บทที่ 4
ผลการปฎิบัติงานตามโครงงาน
หลัง จากที่ ผูจ้ ัด ท าได้อ อกปฎิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษา กับ บริ ษ ทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จ ากัด ใน
ตาแหน่ง Merchandiser Nike และ Logistics ซึ่ งมีหน้าที่การดาเนิ นงานทางด้านเอกสารสิ นค้า
ตัวอย่าง และเอกสาร Logistics จึงสามารถสรุ ปขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
การจัดเก็บเอกสารในการดาเนินการขนส่ ง
บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด จะรับออเดอร์ จากบริ ษทั Nike เป็ นหลัก
แผนก MERCHANDISOR-NIKE
1. ลูกค้าติดต่อสัง่ ซื้อชุดบาสกับทางบริ ษทั NIKE ที่ประเทศอเมริ กา และ ส่ งต่อมายังสาข
ใหญ่ในประเทศไทย อยูท่ ี่สาทร ซึ่ง nike จ้างบริ ษทั ไฮเทค แอพพาเรล ให้ทาการผลิต
ให้ โดยอันดับแรกจะทาการส่ งแบบเพื่อทาตัวอย่าง ในแผนก MER-NIKE
2. ชุดบาส nike จะทาเป็ น season แบ่งเป็ น 4 season Holiday=HO Summer=SU
Spring=SP Autumn=FA ตามช่วงฤดูกาล แต่ละseason จะมีจานวนแบบและสี ที่ต่างกัน
แล้วแต่ลูกค้าจะกาหนด
3. ทาการเปิ ดแบบชุดที่ลูกค้าออกแบบมา ที่หอ้ ง Pattern
4. ทา pattern ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจะส่ งเกล็ดเน็ตมาให้ ทางแผนกจะต้องปริ๊ น
เกล็ดเน็ตออกมาต่อเรี ยงกันให้ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากาหนดเพื่อนามาแปะ บน pattern
5. ทาการ สัง่ ผ้า สัง่ ด้าย ยางเอว เชือกเอว สวูด ตามสี ตามแบบ ของ season ที่ทาและ
ส่ งไปให้หอ้ งตัวอย่างเพื่อทาการตัดเย็บ
6. จะทาการตัดเย็บตัวอย่าง สี ละ 3 ตัว ไซส์ S,M,L,XL,2XL,3XL แล้วแต่ลูกค้าจะกาหนด
7. เมื่อตัวอย่างเสร็ จ จะส่ งตัวอย่างไปห้อง QA เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เมื่อผ่าน๐QA จะส่ ง
ตัวอย่างชุดมาให้ MER คียร์ ายละเอียด ทาป้ าย Hangtag
8. ทาการส่ งออกตัวอย่างให้ WHQ (บริ ษทั แม่ที่ USA)
9. ส่ งตัวอย่างให้ PCC (บริ ษทั ลูกค้า)
10. PCC ส่ ง Comment กลับมา ถ้าลูกค้า Approved จะตกลงสัง่ ผลิตที่ Production
11. เมื่อผลิตเสร็ จบริ ษทั จะนา Product ส่ ง PCC ลูกค้าต่างประเทศ
แผนก Logistics
1. Search P.O. เมื่อลูกค้ า Nike เปิ ดพีโอการสั่ งซื้อกับทางบริษัทแล้ว

Purchase Order (PO) หมายถึง เป็ นเอกสารข้อตกลงหรื อสัญญาในเชิงธุรกรรมออกให้โดยผูซ้ ้ือ
หรื อเพื่อการสัง่ ซื้อพัสดุหรื อบริ การจากผูข้ าย โดยระบุชนิด จานวน และราคา และอาจรมถึงเงื่อนไข
ต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผูข้ าย
2. ทาแพ็คกิง้ รายละเอียดสิ นค้ า
Packing List คือใบกากับการบรรจุหีบห่ อ คือเอกสารที่ออกหรื อจัดเตรี ยมโดย ผูส้ ่ งออกหรื อ
ผูข้ าย เพื่อมอบให้แก่ผซู ้ ้ือหรื อผูน้ าเข้า จุดประสงค์ในการใช้น้ นั ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถ
ซุ่ มตรวจสิ นค้าได้สะดวกมากขึ้น และทาให้ผูน้ าเข้าสามารถทราบรายละเอียดของสิ นค้าในการ
ส่ งออกทั้งหมด เพื่อสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการขนถ่ ายสิ น ค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด มี
ลักษณะคล้ายๆกับ Invoice แต่มีขอ้ มูลเพิ่มเติมมากกว่าได้แก่
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหี บห่ อ จานวนของหี บห่อ เครื่ องหมายของหี บห่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุวา่ แต่ละหี บห่อมีหารบรรจะสิ นค้าจานวนเท่าไหร่ อะไรบ้าง
รายละเอียดเกี่ยวกับน้ าหนักของสิ นค้า ทั้งน้ าหนักย่อย และน้ าหนักสุ ทธิ
รายละเอียดเกี่ยวกับปริ มาตรของสิ นค้าของแต่ละหี บห่อ

