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บทคัดย่อ 
 รายงานน้ีเป็นการศึกษากระบวนการท างานของการกระบวนการ KD Sales and Buy back เป็นการขายและซ้ือวตัถุดิบ
กลบัมา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประกอบดว้ยเง่ือนไขการซ้ือขาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยให้ซพัพลาย
เออร์ภายในประเทศท าการผลิต ผสม ประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่งกลบัมาให้บริษทัฯ ท าการประกอบเป็นรถยนต์
ส าเร็จรูป โดยซพัพลายเออร์ตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบจากบริษทัฯโดยผา่นพิธีการศุลกากรซ่ึงซพัพลายเออร์จะตอ้งเสียอากร
(Duty)และภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat 7%) ท าให้เกิดตน้ทุนวตัถุดิบ ดงันั้นซพัพลายเออร์ตอ้งมีการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษอีากร
เพ่ือให้การน าเขา้วตัถุดิบจากบริษทัฯ มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด และเวลาท่ีบริษทัฯซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปกลบัมาดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดเช่นกนั มิ
เช่นนั้นราคารถยนตจ์ะสูง ซ่ึงท าให้เสียเปรียบคู่แข่งขนั รวมถึงตน้ทุนการบริหารจดัการ ขั้นตอนการซ้ือขาย สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร เพื่อให้บริษทัฯ เกิดประโยชน์ ลดตน้ทนุ โดยท าให้ตน้ทนุการผลิตรถยนตค์ุม้ค่าและเป็นไปตามเง่ือนไขของ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และปรับปรุงการจดัท ากระบวนการท างานให้เป็นระบบ   
 โดยมีวิธีการคือการรวบรวมขอ้มูลราคาของสินคา้และแยกออกตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอตัราการลดหยอ่น
เพ่ือท าการค านวณค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพ่ิม การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจะท าให้ผูน้ าเขา้หรือผูซ้ื้อสินคา้ไดสิ้นคา้ใน
ราคาท่ีต ่ากว่าการไม่ใชสิ้ทธ์ิฯ เน่ืองจากตอ้งจ่ายทั้งภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมเตม็จ านวน และการน า Flow Process มาเขียน
ขั้นตอนการท างานในส่วนการท างานของ Customs เพื่อให้มีกรอบการท างานท่ีชดัเจน 
 ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายทั้งหมดรวมเป็นเงิน 11,626,830.19 บาท ซ่ึงหากไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษีและเสียอากรเตม็จ านวนตามรายการสินคา้จะมีตน้ทุนทั้งหมด 12,061,595.95 บาท สามารถช่วยประหยดัตน้ทุนคิดเป็น
เปอร์เซ็นตไ์ด ้4% 
  
1.บทน า 
 อุตสาหกรรมยานยนต ์จดัเป็นอุตสาหกรรมในระดบัตน้ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทั้งใน ดา้นเศรษฐกิจ การ
จา้งงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพฒันาดา้นเทคโนโลยียานยนต ์ตลอดจนการพฒันา อุตสาหกรรมสนบัสนุนอื่น ๆ และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมเป็นอยา่งมากและดว้ยการส่งเสริมการลงทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ และพฒันา
ความสามารถในการผลิตเพื่อส่งออก โดยประเทศไทยเร่ิมมีนโยบายเปิดเสรีทางการคา้ และเขา้เป็นสมาชิกองคก์รการคา้โลก 
(World Trade Organization - WTO) และร่วมลงนามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA)เพื่อให้
ไดก้ฎสัดส่วนการใชว้ตัถุดิบในประเทศ (Local Content: LC) เป็นการก าหนดอตัราส่วนร้อยละตามราคา น ้าหนกั หรือมาตรวดั
อื่น ๆ ตามท่ีไดต้กลงกนั โดยก าหนดอตัราส่วนสูงสุดของวตัถุดิบน าเขา้ หรืออตัราส่วนต ่าสุดของวตัถุดิบภายในประเทศท่ีใชใ้น
การผลิตสินคา้ท่ีจะถือว่าประเทศนั้น ๆเป็นแหล่งก าเนิด 
 การน าเขา้ช้ินส่วนอะไหล่จากมาจากต่างประเทศและน ามาขายต่อให้ผูป้ระกอบการในประเทศผลิตจากนั้นส่งกลบัมา
เพ่ือมาประกอบรถยนตโ์ดยบริษทัท าการซ้ือคืนมา ท าให้เกิดค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นจ านวนมากกระบวนการเหล่าน้ีจึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบั



การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือลดตน้ทนุการน าเขา้สินคา้ ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อราคาของสินคา้ กล่าวคือหาก
ตน้ทุนการขนส่งสูง ราคาของสินคา้ก็สูงตามไปดว้ย ซ่ึงหากบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนการน าเขา้ไดก้็จะสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัดา้นราคาไดห้รืออาจขายสินคา้ในราคาเทา่เดิมแต่ไดก้ าไรเพ่ิมขึ้น การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการท างานของการขายและซ้ือวตัถุดิบกลบัมา (KD Sales and Buy back) ซ่ึงประกอบดว้ย
เง่ือนไขการซ้ือขาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยให้ซพัพลายเออร์ภายในประเทศท าการผลิต ผสม ประกอบเป็นสินคา้
ส าเร็จรูปและส่งกลบัมาให้บริษทัฯ ท าการประกอบเป็นรถยนตส์ าเร็จรูป โดยซพัพลายเออร์ตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบจากบริษทัฯ 
โดยผา่นพิธีการศุลกากร ซ่ึงซพัพลายเออร์จะตอ้งเสียอากร (Duty) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat 7%) ท าให้เกิดตน้ทุนวตัถุดิบ ดงันั้น
ซพัพลายเออร์ตอ้งมีการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อให้การน าเขา้วตัถุดิบจากบริษทัฯ มีตน้ทนุต ่าท่ีสุด และเวลาท่ีบริษทัฯ
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปกลบัมาดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดเช่นกนั  
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบตน้ทุนการซ้ือขายช้ินส่วนโดยใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษ ี
  2. เพื่อศึกษากระบวนการท างานและหาจุดบกพร่องน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
 เขตปลอดอากร (Free Zone)   

เขตปลอดอากร คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว ้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 
หรือกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผูท่ี้ประสงคจ์ะจดัตั้งเขตปลอดอากรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจาก
อธิบดี ซ่ึงบริษทักรณีศึกษา เป็นทั้งผูจ้ดัตั้งและประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจึงตอ้งมีใบอนุญาตจากอธิบดีตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

การส่งเสริมการลงทุน(Board of Investment: BOI)  
การส่งเสริมการลงทุน เป็นมาตรการหน่ึงในการดึงดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศ ให้เขา้มาลงทุนในกิจการท่ีรัฐให้

ความส าคญัโดยมีหน่วยงานหลกัท่ีดูแลรับผิดชอบ คือ สานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชนท์างภาษี
อากรท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดรั้บ เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะขอรับสิทธิและประโยชน์ตอ้งยื่นค าขอรับการส่งเสริมและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด 

 
เขตการค้าเสรี(Free Trade Area: FTA) 

FTA ยอ่มาจาก Free Trade Area หรือเขตการคา้เสรี เป็นการท าความตกลงทางการคา้ของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ 
(ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ท่ีจะร่วมมือขจดัอุปสรรคทางการคา้ทั้งท่ีเป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร 

การคืนอากรตามมาตรา 29 (29BIS) 
การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเขา้ท่ีผูน้ าของเขา้ (ผูมี้สิทธิ

ขอคืนอากร) ท่ีไดช้ าระไวด้ว้ยเงินสดและ/หรือ ใชห้นงัสือค ้าประกนัของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนงัสือค ้า



ประกนัของกระทรวงการคลงั วางประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ดว้ยเงินสด ส าหรับของท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใช้
ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ หรือด าเนินการดว้ยวิธีอื่นใด เป็นของท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใน 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีน าของเขา้มาในราชอาณาจกัร และตอ้งยื่นขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีส่งของออกไป 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับ KD (knock down หรือ semi knock down) 
KD เป็นการด าเนินงานท่ีทางบริษทักรณีศึกษาไดท้  าการสร้างรูปแบบการด าเนินงานขึ้นเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการ

เก่ียวกบัการน าเขา้ช้ินส่วนจากต่างประเทศท่ีไดเ้สียภาษีแลว้ ขายต่อให้กบัซพัพลายเออร์ไปประกอบช้ินส่วนประกอบรถยนต์
และส่งกลบัมายงับริษทัโดยบริษทัท าการซ้ือกลบัคืนมาเม่ือท าการประกอบเสร็จเรียบร้อยแลว้  

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชยัยทุธ ค าคุณ (2560) การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะหก์ระบวนงานทางศุลกากรของกรมศุลกากรและ

มาตรฐานกระบวนงานท่ีก าหนดโดยองคก์ารศุลกากรโลก องคก์ารระหว่างประเทศ และศุลกากรชั้นน าในต่างประเทศ เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพฒันากระบวนงานทางศุลกากรให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ผลจากการวิจยัพบว่า สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก อาทิ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ความคาดหวงัของชุมชนการคา้ นโยบายรัฐท่ีตอ้งการส่งเสริมการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจโดยใชเ้คร่ืองมือทางศุลกากร มีผลกระทบต่อการก าหนดกระบวนงานทางศุลกากรทั้งทางบวกและทางลบ จึงไดน้ า
ขอ้มูลต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการพฒันา โดยเร่ิมจากการพฒันาปัจจยัน าเขา้ กล่าวคือ 
พฒันาเร่งรัดการออกระเบียบปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายศุลกากรฉบบัใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รเพื่อตอบสนองต่อ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาปรับปรุงกระบวนงานทางศุลกากร โดยให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น น าองคค์วามรู้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และ Best Practices ตา่ง ๆ มาปรับใชใ้นการออกแบบกระบวนงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ช่ือมโยงกบัระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากร น าระบบ Pre-Arrival 
Processing มาใชก้บัทุกสินคา้ 

ศิริพร ด ารงเจริญ (2558) งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัและความพึงพอใจของนกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทยเพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมและปรับตวัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงการคา้โลกการเคล่ือนยา้ยการ
ลงทุนปัญหาและอุปสรรคตลอดจนโอกาสการขยายตลาดและเพ่ิมปริมาณการลงทุน ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัทางดา้นสิทธิ
ประโยชน์ปัจจยัทางดา้นการผลิตตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทยแต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัเชิงลบท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้มาลงทุนของนกัลงทนุต่างชาติพบว่าสถานการณ์
การเมืองไทยเป็นปัจจยัเชิงลบท่ีมีผลต่อนกัลงทนุมากท่ีสุดดงันั้นภาพลกัษณ์ของรัฐบาลตลอดจนนโยบายต่าง ๆท่ีมีออกมาจาก
ทางภาครัฐนั้นลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในประเทศไทย 

สายพิณ สังคีตศิลป์ (2558) การศึกษาระเบียบพิธีการทางศุลกากรของการคา้ชายแดนไทย–จีนตอนใตด้า้นงาน
หตัถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกคือการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงใน
ประเทศไทยไปยงั สถานท่ีหน่ึงนอกประเทศไทย สินคา้ทั้งหมดท่ีส่งออกจากประเทศไทยตอ้งรายงานและผา่นพิธีการ ทาง
ศุลกากร โดยมีเอกสารประกอบการดาเนินพิธีการส่งออก ไดแ้ก่ ใบขนสินคา้ขาออก บญัชีราคาสินคา้ ใบอนุญาตส่งออกหรือ



เอกสารอื่นใดสาหรับสินคา้ควบคมุการส่งออก (ถา้มี) ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินคา้ (ถา้มี) และเอกสารอื่น ๆ เช่น แคต็ตาลอ็ค 
เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นตน้ ซ่ึงปกติพิธีการทางศุลกากรเพื่อการส่งออกประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คอื การโอนถ่าย และ/หรือ 
การยื่นขอ้มูลใบขนสินคา้ การตรวจสอบพิสูจน์การสาแดงขอ้มูลการชาระภาษีอากรและการตรวจและการปล่อยสินคา้ 

3. วิธีการศึกษา 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. วิเคราะหข์อ้มูลและจดักลุ่ม 
3. ศึกษาสภาพการท างาน 
4. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การสอบถาม ลองศึกษางานจริงเพ่ือเก็บขอ้มูลและขอ

ขอ้มูลท่ีมีการเก็บบนัทึกไวจ้ากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและดูแลกระบวนการท างานน้ี เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จึงท าการจดักลุ่มเพ่ือ
สร้างฐานขอ้มูลส าหรับศึกษา ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีแหล่งท่ีมาจากทีมน าเขา้ส่งออกสินคา้ท่ีดูแลการผา่นพิธีการศุลกากร และ
ทีมวางแผน 

 
4. ผลการศึกษา  
 กรณีใชสิ้ทธิประโยชน์ BOI  

มีซพัพลายเออร์ท่ีใชท้ั้งหมด 8 ราย มีจ านวนสินคา้ทั้งหมด 621 รายการ จะไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี  

Privilege อากร (บาท) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท) 
BOI 136,673.07 66,366.55 

 กรณีใชสิ้ทธิประโยชน์ Free Zone 
มีซพัพลายเออร์ท่ีใชท้ั้งหมด 3 ราย มีจ านวนสินคา้ทั้งหมด 641 รายการ จะไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี  
สิทธิประโยชน ์ อากร (บาท) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท) 

ฟรีโซน 6,401,838.19  4,820,618.14  
 กรณีใชสิ้ทธิประโยชน์ 29BIS 

มีซพัพลายเออร์ท่ีใชเ้พียง 1 ราย มีจ านวนสินคา้ทั้งหมด 20 รายการ จะไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้เม่ือมีการส่งออก แต่
ไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี  
สิทธิประโยชน ์ อากร (บาท) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท)*ไม่ไดรั้บการยกเวน้ 

29ทว ิ 36,140.48  27,828.17  
  



กรณีใชสิ้ทธิประโยชน์ฟอร์ม E (Form E) 
มีซพัพลายเออร์ท่ีใช ้13 ราย มีจ านวนสินคา้ทั้งหมด 199 รายการ จะไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้แต่ไม่ไดรั้บการยกเวน้

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี  
สิทธิประโยชน ์ อากร (บาท) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท) *ไม่ไดรั้บการยกเวน้ 

ฟอร์ม E  165,193.76  89,426.15  
 กรณีไม่ใชสิ้ทธิประโยชน์ Pay tax 

มีซพัพลายเออร์ท่ีไม่ใชสิ้ทธิประโยชน์ 11 ราย มีจ านวนสินคา้ทั้งหมด 311 รายการ จะไม่ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้
และไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลคา่เพ่ิม ดงัน้ี  
สิทธิประโยชน ์ อากร (บาท)*ไม่ไดรั้บการยกเวน้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (บาท)*ไม่ไดรั้บการยกเวน้ 

จ่ายภาษี  215,388.37  102,123.07 
 

กระบวนการท างาน (Work Process) 
1. เร่ิมตน้ท่ี Material planner ส่ง SO มาให้ Customs teamของบริษทั 
2. Customs team ท าการจองสตอ็กในระบบSAP และท า Invoice & Packing list 
3. Customs team ส่ง Invoice & Packing listไปให้ Shipping broker หรือ Customs broker เพื่อเตรียมท าใบขนสินคา้ 
4. เม่ือ Shipping broker หรือ Customs broker ท าใบขนสินคา้แลว้จะส่งมาให้ทาง Customs teamและซพัพลายเออร์
ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลในใบขขนสินคา้ 
5.ขอ้มูลเรียบร้อย Shipping broker ท าการออกใบขนสินคา้ตวัจริง และ Logistics Provider จดัเตรียมสินคา้ท่ีจะส่งออก
เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากรตรวจก่อนการส่งออก 
6. ตรวจสินคา้เรียบร้อยแลว้ท าการยืนยนัและขนส่งสินคา้ไปท่ีซพัพลายเออร์ 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบตน้ทุนการซ้ือขายช้ินส่วนโดยการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษขีองซพัพลายเออร์ทั้งหมด
โดยแยกการคิดค านวณภาษีตามสิทธิประโยชน์ไดแ้ก่ เขตปลอดอากร(Free zone),การส่งเสริมการลงทุน (BOI), การคืนอาการ
ตามมาตรา29 หรือ 29ทว ิ(29BIS) และ เขตการคา้เสรี อาเซียน-จีน (Form E) พบว่าตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายทั้งหมดรวมเป็นเงิน 
11,626,830.19 บาท ซ่ึงหากไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียอากรเตม็จ านวนตามรายการสินคา้จะมีตน้ทุนทั้งหมด 

12,061,595.95 บาท สามารถช่วยประหยดัตน้ทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ด ้4%   
 ในส่วนของกระบวนการท างานพบว่ามีความล่าชา้ในกระบวนการเตรียมขอ้มูลส าหรับการท าใบขนสินคา้เน่ืองจาก
ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้งทกุอยา่ง  ขอ้มูลท่ีน ามาใชอ้าจไม่ไดมี้การปรับปรุงมาเป็นเวลานาน จึงท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้า
บางส่วนมีความคลาดเคล่ือนบา้ง เช่น ราคาของสินคา้ และช่ือของสินคา้ สิทธิประโยชน์ของสินคา้บางอยา่ง และการออก Sell 
order ของ Planner มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ท าให้ล าดบัการจดัส่งสินคา้มีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ท าใหปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ส่วนของ Customs ท่ีจะตอ้งเร่งการท า Invoice & Packing list เพื่อท าใบขนสินคา้ใหท้นัและตรงตามระยะเวลาการส่งของ 



ควรก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจนในส่วนของขั้นตอนการท า Invoice & Packing list เพื่อให้มีการวางแผนงานไวล้่วงหนา้ และจะ
ให้การท างานของฝ่ายศุลการไม่ติดขดั 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาน้ีส าเร็จสมบูรณ์ลงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก อาจารยเ์สาวนิตย ์
เลขวตั อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่ง ๆ และเอาใจใส่ดว้ยยดี
เสมอมา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา รวมถึงเพื่อนนิสิตทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าและความ
ช่วยเหลือตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรบริษทักรณีศึกษา ท่ีใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา ช่วยเหลือใหข้อ้มูลในกรณีศึกษา เพื่อให้
รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวของผูศึ้กษา ท่ีคอยดูแลและให้ก าลงัใจ พร้อมทั้งใหก้าร
สนบัสนุนในทุกๆ ดา้นนอยา่งดีท่ีสุดเสมอมา 
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