บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
วิธีการและขั้นตอนในการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออกกระจกของบริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี
จากัด(มหาชน) จะประสบความสาเร็ จและมีมูลค่าการส่ งออกเพิ่มมากขึ้น ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่มี
ความสนใจที่จะเข้ามาในธุ รกิจนี้ จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนและกระบวนการปฏิบตั ิต่างๆในการ
ส่ งออกสิ นค้าให้ดีเสี ย ก่ อน เนื่ องจากขั้นตอนการส่ ง ออกสิ นค้า เป็ นสิ่ งส าคัญที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ส่ งออกจะต้องทาความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้องเพื่อให้การประกอบธุ รกิจส่ งออกได้รับ
ผลสาเร็ จ
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในแผนกการส่ งออก ณ บริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี จากัด(มหาชน)
ได้ศึกษาหัวข้อเรื่ อง การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก ดังนั้นเอกสารที่จะต้องจัดเตรี ยมในการ
ส่ งออกกระจก ได้แก่
1. MPR (เอกสารคาสั่งซื้ อ)
2. Enquiry (เอกสารเพื่อตรวจสอบคาสั่งซื้ อ)
3. Booking confirm (รายละเอียดเกี่ยวกับสายเรื อ)
4. New shipment advice summary (เอกสารที่แสดงรายการ shipment ที่ยงั ไม่ถึงวันเรื อออก)
5. Order sheet (เอกสารสัง่ ซื้ อ)
6. Provisional bill of lading (ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเลชัว่ คราว)
7. Stuffing (เอกสารแสดงวันโหลดสิ นค้า)
8. Invoice (ใบกากับสิ นค้า)
9. Packing List (เอกสารแสดงหี บห่อสิ นค้า)
10. Bill of Lading (ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล)
11. Container loading plan: L/P (เอกสารแสดงวันโหลดสิ นค้าขึ้นตู)้
12. Draft B/L (ใบตราส่ งฉบับร่ าง)
13. Certificate of Origin (เอกสารรับรองถิ่นกาเนิ ด)
14. Insurance (ประกันภัย)
15. Certificate of fumigation ใบรับรองการรมยา (บางประเทศ)
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4.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ การส่ งออกกระจกของบริษัทกระจกไทยอาซาฮีฯ มีดังนี้
4.1.1 Receive MPR (Monthly Production Request) หรื อคาสั่งซื้ อ: รับคาสั่งซื้ อผ่านระบบ
IDMS ซึ่ งเป็ นระบบสื่ อสารทางคอมพิ วเตอร์ ของหน่ วยงานภายในที่ เชื่ อมต่ อระหว่างสาขาใน
ประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจะได้รับคาสั่งซื้ อผ่าน auto mail แผนกการส่ งออกจะต้องทาการ
ตรวจสอบรายการสั่งซื้ อ โดย print MPR: เอกสารสั่งซื้ อ (ดังภาคผนวก รู ปที่ 4) ซึ่ งจะบอกถึ ง
รายละเอียดของสิ นค้า จานวน ขนาด จานวนการบรรจุต่อลัง/ตู้ ฯลฯ จากระบบ IDMS และนาข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการสั่งผลิตต่อไป
Mail

IDMS

MPR

4.1.2 Inform C/R (Cargoes Ready) หรื อวันกาหนดเสร็ จ: ตรวจสอบการสั่งซื้ อจากเอกสารสั่งซื้ อ
(MPR) จากนั้นตรวจสอบ C/R (Cargoes Ready) กับฝ่ ายวางแผนและฝ่ ายผลิตผ่าน mail และนา C/R
ที่ได้ไปยืนยันให้กบั ลูกค้าเพื่อวางแผนการจองเรื อต่อไป
MPR

Check C/R

Confirm C/R

4.1.3 Key Enquiry: Key in Enquiry (ดังภาคผนวก รู ปที่5) ผ่านระบบ Export Sales System ซึ่ งเป็ น
ระบบสาหรับกรอกข้อมูลเพื่อใช้สั่งผลิต ข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่
- Customer name, Address: ชื่อและที่อยูล่ ูกค้า
- POD (Port of Discharge): ชื่อสายเรื อ
- C/R (Cargoes Ready Date): วันที่สินค้าเสร็ จพร้อมโหลด
- Project name: ชื่อโครงการผลิต
- Specification: มาตรฐานการผลิตกระจก
- Product code: รหัสชนิดกระจก
- Size: ขนาดกระจก
- Quantity PCS/Pack, Pack: จานวนกระจกต่อลัง
- Package type: ชนิดลัง
- Interleave: วัสดุที่ใช้ข้ นั กระจก
เมื่อตรวจข้อมูลใน enquiry เรี ยบร้อยแล้ว จึงยืนยันผ่านระบบ เพื่อให้ Planner ทางานต่อไป
Key in
enquiry

Inform
Enquiry
No.
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4.1.4 Finished goods production หรื อการผลิตสิ นค้าเสร็ จสิ้ น: เมื่อผลิตกระจกเสร็ จจะส่ งกระจกไป
ยังคลังสิ นค้าของแผนกจัดส่ ง (Delivery) เพื่อให้สามารถเช็คสิ นค้าก่อนสั่งโหลดสิ นค้าในขั้นตอน
ต่อไป
Finished
Goog

W/H

Stock
System

Check Stock
before
Loading

4.1.5 Booking หรื อการติดต่อสายเรื อ: เมื่อตัวแทนขายได้รับการโอนเงินจากลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วจะ
ติดต่อสายเรื อเพื่อหากาหนดการเดินเรื อที่เหมาะสม โดยดูจากวันที่ของเสร็ จและวันที่ลูกค้าต้องการ
ให้ของไปถึง แล้วจึงแจ้งตารางเดินเรื อมาที่แผนก export เพื่อให้ไปรับ booking confirm (ดัง
ภาคผนวก รู ปที่6) ซึ่ งจะระบุถึงรายละเอียดเกี่ ยวกับสายเรื อ ชื่อเรื อ ชนิดตู้ และจานวนตูc้ ontainer
วันที่เรื อออกจากท่า (ETD) วันที่เรื อถึงท่าปลายทาง (ETA), Port of Loading หรื อท่าเรื อต้นทาง,
Port of Discharge หรื อท่าเรื อปลายทาง, หมายเลขBooking ฯลฯ จากสายเรื อและกาหนดวันขึ้นของ
ต่อไป เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
4.1.5.1 New Shipment advice summary (ดังภาคผนวก รู ปที่ 7) เป็ นเอกสารที่แสดงรายการ
shipment ที่ยงั ไม่ถึงวันเรื อออกทั้งหมด โดยในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดเลขOrder sheet ชื่อสาย
เรื อ ชื่อ/หมายเลขเรื อ วันที่เรื อออกจากท่า (ETD) วันที่เรื อถึงท่าปลายทาง (ETA) ชื่อลูกค้า ชนิดและ
จานวนตู้
4.1.5.2 Order sheet (ดังภาคผนวก รู ปที่8) จะระบุถึงรายละเอียดชื่อสายเรื อ ชื่อลูกค้า จานวนตู้
Container ชนิดกระจก ขนาด จานวนที่บรรจุต่อลัง จานวนลัง ราคา ฯลฯ
4.1.5.3 Provisional bill of landing: Pro B/L (ดังภาคผนวก รู ปที่9) เป็ นเอกสารที่ตอ้ งส่ งให้สาย
เรื อเพื่อทา draft B/L จะระบุถึงข้อมูลที่ตอ้ งการให้ระบุลงไปใน B/L เช่ น ชื่ อที่ อยู่ผูข้ าย/ผูซ้ ้ื อ
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสายเรื อ รายละเอียดสิ นค้า จานวน ขนาด น้ าหนักNet weight/Gross weight
ฯลฯ
4.1.5.4 Stuffing (ดังภาคผนวก รู ปที่ 10) เป็ นเอกสารที่ใช้สื่อสารกับบริ ษทั shipping และแผนก
จัดส่ ง เพื่อให้ทราบว่าแต่ละ shipment จะขึ้นของวันไหน ข้อมูลในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดของ
วันโหลด เลขที่Order sheet วันที่เรื อออก (ETD) closing date (CSD) และ closing time (CST) คือ
วันและเวลาสุ ดท้ายที่สามารถคืนตูc้ ontainerได้ ดังนั้นจะต้องกาหนดวันขึ้นของโดยดูจาก CSD และ
CST เป็ นหลัก
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เอกสารต่างๆเหล่านี้ จะส่ งไปยังตัวแทน shipping จากนั้นShipping จะประสานงานกับสายเรื อที่
ลูกค้ากาหนดเพื่อให้ออกเอกสารBooking confirm
New
Shipment,
O/S, Pro B/L