3. จากนั้นก็ทาการบุ๊คจองเรือไปทีเ่ อเย่ นต์ (ตัวแทนส่ งสิ นค้ า)
เพื่อทาการจองเรื อ เพื่อที่จะส่ งสิ นค้าไปยังประเทศปลายทางต่าง ๆ เอเย่นต์ที่เราใช้จะเป็ น
บริ ษทั ขนส่ งทางเรื อของ APL และ บริ ษทั DAMCO เพราะฉะนั้น ต้องเข้าไปบุ๊คจองเรื อในเว็บของ
บริ ษทั APL และ บริ ษทั DAMCO
Booking เรือ
ผูส้ ่ งออก(ผูข้ าย) ทาการติดต่อกับสายเรื อหรื อเอเย่นต์เรื อ เพื่อจองเรื อในการส่ งออกสิ นค้า
ไปยังประเทศของลูกค้า(ผูซ้ ้ื อ) โดยปกติผสู ้ ่ งส่ งออกจะได้รับการแจ้งรายละเอียดของสายเรื อหรื อ
เอเย่นต์เรื อจากลูกค้าในกรณี ที่ซ้ื อขายสิ นค้าใน TERM:FOB ซึ่ งลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดมาว่าใช้สาย
เรื อเจ้าไหน ซึ่ งเรี ยกกันว่า Dominate นัน่ เอง เมื่อผูส้ ่ งออกทาการติดต่อจิงเรื อ ทางสายเรื อก็จะแจ้ง
เอกสารการยืนยันมา โดยเรี ยกกันว่า Booking Confirmation หรื อ Booking From ก็ได้ เอกสารฉบับ
นี้ จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อเรื อ วอยส์เรื อ วันที่เรื อออก วันที่เรื อถึง ท่าเรื อปลายทาง ท่าเรื อต้น
ทาง ขนาดตูค้ อนเทนเนอร์ ชื่อสายเรื อ จานวนตูค้ อนเทนเนอร์ วันลากตู ้ วันโหลดตู ้ วันปิ ดรับการคืน
ตู ้ เป็ นต้น ผูส้ ่ งออกต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบว่า เอกสาร Booking Confirmation นั้นมี
ความถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขเอกสารโดยทันที หากไม่แจ้งแก้ไขสาย
เรื อเอเย่นต์จะยึดถือว่าเอกสารฉบับนั้นๆ ถูกต้อง หากเกิดความผิดพลาด สายเรื อจะไม่รับผิดชอบ

รูปที4่ .1 หน้ าเว็บที่ใช้ ในการจองเรือ

4. เมื่อทาการบุ๊คจองเรือเสร็จเรียบร้ อยแล้ว
ทางโรงงานก็จะต้องนาใบบุค๊ ไปเมื่อมีการส่ งเข้าโกดังเอเย่นต์.

