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บทนำ
คูมือเลมนี้จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนคูมือในการทำงานของฝายปฏิบัติการ ทั้งในสวนของฝายบริการลูกคา
รวมทั้งฝายขนสง โดยวัตถุประสงคของการจัดทำคูมือฉบับนี้ก็เพื่อใชเปนการควบคุมมาตรฐานการทำงานของ
ฝายบริการลูกคารวมทั้งฝายขนสงสินคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน, เอกสารที่ตองใช, และการแบงแยกหนาที่การทำงาน ควบคุมการทำงาน
รวมทั้งการติดตามสถานะงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนใชเปนคูมือใน
การฝกอบรมพนักงาน และเอกสารอางอิงในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได

สามารถเขาไปดาวนโหลด หรือ SCAN QR ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่นี่
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สายงานตางประเทศ
โทร. 02-332-3940 ตอ 1063,1035
e-mail : mkt7@v-servegroup.com, satis@v-servegroup.com
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บทที่ 1
ความรูเกี่ยวเบื้องตนเกี่ยวกับงานขามแดน (Cross Bo Clearance & Logistics)
รูปภาพ : เสนทางถนนเชื่อมโยงประเทศ AEC
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1. ดานชายแดนที่สำคัญ ระหวางไทย – เมียนมาร
ฝงไทย
1. ดานแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
2. ดานแมสาย จังหวัดเชียงราย

ฝงเมียนมาร
ผาปูน จ.ดอยกอ
เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

3.
4.
5.
6.

เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
อ.พญาตองซู จ.กอกาเร็ก รัฐกะเหรี่ยง
เมืองมอทอง ภาคตะนาวศรี
เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี

ดานแมสอด จังหวัดตาก
ดานเจดีย สามองค จังหวัดกาญจนบุรี
ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดานทาเรือระนอง จังหวัดระนอง

2. ดานชายแดนทีส่ ำคัญระหวางไทย – ลาว
ฝงไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดานเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดานหวยโกน จังหวัดนาน
ดานปากหวย อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย
ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
จังหวัดหนองคาย
ดานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ดานอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ดานอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ดานชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ฝงลาว
เมืองตนผึ้ง แขวงบอแกว
เมืองหวยทราย แขวงบอแกว
บ.น้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี
เมืองแกนทาว แขวงไชยะบุลี
ดานทานาแลง เวียงจันทน
เมืองปากชัน แขวงบอลิคําไซ
เมืองทาแขก แขวงคํามวน
เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต
บ.วังเตา แขวงจําปาสัก (ปากเซ)

3. ดานชายแดนที่สำคัญระหวางไทย – กัมพูชา
ฝงไทย

ฝงกัมพูชา

1. ดานชองสะงํา อำเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ

ชองจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย

2. ดานชองจอม อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร
3. ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

อ.โอรเสม็ด จ.อุดรมีชัย

4. ดานบานแหลม จังหวัดจันทบุรี

บานตวง จังหวัดพระตะบอง

5. ดานบานผักกาด จังหวัดจันทบุรี

กรุงไพลิน จังหวัดพระตะบอง

6. ดานบานหาดเล็กอำเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด

จังหวัดเกาะกง

อ. ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
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4. ดานชายแดนที่สำคัญระหวางไทย – มาเลเซีย
ฝงไทย

ฝงมาเลเซีย

1. ดานตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ดานเปงกาลันกูโบ รัฐกลันตัน

2. ดานสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ดานรัฐตูปนยัง รัฐกลันตัน

3. ดานเบตง จังหวัดยะลา

ดานบูกิตบือราปด

4. ดานสะเดา จังหวัดสงขลา

ดานบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห

5. ดานปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา

ดานปาดังเบซาร รัฐเปอรลิส

6. ดานวังประจัน จังหวัดสตูล

ดานวังเกลียน รัฐเปอรลิส

7. ดานสตูล(ทาเรือ) จังหวัดสตูล

ทาเรือกัวลาเปอรลิส รัฐเปอรลิส

ดานพรมแดนไทย-มาเลเซียที่มีการนำเขา สงออกแบบ Door to Door และ Cross Border Malaysia
หลักๆ ไดแก ดานศุลกากรสะเดา, ดานศุลกากรปาดังเบซาร, ดานศุลกากรบานประกอบ
5. ดานชายแดนทีม่ ศี ักยภาพในการสงออกไดแก
1) ดานแมสอด
จังหวัดตาก
2) ดานสะเดา
จังหวัดสงขลา
3) ดานปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา
4) ดานหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
5) ดานมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
6) ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
6. พิธีการศุลกากรในงานขามแดนแบงออกได 2 ขั้นตอน
1) การทำใบขนสินคาขาออก
 การทำใบขนแบบ PAPERLESS เปนการผานพิธีการแบบไรเอกสาร คือ ไมตองนำเอกสารไป
ผานพิธีการ ณ ที่ทำการศุลกากร สามารถสงออกได
2) สิทธิประโยชนซึ่งตองระบุในใบขนสินคาขาออก (ตามความตองการของลูกคา)
 ใบขนสินคาขาออกใชสทิ ธิชดเชยคาภาษีอากร
 ใบขนสินคาขาออกใชสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 (เดิม 19 ทวิ)
 ใบขนสินคาขาออกใชสิทธิสุทธินำกลับ
 ใบขนสินคาขาออกแบบไมใชสิทธิประโยชน ( สงออกแบบปกติ )
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บทที่ 2
เอกสารสำคัญและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
 เอกสารประกอบการเดินพิธีการงาน Cross Border
1) เอกสารที่ใชประกอบดวย
 Working agreement
 Invoice , Packing list, Truck way bill
 Form FTA ( If any need )
 ใบขนสินคาขาออก และใบกำกับการขนยายทางรถยนต
 Check list
 Delivery Notes
 Insurance Premium document
 Other document concern
2) รายละเอียดที่พบในเอกสาร INVOICE และ PACKING LIST
 INVOICE
หมายเลขอินวอยซ
 BUYER
ชื่อผูซื้อพรอมที่อยูอยางละเอียด
 DESTINATION
เมืองทาปลายทางที่จะสงสินคาไป
 SHIPPING MARK
เครื่องหมายหีบหอ
 QUANTITY
จำนวนสินคาที่จะสงออก
 BRAND
ยี่หอการคา
 DESCRIPTION OF GOODS รายละเอียดของสินคา
 UNIT PRICE
ราคาซื้อขายตอหนวย
 AMOUNT
จำนวนเงินทั้งหมดในการสงออก
 NET WEIGHT
น้ำหนักสุทธิของสินคาที่สงออก
 GROSS WEIGHT
น้ำหนักที่รวม PACK ทั้งหมดของสินคา
 TERM OF PAYMENT
เงื่อนไขการซื้อขาย
 เอกสารประกอบการเดินพิธีการงาน Cross Border Penang
1) เอกสารเดินพิธีการฝงไทย มีดงั นี้ INVOICE, PACKING LIST,ใบผานดาน,ใบเสร็จกองทุน
ใบขนสินคาขาออก, ใบกำกับตู
2) เอกสารเดินพิธีการฝงมาเลเซีย ใชประกอบในการคืนตูห นัก ขามแดนมาเลเซียแยกได
ดังนี้
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(1) ดานสะเดา เอกสารที่ตองใชมีดังนี้
INVOICE + PACKING LIST +ใบขนสินคา+ใบกำกับตู+ใบขนสินคาขาออกของมาเลเซีย
หรื อ เรี ย กอีก อย างหนึ่ งว า FORM K8 สำหรั บ From K8 คนขั บ รถไทยต อ งถื อ ไปจาก
พรมแดนไทยเพื่อไปยื่นใหชิปปงมาเลเซียตรงตรงจุดตรวจปลอยสินคาดานมาเลเซีย ถาไม
มีเอกสารนี้ รถไมสามารถขามพรมแดนได
(2) ดานปาดังเบซาร (รถไฟ) เอกสารที่ตองใชมีดังนี้
INVOICE + PACKING LIST +ใบขนสินคา+ใบกำกับตู+ใบขนสินคา (FORM K8) + ใบ
รับรถไฟ (KTM SLIP)
(3) ดานปาดังเบซาร (รถยนต) เอกสารที่ตองใชมีดังนี้
INVOICE + PACKING LIST +ใบขนสิ น ค า +ใบกำกั บ ตู + ใบขนสิ น ค า (FORM K8)
เอกสาร K8 ชิปปงมาเลเซียจะเตรียมไวใหตอนนายหัวเขาไปถึงจุดตรวจปลอยสินคาใน
มาเลเซีย
หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดที่กลาวมาเบื้องตน ตองเตรียมใหพรอมกอนการบรรจุอยางนอย 1 วัน
กอนการบรรจุสินคาที่โรงงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดคาใชจายที่ไมจำเปน เชน คาเสียเวลารถหรือคา
คุมเฝาสินคา ณ ดานศุลกากรในกรณีที่รถขนสงสินคาไมทันและดานศุลกากรปดทำการ
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บทที่ 3
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน Cross Border
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Cross Border
1) การรับงานจากลูกคา
กอนการรับงาน SALES ทุกทานจะตองทราบรายละเอียดสินคาที่ชัดเจน เชน สินคาคืออะไร ทำ
หนาที่อยางไร มีความเสี่ยงดานใดบาง และตองตรวจสอบขอมูลใหรอบดานกอนการรับงาน
2) ขั้นตอนจัดทำเอกสารหรือใบขนสินคา
เมื่อ CS ได รั บ INVOICE และ PACKING LIST จากลู กคาหรื อจะเป น การจั ด ทำ INVOICE
เองก็ตามที (บางครั้ง) จะทำการยืนยันการสงออก (CONFIRM EXPORT DATE) กับลูกคาโดยทาง
โทรศัพทและทาง E-MAIL อีกครั้ง ขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่สำคัญเพื่อปองกันการสงออกที่ไม
ตรงกับชุดเอกสารหรือ SHIPMENT จะมีผลตอการทำพิธีการศุลกากร ณ ดานชายแดนอีกทั้งยัง
อาจกอใหเกิดคาใชจายของการใหบริการรถขนสงที่อาจตองมีคาคางคืนที่หนาดานชายแดนทั้งนี้
เพื่อจะไดทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดวาฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบและปองกันการโตแยงและขอ
พิพาทระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) การจัดเตรียมใบขนสินคาขาออกเพื่อผานพิธีการศุลกากร ในการจัดเตรียมเอกสารใบขน
สินคาขาออกเพื่อจัดสงใหแผนกปฏิบัติการขาออก (DV) นำไปผานพิธีการศุลกากรตรวจและ
สงออก จะตองประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
1) ใบขนสินคาขาออก 2 ฉบับ
2) INVOICE 2 ฉบับ
3) PACKING LIST 2 ฉบับ
4) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน รูปถายสินคาของใบสุทธินำกลับ
(2) การตรวจสอบชุ ด เอกสารใบขนสิ น ค า ขาออกเพื่ อ ประทั บ ตรา (INSPECTED) (STATUS
INSPECTION) เมื่ อ CS จั ด ทำใบขนสิ น ค า ขาออก แบบ PAPERLESS จะต อ งมาทำการ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของใบขนที่ ท ำ และ INVOICE หรื อ เอกสารก อ นที่ จ ะส งให ลู ก ค า
ตรวจสอบความถูกต องอีก ครั้ ง (การตรวจสอบเอกสารจากลู ก คาอยู กับ ว าลู ก คาต องการ
หรือไม)
รายละเอียดที่ตองตรวจสอบมีดังนี้
1. ชื่อผูสงออก
11. เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร
2. ประเภทใบขนสินคา และชนิดของเอกสาร 12. เลขที่อินวอยซ และวันที่ในอินวอยซ
3. ทะเบียนยานพาหนะ(หัวและหางลาก)
13. สงออกโดยทาง
4. วันที่ใบขนฯ หมดอายุ
14. จำนวนหีบหอ
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5. ประเทศผูซื้อสินคา / ประเทศปลายทาง
6. SHIPPING MARKS
7. รายการสินคาทีส่ งออก
8. จำนวนน้ำหนัก
9. เลขที่สูตรการผลิต / เลขทีต่ ารางโอนสิทธิ
10. จำนวนเงิน

15. อัตราแลกเปลี่ยน
16. จำนวนและลักษณะหีบหอ
17. BRAND สินคา
18. พิกัดอัตราศุลกากร
19. ชื่อผูโอนสิทธิ (หากมี)
20. สถานที่ผานพิธีการ / ทาเรือที่ตรวจ
ปลอยของหรือทาที่รับบรรทุกของ

เมื่ อ ตรวจสอบเอกสารข า งต น เรี ย บร อ ยแล ว CUSTOMER SERVICE แต ล ะแผนก โดย
SUPERVISOR ที่ไดรับ มอบหมายตองประทับตราตรวจสอบ “INSPECTED” แลว ไวมุมซายดานลาง
ของใบขนสินคาทุกฉบับ (หรือที่อื่นซึ่งเหมาะสม) หากไมถูกตองใหแกไขใหถูกตอง และใหดำเนินการสง
ชุดเอกสารทั้งหมดใหลูกคารับรอง ในขั้นตอนนี้ถือวา เอกสารถูกตองครบสมบูรณ การประทับตรา
INSPECTED เปนการแสดงสถานะภาพการตรวจสอบ INSPECTION STATUS
(3) วิธีการสงใบขนสินคาขาออกใหหนวยงาน INSPECT ตรวจสอบนำใบขนสินคาขาออกไปลง
BOOK สงใบขนเพื่อตรวจสอบ โดยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) วันที่บรรจุ หรือลากตู
(2) ชื่อบริษัทผูสงออก
(3) เลขที่ INVOICE
(4) เลขที่ใบขน
(5) เลขที่ JOB
(6) สิทธิประโยชนตาง ๆ
(7) เวลาที่นำเอกสารไปตรวจ (INSPECT)
(8) ชื่อ SUPERVISOR ที่รับผิดชอบงาน
หลังจากที่หนวยงาน INSPECTED ตรวจสอบเรียบรอยแลว ก็จะแจงให CS ที่รับผิดชอบ
งานทราบ พรอมทั้งมาลงลายมือชื่อรับใบขนสินคาขาออกใน BOOK (BOOK เดียวกับที่สงใบขนไป
ตรวจสอบ) โดย CS จะนำใบขนที่ INSPECT ตรวจเรียบรอยแลว สงมอบใหกับ DV ตอไป
(4) กรณีที่ตองใหลกู คาลงนามรับรองในใบขนสินคาขาออกสามารถทำได 3 วิธคี ือ
(1) ลูกคาเปนผูลงนามเอง
(2) ลูกคามอบอำนาจใหบริษัทเปนผูลงนาม
(3) คำสั่งที่ลูกคาจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
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ตัวอยาง
ใบขนสินคาขาออกสงออกทางรถยนต
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ตัวอยาง
B/L (Bill of Lading)
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ตัวอยาง
ใบกำกับการขนยายสินคา
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Cross Border Penang
1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบงออกตามประเภทของสินคาไดดังนี้
(1) สินคาประเภท LATEX IN FLEXIBAGS & BALES RUBBER และสินคาประเภทอื่นๆ
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(2) สินคาประเภท PALLETS RUBBER & DRUMS LATEX และสินคาประเภทอื่นๆ
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2) ขอกำหนดในการเลือกสภาพตูใหตรงกับชนิดสินคา
1) Latex In Flexibag
2) Baled Rubber
3) Rubber Glove
4) Drum Latex
5) Pallet Rubber
6) Rubber Wood
3) ขัน้ ตอนการรับตู-คืนตูข องรถขนสง
1) ดานสะเดา (รถยนต) sub contact Malaysia เมื่อรถขนสงมาเลเซียขนตูเปลามาถึง ware
house จะสงรายละเอียดเบอร booking พรอม เบอรตูให cs ผาน What App chat group
เมื่อตองการรับตูฝายขนสงไทยจะแจงทะเบียน CS แลวจึง ประสานงานตอ แจง warehouse
ในมาเลเชียปลอยตูใหตามอีเมลแจงรับตู
2) ดานปาดังเบซาร (รถยนต) sub contact Malaysia เมื่อรถขนสงมาเลเซีย ขนตูเปล ามาถึง
ware house จะสงรายละเอียดเบอร booking พรอม เบอรตูให CS ผาน What App chat
group เมื่อ ต อ งการรั บ ตู ฝ ายขนส งไทยจะแจ งทะเบี ย น CS แล ว จึ ง ประสานงานต อ แจ ง
warehouse ในมาเลเชียปลอยตูใหตามอีเมลแจงรับตู
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บทที่ 4
ขั้นตอนการสงมอบสินคาไปยังดานชายแดน
1. รูปแบบเสนทางการขนสงทางถนนยังดานชายแดน
CROSS BORDER TRANSPORT FLOW CHART

FACTORY IN BKK

CUSTOMS HOUSE AT BORDER

2. รูปแบบเสนทางการขนสงทางถนนระหวางไทย-มาเลเซีย
(1) การขนสงโดยรถตอรถ
(2) การขนสงโดยรถตอรถไฟ
(3) การขนสงโดยรถตอเรือ (การขนสงทางชายฝง)
3. จุด Drop point ตู Container
(1) ดานศุลกากรสะเดา-ทาเรือปนัง จะนำเขาและสงออกทางบูกิต กายูฮิตัม
(2) ดานศุลกากรปาดังเบซาร-ทาเรือปนัง จะแยกการนำเขา ออกเปนสองแบบ คือ
 ปาดัง-มาเลเซีย จะเปนการขนสงโดยรถตอรถ
 ปาดัง-มาเลเซีย จะเปนการขนสงโดยรถตอรถไฟ Multi-model
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4. ระยะทางในขนสงสินคาในแตละดานศุลกากร
(1) เสนทางกรุงเทพฯ - ดานแมสอด ระยะทาง 526 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง

(2) เสนทางเมียวดี - ยางกุง ระยะทาง 460 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1-2 วัน

(3) การขนสงสินคาจากเชียงของ – คุนหมิง (เสน R3E)







ระยะทาง 1,127 กิโลเมตร (2-3 วัน) จากเชียงของถึงคุนหมิง
ใชเวลาขนสง 2-3 วัน
4 จุด check points
สภาพถนนใน ประเทศลาว ไมคอยดี
คนขับรถตองจอดรถ เพื่อพักผอน
ตองเปลี่ยนรถ เพื่อถายสินคาที่ชายแดน ลาว – จีน (บอเต็น –บอหาน)
19/33

(4) การขนสงสินคาดานหนองคาย
 ดานหนองคาย หางจากเวียงจันทร 20 กิโลเมตร
 รถบรรทุกตองมีสติ๊กเกอรตัวที
 มีสะพานขามแมน้ำโขง แหงที่ 1
 ฝงลาว สินคาลงฉาง กอนวิ่งไปเวียงจันทร
 มี H.S CODE ในการเช็คภาษี
 ผูนำเขาตองมี PERMIT / LICENSE
(5) การขนสงสินคาดานนครพนม
 หางจากกรุงเทพฯ 736 กิโลเมตร
 ตั้งอยูริมแมน้ำโขง
 ฝงตรงขาม ทาแขก
 มีสะพานขามแมนำ้ โขงแหงที่ 3
 รถบรรทุกตองมีสติ๊กเกอร
(6) ดานอรัญประเทศ
 หางจากกรุงเทพฯ 250 กิโลเมตร
 ตรงขามเป น ดานปอยเปต กัมพูชาซึ่งห างจาก
พนมเปญ 407 กิโลเมตร
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(7) การขนสงสินคาดานมุกดาหาร
 หางจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร
 ตั้งอยูริมแมน้ำโขง สะพานมิตรภาพแหงที่ 2
 ฝงตรงขาม แขวงสะหวันนะเขต
 มีสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 2
 เปนเสนที่สามารถวิ่งถึง ชายแดน ลาว-เวียดนาม (เสน R2)
(8) ดานชองเม็ก จ.อุบลราชธานี
 หางจากกรุงเทพฯ 695 กิโลเมตร
 เดิมคือดานพิบูลมังสาหาร
 จุดผานแดนแหงเดียวที่ขนสินคาไปลาวทางพื้นดิน
 ไมมสี ะพานขามแมน้ำโขง
 ฝงตรงขาม บานวังเตา หางจากปากเซ 38 กิโลเมตร

ภาพ : การโหลดสินคา COIL ณ ฝงเมียวดี และนำสงลูกคา
BLUE SCOPE LYSAGHT MYANMAR ที่นิคมอุตสาหกรรมติลาวา
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ตัวอยาง
เอกสาร Check List กอนการสงมอบสินคา
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ตัวอยาง
เอกสารประกันภัยสินคา
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5. การขนสงสินคาฝงมาเลเซีย
1) จุดขนถายตูทางดานพรมแดนประเทศมาเลเซีย
(1) ทางดานปาดังเบซาร
 Multi-model Padang besar container yard
 Eng Thai container yard
(2) ทางดานสะเดา
 Prompt dynamic container yard
 E.H. Utara container yard
 E.A.E. container yard
 Maju ikan old container yard
2) จุดกระจายตูทางทาเรือปนัง NBCT
รูปภาพ : ประกอบของการไหลเวียนตูคอนเทนเนอร
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ปนังพอรตเปนทาเรือสงออกและนำเขาตูคอนเทนเนอรของประเทศมาเลยเซีย เนื่องจากตัวปนังพอรต
นั้นไดมีหลายสวนในการดำเนินงาน บริการดานโลจิสติกสในที่นี้จะขออธิบายเพียงแตสวนที่ทางบริษัท V-serve
ได มี บ ริ ก ารเท านั้ น ซึ่ ง ก็ คื อ NBCT (North butter worth container terminal) เป น ที่ เที ย บท าเรื อ ในการ
กระจายตู เปล าไปยั งแต ล ะ Depot หรื อลานตู ค อนเทนเนอรขางนอก Port โดยใช ร ถ haulage ของแต ล ะ
shipping line ซึ่งทาง shipping line จะติด ต อไปยั งบริษัท haulage เพื่อไปรับ ตูเปล าที่ NBCT เมื่อตูเปล า
มาถึง จากนั้นจะทำการกระจายตูเปลาไปยังแตละลานคูคอนเทนเนอรที่ไดทำสัญญาระหวาง shipping line
และลานตูไวแลว
หน าที่ของแตละลานตูคอนเทนเนอรใน Butterworth คือเก็บ/ซอม/กระจายตูคอนเทนเนอรไปยั ง
ประเทศไทยรวมถึงโรงงานในมาเลเซียอีกดวย โดยทั่วไปแลวลานตูคอนเทนเนอรจะไมรูวาเมื่อไรที่ตูใหมจะวน
เข าไปในลานตู ในกรณี ที่ เกิ ด การที่ ตู มี จ ำนวนไม พ อดั งนั้ น ลานรู เพี ย งแค ว าในวั น นึ งมี จ ำนวนตู เท าไร ทาง
forwarding หรือผูใหบริการควรเช็คกับ shipping line โดยตรงกอนซึ่งแตละลานตูก็มีบริการโลจิสติกสไมได
แตกตางเทาไรมากหนักในที่นี่จะอธิบายแยกเปนหัวขอ
เมื่อลานตู ค อนเทนเนอร ได รั บ Booking confirmation/Shipment จาก Shipping line แล ว Sub
contract หรือ freight forwarder ที่ V-serve ใชบริการจะติดตอไปยังลานตูคอนเทนเนอรที่กำหนดเพื่อทำ
การ arrange ตูมายังลานตูดังนี้ MMPB ทางรถไฟ-ปาดัง / ลาน ET cy ทางรถยนต-ปาดัง / ลาน Maju ikan
เกา ทางรถยนต-สะเดา ซึ่งจะตองดูวาทาง Shipper นั้นตองการใหออกทางขึ้นอยูกับราคาและความพึงพอใจ
ของลูกคาแตละ Booking/Shipment ดวยในขณะเดียวกันก็ตองไมลืมเรื่องการเขาโหลดพรอมทั้งคืนตูหนักได
ทันเวลา
วิธีการเตรียมตูเปลานั้นทางรถไฟและทางรถยนตจะแตกตางกันดังนี้
MMPB ทางรถไฟ-ปาดัง
Sub contract หรื อ freight forwarding ที่ V-serve ใช บ ริ ก ารประกอบด ว ย Donghua และ
Infinity เนื่องจากทางรถไฟคอยขางจะมีความลาชาในและการเตรียมมี 2 ปจจัยไดแก 1. บริษัทจัดการแคร
รถไฟ KTM 2. หัวรถจักรในการดึงแครรถไฟ 3. ETA ตาม booking confirmatinon ซึ่งเมื่อไดรับ booking
confirmation แลวจากนั้นตองสงใหทาง Sub contract โดนเฉลี่ยอยูที่ประมาน 14 วันกอนวันเรือเขา ETA
โดยทาง KTM นั้นเปดใหจองแครหรือ open booking เปนรอบๆประมาน 4-5 วันจะเปดใหทำการจองดังนั้น
จึงควรสงบุคกิ้งกอนเวลาที่กำหนด เพื่อใหทาง Sub contract ทำการยืนยันบุคกิ้งกับ KTM จากนั้น KTM จะ
ทำการเตรียมตูตามลานที่กำหนดของ Shipping line ซึ่งลานรถไฟตามภาพตัวอยางไดแก
SSM depot
ที่ ตั้ ง อยู ในท าเรื อ ป นั งห า งจาก NBCT โดยประมาณ 400 เมตร มี สั ญ ญากั บ Shipping line เช น
OOCL/RCL/Evergreen/Yang ming เปนตน โดยสวนใหญแลวจะเปนสายเรือ OOCL โดยมีรางรถไฟ 4 ราง
วิ่งตรงไป MMPB มีร ถยกตู 20ft 2 คัน และตู 40ft 2 คั น และ SSM depot เป น depot เดี ย วที่ คืน ตู ห นั ก
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เนื่องจากสถานที่ตั้งอยูใน Penang port นอกจากนี้บริษัท Infinity ยังเปนเจาของ SSM depot อีกดวยรวมถึง
มีบริการซอมตูและเช็คสถาพตู
MMF old yard-MMF new yard
ตั้งอยูนอกทาเรือปนัง แตอยูในพื้นที่ butterworth ทั้ง 2 ลานตูรถไฟนี่อยูติดกันสามารถเดินขามฝงกัน
ได ตางกันที่รางรถไฟและตัวเครื่องจักรทำงานโดย MMF old yard มี 3 รางรถไฟตรงไป MMPB ยกตู 20ft 1
คัน และ 40ft 1 คันและมีสัญญากับ Shipping liner เชน Evergreen/TS line เปนตนซึ่งโดยสวนมากเปนสาย
เรือ Evergreen ส ว น MMF New yard นั้ น 3 รางรถไฟและมี สั ญ ญากั บ Shipping line ได แก CMA/Yang
Ming
IPD depot
เดิมที่นั้นชื่อ PPPD depot ภายหลังไดถูก Infinity take over จึงไดเปลี่ยนมาเปน IPD depot เวลา
ตอมามีรางรถไฟ เพียงแค 1 รางเทานั้น และหัวรถจักรวิ่ง 3 รอบตอวันซึ่งทำสัญญากับ Shipping line ดังนี้
KMTC/Wan hai เปนตน** ลานรถไฟที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถเอารถ Haulage มาลาน ET cy หรือ Maju
ikan cy เขาไปรับตูไดดวยแตทั้งนี้นั้น ตองขึ้นกับการอนุญาตจาก Shipping line กอนดวย**
* เพิ่มเติ่มเกี่ยวกับ MMPB

พื้นโดยประมาณ 8 เอเคอรที่ลาน ณ ปจจุบันมีรถยกตู 20ft 2 คันและ 40ft 2 คัน และรถยกตูหนัก 2
คัน รวมถึงรางรถไฟ 11 รางซึ่งเรีย งตามหมายเลข 4-13 ละราง 15 สำหรับ จอดพักแครเพื่อรอยกตู ขึ้น -ลง
จากนั้นก็ยายตูไปยัง ลาน 20ft และ 40ft ตามขนาด สำหรับราง 1-3 นั้นสำหรับ ผูโดยสารอยางเดียว มีแค
เฉพาะราง 11 และ 15 เทานั้นที่สามารถยกตูคอนเทนเนอรไดนอกจากนี้ MMPB มี 4 สวนดังรูปภาพขางลางนี้
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3) จุดรับตูไดทงั้ รถยนตและรถไฟ
(1) PPPD depot
(2) Newsmarine depot
(3) MMF new yard depot
(4) MMF old yard depot
4) จุดรับตูรถยนต
(1) Eng kong depot
(2) EAE depot
(3) Mutual depot
(4) AGC depot
(5) ICS depot
(6) Prompt depot
(7) Bumikorn depot
(8) MSC depot
6. ขอกำหนดและขอควรระวังในการขนสงสินคาขามแดนมาเลเซีย
1) ทางรถไฟ
(1) ต อ งยื่ น Booking Confirmation ให sub-contract ในมาเลเซี ย ก อ น วั น เป ด open
booking 1 วัน ซึ่ง KTM จะเปด open booking แตละรอบ ไมสามารถกำหนดได ประมาณ
7-10 วัน อยางไรก็ตาม sub-contract จะแจงทาง V-Serve ใหทราบกอนประมาณ 3-4 วัน
(2) ตูหนักจะตองคืนที่ลาน Multi-Model Padang Besar กอน closing time กอน 48 ชั่วโมง
ตามที่ ร ะบุ ใน Booking Confirmation แต ถ า คื น ไม ค รบ 48 ชั่ ว โมงและทาง agent ทาง
มาเล เซี ย ไม ส ามารถคื น ตู ไ ด ทั น ก อ น closing time ก็ จ ะเกิ ด ค า late submission
20FT/….RM 40FT/….RM
(3) Sub contact Malaysia ส งรายละเอี ย ดเบอร booking และเบอร ตู พร อ ม กั บ update
สถานะรถไฟวามี shipment ใด ที่รถไฟลากตูเปลาเขามาถึงปาดัง พรอมตรวจสอบสภาพตู
ตามชนิดสินคาที่ระบุไวใน booking ขอมูลทั้งหมดจะแจงผาน line group
(4) ขนสง ไทยสามารถติดตอโดยตรงกับ sub contact ที่มีหนาทีต่ รวจสอบตูเปลาในลานรถไฟ
(5) เมือ่ ตูเปลาลากมาถึงปาดังฯ CS ประสานงานกับโรงงานนัดบรรจุสินคา
(6) กอนกำหนดบรรจุสินคาที่โรงงาน ขนสงจะแจงรายละเอียดเบอรตู booking no seal no.
กอนรถเขาโหลด1 วัน เพื่อให CS สงขอมูลตอใหโรงงานกอนรถเขาโหลด
ขอพึ่งระวังกอนการรับตูออกมาจากทุกจุดในมาเลเซีย คนขับรถไทยจะตองตรวจสอบสภาพใหแนใจ
กอนรับออกมา เพราะถารับ ออกมาเกิดพบปญ หาสภาพตูไมผาน MALAYSIA จะปฏิเสธการรับผิดชอบ
ทั้งหมด
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2) ทางรถยนต
(1) ตูห นั ก จะต อ งคื น ที่ ล านรั บ ตู ม าเลเซี ย ก อ น closing time ก อ น 24 ชั่ ว โมง ตามที่ ร ะบุ ใน
Booking Confirmation แตถาคืนไมครบ 24 ชั่วโมงและทาง agent ทางมาเลเซียไมสามารถ
คืนตูไดทันกอน closing time ก็จะเกิดคา late submission 20FT/….RM 40FT/….RM
(2) ตอง Check Free time Detention / Demurrage / Storage แตละลานทุกๆ Shipment
(3) Detention คือระยะเวลาที่สามารถลากตูเปลาออกจากลานได โดยไมมีคาใชจาย แตขึ้นอยู
กั บ ว า จะทำทางรถไฟหรื อ รถยนต ก อ น จากนั้ น ก็ ดู ร ะยะ Free time ที่ Shipping Line
กำหนดไว
(4) Demurrage คือระยะเวลาที่ตูหนักสามารถฝากไวในทาเรือปนังได โดยไมมีคาใชจาย
 - Storage คือระยะเวลาที่ตูสามารถอยูในลานที่ Drop point ได โดยไมมีคาใชจาย
(5) เอกสารในการส งออก จะต องได รั บ จากลู กคา ได แก Invoice ผ านด านศุล กากร, ใบเสร็ จ
กองทุน กอนทำการ บรรจุสินคา 1 วัน
(6) ในการสงออกทางรถไฟ จะตองไดรับใบรถไฟ (KTM) ถาไมมีรถไฟไมสามารถลากตูหนักขึ้น
แคร ไปทาเรือป นั งได ในการส งออกทางรถยนต จะต องได รั บ ใบขนมาเลเซีย (K8) ถาไมมี
เอกสารรถไมสามารถขามพรมแดนได
(7) ต องยื่ น SI และ VGM ในระบบของสายเรือ ประมาณ 3 วั น กอนเรือออก หากไม ยื่ น จะมี
คาปรับแลวแต Shipping Line สายเรือ
(8) ต อ ง confirm BL ก อ นเรื อ ออก 1 วั น หากมี ก ารแก ไขหลั ง เรื อ ออกจะมี ค า ปรั บ แล ว แต
Shipping Line
(9) หลังจากเรือออกลูกคาจะตองไดรับ BL ตัวจริงประมาณ 1-2 วัน
(10)การ Check สภาพตู ในกรณี ที่ ตู สิ น ค า ไม ผ า นมาตรฐาน ทางขนส ง จะต อ งแจ ง ทางฝ า ย
operation จากนั้นจึงประสานงานแกปญหาตอไป
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บทที่ 5
การบริหารความเสี่ยงในงาน Cross Border Clearance & Logistics
1. การบริหารความเสี่ยงในงาน Cross Border Clearance & Logistics
1) ดานการตลาดในการเสนอราคาลูกคา
(1) ความเสี่ยงดานการเสนอราคาไมครบถวน
 ทำแบบฟอรมขอมูลสินคา เพื่อใหลูกคากรอก ขอมูลที่เราตองการ เพื่อนำเสนอราคา
ไดอยางถูกตอง
 สำหรับงานที่ตองใชอุปกรณ เครื่องมือหนัก ประเภทเครน หรือการขนสงแบบพิเศษ
จะตองนำเขามาประชุมยอยเพื่อพิจารณากอนการรับงานทุกครั้ง
 แจงระดับความเสียงที่อาจเกิดขึ้นใหลูกคารับทราบเปนเอกสารใหชัดเจน รวมถึงการ
ซื้อ Insurance เพิ่มเติม
2) ดานบริการลูกคา CS (Customer Service)
(1) ความเสี่ยงดานเอกสาร
การจัดทำเอกสาร โดย CS ตองขออนุญาตจากหนวยงานตางๆ ประกอบการทำพิธีการ
โดยมีวิธีการดังนี้
 จัดทำเอกสารอยางถูกตอง มีการตรวจสอบทุกครั้งกอนสงใหลูกคา
 ทำการตรวจสอบรายละเอียดสินคากับผูชำนาญการทุกครั้งกอนรับงาน หากพบวา
สินคาตองขอใบอนุญาต หรือตองขออนุญาตหนวยงานตางๆ ตองแจงใหลูกคาจัดการ
ใหเสร็จกอน
 ในกระบวนการทำงานใหทำการประสานงานทางเมลทั้งหมดเพื่อเปนรายละเอียดที่
สามารถเรียกดูไดหากเกิดปญหา
 ทุกปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่สามารถแกไขไดและไมไดใหรีบแจง SALE เจาของงานและ
ผูบังคับบัญชาเพื่อประเมินสาเหตุของปญหาวาจะลุกลามไปสวนอื่นหรือไม
 ระหวางการทำงานหากพบวามีคาใชจายเกิดขึ้นใหแจงลูกคาเปนลายลักษณ
3) ความเสี่ยงดานการขนสงสินคาและการใชซับคอนแทรคในประเทศเพื่อนบาน
เมื่อแผนก CUSTOMER SERVICE ได ออก JOB และจัด ทำแผนงานการสงออก หรื อ EXPORT
PLAN LOAD แลว การจั ด หารถขนส งจะต อง FAX ใบแจงการใช บ ริการพรอมแนบเอกสารในการ
สงออกครบชุด หากสินคาเปนสินคาพิเศษก็จะตองแนบ SPEC หรือ CATALOGUE ของสินคาใหทาง
ศูน ยขนสงทราบ เพื่อจัดหารถที่เหมาะสมในการใหบ ริการขนสงไดอยางถูกตอง โดยมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดดังนี้
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(1) การบริหารซับคอนแทรค (Sub-contract)
 ใหปฏิบัติตามคูมือการบริการความเสี่ยง ซับคอนแทรคของศูนยขนสงอยางเครงครัด
และครบถวน
 การขึ้นทะเบียน Master Profile
 คุณสมบัติของเอาทซอรซ-ซับคอนแทรค
- ตองเปนนิติบุคคลยกเวนประเภทแรงงานและงานชายแดน
- มีความนาเชื่อถือ-มีที่อยูเปนหลักแหลงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได
- ตองมีความเปนมืออาชีพและตองมีเครื่องมือ-อุปกรณที่ครบครัน
- มีขีดความสามารถในการชดใชความเสียหายได
- อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
 การปฏิบัติตามขอกำหนดมาตรฐานไมใหเกิดความเสี่ยง
 การตรวจประเมินการทำงาน รวมทั้ง เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการขนสงปละ 2 ครั้ง
โดยกำหนดเปนชวงเดือน มิ.ย. และ ธันวาคม
(2) ประเภทของซับคอนแทรคของชายแดนมาเลเซีย
(1) Sub-contract ทางรถไฟปาดังเบซาร
 Donghua
 Multi-model Padang besar
(2) Sub-contract ทางรถยนตปาดังเบซาร
 Firman
 Eng Thai cy
(3) Sub-contract ทางรถยนตสะเดา
 Firman
 E.H. Utara
 E.A.E.
 Prompt dynamic
4) ความเสี่ยงในดานลูกคา NPL
ประสานงานวางกับฝายวางบิล และติดตามหนี้ เพื่อใหลูกคาชำระคาบริการตาม Due ที่ไดตกลง
กันไวใน Working Agreement

30/33

ภาคผนวก
รูปภาพอางอิงจากผลงานที่เคยทำมา
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พิธีการศุลกากรตรวจปลอยสินคา ณ ดานศุลกากรแมสอด
และการสงมอบสินคาขนาดใหญปลายทางที่ยางกุง
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ภาพงานออกบูธแสดงสินคาในงาน Yangon Expo & Thai Fair
Exhibition Tatmadaw Hall Yangon Myanmar 2019

33/33

