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บทที่4
ผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จปฏิ บตั ิงานด้านเอกสารส่ งออกในแต่ละเอกสารมักมีรายละเอียดที่
แตกต่ า งกัน เอกสารน าเข้า มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ กระบวนการการค้า ระหว่า งประเทศ มี เ อกสาร
ดังต่อไปนี้
เอกสารการส่ งออก
1. จดหมายส่ งออกสิ นค้า
2. บัญชีราคาสิ นค้า(INVOICE)
3. ใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้า (AIR WAYBILL)
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)
5. Shipping Mark
6. Debit Note
7. Weight Note
8. ใบขนสิ นค้าขาออก
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1. จดหมายส่ งออกสิ นค้ า

รู ปที่ 4.1 เอกสารจดหมายส่ งออกสิ นค้า
จดหมายส่ งออกสิ นค้าเป็ นเอกสารที่ทาขึ้นเพื่อระบุรายละเอียดในการส่ งสิ นค้าเป็ นเอกสาร
ที่แนบไปพร้อมกับตัวสิ นค้า ภายในอกสารจะระบุถึง 1.เจ้าของสิ นค้า 2.ผูร้ ับสิ นค้า 3.วันที่ส่งออก
สิ นค้าออก 4.รายละเอียดสิ นค้า 5.จานวนของสิ นค้า จดหมายส่ งออกส่ งไปยังลูกค้าเพื่อต้องการ
ตอบตกลงของลูกค้าในตัวสิ นค้าที่ส่งไปเพื่อให้ลูกค้าตกลงในการตัดสิ นสิ นใจในสิ นค้านั้น
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ส่ วนสาคัญของเอกสารจดหมายการส่ งออก
1.เจ้าของสิ นค้า
2.ผูร้ ับสิ นค้า
3.วันที่ส่งออกสิ นค้าออก
4.รายละเอียดสิ นค้า
5.จานวนของสิ นค้า
คาศัพท์ ภายในเอกสารจดหมายการส่ งออก
Messrs : เจ้าของ,ลิขสิ ทธ์
ATTN : เรี ยน,ถึง
DATE : วันที่
Referfncf : อ้างอิง
Approval : การอนุมตั ิ
Remark : การพูด,สังเกต
Approved/Acknowledoed by : การได้รับอนุมตั ิ/รับทราบโดย
Sincerfly : ขอแสดงความนับถือ
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2.

บัญชีราคาสิ นค้ า(INVOICE)

รู ปที่ 4.2 เอกสารบัญชีราคาสิ นค้า(INVOICE)
เอกสารบัญชีราคาสิ นค้า(INVOICE)เป็ นเอกสารที่ระบุการการส่ งออกผูจ้ ดั ส่ งสิ นสิ นค้าเป็ น
ผูจ้ ดั ทาขึ้นให้แก่บริ ษทั ผูร้ ับขนส่ งสิ นค้าไปยังต่างประเทศ(FEDEX)จะออกเอกสารจานวนทั้งหมด3
ฉบับ2ฉบับจัดให้แก่บริ ษทั ผูร้ ับขนส่ งอีก1ฉบับจะให้แก่ฝ่ายบัญชี ของทางบริ ษทั รายละเอียดภายใน
เอกสาร1.เลขที่ AIR WAYBILL 2.เลขที่ (INVOICE) 3.วันที่ส่งออก 4.ที่อยูข่ องผูส้ ่ งของ5.บริ ษทั ผู้
ส่ งต่ อสิ นค้า6.ราคาต่อหน่ วย7.ราคารวมของสิ นค้า 8.ขนาดกล่ องบรรจุ หีบห่ อ9.น้ า หนัก รวมของ
สิ นค้า 10.จานวนกล่ องเอกสาร บัญชี ราคาสิ นค้า(INVOICE)จะถู กแนบไปกับไปเอกสารAIR
WAYBILL
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ส่ วนสาคัญของเอกสารบัญชีราคาสิ นค้ า(INVOICE)
1.เลขที่ (AIR WAYBILL)
2.เลขที่ (INVOICE)
3.วันที่ส่งออก
4.ที่อยูข่ องผูส้ ่ งของ
5.บริ ษทั ผูส้ ่ งต่อสิ นค้า
6.ราคาต่อหน่วย7.ราคารวมของสิ นค้า
8.ขนาดกล่องบรรจุหีบห่อ
9.น้ าหนักรวมของสิ นค้า
10.จานวนกล่องเอกสาร
คาศัพท์ภายในเอกสารบัญชี ราคาสิ นค้ า(INVOICE)
AWB : รหัสใบ air way bill
Sheper : ขนส่ งสิ นค้า,พ่อค้าส่ งสิ นค้า
Sample : ตัวอย่าง
Date : วันที่
Invoice no : เลขที่ invoice
Nos : เลขที่
Description : คาอธิบาย
Qty : จานวน
Pcs : ชิ้น
Sets : ชุด
Usd : ดอลล่าร์
Ttl/usd : ราคารวมทั้งหมด
Total : รวมทั้งหมด
Total G.M : น้ าหนักรวมทั้งสิ้ น
Total N.U : น้ าหนักสุ ทธิ รวมทั้งหมด
Dlmenislons : ขนาดหี บห่อ
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3.ใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้ า (AIR WAYBILL)