5. ลงชิปเม้ นในการส่ งออกแต่ ละวัน เก็บไว้ เป็ นข้ อมูล
6. ทาอินวอยซ์ เดินพิธีการไว้ ให้ ชิปปิ้ งทาใบขน
เพื่อจะได้อา้ งอิงเมื่อมีการนาสิ นค้าออกจากกรมศุลกากร
ความหมายของคาว่ าชิปปิ้ ง
“ตัวแทนออกของ” เป็ นคาที่คนทัว่ ไปไม่ค่อยรู ้จกั แต่ถา้ หากเอ่ยถึง “ชิปปิ้ ง” ย่อมเป็ นที่รู้จกั
กันดี นั่นคือบุคคลที่มีอาชี พ ในการเป็ นผูต้ ิดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผูป้ ระกอบการนาเข้า หรื อ
ส่ งออก ความจริ งคาว่า “ชิปปิ้ ง” (Shipping) เป็ นคาภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า การส่ งของทางเรื อ หรื อ
การเดิ นเรื อ ไม่ได้หมายความว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคาเรี ยกชื่ อ
ปรากฎให้เห็นเป็ นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 33/2529 นี่ เองที่เรี ยกผูป้ ระกอบการ นี้ ว่า
“ตัวแทนออกของ” ซึ่งก็นบั ว่า เป็ นคาที่กะทัดรัดและตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
7. ครีเอทอินวอยซ์ และแพ็คกิง้
เพื่อจะได้ส่งเอกสารการส่ งออกเข้าคลังสิ นค้าของเอเย่นต์ ในแต่ละวัน
8. ส่ งเอกสาร
การส่ งออก อินวอยซ์ แพ็คกิ้ง ฟอร์มซีโอ ให้เอเย่นต์ ต่อไป

รูปที่ 4.2 ตัวอย่ างใบ PO

จากการดาเนิ นงานมาทุกขั้นตอน ผลปรากฏว่ามีการทางานเร็ วขึ้น เนื่ องจากได้มีการทา
สมุดคาศัทพ์เพื่อใช้ในการประกอบงาน ที่กล่าวว่าทางานเร็ วขึ้นโดยสังเกตจากการไม่ตอ้ งไปถาม
คาศัพท์จากพี่เลี้ยง ดังนั้นจึงทาให้การทางานเร็ วขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังรายละเอียดของสมุด
คาศัพท์

รูปที่ 4.3 ตัวอย่ างคู่มือคาศัพท์

คู่มือคาศัพท์ การเข้ ามาปฎิบัตงิ านใน
บริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด
HI-TECH APPAREL CO., LTD.
โดย
นางสาว นัทยา กิจสาอางค์

5504300049

นางสาวกชภัส ดวงเพชรแสง 5504300222
นางสาววรรณนิภา เสาสมภพ 5504300246
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา 130-409 สหกิจศึกษา
ภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสยาม

คานา
สมุดคาศัพท์เล่มนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยนักศึกษาฝึ กงาน มหาวิทยาลัยสยามปี 2558
จัดทาขึ้นเพื่อให้คนรุ่ นหลังที่มาฝึ กงานได้นาไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคาศัพท์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ และเพื่อเป็ นคู่มือในการทางานในแผนก Logistics
ผูจ้ ดั ทาหวังว่า สมุดคาศัพท์เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการค้นคว้าต่อไป
และขอขอบพระคุณพี่ๆ แผนก Logistic ทุกคนที่คอยให้คาปรึ กษาและดูแลเป็ นอย่างดี
ตลอดการฝึ กงาน 4 เดือน
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ผู้จัดทา

LOGISTICS.

คาศัพท์
Description
Item
Division
Factory Location
Delivery Instructions
Address Line
Advise
Air CC
Air Freight
Air PP
Air Seadiff
Air way bill
Approve
Arrival Notice
Attached file
Attention

คาแปล
รายละเอียดสิ นค้า
รายการ
แผนกจัดซื้ อ
สถานที่ต้ งั โรงงาน
คาแนะนาในการจัดส่ งสิ นค้า
ที่อยูผ่ สู ้ ่ ง
แนะนา
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายเงินเอง
การขนส่ งทางอากาศ
ค่าใช้จ่ายที่โรงงานเป็ นคนจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั เป็ นคนจ่ายทั้งหมด
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
การอนุมตั ิการลงข้อมูล
ใบแจ้งว่าเรื อได้มาถึง
ไฟล์ที่แนบ
ถึงใคร (ผูร้ ับ)

คาศัพท์
Balance
Bill of lading
Booing Confirmation
Buyer
Cargo
Cargo Redy Date
Carrier
Carrier’s Agent
Checing
Closing date
Color name
Comment
Company
Company Nane
Confire
Consignee
Contact

