
                            

การขนส่งกบัการจดัการโลจสิตกิส์ 

 

จดัทาํโดย 

 

อาจารย์รัตนา  ชาตรูประมัย 



 โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมในส่วนการจดัหาวตัถุดิบหรือวสัดุเพื่อใชใ้นการผลิต  

การเคล่ือนยา้ย การจดัเกบ็รักษา การป้องกนัความเสียหาย การจดัส่งสินคา้สาํเร็จรูป และการควบคุม  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดว้สัดุและสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูผ้ลิต

และลูกคา้หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 



  

 

 

 องค์ประกอบด้านโลจิสติกส์ 

   ในการดาํเนินธุรกิจการผลิตสินคา้หรือบริการจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานจาํนวน

มากและมีความสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้น เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจแลว้จะพบวา่มีระบบยอ่ยหลาย

ระบบเช่น ระบบการจดัซ้ือ ระบบการผลิต ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบสินคา้คงคลงั 

ระบบการจดัจาํหน่าย ระบบการส่งเสริมการขาย ระบบการขนส่ง ระบบการเงิน  ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบการใหบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงระบบยอ่ยเหล่าน้ีจะถูกรวมกนัเขา้เป็นระบบใหญ่ แต่ละ

ระบบจะมีความเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั ทั้งภายในองคก์รและระหวา่งหน่วยธุรกิจภายนอกองคก์ร 

โดยทัว่ไปองคป์ระกอบของโลจิสติกส์มีดงัน้ี 



- การจดัหาจดัซ้ือ (Procurement or Purchasing) 

- การเคล่ือนยา้ย Movement) 

- การเกบ็รักษา  (Storage) 

- การป้องกนั (Prevention) 

- การจดัส่ง (Delivery) 

- การควบคุม (Control) 

โลจสิตกิส์ 

การจัดหา 

การเคล่ือนย้าย การควบคุม 

การจัดส่ง 

การป้องกัน 
การเก็บรักษา 



 

 

ระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) เป็นระดบัท่ีกาํหนดนโยบายของบริษทั มีการวางแผนทิศทางทางธุรกิจ

ท่ีชดัเจน 

 

ระดับยุทธวธีิ (Tactical Level) เป็นระดบัท่ีตอ้งการมีการวางแผนตามโครงสร้างท่ีกาํหนดในแผนกล

ยทุธ์ 

 

ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) เป็นการนาํซพัพลายเชน 

มาใชใ้นระดบัปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายของบริษทัเพื่อใหส้อดคลง้กบัยทุธวิธี 

 

 



การใหบ้ริการลูกคา้ 

นโยบายสนิค้าคงคลงั 

การออกแบบเครือข่าย 

การออกแบบช่องทางการจดัจําหน่าย 

การจดัการพสัดุ  การจดัการกระจายสินคา้  การจดัซ้ือ จดัหาหา การ

ผลิต   การจดัการคลงัสินคา้ การขนส่ง 

                สารสนเทศ 

            อุปสงค ์

      ตน้ทุน และบริการ 

   มูลค่าเพิ่ม 

ทางเลือก 

รอบเวลากิจกรรม         

วิธีการ 

การวางแผน 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 

ผลผลิต 

สาธารณปูโภค 

อปุกรณ์ 

ระบบโครงสร้าง 

ทีมงาน 

        ทกัษะ 

               รูปแบบ 

                       มลูค่า 

ขอบเขตสินค้าทีท่าํตลาด ตอ้งการใหบ้ริการในตลาดใด 

กลุ่มผลิตภณัฑใ์ดท่ีตลาดตอ้งการ 

ความตอ้งการของลูกคา้คืออะไร 

ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และท่ีไหน               ปริมาณเท่าไ  

และสัง่ซ้ือเม่ือไร 

     เม่ือไร ท่ีไหน อยา่งไร 

ปริมาณเท่าไร 

   เม่ือไร ท่ีไหน  

     วิธีการอยา่งไร 

ระดบักลยุทธ์ 

การวางแผนเชิงนโยบาย 

“ประสิทธิผล” 

ระดบัยุทธวธีิ 

การวางแผนเชิงโครงสร้าง 

“ประสิทธิผล” 

ระดบัปฏิบัตกิาร 

กิจกรรมในแต่ละหนา้ท่ี 

“ประสิทธิภาพ” 

ประเดน็สําคญั 



กจิกรรม จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ 

1.การจดัหาหรือจดัซ้ือ (Procurement or 

Purchasing) 