รู ปที่ 4.3 เอกสารใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้า (AIR WAYBILL)
เอกสารใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้า (AIR WAYBILL)เป็ นแบบฟอร์ มของบริ ษทั รับขนส่ ง
(Fedex)การกรอกรายละเอี ย ดภายในเอกสารผูส้ ่ ง สิ นคิ นค้า จะเป็ นผูก้ รอกรายรายละเอี ยดสิ นค้า
ภายในเอกสารจะระบุถึง 1.Account Noumber 2.วันที่ที่ส่ง3.ชื่ อผูส้ ่ ง4.ที่อยูห่ รื อรายละเอียดของผูส้ ่ ง
5.ชื่อผูร้ ับ 6.ที่อยูห่ รื อรายละเอียดของผูร้ ับ 7.ประเทศปรายทาง8.จานวนของกล่องหรื อแพ็คสิ นค้า
9.น้ าหนักของสิ นค้า10.ขนาดกล่อง 11.รายละเอียดของสิ นค้า 12.รู ปแบบการส่ ง13.รู ปแบบของการ
บรรจุหีบห่ อ 14.ชื่ อของผูส้ ่ งสิ นค้าใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้า (AIR WAYBILL)จะถูกแบบกับใบ
บัญชีราคาสิ นค้า(INVOICE)และตัวสิ นค้า
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ส่ วนสาคัญของเอกสาร ใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้ า (AIR WAYBILL)
1. Account Noumber
2.วันที่ที่ส่ง
3.ชื่อผูส้ ่ ง
4.ที่อยูห่ รื อรายละเอียดของผูส้ ่ ง
5.ชื่อผูร้ ับ6.ที่อยูห่ รื อรายละเอียดของผูร้ ับ
7.ประเทศปรายทาง
8.จานวนของกล่องหรื อแพ็คสิ นค้า
9.น้ าหนักของสิ นค้า
10.ขนาดกล่อง
11.รายละเอียดของสิ นค้า
12.รู ปแบบการส่ ง
13.รู ปแบบของการบรรจุหีบห่อ
14.ชื่อของผูส้ ่ งสิ นค้
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คาศัพท์ภายในเอกสารใบตราส่ ง/ใบกากับสิ นค้ า (AIR WAYBILL)
Dats : วันที่
Account number : หมายเลขบัญชี
Sender,s name : ชื่อผูส้ ่ ง
Phone : เบอร์ โทรศัพท์
Company : บริ ษทั
Address : ที่อยู่
City : เมือง
State province : ประเทศ,รัฐ
Country : ประเทศ
Postal code : รหัสไปรษณี
Recipient's Name : ชื่อผูร้ ับ
Shipment : การจัดส่ ง
Total packages : จานวนแพคเกจ
Total weight : น้ าหนักรวม
Lbs : ปอนด์
Kg : กิโลกรัม
Commodity description : คาอธิบายสิ นค้า
Express package service : แพคเกจ บริ การ
Packaging : บรรจุภณั ฑ์
Enrelope : จดหมาย
Box : กล่อง
Special hondling : การจัดการพิเศษ
Sender's signature : ลายเซ็นต์ผสู ้ ่ ง
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4.

บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)

รู ปที่ 4.4 เอกสารบัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)
เอกสาร บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)จัดทาให้แก่แผนกแพ็คสิ นค้าภายใน
เอกสารจะระบุ ถึง1. ชื่ อลูกค้า