คาแปล
ยอดงานที่เหลือลูกค้าจะเปิ ด
ITEM มาใหม่
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ
การยืนยันการจองเรื อ / เครื่ องบิน
ผูส้ งั่ ซื้ อ , ลูกค้า
สิ นค้า
วันที่พร้อมส่ งสิ นค้า
สายการบินที่ทาการขนส่ งสิ นค้า
ตัวแทนผูร้ ับขนส่ งออกใบตราส่ ง
ตรวจสอบ
วันสุ ดท้ายของการโหลดสิ นค้า
สี ของสิ นค้า
ความเห็น
บริ ษทั
ชื่อบริ ษทั , ผูส้ ่ ง
ยืนยัน
ผูร้ ับของ
ติดต่อ

คาศัพท์
Container
Contract
Cortons
Costomer Services
Cy (Closing Date)
Damage Cargo
Deley
Delivery
Delivery Agent
Delivery Date
Department
Dest Country
Detention
Entimate
Example
Export
Express Box

คาแปล
ตูส้ ิ นค้า
สัญญา
จานวนกล่อง
การบริ การลูกค้า
วันที่ปิดรับตูค้ อนเทนเนอร์
สิ นค้าชารุ ด
งานไม่สามารถออกสิ นค้าได้
วันที่ส่งออก
การจัดส่ ง
ตัวแทนการส่ งมอบ
วันที่ส่งออก
แผนก
ประเทศที่จะรับสิ นค้า
ค่าคืนตูส้ ิ นค้าที่ล่าช้าเกินกาหนด
ประมาณการ
ตัวอย่าง
การส่ งออก
งานใส่ กล่อง

คาศัพท์
คาแปล
Express Envelope
งานใส่ ซอง
Forwarder
ผูส้ ่ งของ
Free Zone
เขตปลอดภาษี
Freight Collect
ค่าระวางจ่ายเมืองปลายทาง
Freight Prepaid
ค่าระวางจ่ายเมืองต้นทาง
Gac
วันที่ส่งออกสิ นค้า
Gross Weight
น้ าหนักรวมสิ นค้า
Half sleeve
แบบเสื้ อ
HTMC
รหัสย่อของโรงงานเมืองจีน
HTMV
รหัสย่อของโรงงานเวียดนาม
HTSM
ส่ งงานตัวอย่างที่ไม่ได้เก็บค่า สิ นค้า
Import
สิ นค้าขาเข้า
Inconvenience
ความไม่สะดวก
Informed
แจ้ง
Internation trading
การซื้ อขายระหว่างประเทศ
Invoice
ใบแจ้งราคาสิ นค้า
Liabilities
หนี้สิน
Loading date
วันที่โหลดสิ นค้า
คาศัพท์
คาแปล

คาศัพท์
Monitoring
Negotiate
Net Weight
Notify
Notify Party
Option
Organic cotton
Packing
Packing
Payment
Percentage
Pkg code
Place of loading
Place of receipt
Port of delivery
Port of discharge
Port of loading

คาแปล
การตรวจสอบ
ต่อรอง
น้ าหนักสุ ทธิ
แจ้ง
ผูร้ ับสิ นค้า,
ตัวเลือก
ผ้าฝ้ ายอินทรี ย ์
แผนงานที่จะส่ งออก
การบรรจุ
การชาระเงิน
ร้อยละ
ขนาดกล่องใส่ สินค้า
สถานที่ตน้ ทางส่ งออก
สถานที่รับสิ นค้าต้นทาง
สถานที่ส่งมอบ
เมืองท่าปลายทาง
เมืองท่าต้นทางส่ งออก

คาศัพท์
Production
Purchase Order
Quality Assurance(QA)
Quality Control(QC)
Quantity
Re-Check
Report
Retail
Revised

Revised packing
Saleman
Schedule
Sea Freight
See Detail Below
Seller

คาแปล
การผลิต
ใบสัง่ ซื้ อ
การประกันคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
จานวนตัว
ตรวจสอบอีกครั้ง
รายงาน
การขายปลีก
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมจากที่
เราแจ้งไป เช่น ลูกค้าแยก Air,Sea
เปลี่ยนแพ็คต่อกล่อง
แก้ไขข้อมูล
งานตัวอย่างที่จะส่ งให้ลูกค้าดู
ตารางเวลา
การขนส่ งทางทะเล
ดูรายละเอียดด้านหลัง
ผูส้ ่ ง

