกั ษ์

BUNDLE

มัด

CARGO

สิ นค้า

CARGO HANDING

เรื อบรรทุกสิ นค้าขนาดเล็ก

CARRIER

ผูข้ นส่ ง

CARTON

กล่อง

CASE

หีบ

CHANNEL

ร่ องน้ าทางเรื อ

CHECK

ตรวจสอบ

CHECK BOOK

สมุดตรวจสอบสิ นค้า

CHECKER

ผูต้ รวจสอบสิ นค้า

CHUTE

รางปล่อยสิ นค้า
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CLAMSHELL DREDGER

เรื อขุดชนิดงับดิน

CONSIGNEE

ผูร้ ับตราส่ งสิ นค้า

CONSIGNOR

ผูต้ ราส่ งสิ นค้า

CONSIGNMENT

สิ นค้าขนส่ ง

CONSOLIDATION

การรวบรวมสิ นค้า

CONSOLIDATION CENTRE

คลังรวบรวมสิ นค้า

CONTAINER

ตูส้ ิ นค้า

CROSS-DUCK/DOCKING

การขนส่ งแบบเทียบท่า

DAMAGE

ชารุ ด

DAMAGE CARGO

สิ นค้าชารุ ด

DAMAGE CARGO LIST

รายการสิ นค้าชารุ ด

DAMAGE CARGO ROOM

ห้องเก็บสิ นค้าชารุ ด

DANGEROUS CARGO

สิ นค้าอันตราย

DELIVERY ORDER

ใบส่ งมอบสิ นค้า

DEVANNING

การขนส่ งสิ นค้าออกจากตูส้ ิ นค้า

DISPATCH

การปล่อยสิ นค้า

DIRECT DELIVERY

การส่ งมอบโดยตรง

DOCK RECEIPT

ใบรับของท่าเรื อ

DO NOT DROP

อย่าโยน

DO NOT LAR DOWN

อย่าวางนอน
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DONOT TURN UPSIDE DOWN

อย่าวางกลับหัว

END-TO-END

กระบวนการโลจิสติกส์ครบวงจร

END-OF-LIFE

สิ นค้าหมดอายุ

ENTER

การรายงานเรื อเข้า

EQUIPMENT POOL

ศูนย์เครื่ องมือ

EXAMINATION AREA

บริ เวณตรวจปล่อยสิ นค้า

EXAMINATION OF CARGO

การตรวจปล่อยสิ นค้า

EXPORT

สิ นค้าขาออก

EXPORT ENTRY

ใบขนส่ งสิ นค้าขาออก

EXPORT DOCUMENT

เอกสารส่ งสิ นค้าขาออก

EXPORT WAREHOUSE

คลังสิ นค้าขาออก

FEE

ค่าธรรมเนียม

FERRY

ท่าข้ามเรื อ

FINAL DISCHARGE

เสร็ จสิ้ นการขนถ่าย

FLOATING GODOWN

คลังเก็บสิ นค้าลอยน้ า

FOREIGN TRADE ZONE

เขตปลอดภาษี

FREE PORT

ท่าเรื อปลอดภาษี

FREE STORAGE PERIOD , FREE TIME

เขตการค้าเสรี

FREE TRADE ZONE

ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ

FREIGHT MANAGEMENT

การบริ หารการจัดการขนส่ ง
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FREIGHT TRANSPORT ASSOCATION

สมาคมขนส่ งระหว่างประเทศ

FULL CONTAINER CELLULAR VESSEL

เรื อตูส้ ิ นค้าที่มีช่อง

FULL CONTAINER VESSEL

เรื อสิ นค้าที่บรรทุกตูส้ ิ นค้าอย่างเดียว

GENERAL CARGO

สิ นค้าทัว่ ไป

GOODS

สิ นค้า

GROSS WEIGHT

น้ าหนักรวม

HANDLE WITH CARE

ยกขนด้วยความระมัดระวัง

HARBOUR

ท่าเรื อ

HAZARDOUS CARGO

สิ นค้าอันตราย

HAZARDOUS MATRIAL

วัตถุอนั ตราย

HEAVY CARGO

สิ นค้าหนัก

HEAVY CARGOREA

พื้นที่วางสิ นค้าหนัก

HEAVY LIFT

เครื่ องยกของหนัก

IMPORT

สิ นค้าขาเข้า

IMPORT DOCUMENT

เอกสารสิ นค้าขาเข้า

IMPORTENTRY

ใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้า

INBOUND LOGISTICS

โลจิสติกส์ขาเข้า

INTERMODAL

การขนส่ งหลายวิธี

INVENTORY

รายการบัญชีสินค้า

INVOICE

ใบแจ้งราคาสิ นค้า
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JETTY

สะพานเทียบเรื อ

LIGHTER NOTE

ใบรับสิ นค้าเรื อลาเลียง

LINEHAUL

การขนส่ งทางบก

MANIFEST

บัญชีสินค้า

MATE’S RECEIPT

ใบรับสิ นค้าของในเรื อ

ORDER

ใบสั่งสิ นค้า

OUTBOUND LOGISTICS

โลจิสติกส์สินค้าขาออก

OVERLANDED CARGO

สิ นค้าเกินบัญชี เรื อ

PRE-SHIPPING

กระบวนการก่อนจัดส่ ง

PRE-RETAILING

บริ การก่อนการค้าปลีก

SEAFREIGHT

การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล

