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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 

ในบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีท ำหนำ้ท่ีช่วยลูกคำ้ในกำรด ำเนินพิธีกำรทำง

ศุลกำกร มีแผนกต่ำงๆช่วยในกำรด ำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกรแต่ละขั้นตอน ผูว้จิยัไดมี้ควำมสงสัยและอยำกรู้

เก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของแผนก Litigation ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัพสัดุประเภท Express โดยกำรวจิยั

คร้ังน้ีนอกจำกมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนก Litigation ของบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั แลว้ยงัมีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนก 

Litigation ของบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไปปรับใชก้บักำรท ำงำนในอนำคต โดย

แผนก Litigation ท ำหนำ้ท่ีด ำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกรของพสัดุประเภท Express ท่ีตมำถึงไทยแลว้แต่ติดสุ่ม

เปิดตรวจจำกทำงศุลกำกร โดยผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสำรท่ีเก่ียวกบักำร

ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกรท่ีอยูใ่นขั้นตอนควำมรับผดิชอบของแผนก Litigation อำชีพท่ิมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร

ท ำงำน โปรแกรมท่ีตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลและศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนก Litigation 

และปัญหำท่ีพบจำกกำรท ำงำน รวมถึงวเิครำะห์จุดแขง็ จุดอ่อนจำกขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อท่ีจะใหก้ำรท ำงำน

มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

1.บทน า (INTRODUCTION) 

ในปัจจุบนักำรขนส่ง มีอยู ่3 ประเภทดว้ยกนั คือกำรขนส่งทำงบก กำรขนส่งทำงน ้ำ กำรขนส่งทำง

อำกำศ กำรขนส่งแต่ละประเภทมีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องผูป้ระกอบกำรหรือผู ้

ท่ีจะส่งสินคำ้ โดยในปัจจุบนักำรขนส่งระหวำ่งประเทศท่ีไดรั้บควำมนิยมข้ึนเร่ือย ๆ นัน่ก็คือ กำรขนส่งทำง

อำกำศกำรขนส่งทำงอำกำศ เป็นกำรขนส่งลกัษณะเฉพำะท่ีมีบทบำทส ำคญัมำกส ำหรับกำรขนส่งท่ีตอ้งแข่ง

กบัเวลำ และลดควำมเสียหำยท่ีมีสำเหตุมำจำกกำรขนส่ง ซ่ึงจะมีกระบวนกำรขนส่งท่ีรวดเร็ว และส่วนใหญ่

จะเป็นกำรขนส่งระหวำ่งประเทศท่ีสำมำรถส่งสินคำ้ไปไดท้ัว่ทุกมุมโลก ถือเป็นกำรขนส่งสินคำ้ท่ีรวดเร็ว

ท่ีสุดกวำ่กำรขนส่งประเภทอ่ืน มีควำมแน่นอนของเวลำในกำรขนส่ง เพรำะมีตำรำงบินท่ีแน่นอน มีปลอดภยั

ต่อสินคำ้ เพรำะมีมำตรฐำนในกำรขนส่งท่ีสูงมำกสำมำรถส่งสินคำ้ไดห้ลำยเท่ียวต่อวนั  



เน่ืองจำกผูว้จิยัไดเ้ลือกเขำ้มำฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษำแผนก Litigation ท่ีบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ในส่วนงำน free zone ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปรำกำร ซ่ึงเป็นศูนย์

หลกัในกำรรับสินคำ้ลงจำกเคร่ืองบินและน ำไปกระจำยต่อเพื่อส่งพสัดุใหถึ้งผูรั้บ ก่อนท่ีเรำจะสำมำรถส่ง

พสัดุไปถึงมือผูรั้บไดจ้  ำเป็นท่ีจะตอ้งมีขั้นตอนหลำยอยำ่งท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อท ำใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยกำรน ำ

สินคำ้เขำ้ประเทศของศุลกำกรไทย ในบริษทัจึงตอ้งมีส่วนงำนหลำยแผนกเพื่อปฏิบติังำนตำมขั้นตอนต่ำงๆ 

แผนก Litigation ก็เป็นหน่ึงในส่วนงำนนั้น แผนก Litigation จะเป็นส่วนงำนในขั้นตอนเกือบทำ้ยสุด เพรำะ

ตอ้งมีกำรติดต่อกบัศุลกำรกรและลูกคำ้เร่ืองภำษีกำรน ำเขำ้ และพสัดุท่ีติดสุ่มเปิดตรวจจำกทำงศุลกำกร ท ำให้

ผูว้จิยัมีควำมสนใจและตอ้งกำรท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัระบบขั้นตอน กระบวนกำรกำรท ำงำน รวมถึงระบบของ

เทคโนโลยทีั้งหมดท่ีใชใ้นแผนก Litigation และอยำกน ำควำมรู้ท่ีศึกษำไดจ้ำกกำรฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษำใน

แผนกน้ีไปปรับใชก้บักำรท ำงำนในอนำคต 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

กำรวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำและน ำเอำแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำงำนมำเป็น

แนวทำงในกำรศึกษำดงัน้ี 

แนวคิดของอีเมอร์สัน (Harrington Emerson)(1913) : เอกวนิิต พรหมรักษำ (2555) ไดน้ ำเอำแนวคิด

ของ Emerson มำเสนอไวภ้ำยใตห้วัขอ้ทฤษฎีองคก์รและกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ชั้นสูงไวว้ำ่ กำรน ำเอำวธีิกำร

จดักำรแบบวทิยำศำสตร์มำบริหำรงำนในองคก์ร ใชเ้พื่อปรับปรุงกบักำรจดักำรกบัประสิทธิภำพของคน 

โครงสร้ำง และเป้ำหมำยขององคก์ร แสดงหลกัประสิทธิภำพ 12 ประกำรดงัน้ีก ำหนดเป้ำหมำยใหช้ดัเจน 

เช่นใชห้ลกัเหตุผลทัว่ไป ให้ค  ำแนะน ำท่ีดี รักษำระเบียบวนิยัในกำรท ำงำน ปฏิบติังำนดว้ยควำมยติุธรรม มี

ขอ้มูลพร้อมท ำงำนท่ีเช่ือถือได ้ มีกำรรำยงำนผลกำรท ำงำนเป็นระยะ มีมำตรฐำนงำนเสร็จตำมเวลำ มีผลงำน

ไดม้ำตรฐำน ด ำเนินงำนถือเป็นมำตรฐำนได ้ มำตรฐำนท่ีก ำหนดสำมำรถปฏิบติัได ้  ใหบ้  ำเหน็จ รำงวลัแก่

ผูป้ฏิบติังำนดี 

แนวคิดของกูลิค และ เออร์วิกค ์ (Lyndall Urwick & Luther Gulick)(1937) : วรรณพรรณ รักษช์น 

(2555) ไดน้ ำเอำแนวคิดของ กูลิค และ เออร์วกิค ์ มำเสนอไวภ้ำยใตห้วัขอ้ทฤษฎีองคก์รและกระบวนกำร

บริหำรงำนวำ่แนวคิดดงักล่ำวท่ีเป็นภำระหนำ้ท่ีส ำคญัของนกับริหำรอนัประกอบไปดว้ยหนำ้ท่ี 7 ประกำรคือ

กำรวำงแผน กำรจดักำรองคก์ร กำรจดักำรเก่ียวกบับุคคลำกรในองคก์ร กำรอ ำนวยกำร กำรประสำนงำน

ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ใหก้ำรท ำงำนบรรลุเป้ำหมำยดว้ยดี กำรรำยงำนกำรปฎิบติังำนตั้งแต่งำนส่วนบุคคล

ไปจนถึงองคก์ร และกำรบริหำรงบประมำณ 



แนวคิดของอองริ ฟำโยล (Henri Fayol)(1860) : ธำดำ รัชกิต (2562) ไดน้ ำเอำแนวคิดของอองริ ฟำ

โยล มำเสนอไวภ้ำยใตห้วัขอ้กำรบริหำรจดักำรองคก์ร 14 ประกำร ท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จของ คือ กำรแบ่ง

หนำ้ท่ีและกำรท ำงำน อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมเป็นระเบียบวนิยั เอกภำพของทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองกวำ่ประโยชน์ส่วนรวม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและควำมพร้อมในกำร

ท ำงำน เสถียรภำพในกำรท ำงำน เสรีภำพในกำรน ำเสนอส่ิงใหม่ ควำมเขำ้ใจและกำรไวว้ำงใจซ่ึงกนัและกนั 

ขอ้ดีของหลกักำรกำรบริหำรจดักำรของ อองริ ฟำโยล (Henri Fayol) นั้น ก็คือกำรใส่ใจรอบดำ้น ครอบคลุม 

ใหค้วำมส ำคญัทุกรำยละเอียดของกำรท ำงำน 

3.วธีิการวจัิย (RESEARCH METHODOLOGY) 

หนำ้ท่ีงำนแผนก Litigation ในส่วนของพสัดุ Express จะท ำเก่ียวกบักำรติดต่อลูกคำ้เพื่อแจง้ลูกคำ้วำ่

พสัดุติดสุ่มเปิดตรวจอยูท่ี่ศุลกำกร จะตอ้งมีกำรน ำหลกัฐำนหรือเอกสำรต่ำงๆตำมท่ีศุลกำกรตอ้งกำรเพื่อท่ีจะ

สำมำรถปล่อยพสัดุออกจำกศุลกำกรได ้ กำรท่ีพสัดุติดสุ่มเปิดตรวจจำกทำงศุลกำกรก็จะมีปัญหำของพสัดุ

แตกต่ำงกนัไป ดงันั้นในกำรท ำงำนจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำขอ้มูลในเร่ืองต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนใน

แผนก เพื่อควำมรวดเร็ว ควำมพึงพอใจของลูกคำ้และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของงำน โดยจะตอ้งศึกษำขอ้มูล

เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี เอกสำร และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนในแผนก Litigation เพื่อท่ีจะน ำมำเป็น

ขอ้มูลในกำรศึกษำประกอบงำนวจิยั ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรเอกสำรและกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมท่ีทำง

ศุลกำกรตอ้งกำรก่อนกำรตรวจปล่อยสินคำ้ (Check List) พสัดุท่ีติดสุ่มเปิดตรวจจำกทำงศุลกำกรจะมี Check 

List ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป และ Check List บำงประเภทจะตอ้งมีกำรประสำนงำนกบัแผนกงำนอ่ืนๆ จึงตอ้งรู้

แผนกงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั Check List แต่ละประเภทเพื่อจะประสำนงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ศึกษำโปรแกรมท่ีใช ้ 

ในกำรท ำงำนแผนก Litigation ศึกษำกำรคิดภำษีของพสัดุแต่ละประเภทเบ้ืองตน้ เพื่อจะตรวจสอบไดว้ำ่ตน้

ทำงท่ีส่งพสัดุมำแจง้ประเภทของสินคำ้และภำษีถูกตอ้งตำมเอกสำรแนบ โดยทำงผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ทั้งจำกกำรสอบถำมกบัทำงพนกังำนแผนก Litigation โดยตรง รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรไปปฏิบติังำน ณ 

สถำนท่ีท ำงำนจริง 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 ในกำรไดมี้โอกำสไปศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนก Litigation ของบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำใหผู้ว้จิยัไดมี้ควำมเขำ้ใจในทุกขั้นตอนกำรท ำงำนอยำ่งละเอียดมำกยิง่ข้ึน สำมำรถ

วเิครำะห์จุดแขง็-จุดอ่อนของขั้นตอนกำรท ำงำนได ้ และผูว้จิยัไดท้  ำกำรอธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนก 

Litigation ดงัน้ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 : แผนผงัขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนก Litigation 

5.อภิปรายและสรุปผลการวจัิย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จำกกำรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนก litigation ของบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพลส (ประเทศไทย) 

จ ำกดั เป็นกำรศึกษำเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในทุกรำยละเอียดของขั้นตอนกำรท ำงำนในแผนก litigation มำก

ข้ึนและสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปปรับใชก้บัสำยงำนต่ำงๆของโลจิสติกส์ โดยขั้นตอนกำรท ำงำน



แผนก litigation ของบริษทั เฟดเดอรัล เอก็ซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในส่วนของพสัดุประเภท express ท่ี

ติดสุ่มเปิดตรวจจำกศุลกำกร สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.พสัดุเดินทำงมำถึงไทย และมีกำรเปิดสุ่มตรวจพสัดุจำกทำงศุลกำกร 

 2.ทำงศุลกำกรจะส่งเอกสำรและ check list ของพสัดุมำให้วำ่แต่ละกล่องติด check list เร่ืองอะไร 

 3.ทำง litigation จะคียเ์ลข Airway bill ของพสัดุท่ีติดสุ่มเปิดตรวจลงไปในโปรแกรม S1-apac3270 

วำ่ติดเร่ืองอะไรบำ้ง 

 4.พนกังำน litigation จะโทรไปแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบวำ่ตอนน้ีพสัดุถึงประเทศไทยแลว้แต่ติดสุ่มเปิด

ตรวจจำกทำงศุลกำกรอยูต่อ้งเตรียมเอกสำรอะไรบำ้งเพื่อยืนยนัตวัสินคำ้ 

 5.หลงัโทรแจง้ลูกคำ้เรียบร้อยแลว้พนกังำนจะท ำกำรอพัเดตขอ้มูลไปในระบบของบริษทั เฟดเดอรัล 

เอก็ซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ำกดั วำ่ Airway bill ไหนมีกำรติดต่อกบัลูกคำ้แลว้ 

 6.ลูกคำ้ส่งหลกัฐำนท่ีศุลกำกรตอ้งกำรกลบัมำทำงอีเมล 

 7.พสัดุท่ีติดเร่ืองช้ีแจงรำยละเอียดสินคำ้, ขอหลกัฐำนกำรช ำระเงิน, ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ำรน ำเขำ้, 

ช้ีแจงค่ำ freight,ช้ีแจงพิกดั ทำงพนกังำน litigation จะท ำเอกสำรยนืยนัส่งทำงศุลกำกร ส่วนพสัดุท่ีติดเร่ือง

ส่งฝวส.,ส่งด่ำนอำหำรและยำ,ขอใบอนุญำตและส่งหน่วยงำนเพิ่มเติมจะถูกส่งไปตำมแผนกงำนต่ำงๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 8.ถำ้ทำงศุลกำกรตรวจสอบเอกสำรแลว้ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่ตอ้งมีกำรแกไ้ขอะไร สำมำรถปล่อย

สินคำ้ออกจำกศุลกำกรไดใ้นเชำ้วนัถดัไป 

 9.ถำ้ทำงศุลกำกรตรวจสอบแลว้วำ่เอกสำรไม่ผำ่นจะตอ้งใหลู้กคำ้ท ำกำรช้ีแจง และหำหลกัฐำน

เพิ่มเติมเพื่อท ำเอกสำรยนืยนัส่งศุลกำกรอีกคร้ัง 

 10.ถำ้ทำงศุลกำกรตรวจสอบแลว้ยงัไม่ผำ่นอีก ลูกคำ้อำจมีกำรจำ้ง shipping เพื่อมำด ำเนินกำรน ำของ

ออกเองได ้ หรือถำ้ลูกคำ้ตดัสินใจวำ่จะไม่เอำสินคำ้แลว้ ทำงศุลกำกรก็จะมีกำรท ำลำยทิ้งสินคำ้โดยลูกคำ้

จะตอ้งเสียค่ำด ำเนินกำรในกำรท ำลำยทิ้งจ ำนวน 1,500 บำท 

 11.เอกสำรของพสัดุท่ีถูกส่งไปใหแ้ผนกอ่ืนตรวจสอบ เม่ือตรวจสอบวำ่ถูกตอ้งสำมำรถน ำเขำ้มำใน

ประเทศไทยได ้แผนกนั้นก็จะส่งเอกสำรพร้อมค ำรับรองกลบัมำใหท้ำงแผนก litigation เพื่อท ำเอกสำรยนืยนั

ส่งไปท่ีทำงศุลกำกร 



 12.เอกสำรของพสัดุตวัไหนท่ีตรวจสอบแลว้ไม่ผำ่น เช่น เอกสำรถูกส่งไปตรวจสอบท่ีฝ่ำยวเิครำะห์

หลกัฐำนแลว้พบวำ่เป็นสินคำ้ละเมิดลิขสิทธ์ิจะไม่สำมำรถข ำออกจำกศุลกำกรได ้ และจะตอ้งมีกำรท ำลำยทิ้ง

ในทนัที รวมถึงลูกคำ้จะตอ้งจ่ำยค่ำด ำเนินกำรดว้ย 

 13.พสัดุไหนท่ีถูกปล่อยออกจำกศุลกำกรแลว้ วนัต่อมำพนกังำนแผนก litigation จะท ำกำรอีเมลไป

แจง้ลูกคำ้รวมถึงแจง้ค่ำภำษีท่ีลูกคำ้ตอ้งท ำกำรช ำระดว้ย 

6.กติติกรรมประกาศ 

งำนวจิยัเร่ืองกำรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนแผนกLitigationของบริษทัเฟดเดอรัล เอก็ซ์เพรส(ประเทศ

ไทย) จ ำกดัน้ีส ำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพรำะไดรั้บควำมกรุณำช่วยเหลือ ช้ีแนะ ใหค้  ำปรึกษำ  และตรวจสอบแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ดว้ยควำมเอำใจใส่อยำ่งดียิง่จำก ผศ.ดร.มำนะ เชำวรัตน์ อำจำรยท่ี์ปรึกษำกำรปฏิบติัสหกิจ

ศึกษำ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องมำโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส ำเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอกรำบ

ขอบพระคุณดว้ยควำมเคำรพอยำ่งสูงไว ้ ณ โอกำสน้ี ขอขอบพระคุณพนกังำนในแผนก Litigation รวมถึง

พนกังำนในบริษทั เฟดดอรัล เอก็ซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ำกดั ทุกท่ำนท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรสอบถำม

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำงำนเป็นอยำ่งดี รวมถึงใหค้  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัสหกิจศึกษำ และกำร

ท ำงำน สุดทำ้ยผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อำจำรยใ์นคณะทุกท่ำนท่ีอบรมสั่งสอน มอบควำมรู้ และใหค้วำมเมตตำ

ตลอดตั้งแต่เร่ิมศึกษำในคณะโลจิสติกส์จนจบกำรศึกษำปีท่ี 4 
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