คาศัพท์
คาแปล
Sender
ชื่อผูส้ ่ งสิ นค้า
Ship
เรื อ
Ship Status
สถานะเรื อ
Ship-from Information ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั , ผูส้ ่ ง
Shipment Mehod
สถานที่ไปโหลดสิ นค้าว่าไปโหลด
ที่ไหน เช่น Air,Sea
Shipment No
เลขที่การจัดส่ ง
Shipped
ส่ ง
Shipping line
สายการจัดส่ งสิ นค้า
Shipping mark
เครื่ องหมายการจัดส่ งสิ นค้า
Short
กางเกงขาสั้น
Spare Packet
แพ็คเกจมีที่วา่ ง
Style
รู ปแบบ
Subject
เรื่ อง
Supplier
ผูผ้ ลิต
Tank/Top
เสื้ อ

คาศัพท์
To Tal ship Quantity
Total Qty
Transaction
Transport
Truck
Unit Price
Update
Vilidate
Port of tranship

คาแปล
จานวนสิ นค้าที่ออก
จานวนรวม
การซื้ อขาย
การขนส่ ง
การขนส่ งทางรถยนต์
จานวนเงิน
ล่าสุ ด
ตรวจสอบ
ท่าเรื อ

MERCHANDISOR

คาศัพท์
Actual
Addendum
Address
Advise
After Washed
Allowance
Angle
Approved
Area
Attachments
Base fabric
Based
Befor Washed
Between
Bill of materials
Bill Shipment
Block
Body Fabric minimum

คาแปล
เกิดขึ้นจริ ง
ภาคผนวก
ที่อยู่
ให้คาแนะนา
หลังซัก
ค่าเผือ่
มุม
ได้รับการอนุมตั ิ
พื้นที่
สิ่ งที่แนบมา
ผ้าพื้นฐาน
รากฐาน
ก่อนซัก
ระหว่าง
ค่าวัสดุ
บิลส่ งสิ นค้า
บล็อก
ผ้าขั้นต่า

คาศัพท์
Carton sizes
Category
Challenge
Change
City
Closely
Cold
Color
Color way
Comment
Comodities
Completion
Concern
Confirm
Consignee
Constraints
Construction
Construction

คาแปล
ขนาดกล่อง
หมวดหมู่
ท้ายทาย
การเปลี่ยน
เมือง
ใกล้ชิด
หนาว
สี
ผสมสี
ความคิดเห็น
โกดัง
เสร็ จสิ้ น
กังวล
ยืนยัน
ผูร้ ับของ
ข้อจากัด
การก่อสร้าง
การสร้าง

คาศัพท์
Contact name
Corporate
Cost
Country
Curve
Customs Value
Cutting
Cutting perimeter
Cycles
Degrees
Developer
Development
Development region
Different
Dispatched
Distance
Dry clean

คาแปล
ชื่อผูต้ ิดต่อ
เกี่ยวกับบริ ษทั
ค่าใช้จ่าย
ประเทศ
เส้นโค้ง
ราคาศุลกากร
การตัด
การตัดเส้นรอบรู ป
วงจร
องศา
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Refer
ดูรายละเอียด
การพัฒนา
การพัฒนาภูมิภาค
ที่แตกต่าง
ส่ ง
ระยะทาง
ซักแห้ง

คาศัพท์
Edge
Efficiency
Electronically Submit
Embroidery
Embroidery
Engineer
Ensure
Exchange rate
Extension
Fabric presentation
Fabric properties
Factory
Factory measurement
Fail but released
Final result
Fit approval status
Flat
Follow Up Flag

คาแปล
ขอบ
ประสิ ทธิภาพ
ส่ งด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
เย็บปักถักร้อย
เย็บ
วิศวกร
ทาให้มนั่ ใจ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขาย
การนาเสนอผ้า
คุณสมบัติผา้
โรงงาน
มาตรฐานโรงงาน
ล้มเหลวในการปล่อยตัว
ผลสุ ดท้าย
สถานะการอนุมตั ิ
แบน
ติดตามสถานะ

คาศัพท์
Forgot
Front panel
Front rise length
Garment
Garment engineer
Global
Graphic description
Graphic Durability
Group
Gusset
Hand wash
Hard copy
Heat transter
Hesitate
Hip Width
Hot

