บทที่ 4
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จํากัด ประกอบธุ รกิจ ผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
และรถบรรทุก และทําการประกอบกิจการนําเข้า-ส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สิ งค์โปร์ มาเลเซี ย มีการกําหนดการนําเข้า-ส่ งออกอย่างเป็ นระเบียบเพื่อให้พนักงาน
ในแผนกนํา เข้า -ส่ ง ออกได้ป ฏิ บ ัติต าม ทํา ให้ก ารดํา เนิ น งานต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การนํา เข้า -ส่ ง ออก
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการปฏิบตั ิงานในแผนกนําเข้า-ส่ งออก ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารใบตรา
ส่ งสิ นค้า ซึ่ งได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
4.1 ลักษณะและความสําคัญของเอกสารใบตราส่ งสิ นค้า
4.2 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading)
4.3 วิธีการตรวจเอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading)
4.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งออกสิ นค้า
ก่ อ นที่ จ ะศึ ก ษาเอกสารใบตราส่ ง สิ นค้ า คณะผู ้จ ัด ทํา ได้ ท ํา การสรุ ปขั้น ตอน และ
กระบวนการส่ งออกของบริ ษทั สามมิตรฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่ วนที่มีความสําคัญของเอกสาร
ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading) (รู ปภาพที่4.1)
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ขั้นตอนและกระบวนการการส่ งออกของบริษัทสามมิตร

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนและกระบวนการการส่ งออกของบริษัทสามมิตร

4.1 ลักษณะและความสํ าคัญของเอกสารใบตราส่ งสิ นค้ า (Bill of lading)

เอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading) เป็ นเอกสารที่ผขู ้ นส่ งสิ นค้า(สายเรื อ) ออกให้กบั
ผูส้ ่ งออก เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับขนสิ นค้า (รู ปภาพที่ 4.4)
เอกสารใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of lading) จะมีอยู่ 4 ประเภทคือ
4.1.1 Clean Bill of lading คือใบตราส่ งสิ นค้าที่ผรู้ ับทําการขนส่ งสิ นค้าจะไม่ระบุถึงความ
บกพร่ องต่างๆของตัวสิ นค้า
4.1.2 Non-Negotiable คื อใบตราส่ งสิ นค้าที่ ไม่สามารถโอนได้ และ รับได้เฉพาะผูท้ ่ีมี
เอกสารใบตราส่ งสิ นค้าเท่านั้น
4.1.3 Sea Waybill คือใบตราส่ งสิ นค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของของสิ นค้า
ให้กบั ผูอ้ ื่นได้
4.1.4 Surrendered Bill of lading คือ การใช้สําเนาของเอกสารใบตราส่ งสิ นค้า เพื่อทําการ
ตรวจปล่อยสิ นค้า แต่สาํ เนานั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากทางผูส้ ่ งออกและสายเรื อ
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4.2 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารใบตราส่ งสิ นค้ า (Bill of lading)

การที่จะทําเอกสารใบตราส่ งสิ นค้านั้นผูส้ ่ งออกจะต้องทํา Shipping Instruction (SI)
(รู ปภาพที่ 4.2) ส่ งไปให้กบั ทางสายเรื อที่รับขนส่ งสิ นค้า และทางสายเรื อจะออกเอกสาร Draft Bill
of lading (รู ปภาพที่ 4.3) ให้กบั ผูส้ ่ งออก ซึ่ งผูส้ ่ งออกจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
ก่อนที่ จะส่ งไปให้กบั ทางสายเรื อเพื่อออกเอกสารใบตราส่ งสิ นค้าตัวจริ ง หรื อ Original Bill of
lading (รู ปภาพที่ 4.4) เพราะถ้าหากเอกสารเกิดความผิดพลาดทางสายเรื อจะไม่รับผิดชอบ และผูน้ าํ
เข้าก็จะไม่สามารถมารับสิ นค้าได้
รายละเอียดสํ าคัญต่ างๆทีใ่ ช้ ในการทํา Draft Bill of lading คือ
4.2.1. SHIPPING INSTRUCTION : ผูส้ ่ งออกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆลงไปเพื่อจองเรื อ
และทางสายเรื อจะนํารายละเอียดเหล่านั้นทําเป็ นใบตราส่ งสิ นค้า
4.2.2. SHIPPER : ผูส้ ่ งออก จะประกอบไปด้วย รายละเอียดต่างๆ เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ FAX
4.2.3. CONSIGNEE : ผูน้ าํ เข้า จะประกอบไปด้วย รายละเอียดต่างๆ เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ FAX
4.2.4. NOTIFY PARTY : ผูท้ ี่มีสิทธิ์ ในการครอบครองสิ นค้า
4.2.5. PRE-CARRIER : ชื่อเรื อเล็กที่ขนถ่ายสิ นค้าไปยังเรื อใหญ่
4.2.6. VESSEL / STEAMER / CARRIER : เรื อใหญ่ที่มีหน้าที่ขนสิ นค้าไปยังเมืองท่า
ปลายทาง
4.2.7. VOY.NO./VOYAGE NO. : เที่ยวของการเดินเรื อ
4.2.8. PLACE OF LOADING / PORT OF LOADING : ท่าเรื อต้นทาง
4.2.9. PLACE OF RECEIPT : สถานที่รับสิ นค้า
4.2.10. PORT OF DISCHARGE : เมืองท่าปลายทาง
4.2.11. PLACE OF DELIVERY : สถานที่สุดท้ายที่จะส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สถานที่
ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างผูส้ ่ งออกและผูน้ าํ เข้า
4.2.12. MARK & NO. : เลขหมายที่บอกถึงการหี บห่อของสิ นค้า
4.2.13. QUANTITY AND KIND OF PACKAGES : จํานวนและลักษณะต่างๆของสิ นค้า
4.2.14. DESCRIPTION OF GOODS : รายการและรายละเอียดของสิ นค้า
4.2.15. MEASUREMENT / GROSS WEIGHT : นํ้าหนักโดยรวมของสิ นค้า
4.2.16. CONTAINER AND SEAL NO. : เลขของตูส้ ิ นค้า
4.2.17. NUMBER OF ORIGINAL : BILL OF LADING ตัวจริ ง ซึ่ งจะมี 3 ใบ
4.2.18. PLACE AND DATE OF ISSUED : สถานที่และวันที่จดั ทําเอกสาร
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4.2.19. CFS (CONTAINER FREIGHT STATION) ผูส้ ่ งออกจะต้องนําสิ นค้าไปมอบ
ให้กบั สายเรื อ และทางสายเรื อจะนําสิ นค้านั้นบรรจุเข้าไปยังตูค้ อนเทนเนอร์ ดว้ ยตนเอง
เมื่อถึงปลายทาง จะเรี ยกเก็บค่าเปิ ดตูก้ บั ผูน้ าํ เข้า
4.2.20. CY (CONTAINER YARD) : ผูส้ ่ งออกจะนําตูค้ อนเทนเนอร์ มาบรรจุสินค้า
ด้วยตนเอง หลังจากบรรจุเสร็ จสิ้ น จะส่ งมอบตูค้ อนเทนเนอร์ ที่บรรจุสินค้าเสร็ จแล้ว ให้กบั
สายเรื อเพื่อส่ งไปยังเมืองท่าปลายทาง หลังจากนั้นผูน้ าํ เข้ามีหน้าที่ที่จะต้องมาเปิ ด
ตูค้ อนเทนเนอร์ และนําสิ นค้าออกด้วยตนเอง และนําตูค้ อนเทนเนอร์ คืนให้กบั สายเรื อ
4.2.21. FCL (FULL CONTAINER LOAD) : การส่ งสิ นค้าแบบเต็มตูค้ อนเทนเนอร์
4.2.22. LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) : การส่ งสิ นค้าแบบไม่เต็มตู ้
คอนเทนเนอร์
4.2.23. SHIPPED ON BOARD / CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON
BOARD : สิ นค้าอยูบ่ นเรื อเรี ยบร้อยแล้ว
4.2.24. FREIGHT PREPAID : ค่าระวางเรื อจ่ายที่ตน้ ทาง
4.2.25. FREIGHT COLLECT / PAYABLE AT DESTINATION : ค่าระวางเรื อจ่าย
ที่เมืองท่าปลายทาง
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4.3 วิธีการตรวจเอกสารใบตราส่ งสิ นค้ า (Bill of lading)
การตรวจสอบเอกสารใบตราส่ งสิ นค้านั้น ต้องเริ่ มจากการตรวจสอบเอกสาร
Draft Bill of lading เพราะหาก Draft Bill of lading ถูกเอกสารใบตราส่ งสิ นค้าก็จะถูกต้องไปด้วย
ซึ่ งวิธีการตรวจเอกสาร Draft Bill of lading นั้นมีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจรายละเอียด SHIPPER (บริ ษทั ผูส้ ่ งออก) VESSEL (เรื อถ่ายลํา)
VOY.NO. (เที่ยวเรื อ) PORT OF LOANDING หรื อ FROM (เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก)
PORT OF DISCHARGE หรื อ TO (เมืองท่าปลายทาง) PLACE OF RECEIPT (สถานที่รับสิ นค้า
ต้นทาง) PLACE OF DELIVERY (สถานที่สุดท้ายที่จะส่ งมอบสิ นค้า)
PLACE AND DATE OF ISSUED สถานที่และวันที่ออก B/L ตรวจสอบคู่กบั เอกสารใบจองเรื อ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจรายระเอียด MARK & NO. (เครื่ องหมายและเลขหมายหี บห่อสิ นค้า)
NET WEIGHT (นํ้าหนักสุ ทธิ ของสิ นค้า) GROSS WEIGHT (นํ้าหนักรวม)
ตรวจสอบคู่กบั เอกสาร COMMERCIAL INVOICE
ขั้นตอนที่ 3 CONSIGNEE (บริ ษทั ผูน้ าํ เข้า) NOTIFY PARTY (ผูร้ ับสิ นค้า) ส่ วนใหญ่จะเป็ น
SAME AS CONSIGNEE LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) การส่ งออกที่บรรจุสินค้าไม่
เต็มตูค้ อนเทนเนอร์ FREIGHT PREPAID (ค่าระวางเรื อจ่ายที่ตน้ ทาง) ตรวจสอบคู่กบั ใบแจ้งส่ ง
สิ นค้า(ส่ งออก)
ขั้นตอนที่ 4 QUANTITY AND KIND OF PACKAGES (จํานวนและลักษณะหรื อชนิ ดของหี บห่อ)
DESCRIPTION OF GOODS (รายการสิ นค้า) ตรวจสอบคู่กบั เอกสาร PACKING LIST
ขั้นตอนที่ 5 CONTAINER AND SEAL NO. (หมายเลขตูส้ ิ นค้าและหมายเลขแถบผนึ กตูส้ ิ นค้า)
ตรวจสอบคู่กบั ใบกํากับการขนย้ายสิ นค้า
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รู ปที่ 4.2 PARTICULAR (SI)
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รู ปที่ 4.3 Draft Bill of Lading (Draft B/L)
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รูปที่ 4.4 Bill of lading
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4.4 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการขนส่ งออกสิ นค้ า
4.4.1 ใบกํากับสิ นค้า (Commercial Invoice) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้า
ที่ขนส่ ง ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชนิด ราคาสิ นค้า ปริ มาณ รวมถึง ชื่อเรื อ หรื อวันที่เรื อออก
(รู ปภาพที่ 4.5)
4.4.2 Packing list ใบกํากับการบรรจุหีบห่อ คือ เอกสารที่ทาํ ให้ทราบถึงรายละเอียดของ
สิ นค้าในการส่ งออกทั้งหมด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทํางานได้รวดเร็ วขึ้น ลักษณะคล้าย
กับ Commercial Invoice แต่มีขอ้ มูลเพิ่มขึ้น (รู ปภาพที่ 4.6)
4.4.3 เอกสารกํากับการขนย้ายสิ นค้า คือ เอกสารที่ใช้ในการขนย้ายสิ นค้าซึ่ งมีรายละเอียด
ต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุสินค้าเต็มตูค้ อนเทนเนอร์ (FCL) การบรรจุสินค้าไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์
(LCL) ขนาดของตูค้ อนเทนเนอร์ นํ้าหนักรวมหี บห่อ เป็ นต้น (รู ปภาพที่ 4.7)
4.4.4 เอกสารจองเรื อ (Booking) คือ เอกสารเพื่อจองเรื อในการส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศ
ของผูน้ าํ เข้า (รู ปภาพที่ 4.8)
4.4.5 ใบแจ้งสิ นค้าส่ งออก คือ ใบที่ขออนุมตั ิจากรมศุลกากรในการนําสิ นค้าส่ งออกไป
ต่างประเทศ โดยในเอกสารจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อสิ นค้า สกุลเงิน จํานวนสิ นค้า เป็ นต้น (
รู ปภาพที่ 4.9)
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รู ปที่ 4.5 COMMERCIAL INVOICE
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รูปที่ 4.6 PACKING LIST
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รู ปที่ 4.7 ใบกํากับการขนย้ ายสิ นค้ า
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รูปที่ 4.8 เอกสารใบจองเรือ
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รู ปที่ 4.9 ใบแจ้ งส่ งสิ นค้ า (ส่ งออก)
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