- คุณภาพราคา จาํนวน การจดัส่ง สถานท่ี 

แหล่งซ้ือระยะเวลา 

- การจดัการระบบการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ระบบการจดัซ้ือแบบทนัเวลา 

2.การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory 

Management) 

- การควบคุมคุม ตรวจสอบ และรักษาระดบั

สินคา้คงคลงั เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการ

ผลิต 

- สินคา้คงคลงัระดบัตํ่าสุด 

- ปริมาณการสั่งซ้ือหรือการสั่งผลิตขนาด

ประหยดั 

- เทคนิคการจดัการสินคา้คงคลงั 

3.การผลิต (Manufacturing) - การวางแผนควบคุมการผลิต 

- การเพิ่มผลผลิต 

- การควบคุมคุณภาพ 

- ระบบการผลิตทนัเวลา 

- ระบบการผลิตยดืหยุน่ 

- ระบบการผลิตอตัโนมติั 

4.การกระจายสินคา้ (Distribution) - ลดระยะเวลารอคอย 

- ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

- การจดัการระบบกระจายสินคา้ 

- ศูนยก์ลางกระจายสินคา้ 

5.การขนส่ง (Transportation) - ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดถยั 

- ประหยดัตน้ทุนค่าใชจ่้าย 

- รูปแบบการขนส่ง 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรม จุดมุ่งหมาย และกลยุทธ์โลจิสติกส์ 



 การขนส่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบกระจายสินคา้ ซ่ึงถูกกาํหนดข้ึนมาเพื่อสร้างความสมดุล

ระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในทุกธุรกิจ ท่ีผา่นมาธรรมชาติในการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยจะใช้

แรงงานเป็นหลกัจะเนน้การจดัการและควบคุมการทาํงานของคน ถึงอยา่งไรกต็ามการท่ีเทคโนโลยมีี

ความกา้วหนา้ตลอด ในเชิงสนบัสนุนทั้งในการปฏิบติัการทัว่ไปและการจดัการขนส่ง เพื่อส่งผลใหร้ะดบั

การปฏิบติัการเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบ ซ่ึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยจีะส่งผลในดา้นบวกมากกวา่ดา้น

ลบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาการวางแผนและการจดัการ ถา้เทียบกบัส่วนอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในหนา้ท่ีกระจายสินคา้ การขนส่งจะเก่ียวขอ้งกบัตอ้งทุนและการบริการ รองจากกิจกรรม

คลงัสินคา้  



การดาํเนินงานในระดบัปฏิบติัการท่ีดีมีลกัษณะดงัน้ี 

- จดัการการดาํเนินงานวนัต่อวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ควบคุมงาน และลดตน้ทุนใหต้ํ่าสุด 

- ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด 

- สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

- รักษาสภาพการดาํเนินงานใหอ้ยูภ่ายใตก้ฏหมาย 

- มัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการบรรทุกสินคา้ 

- ตอบสนองต่อการแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว 

ต้นทุนการกระจายสินค้า 

การจดัเก็บ 

ค่าบริหาร 

การขนส่ง 

สินค้าคงคลงั 



- ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายอนัเป็นภาระของประเทศ 

- เกิดการจราจรคบัคัง่ 

- เกิดปัญหาดา้นมลพิษ 

- เกิดการสูญเปล่าทางเสรษฐกิจ 

- การแข่งขนักนัทางดา้นขนส่ง 



   1. ช่วยให้ตลาดสนิค้าขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางขึน้ สามารถส่งสนิค้าไป จาํหน่ายไกลๆ ได้ 
2. สามารถเพิ่มมูลค่าของสนิค้าได้ เพราะถ้าส่งสนิค้าไปยังที่ที่สนิค้าดังกล่าวปริมาณน้อยคน
ต้องการมาก ย่อมทาํให้สนิค้ามีราคาแพงขึน้ 
3. ทาํให้เกดิการแบ่งงานกันทาํ 
4. ทาํให้ไม่เกดิการกักตุนสนิค้า เพราะการขนส่งมีได้ตลอดเวลา  
ใช้เวลาไม่นานในการขนส่งแต่ละครัง้  
5. ทาํให้ประชาชนเดนิทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก 
6. ทาํให้ประชาชนมีงานทาํ เพราะการขนส่งต้องใช้แรงงานระดับต่างๆ จาํนวนมากจงึทาํให้เกดิ
อาชีพเก่ียวกับขนส่งและอาชีพอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 



 การขนส่งเป็นส่วนสาํคัญและจาํเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดจาํหน่าย
เช่นเดยีวกับที่เป็นส่วนสาํคัญและจาํเป็นต่อระบบการผลิตและการขนส่ง กล่าวคือระบบ
ขนส่งที่ทนัสมัยช่วยในการเคล่ือนย้ายสินค้าสาํเร็จรูปที่ผลิตออกมาเป็นจาํนวนมากไป
ยังสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันระบบการขนส่งได้รับการพัฒนาขึน้เป็นอันมาก ทาํให้ระบบ
การจัดจาํหน่ายสามารถทาํหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การขนส่งมี
ความสาํคัญต่อระบบจักจาํหน่ายในการให้อรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่และเวลา
อย่างมาก อย่างไรก็ดกีารขนส่งมีข้อจาํกัดอยู่เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่มีความสาํคัญเป็นอันดบัสามรองลงมาจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ดงันัน้
ธุรกิจจงึไม่อาจหลีกเล่ียงการพจิารณาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 



ขอบเขตและหน้าที่ของการขนส่ง 

1.การขนส่งการพัฒนาด้านต่าง  

1.1 การขนส่งทาํให้เกดิตลาดมากขึน้ 
• 1.2การขนส่งทาํให้เกดิเสถียรภาพด้านเวลา 

• 1.3การขนส่งทาํให้เกดิการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 

2.การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ 
• 2.1การขนส่งทาํให้เกดิความเจริญทดัเที่ยมกันภายในประเทศ 

• 2.2การขนส่งทาํให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

• 2.3การขนส่งทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ 

3.การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองประเทศ 
• 3.1การขนส่งทาํให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยด ี

• 3.2การขนส่งทาํให้เกดิความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  

• 3.3การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศ  

4.การขนส่งและกจิการสาธารณูโภค 
• กจิกรรมมีกจิกรรมที่สมบรูณ์ 

 



  

 

1การขนส่งกับการพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

• -การขนส่งทาํให้เกดิตลาดมากขึน้ 

• -การขนส่งทาํให้เกดิเสถียรภาพด้านเวลา 

• -การขนส่งทาํให้เกดิการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 

2การขนส่งกับการพฒันาด้านสังคมของประเทศ 

• -การขนส่งทาํให้เกดิความเจริญทดัเที่ยมกันภายในประเทศ 

• -การขนส่งทาํให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

• -การขนส่งทาํให้เกดิการตดิต่อไปมาหาสู่ระหว่างชมชนเป็น 

ไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 
 



 
3การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและ 

การปกครองประเทศ 
-การขนสง่ทําให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี 

-การขนสง่ทําให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

-การขนสง่ช่วยสนบัสนนุด้านการทหารและการป้องกนัประเทศ 

4 การขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค 
กิจการสาธารณปูโภคนัน้จะมีลกัษณะท่ีสําคญัคือ 

-มีหน้าท่ีผลติสนิค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอยา่งสม่ําเสมอ 

-มีผลตอ่ชีวิตประจําวนัและความเป็นอยูข่องประชาชนสว่นใหญ่ 

 
 



  



   ประเภทของการขนสง่ ปัจจบุนัการขนสง่มีความเจริญก้าวหน้าและมี

พฒันาการมากย่ิงขึน้ มีวิธีการขนสง่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้

ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนสง่ให้เหมาะสมกบัธรุกิจของตนเอง ซึง่

สามารถจําแนกการขนสง่ได้ 5 ประเภท 

ประเภทของการขนส่ง 



   การขนส่งทางรถยนต ์(Motor Transportation)หรือรถบรรทุก(Truck 
Transportation)การขนส่งทางรถยนตห์รือทางรถบรรทุก ถือวา่เป็นหวัใจของการขนส่งทาง

บก ทั้งน้ีในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การสร้างถนน ขยายถนนเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง ซ่ึงการขนส่งทางรถยนตห์รือทางรถบรรทุก

น้ีสามารถแกปั้ญหาในดา้นการจาํหน่ายสินคา้ของพอ่คา้ไดเ้ป็นอนัมา เพราะการขนส่งสินคา้สะ

ดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินคา้ไปถึงผูใ้ชไ้ดโ้ดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนตห์รือ

รถบรรทุก 



ข้อดีข้อเสีย ของการขนสง่ทางถนน หรือทางรถยนต์ 

ข้อด ี

1.สามารถให้บริการถงึบ้านได้เป็นข้อท่ีได้เปรียบอยา่งเห็นได้ชดั  

2. มีความคลอ่งตวัสงู สะดวก รวดเร็ว และให้บริการได้ทกุจดุ 

ตลอดระยะทาง 

3. สามารถบริการได้ตลอดเวลา และทนัเวลา ไมจํ่าเป็นต้องมี

หมายกําหนดการเหมือนรถไฟหรือเคร่ืองบิน 

4. ใช้ในการขนสง่ได้ทกุระยะทาง 

5. ใช้เช่ือมโยงหรือประสานกบัการขนสง่ประเภทอ่ืนได้ 

 



ข้อเสีย 

1. บรรทกุได้เฉพาะของท่ีมีนํา้หนกัไมม่ากนกั และรถ

จะมีความจนุ้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัเรือ 

2. ความปลอดภยัมีน้อย เกินอบุตัิเหตไุด้งา่ย 

3. ไมส่ามารถบรรทกุของหนกัหรือปริมาณมากๆได้ 

4. เป็นบริการท่ีเหมาะกบัการขนสง่ระยะใกล้ และ 

ปานกลาง ไมเ่หมาะสําหรับขนสง่ระยะไกล 



  การขนสง่ทางรถไฟ (Railroads) เป็นเส้นทางการลําเลียงท่ีสําคญัท่ีสดุของประเทศไทย 
ดําเนินงานโดยการรถไฟแหง่ประเทศไทย ซึง่ถือวา่เป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะสําหรับการขนสง่

สินค้าหนกั ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อตัราคา่บริการไมแ่พง การขนสง่ทางรถไฟจะมี

กําหนดเวลาออกและถงึจดุหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภยัจากการ

เสียหายของสินค้าสว่นประกอบของการขนสง่ทางรถไฟ1) ผู้ประกอบการ ได้แก่ การรถไฟแหง่

ประเทศไทย (รฟท.)2) ขบวนการรถไฟ คือ อปุกรณ์ขนสง่ทางรถไฟ ได้แก่- ขบวนรถไฟโดยสาร 

ใช้ขนสง่ผู้ โดยสาร ได้แก่ ขบวนรถดว่น รถเร็ว รถธรรมดา รถดีเซลราง- ขบวนรถไฟสินค้า  



ข้อดีข้อเสีย ของการขนสง่ทางรถไฟ 

ข้อดี 
1. สามารถบรรทกุผู้ โดยสารและสินค้าได้ครัง้ละมากๆ  

2. สามารถปรับตวัตามปริมาณท่ีบรรทกุได้ โดยสามารถลดหรือเพ่ิมตู้ได้งา่ย 

3. มีความปลอดภยัมากท่ีสดุ ในแงป่ลอดภยัจากอบุตัิเหต ุ

4. เป็นบริการท่ีเหมาะสมสําหรับระยะทางปานกลางหรือไกลๆ 

5. ผลกระทบจากดิน ฟ้า อากาศ น้อยกวา่ขนสง่แบบอ่ืน  



ข้อเสีย 
1. มีความคลอ่งตวัน้อยกวา่แบบอ่ืน มีข้อจํากดัวา่ การขนสง่สินค้าไมส่ามารถขนสง่ 

สินค้าถงึบ้านได้ 

2. ไมส่ามารถบริการได้แบบถงึประตบู้าน 

3. เป็นกิจการท่ีต้องลงทกุมหาศาล ใช้เงินลงทนุสงู เป็นกิจการขนาดใหญ่ 

4. ต้องอาศยัการขนสง่ชนิดอ่ืนเข้ามาช่วย 

5. การเลิกกิจการทําให้เสียหายมาก 



การขนสง่ทางนํา้ (Water Transportation)การขนสง่ทางนํา้ เป็นวิธีการ
ขนสง่เก่าแก่มีมาตัง้สมยัโบราณ โดยการใช้แมนํ่า้ลําคลองเป็นเส้นทางลําเลียงสินค้า 

รวมถงึการขนสง่ทางทะเล ซึง่สว่นใหญ่ใช้สําหรับการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ การ

ขนสง่ทางนํา้นีเ้หมาะสมกบัสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ ขนสง่ได้ปริมาณมากเป็นสินค้าท่ียาก