คาแปล
ลืม
แผงด้านหน้า
มีความยาวเพิม่ ขึ้นด้านหน้า
เสื้ อผ้า
วิศวกรเสื้ อผ้า
ทัว่ โลก
คาอธิบายกราฟฟิ ค
กราฟทดสอบความคงทน
กลุ่ม
เป้ ากางเกง
ซักมือ
ฉบับพิมพ์
เครื่ องวัดความร้อน
ลังเล
ความกว้างของสะโพก
ความร้อน

คาศัพท์
Humidity
Inseam panel
Interior
Invoice Number
Item master
Know
Labels
Last update
Lead – time
Leg opening
Length
Linear yard
Local currency payment
Location
Logo
Lower back
Main body
Male

คาแปล
ความชื้น
แผงอินเซม
ภายใน
เลขที่ใบส่ งสิ นค้า
รายการหลัก
รู้ , ทราบ
ป้ าย
การปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด
ระยะเวลาในการ
การเปิ ดขา
ความยาว
ลายเชิงเส้น
การชาระเงินสกุลท้องถื่น
สถานที่
โลโก้
กลับลดลง
ตัวหลัก
เพศชาย

คาศัพท์
Material color code
Measurement
Medium
Mini – marker
Model
Motif
Not nested piece
Number of notches
Number of piece
Other
Overall
Pack factor
Packaging
Pattern
Perimeter
Pibcollar & cutts
Piping

คาแปล
รหัสวัสดุ
การวัด
ขนาดกลาง
เครื่ องหมายเล็ก
รุ่ น
แม่ลาย
ไม่ได้ชิ้นส่ วนซ้อนกัน
จานวนหยัก
จานวนชิ้น
อื่น ๆ
โดยรวม
โรงงานแพ็ค
บรรจุภณ
ั ฑ์
รู ปแบบ
เส้นรอบรู ป
การตัด
ท่อ

คาศัพท์
Placement
Pocket
Problem
Process
Prod ID
Production
Production minimum
Promo only
Quality
Question
Quota
Really
Recheck
Recipient ID
Rejected
Report
Retail
Saleman

คาแปล
ตาแหน่ง
กระเป๋ าเสื้ อ
ปัญหา
กระบวนการ
ไอดีแยง
การผลิต
การผลิตขั้นต่า
โปรโมชัน่ เท่านั้น
คุณภาพ
คาถาม
โควต้า
ความจริ ง
ตรวจสอบอีกครั้ง
ไอดีผรู้ ับ
ปฏิเสธ
รายงาน
ขายปลีก
พนักงานขาย

คาศัพท์
Sample size
Sample submit
Sample wash test
Season
Select
Sender
Sewing
Shipment
Side panel
Silhouette
Size
Smoothly
Source type code
Specifications
State
Status
Stitching
Straight lines

คาแปล
ขนาดของตัวอย่าง
การส่ งตัวอย่าง
ตัวอย่างการซัก
การตกแต่ง
เลือก
ผูส้ ่ ง
จักรเย็บผ้า
การจัดส่ งสิ นค้า
แผงด้านข้าง
ภาพเงา
ขนาด
ราบรื่ น
ที่มารหัสที่ประเภท
ข้อมูลจาเพาะ
รัฐ
สถานะ
เย็บ
เส้นตรง

คาศัพท์
Style
Style name
Substitute
Symmetry
Taping
Temp
Terms of sale
Test
Thigh Width
Tolerance
Total usage
Total weight
Transfer
Type
Unit Value
Unit Weight
Upper back
Use

คาแปล
รู ปแบบ
ชื่อสไตล์
แทนค่า
สมมาตร
การบันทึกเทป
อุณหภูมิ
ข้อตกลงและ
การทดสอบ
ความกว้างของต้นขา
ความอดทน
การใช้งานทั้งหมด
น้ าหนักรวม
รถรับส่ ง
ประเภท
มูลค่าหน่วย
หน่วยน้ าหนัก
หลังส่ วนบน
การใช้งาน

คาศัพท์
Variant
Waist
Waist Band
Warm
Welt
Width
Wipe
Zipcode
Zippers

คาแปล
แตกต่าง
เอว
ยางเอว
อุ่น ๆ
ขลิบริ ม
ความกว้าง
เช็ดถู
รหัสไปรษณี ย ์
ซิบ