New
Shipment+
Stuffing

Booking
request

Booking
confirm

4.1.6 Loading หรื อการโหลดสิ นค้า: เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยมเพื่อใช้สาหรับขึ้นสิ นค้ามีดงั นี้
4.1.6.1 Invoice (ดังภาคผนวก รู ปที่11) ใบกากับราคาหรื อเอกสารที่ใช้เรี ยกเก็บเงินลูกค้า ซึ่ งจะ
ระบุถึงรายละเอียดของสถานประกอบการ/ลูกค้า หมายเลขInvoice ท่าเรื อต้นทาง/ปลายทาง
รายละเอียดของสิ นค้า ชนิด ขนาด จานวน ราคา น้ าหนักNet weight/Gross weight ฯลฯ
4.1.6.2 Packing list (ดังภาคผนวก รู ปที่12) เอกสารแสดงหี บห่ อสิ นค้าจะระบุถึงข้อมูลของสิ นค้า
อย่างละเอียดมากขึ้นโดยจะระบุถึงข้อมูลสิ นค้าในแต่ละตูc้ ontainer เช่นเป็ นกระจกชนิดอะไร ขนาด
จานวนแผ่นในแต่ละลัง ฯลฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เปิ ดตูไ้ ด้ตรวจสอบสิ นค้าได้ตรงตามข้อมูลที่ลูกค้าสั่งซื้ อ
4.1.6.3 Container loading plan: L/P (ดังภาคผนวก รู ปที่13) ผังการบรรจุสินค้าภายในตู้ เป็ น
เอกสารที่จะส่ งใบยังแผนกจัดส่ ง (Delivery) เพื่อให้สามารถขึ้นของได้ถูกต้อง โดยในเอกสารจะ
ระบุถึงรายละเอียดของสิ นค้าในแต่ละตูเ้ ช่น ตูท้ ี่1 ชนิดกระจกอะไร ขนาดเท่าไหร่ จานวนแผ่นต่อลัง
จานวนลัง ดังนั้นผูท้ ี่จะทาการขึ้นสิ นค้าจะต้องขึ้นสิ นค้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร L/P
INV, P/L,
L/P

L/P

4.1.7 Shipping doc หรื อการจัดเตรี ยมเอกสารในขั้นตอนเดินพิธีเรื อออก
สายเรื อจะส่ งเอกสาร draft B/L (ดังภาพผนวก รู ปที่14) โดยใช้ขอ้ มูลจาก Pro B/L โดย draft B/L
เป็ นเอกสารฉบับร่ างเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบถึ งความถู กต้องของรายละเอี ยดเกี่ ยวกับผูซ้ ้ื อ/ผูข้ าย
ท่าเรื อต้นทาง/ปลายทาง รายละเอียดของสิ นค้าที่ระบุไว้ใน Invoice เมื่อตรวจ draft เรี ยบร้อยแล้ว
จะต้องยืนยัน draft B/L กลับไปที่สายเรื อ จนกระทัง่ ถึงวันที่เรื อออกจากท่า สายเรื อจะออกเอกสาร
original B/L (ดังภาคผนวก รู ปที่15) ตัวแทนShipping จะใช้ตวั Copy B/L (ดังภาพผนวก รู ปที่16)
เพื่อไปยื่นขอออกเอกสารรับรองถิ่ นกาเนิ ด C/O (Certificate of Origin หรื อเอกสารรับรองถิ่ น
กาเนิ ด) (ดังภาคผนวก รู ปที่17) เป็ นหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า เพื่อให้ผสู ้ ่ งออกสามารถขอใช้
สิ ทธิ ลดหย่อนภาษีศุลกากร โดยขอได้จากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิ ชย์ จากนั้นจะส่ ง
เอกสารต่างๆไปให้ลูกค้าเพื่อนาไปออกสิ นค้าต่อไป
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Pro B/L