2.รุ่ นของสิ นค้า3.จานวนกล่ องทั้งหมด4.ไซน์/ขนาดของสิ นค้า

5.จานวนผลรวมของต่อกล่อง6.ขนาดของกล่องบรรจุหีบห่ อ 7.น้ าหนักรวมทั้งหมด 8.จานวนของ
กล่องที่ส่ง การกาหนดน้ าหนักการออกลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดน้ าหนักการส่ งออก ขนาดกล่องสิ นค้า
ผูส้ ่ งสิ นค้าจะเป็ นผูก้ าหนด
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ส่ วนสาคัญของเอกสาร บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)
1. ชื่อลูกค้า
2.รุ่ นของสิ นค้า
3.จานวนกล่องทั้งหมด
4.ไซน์/ขนาดของสิ นค้า
5.จานวนผลรวมของต่อกล่อง
6.ขนาดของกล่องบรรจุหีบห่ อ
7.น้ าหนักรวมทั้งหมด
8.จานวนของกล่องที่ส่ง
คาศัพท์ ภายในเอกสารบัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)
Revised : ปรับปรุ ง
Styie : สไตล์
Order : สั่งซื้ อ
Carton no : เลขที่กล่อง
QTY/CTN : จานวนกล่อง
Total : รวมทั้งหมด
NW : รวมหนักสุ ทธิ
GW : น้ าหนักรวมทั้งสิ้ น
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5.

Shipping Mark

รู ปที่ 4.5 เอกสารShipping Mark

เอกสารShipping Mark เป็ นเอกสารติ ดหน้ากล่ องบรรจุ สิ นค้า จะระบุถึ ง 1.จุดหมาย
ปลายทางหรื อผูร้ ับสิ นค้า 2.ผูจ้ าหน่าย3.สไตล์สินค้า4.รหัสสิ นค้า5.สี ของสิ นค้า6.ขนาดของกล่อง7.
ขนาดไซล์ของสิ นค้า 8.จานวนสิ นค้า 9.น้ าหนักรวมสิ นค้า 10.นาหนักรวมสุ ทธิ ของสิ นค้า เอกสาร
Shipping Markเป็ นเอกสารอธิ บายตัวสิ นค้าภายในกล่องบรรจุสินค้าในการส่ งออก
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ส่ วนสาคัญของเอกสาร Shipping Mark
1.จุดหมายปลายทางหรื อผูร้ ับสิ นค้า
2.ผูจ้ าหน่าย
3.สไตล์สินค้า
4.รหัสสิ นค้า
5.สี ของสิ นค้า
6.ขนาดของกล่อง
7.ขนาดไซล์ของสิ นค้า
8.จานวนสิ นค้า
9.น้ าหนักรวมสิ นค้า
10.นาหนักรวมสุ ทธิของสิ นค้า
คาศัพท์ภายในเอกสาร Shipping Mark
Final : destination : ปลายทางสุ ดท้าย
Supplier : ผูจ้ ดั จาหน่าย
Command : คาสัง่
Order : สั่งซื้ อ
Ref coloris : สี อา้ งอิง
Colour description : ลักษณะสี
Carton : กล่อง
Parcel : ห่อ

13

6.

Debit Note

รู ปที่ 4.6 เอกสารDebit Note
เอกสารDebit Note ผูส้ ่ งสิ นค้าออกให้แก่ลูกค้าเพื่อแจ้งยอดการชาระเงินภายในเอกสารจะ
ระบุถึง1.วันที่ส่ง2.ผูร้ ับสิ นค้า3.ที่อยูผ่ รู ้ ับสิ นค้า4.รายละเอียดสิ นค้า 5.จานวนเงิ นต่อหน่ วย6.จานวน
เงิ น รวมทั้ง หมด7.ที่ อ ยู่ข องผูส้ ่ ง 8.ธนาคารของผูส้ ่ ง สิ นค้า 9.รหัส ของธนาคาร10.หมายเลขบัญ ชี
ธนาคาร11.ชี่ อส่ งสิ นค้า หรื อผูร้ ั บ ผิดชอบ ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะมีหน้าที่ ก รอก ชื่ อผูร้ ้ บสิ นค้า ,วันที่ ส่ ง ,
รายละเอียดของสิ นค้า,ราคาต่อหน่วย,และผลรวมเอกสาร Debit Note จะต้องถ่ายสาเนาให้แก่บญั ชี
ของผูส้ ่ งด้วย เอกสาร Debit Note จะถูกแนบไปกับสิ นค้าที่ส่งไป
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ส่ วนสาคัญของเอกสารDebit Note
1.วันที่ส่ง
2.ผูร้ ับสิ นค้า
3.ที่อยูผ่ รู ้ ับสิ นค้า
4.รายละเอียดสิ นค้า
5.จานวนเงินต่อหน่วย
6.จานวนเงินรวมทั้งหมด
7.ที่อยูข่ องผูส้ ่ ง
8.ธนาคารของผูส้ ่ งสิ นค้า
9.รหัสของธนาคาร
10.หมายเลขบัญชีธนาคาร
11.ชี่อส่ งสิ นค้าหรื อผูร้ ับผิดชอบ
คาศัพท์ภายในเอกสาร Debit Note
To : ไปยัง
Attn : เรี ยน
CC : ถึง
Total net amount : จานวนเงิน,สุ ทธิรวม
Beneficiary Name : ชื่อผูร้ ับประโยชน์
Bank'Name : ชื่อธนาคาร
Bank's Swift Code : รหัสธนาคารที่รวดเร็ ว
Account no : เลขบัญชีธนาคาร
Remarks : หมายเหตุ
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7.

Weight Note

รู ปที่ 4.7 เอกสาร Weight Note
การออกเอกสารWeight Note ผูอ้ อกเอกสาร คือ Shipping หรื อ ตัวแทนออกของ ภายใน
เอกสารWeight Note ระบุถึง1. ชื่ อที่อยูข่ องผูข้ าย 2.ชื่ อที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อ3.เลขที่สินค้าที่อา้ งอิง4.วันที่,
เมืองต้นทาง5.เมืองปลายทาง 6.หมายเลขหี บห่อ 7.รายการสิ นค้า 8.ปริ มาณบรรจุต่อหี บห่ อ9.ปริ มาณ
สิ นค้า10.น้ าหนักสุ ทธิ ต่อหี บห่ อ11.น้ าหนักรวมต่อหี บห่ อ12.ปริ มาณสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 13.น้ าหนัก
รวมทั้ง สิ้ น 14.ขนาดกล่ อ งผูป้ ฏิ บ ัติ ง านมี ห น้า ที่ จ ัด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ แนบไปกับ ตัว สิ น ค้า และ
ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับเอกสาร บัญชี รายละเอียดบรรจุหีบห่ อ(Packing List)เพื่อจัดส่ ง
ออกลูกค้า เพื่อระบุรายละเอียดของสิ นค้าที่ส่งออก
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ส่ วนสาคัญของเอกสาร Weight Note
1. ชื่อที่อยูข่ องผูข้ าย
2.ชื่อที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อ
3.เลขที่สินค้าที่อา้ งอิง
4.วันที่,เมืองต้นทาง
5.เมืองปลายทาง
6.หมายเลขหี บห่อ
7.รายการสิ นค้า
8.ปริ มาณบรรจุต่อหี บห่อ
9.ปริ มาณสิ นค้า
10.น้ าหนักสุ ทธิ ต่อหี บห่อ
11.น้ าหนักรวมต่อหี บห่ อ
12.ปริ มาณสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น
13.น้ าหนักรวมทั้งสิ้ น14.ขนาดกล่อง
คาศัพท์ภายในเอกสาร Weight Note
INV.NO : เลขที่ Invoice
Dated : วันที่
Order : สั่งซื้ อ
Carton No : เลขที่กล่อง
QTY/CTN : จานวนกล่อง
Size : ขนาด
TOTAL/CTN : ทั้งหมด/กล่อง
TATAL : รวมทั้งหมด
NW : น้ าหนักสุ ทธิ
GW : น้ าหนักรวม
TTL.NW : น้ าหนักสุ ทธิ รวมทั้งหมด
TTL.OW : น้ าหนักรวมทั้งหมด
GRAND TOTAL : รวมใหญ่ รวมทั้ง
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8.

ใบขนสิ นค้ าขาออก

รู ปที่4.8 ใบขนสิ นค้าขาออก
ใบขนส่ ง มี ห ลายประเภทเป็ นเอกสารที่ ส าคัญ ของผู ้ป ระกอบการต้อ งใช้ เ พื่ อ ส าแดง
รายละเอี ย ดข้อมูล ทั้ง หมดที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ นค้า ต่ อเจ้า หน้า ที่ ศุ ล กากร ในเอกสารระบุ ถึ ง 1. ชื่ อผู ้
ส่ งออกของ 2.เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 3.เลขบัญชี ราคาสิ นค้า 4.ชื่ อและเลขที่บตั รผ่านพิธีการ
5.ตัวแทนออกของ 6.ชื่ อยานพาหนะ 7.ส่ ง ออกโดยทาง 8.วันที่ ส่ งออก 9.เลขที่ชาระภาษีอากร
10.ท่ า หรื อที่ ตรวจปล่ อยของ11.ท่า หรื อที่ รับ บรรทุ ก ของ12.ประเทศปลายทาง13.จานวนหี บ ห่ อ
14.อัตตราแลกเปลี่ยนเงิน15.น้ าหนักสุ ทธิ 16.ราคาของเงินต่างประเทศ 17.ราคาของเงินบาท

