บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การส่ งออกจะประสบความสาเร็ จและมีมูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มมากขึ้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
การส่ งออกหรื อผูท้ ี่สนใจในการทาธุ รกิจส่ งออกจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้เอกสารและขั้นตอนส่ งออก
เพราะเอกสารและขั้นตอนการส่ งออกเป็ นเรื่ องที่สาคัญและมีรายละเอียดหลากหลาย
ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจส่ งออกจะต้องศึกษาเรี ยนรู ้เอกสารและขั้นตอนการส่ งออกให้ละเอียด
เพื่อให้การประกอบธุ รกิจส่ งออกประสบความสาเร็ จ
4.1 เอกสารและขั้นตอนการส่ งออก
4.1.1 รับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าโดยติดต่อผ่านทางอีเมล
4.1.2 จัดทา Invoice และ Packing List เพื่อแสดงรายละเอียดสิ นค้า,การบรรจุหีบห่อสิ นค้า
-Invoice (ใบกากับสิ นค้า) เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า ได้แก่
รายการจานวนสิ นค้า น้ าหนักสุ ทธิ น้ าหนักรวมปริ มาณการส่ งออก ยานพาหนะที่ขนส่ ง
(ดังตัวอย่างภาพที่4.1)

รู ปที่4.1 ตัวอย่างเอกสารการส่ งออกสิ นค้าInvoice
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-Packing List (รายการบรรจุสินค้า) เอกสารที่แสดงรายละเอียดว่าสิ นค้าบรรจุมาแบบใด
อยูก่ ล่องใด เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบสิ นค้าในพิธีการศุลกากร(ดังตัวอย่างภาพที่4.2)

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างเอกสารการส่ งออก Packing List

4.1.3 ติดต่อบริ ษทั Shippingเพื่อให้ทาการขนส่ งสิ นค้าและดาเนินการพิธีการศุลกากรแทน
4.1.4 นา Invoiceให้บริ ษทั Shipping เพื่อใช้จดั ทาใบขนสิ นค้าขาออก
-ใบขนสิ นค้าขาออก (Export entry) เป็ นเอกสารสาคัญที่แสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ใบขนสิ นค้าขาออก
ประกอบด้วย ชื่ อผูส้ ่ งออก เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หมายเลขใบตราส่ ง จานวบหี บห่ อ
ชื่อยานพาหนะ ราคาสิ นค้าวันส่ งออกสิ นค้า ท่าเรื อต้นทาง ท่าเรื อปลายทาง รายการสิ นค้า
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น้ าหนักรวม น้ าหนักสุ ทธิ เลขที่ใบอนุญาตส่ งออก เมืองกาเนิด เครื่ องหมายการค้า เลขบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดังตัวอย่างภาพที่4.3)

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างเอกสารการส่ งออกใบขนสิ นค้าออก
4.1.5 ใบจองเรื อ (Booking Note) ผูส้ ่ งออกกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อให้บริ ษทั ขนส่ ง
นารายละเอียดไปทาใบตราส่ งสิ นค้าให้ผสู ้ ่ งออกดัง(ตัวอย่างภาพที่4.4)

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารการส่ งออกใบจองเรื อ
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4.1.6 ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Ocean Bill Of Lading) เอกสารที่ออกโดยบริ ษทั ขนส่ ง
ออกให้กบั ผูส้ ่ งออกเพื่อยืนยันว่าได้รับสิ นค้าที่จะขนส่ งแล้ว ใบตราส่ งสิ นค้า ประกอบด้วย
ชื่อที่อยูผ่ สู ้ ่ งออก ชื่อที่อยูผ่ รู ้ ับ เลขที่ใบตราส่ ง น้ าหนักสิ นค้า รายละเอียดสิ นค้า
ปริ มาตรสิ นค้า สายการเดินเรื อ หมายเลขตูส้ ิ นค้า จานวนสิ นค้าและลักษณะหี บห่อ
(ดังตัวอย่างภาพที่.4.5)

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างเอกสารการส่ งออกในตราส่ งสิ นค้าทางทะเล