Confirm
draft B/L

Draft B/L

Copy B/L,
Form D

Copy B/L

4.1.8 การเรี ยกเก็บเงิน
เนื่องจากบริ ษทั กระจกไทยอาซาฮีฯ ทาการส่ งออกโดยผ่านตัวแทนขาย การเรี ยกเก็บเงินจึงเป็ นการ
เรี ยกเก็บเงินไปที่ตวั แทนขายเท่านั้นโดยมีเครดิตเทอม (Credit Terms) ที่ตกลงกันไว้ เอกสารที่ใช้ใน
การเรี ยกเก็บเงินคือ Invoice จากนั้นตัวแทนขายจะโอนเงินผ่านธนาคารที่ได้ตกลงไว้
4.2 การกาหนดภาระหน้ า ที่ผ้ ูซื้ อ/ผู้ขาย ในการส่ งออกกระจกตามเงื่อ นไข Incoterms ที่บริ ษั ท
กระจกไทยอาซาฮี จากัด (มหาชน) ใช้ เป็ นส่ วนใหญ่มีดังนี้
4.2.1 DDP: Delivered Duty Paid
เป็ นสัญญาซื้ อขายที่ผขู้ ายมีหน้าที่จดั ส่ งสิ นค้าไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุและส่ งมอบสิ นค้า
นั้นให้อยู่ในมือของผูซ้ ้ื อในขณะที่สินค้านั้นยังอยู่บนยานพาหนะในลักษณะที่พร้อมจะขนลงโดย
เพิ่มภาระให้ผขู้ ายมีหน้าที่ดาเนินการพิธีการทางศุลกากรที่จาเป็ นสาหรับการนาเข้าสิ นค้าด้วย
4.2.2 FOB: Free On Board
การซื้ อขายในแบบFOB ผูข้ ายมีหน้าที่ขนส่ งค้าขึ้นไปวางไว้บนเรื อที่ ผซู ้ ้ื อเป็ นผูก้ าหนด ณ ท่าเรื อ
ที่ทาการส่ งออกหรื อจัดหาสิ นค้าที่ได้ถูกส่ งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าวความเสี่ ยงภัยในความสู ญ
หายหรื อเสี ยหายโอนไปยังผูซ้ ้ื อสิ นค้านั้นได้ถูกจัดวางไว้บนเรื อแล้ว
4.2.3 CIF: Cost Insurance and Freight
การซื้ อขายในแบบCIF ผูข้ ายมีหน้าที่ขนสิ นค้าขึ้นไปวางไว้บนเรื อซึ่ งผูข้ ายเป็ นผูจ้ ดั หาหรื อจัดหา
สิ นค้าที่ได้ถูกส่ งมอบแล้วในลักษณะดังกล่าว ความเสี่ ยงภัยในความสู ญหายหรื อเสี ยหายโอนไปยัง
ผูซ้ ้ื อเมื่อสิ นค้านั้นได้ถูกวางไว้บนเรื อแล้ว เทอมนี้ ผขู ้ ายจะต้องรับผิดชอบการประกันภัยสิ นค้าด้วย
โดยก่อนทาประกันภัยควรพิจารณาสิ นค้าและเส้นทางในการขนส่ งว่ามีความเสี่ ยงมากน้อยแค่ไหน
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4.3 การประกันภัยสิ นค้ าทางทะเลและการขนส่ ง
คือการประกันภัยความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินหรื อสิ นค้าที่ส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางบกโดยการ
ขนส่ งทางทะเลแบ่งเป็ น2 ประเภทดังนี้
4.3.1 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้าในประเทศ
4.3.2 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศโดยประเภทของการประกันภัยทางทะเลได้แก่
4.3.2.1 การประกันภัยตัวเรื อ (Hull Insurance) จะคุม้ ครองถึงความสู ญหายสู ญเสี ยของโครงสร้าง
ตัวเรื อ
4.3.2.2 การประกันภัยสิ นค้า (Cargo Insurance) จะคุม้ ครองความเสี ยหายของทรัพย์สินหรื อสิ นค้า
ในระหว่างการขนสิ นค้าระหว่างประเทศ
4.4 เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
4.4.1 Institute Cargo Clauses (C): คุม้ ครองสิ นค้าระหว่างการขนส่ ง เช่น อัคคีภยั ระเบิด เรื อเกยตื้น
เรื อล่ม ยานพาหนะพลิกคว่าหรื อชน การขนส่ งสิ นค้าลงจากเรื อ ณ ท่าเรื อหลบภัย ความเสี ยหายที่
เกิดกับส่ วนรวมหรื อสิ นค้าถูกโยนทิ้งทะเล
4.4.2 Institute Cargo Clauses (B): คุม้ ครองสิ นค้าเพิ่มจาก Clauses (C) รวมถึงความเสี ยหายที่เกิด
จากแผ่นดินไหว การขนขึ้นลงจากเรื อ การเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าหรื อถ่ายลาเรื อ สิ นค้าเปี ยกน้าทะเลหรื อ
น้าในทะเลซัดเข้าสู่ ระวางเรื อหรื อตู ้ Container
4.4.3 Institute Cargo Clauses (A) หรื อ ALL RISKS คุม้ ครองเพิ่มจาก Clauses (C) และ (B) รวมถึง
ความสู ญเสี ยจากภัยทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไข
เอกสารที่จาเป็ นสาหรับการออกกรมธรรม์ประกันภัย
1. Invoice (ใบกากับสิ นค้า)
2. Bill of Lading (B/L) (ใบตราส่ ง)
3. Packing List (เอกสารแสดงหี บห่อสิ นค้า)
4. Letter of Credit (L/C) (ถ้ามี)
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รายละเอียดสาหรับทาประกันภัยและข้อมูลที่จาเป็ น(ดังภาคผนวก รู ปที่18)
- ชื่อผูเ้ อาประกันภัย
- จานวนเงินเอาประกันภัย
- ชื่อ และประเภทของสิ นค้าที่จะเอาประกันภัย
- เส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
- เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง การถ่ายลา ต้องระบุอย่างชัดเจน
- เงื่อนไขความคุม้ ครองที่เพิ่มเติมหรื อต้องการภายหลังกรณี ที่สินค้าขึ้นเรื อเรี ยบร้อยแล้วต้องแจ้ง
ข้อมูลเพื่อออกกรมธรรม์ มีดงั นี้
- ชื่อเรื อหรื อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสิ นค้า รวมทั้งชื่อเรื อที่มีการถ่ายลา (ถ้ามี)
- วันที่เรื อออกเดินทาง
- ชื่อเมืองท่าต้นทาง และปลายทาง
- จานวนหี บห่อและเครื่ องหมายบนหี บห่อ
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รู ปที่ 4.1 สรุ ปความคุม้ ครองการประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
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4.7 Certificate of Fumigation ใบรับรองการรมยา
Certificate of Fumigation (ดังภาคผนวก รู ปที่19) เป็ นเอกสารที่ออกโดยบริ ษทั เอกชนที่รับจ้างฉี ด
ยาเพื่อฆ่าแมลงและรมควันเพื่อไล่ ความชื้ นมักจะใช้ในกรณี ที่สินค้าที่ ส่งออกเป็ นสิ นค้าประเภท
เกษตรกรรมเนื่องจากบางประเทศมีก ฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ ยวกี บสิ นค้าทางการเกษตรจึง
บังคับให้ผสู ้ ่ งออกต้องทาการฉี ดยาฆ่าแมลงและรมควันเพื่อไล่ ความชื้ นเพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้
แมลงต่างๆเข้าไปแพร่ พนั ธุ์ในประเทศนั้นๆ เช่ น สิ นค้าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ข้าวโพดสาหรับเลี้ ยง
สัตว์ เครื่ องเรื อนที่ทาจากไม้ เป็ นต้น
ปัจจุบนั เป็ นระเบียบที่กาหนดให้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากไม้ตอ้ งผ่านการอบด้วยสารเคมีหรื อผ่านการ
อบด้วยความร้ อนเพื่ อเป็ นการป้ องกันแมลงที่ ติดมากับ บรรจุ ภณ
ั ฑ์เ ข้า ไปแพร่ พ นั ธุ์ ใ นประเทศ
ปลายทาง ดัง นั้นในหลายๆประเทศจึ ง ได้ก าหนดให้ผูส้ ่ ง ออกต้องนาบรรจุ ภ ัณฑ์ ที่ เ ป็ นไม้ผ่า น
กระบวนการดัง กล่ า วแล้ว เพื่ อเป็ นการยืน ยันว่า บรรจุ ภณ