แก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจกัร ยางพารา เป็นต้น 



ข้อดีข้อเสีย ของการขนสง่ทางนํา้ 

ข้อดี 

1. ต้นทนุตํ่า 

2. ขนสง่สินค้าได้ในปริมาณมาก 

3. มีความปลอดภยั 

ข้อเสีย 

1. ต้องมีการขนถ่ายสินค้า 

2. ต้องมีสินค้าในปริมาณมากพอท่ีจะใสค่อนเทนเนอร์ได้ 

3. การขนสง่ทางนํา้มีความเช่ืองช้ามาก 

 



การขนสง่ทางอากาศ (Air Transportation)การขนสง่ทางอากาศมีความสําคญัมาก
ในปัจจบุนั โดยเฉพาะการขนสง่ระหวา่งประเทศเพราะทําการขนสง่ได้รวดเร็วกวา่การขนสง่

ประเภทอ่ืนๆ ไมเ่สียเวลาในการขนสง่นาน สะดวกและปลอดภยั เหมาะกบัการขนสง่สินค้า

ประเภทท่ีสญูเสียงา่ย เช่น ผกั ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ไมเ่หมาะกบัสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ 

นํา้หนกัมากและสินค้าราคาถกูๆ ไมรี่บร้อนในการขนสง่ ซึง่การขนสง่ประเภทนีทํ้าให้ธุรกิจ

สามารถขยายตวัได้รวดเร็วทัง้ในและตา่งประเทศ แตค่า่ใช้จ่ายแพงกวา่การขนสง่ประเภทอ่ืน 



ข้อดีข้อเสีย ของการขนสง่ทางอากาศ 

1.  ในด้านความเร็ว 

2.  ความถ่ีของหมายกําหนดการบิน 

3. ความสามารถในการเข้าท้องท่ีอยูไ่กล 
 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

1. ต้นทนุและอตัราคา่ระวางสงู 

2.  การเสี่ยงอนัตราย 

3. เกิดอบุตัิเหตงุา่ยในเฉพาะอปุสรรคด้านดินฟ้าอากาศ 
 



การขนสง่ทางทอ่ (Pipeline Transportation)เป็นการขนสง่สิ่งของประเภท
ของเหลวและก๊าซผ่านสายทอ่ เช่น นํา้ประปา นํา้มนั ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึง่การขนสง่ทาง

ทอ่จะแตกตา่งกบัการขนสง่ประเภทอ่ืน คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการขนสง่ไมต้่องเคลื่อนท่ี โดย

เส้นทางขนสง่ทางทอ่อาจจะอยูบ่นดิน ใต้ดินหรือใต้นํา้ ขึน้อยูก่บัสภาพภมิูอากาศ  ใช้สําหรับ

ขนสง่สินค้าประเภทเชือ้เพลิง ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ระบบการขนสง่ทางทอ่สําหรับสินค้า

ประเภทนํา้มนัเชือ้เพลิงและก๊าซธรรมชาต ิ



ข้อดีข้อเสีย ของการขนสง่ทางทอ่ 

ข้อดี 

1. ประหยดัต้นทนุ เวลาในการขนย้ายสินค้า 

2. สามารถขนสง่ได้ทกุสภาพภมิูอากาศ 

3. สามารถขนสง่ของได้ไมจํ่ากดัเวลา และปริมาณ 

4. มีความปลอดภยัสงูจากการสญูหายหรือลกัขโมย 

5. ประหยดัคา่แรง เพราะใช้แรงงานคนน้อย 

1. ใช้ขนสง่ได้เฉพาะสินค้าท่ีเป็นของเหลวหรือก๊าซ 

2. คา่ใช้จ่ายในการลงทนุครัง้แรกสงู 

3. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องได้ยาก 

ข้อเสีย 





     “ การใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ” 

               จัดทาํโดย 

  

                       อาจารยรั์ตนา   ชาตรูประมยั 



 ยานพาหนะ หมายถึงวตัถุหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตซ่ึง

สามารถเคล่ือนยา้ยขนส่งไปได ้ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างข้ึนโดยมนุษย์

อาทิ จกัรยาน รถยนต ์จกัรยานยนต ์รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน เป็นตน้ หรือ

ไม่ได้สร้างข้ึนโดยมนุษย์แต่สามารถเคล่ือนยา้ยขนส่งไปได้ เช่นภูเขา

นํ้าแขง็หรือท่อนซุงลอยนํ้า เป็นตน้ 



 ยานพาหนะสามารถชักจูงโดยสัตว์ เช่น รถมา้หรือเกวียนเทียมววั 

อยา่งไรกต็ามตวัสตัวเ์องนั้นกไ็ม่ไดเ้รียกวา่เป็นยานพาหนะ ซ่ึงรวมไปถึงมนุษย์

ท่ี เค ล่ือนย้ายขนส่งมนุษย์ด้วยกันเอง (คนอุ้มคน )  ก็ไม่ได้เ รียกว่า เ ป็น

ยานพาหนะ แต่สตัวแ์ละมนุษยเ์หล่านั้นจะเรียกวา่เป็น พาหนะ (ไม่มีคาํวา่ยาน) 