4.1.7 เมื่อเรื อเดินทางถึงท่าเรื อปลายทาง บริ ษทั ขนส่ งจะยกตูส้ ิ นค้าลงจากเรื อจากนั้นผูร้ ับ
จะติดต่อกับบริ ษทั ขนส่ งเพื่อชาระค่าใช้จ่ายและนาใบตราส่ งสิ นค้าที่ได้รับจากบริ ษทั ขนส่ ง
ไปเปลี่ยนเป็ นใบปล่อยสิ นค้าเพื่อนาไปออกสิ นค้า
4.1.8 ผูร้ ับดาเนินการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าและชาระภาษีอากรขาเข้าและนาใบปล่อย
สิ นค้าไปรับสิ นค้าที่ท่าเรื อปลายทาง
4.1.9 หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรแล้วผูร้ ับจะมารับสิ นค้าที่ท่าเรื อปลายทาง
4.1.10 ผูร้ ับจะตรวจสอบสิ นค้าว่าครบตามที่สั่งซื้ อหรื อไม่เสี ยหายก่อนที่จะเซ็นรับสิ นค้า
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4.2 คาศัพท์ในเอกสารชนิดต่ างๆ
4.2.1 เอกสาร Invoice

หมายเลข 1 Invoice
หมายเลข 2 Shipper
หมายเลข 3 Consignee
หมายเลข 4 Quantity
หมายเลข 5 Carton
หมายเลข 6 Description of goods
หมายเลข 7 Unit Price

ใบแจ้ งราคาสิ นค้ า
ผู้ส่งสิ นค้ า
ผู้รับสิ นค้ า
ปริมาณ,จานวน
กล่อง
รายการสิ นค้ า
ราคาต่ อหน่ วย

หมายเลข 8 Amount

จานวนรวม

ตารางที่4.2.1ตารางคาศัพท์เอกสารInvoice
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4.2.2 เอกสาร Packing List

หมายเลข 1 Packing List
หมายเลข 2 Description
หมายเลข 3 Carton
หมายเลข 4 in one carton
หมายเลข 5 Quantity
หมายเลข 6 Unit price
หมายเลข 7 Amount
หมายเลข 8 Container no.
หมายเลข 9 Container no.

ใบรายการบรรจุสินค้า
การอธิบายชนิด,ลักษณะ,ประเภทของสิ นค้า
กล่อง
ต่อหนึ่งกล่องบรรจุ
ปริ มาณ,จานวน
ราคาต่อหน่วย
จานวนรวม
รหัสตูส้ ิ นค้า
หมายเลขตูส้ ิ นค้า

ตารางที่4.2.2ตารางคาศัพท์เอกสาร Packing List
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4.2.3 เอกสารใบขนสิ นค้าขาออก

หมายเลข 1 Name and address of Producer
หมายเลข 2 Name of Shipper
หมายเลข 3 Export By
หมายเลข 4 Date of Export
หมายเลข 5 Number of packages
หมายเลข 6 Exchange Rate
หมายเลข 7 Mark and No.
หมายเลข 8 Quantity and kind of packages

ชื่อและที่อยูผ่ ผู ้ ลิต
ชื่อผูส้ ่ งออก
ส่ งออกโดยทาง
วันที่ส่งออก
จานวนหี บห่อ
อัตราแลกเปลี่ยน
เครื่ องหมายและหมายเลขหี บห่อ
จานวนและลักษณะหี บห่อ

ตารางที่4.2.3ตารางคาศัพท์เอกสารใบขนสิ นค้าขาออก

19
4.2.4 เอกสารใบจองเรื อ

หมายเลข 1 Shipper

ผูส้ ่ งออก

หมายเลข 2 No. of Package

จานวนแพคเกจ

หมายเลข 3 Place of Receipt

สถานที่รับสิ นค้า

หมายเลข 4 Port of Loading

ท่าเรื อต้นทาง

หมายเลข 5 Port of Discharge

เมืองท่าปลายทาง

หมายเลข 6 Place of Delivery

สถานที่สุดท้ายที่จะส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ

ตารางที่4.2.4ตารางคาศัพท์เอกสารใบจองเรื อ
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4.2.5 เอกสารใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล

หมายเลข 1 Shipper

ชื่อและที่อยูผ่ ผู ้ ลิต

หมายเลข 2 Consignee

ผูน้ าเข้า

หมายเลข 3 Notify party

ผูม้ ีสิทธิ์ ครอบครองสิ นค้า

หมายเลข 4 Port of Loading

ท่าเรื อต้นทาง

หมายเลข 5 Port of Discharge

เมืองท่าปลายทาง

หมายเลข 6 Mark and Numbers

เลขหมายที่บอกถึงการหี บห่ อของสิ นค้า

หมายเลข 7 No. of packages

จานวนแพคเกจ

หมายเลข 8 Description of package

รายการสิ นค้าและรายละเอียดของสิ นค้า

หมายเลข 9 Gross weight

น้ าหนักรวมของสิ นค้า

ตารางที่ 4.2.5 ตารางคาศัพท์เอกสารใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล

