ค
ชื่อโครงงาน : เอกสารและขั้นตอนการส่ งออก
ชื่อนักศึกษา : นางสาวอรวรา พรเกียรติกุล 5804500045
อาจารย์ทปี่ รึกษา : อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุ ขสันต์
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ
คณะ: ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2560
บทคัดย่อ
บริ ษทั โซเซ็นอีเลคทริ ค จากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่64 ถนนพระราม2แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร 10150 เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จจัดจาหน่ ายและนาเข้าเครื่ องเล่นDVD/VCD
และเครื่ อ งเสี ย งรถยนต์ทุ ก ชนิ ด และประกอบธุ ร กิ จ ส่ ง ออกผลไม้ไ ปต่ า งประเทศ ในระหว่า ง
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่15พฤษภาคม ถึงวันที่31สิ งหาคม พ.ศ2561 ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงาน
ในฝ่ ายประสานงานต่างประเทศ ได้รับมอบหมายติดต่องานกับลูกค้าและจัดทาเอกสารที่ใช้ในการ
ส่ งออก
จากการที่ ได้ปฏิ บตั ิงานด้านเอกสารที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพจนทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดและเกิ ด
ความล่ า ช้าในการท าเอกสาร ผูจ้ ดั ท าจึ งได้ทาโครงงานเรื่ อง “เอกสารและขั้นตอนการส่ ง ออก”
(Export Doocuments and Export Processes) โดยในโครงงานแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น2ส่ วน 1)เอกสาร
และขั้นตอนการส่ งออก 2) คาศัพท์ในเอกสารต่างๆ และมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการส่ งออกและช่ วยให้การทางานด้านเอกสารการส่ งออกมี ความถูกต้อง รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: การส่ งออก , เอกสารการส่ งออก,ขั้นตอนการส่ งออก
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Abstract
Sozen Electric co.,ltd is located 64 rama 2 road Tha Kham,Bangkhuntian Bangkok10150.
The Company distributes and imports to goods from aboard. The objective is provide the
knowledge of the export documentation, During Cooperative Internship Program 15 May 2018 to
31 August 2018, I was assigned for contacting customers and preparing export documents.
According to the assigned task, I realized the problem that are errors and delays in documents
preparation. I decided to do the project under the contents in this project divided in 2 parts :
1)Export Documents and Export Processes 2)Vocabulary of Documents. This project would
difficiently facililatate the export documentation processes.
Keyword: Export , Export Documents , Export Processes
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