ั ฑ์ น้ ันได้รับ การตรวจสอบ และผ่า น
กระบวนการตามมาตรฐาน ISPM15 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ในส่ วนนี้จะเป็ นของผูส้ ่ งออก ดังนั้นผูส้ ่ งออกควรจะต้องรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ ไว้ในราคาสิ นค้าที่
เสนอให้แก่ผซู ้ ้ื อไว้ดว้ ย
ISPM15: คือส่ วนหนึ่ งของ IPPC ที่กาหนดมาตรฐานสุ ขอนามัยของพืชโดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ลดความเสี่ ยง ในการแพร่ กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทไม้
ในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทั้งที่เป็ นไม้เนื้ออ่อนและไม้ชนิดอื่นๆ
IPPC: เป็ นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุม้ ครองป่ าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
ขนส่ งระหว่างประเทศซึ่ งอาจนาผลกระทบมาสู่ ประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทาง
ข้ อกาหนด: สาหรับวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากไม้ (เช่ น พาเลทไม้ ลังไม้โปร่ ง ลังไม้ทึบ ไม้แปรรู ป
เป็ นต้น) ในหลายๆประเทศทางทวีปยุโรป เอเชี ย อเมริ กา และออสเตรเลี ย ได้ออกกฎข้อบังคับ
สาหรั บวัสดุ ใ ดๆก็ตามที่ ท าจากไม้ตอ้ งได้รับ การผ่านกรรมวิธีการฆ่า เชื้ อโรคหรื อการรมยาด้วย
สารเคมี ที่ ชื่ อเมทิ ล โบรไมด์พ ร้ อมกับ ต้องประทับ ตราสั ญลัก ษณ์ IPPC (International Plant
Protection Convention) ลงบนเนื้อไม้ดว้ ย
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รู ปที่ 4.2 ตราประทับ IPPC
ดังนั้นการส่ งออกกระจกของบริ ษทั กระจกไทยอาซาฮี จากัด(มหาชน) ไปยังบางประเทศเช่ น
มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้น จึงมีความจาเป็ นต้องผ่านการรับรองการรมยาด้วยเนื่ องจาก
การบรรจุกระจกนั้นใช้วสั ดุที่เป็ นพาเลทไม้ ลังไม้ ในการบรรจุ การรับรองนี้ ใช้สาหรับบางประเทศ
เท่านั้นที่ตอ้ งใช้เอกสารCertificate of Fumigation หากไม่มีการรับรองจะไม่สามารถส่ งออกสิ นค้า
ไปยังประเทศปลายทางได้
การจัดเตรี ย มเอกสารเพื่อการส่ ง ออกกระจกนั้น สิ่ ง ส าคัญที่ สุด คื อการท าตามกระบวนการที่
ถู ก ต้องเพื่อหลี ก เลี่ ย งปั ญหาและข้อผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้ นภายหลัง เนื่ องจากการส่ ง ออกระหว่า ง
ประเทศจาเป็ นต้องมี ก ารจัดเตรี ย มเอกสารและการติ ดต่ อสื่ อสารกับ หน่ วยงานต่ างๆเพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในการประกอบธุ รกิจ การขนส่ งสิ นค้าไม่วา่ จะเป็ นในประเทศ หรื อระหว่างประเทศต่างมี
ข้อดี และข้อเสี ยที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การขนส่ งสิ นค้าทางน้ า หรื อทางเรื อนั้น แม้วา่ จะ
เป็ นรู ปแบบการขนส่ งที่เหมาะกับทุกประเภทธุ รกิจ แต่ในทางกลับกัน เวลา(Timing)ของการได้รับ
สิ นค้านั้น ย่อมใช้เวลามากตามไปด้วย ดังนั้นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าจึ งควร
ศึกษาและทาความเข้าใจในองค์ประกอบและขั้นตอนต่างๆก่อนการตัดสิ นใจ