  

 ยานพาหนะแบ่งตามการเคล่ือนย้ายได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

ยานพาหนะส่วนใหญ่ท่ีเคล่ือนยา้ยขนส่งบนพื้นจะมีลอ้ เช่น เกวียน , จกัรยาน ,

รถยนต ์และรถไฟ และส่วนยานพาหนะท่ีไม่ไดเ้คล่ือนท่ีบนพื้นมกัถูกเรียกว่า 

carft เช่น watercraft, sailcraft, aircraft (อากาศยาน), hovercraft (ยาน

สะเทินนํ้าสะเทินบก) และ spacecraft (ยานอวกาศ) 



ประเภทของยานพาหนะ 

 

• เกวียน, รถมา้, รถลาก 

• จกัรยาน, จกัรยานสามลอ้, สกตูเตอร์, จกัยานายนต,์ รถตุก๊ตุก๊ 

• รถไฟ, รถราง, รถ(ไฟ)ไฟฟ้า,  

• รถยนต,์ รถโดยสาร, รถตู,้ รถบรรทุก 

• เรือ, เรือใบ, เรือสาํเภา, เรือกลไฟ, เรือดาํนํ้ า 

• ยานสะเทินบกสะเทินนํ้า, ยานลอยตวั 

• อากาศยาน, จรวด, เคร่ืองบิน, เคร่ืองบินเจต็, เคร่ืองร่อน, เฮลิคอปเตอร์  



หลกัการและวธีิการเลอืกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมและเส้นทางการขนส่ง 

 ยานพาหนะเปรียบเสมือนโรงงานหรือบา้นท่ีสามารถเคล่ือนท่ี

ไดต้ามเคร่ืองขบัเคล่ือนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการใชแ้ละขนาดของ

ยานพาหนะ 

หลกัสําคญัทีแ่บบ (Model) ยานพาหนะควรเป็นคอื 

• ตอบสนองตลาดใหม้ากและกวา้งท่ีสุด 

• ใหเ้หมาะกบัชนิดของทางแต่ละชนิด 

• เหมาะกบัปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร / สินคา้ 

• เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของการใชง้านมากท่ีสุด 



การใช้ยานพาหนะทางถนนในการขนส่ง 

 รถบรรทุกสินค้า ได้แก่ รถกระบะ รถสิบล้อ รถสิบล้อพ่วง 

รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกปูนผสม ฯลฯ ต่างไดรั้บการออกแบบให้

เหมาะกบัสภาพและนํ้ าหนกับรรทุก ในสภาพจราจรในปัจจุบนัรถบรรทุก

สินคา้เหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัเวลาวิ่งเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น 



 การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก (Truck 
Transportation) ถือไดว้า่เป็นหวัใจหลกัของการขนส่งทาง

บก ประกอบกบัรัฐบาลไดมี้นโยบายการสร้างถนน การขยาย

เส้นทาง และการผลกัดนัให้เกิดกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ อาทิเช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง  (GMS) ทาํให้เกิดถนนสายเศรษฐกิจ 

(R3A -R3B ,R9) ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารคา้ขายระหว่างประเทศมี

ความสะดวก และคล่องตวัมากข้ึน ซ่ึงการขนส่งทางรถยนต์

หรือทางรถบรรทุกนั้ น สามารถแก้ปัญหาในด้านการ

จาํหน่ายสินคา้ของผูผ้ลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก ผูค้า้สามารถมัน่ใจ

ไดว้า่สินคา้ท่ีสัง่จะส่งถึงมือในเวลาอนัรวดเร็ว 



การใช้ยานพาหนะทางรางในการขนส่ง 

 รถไฟหรือรถรางเหมาะสําหรับในเมือง ชานเมือง และระยะไกล 

เพราะมีตน้ทุนต่อหน่วยตํ่า ให้บริการไดค้ร้ังละมากๆ สามารถปรับตวัตาม

ปริมาณการขนส่งไดง่้ายโดยการลดหรือเพิ่มรถพ่วง มีความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภยัสูง 



 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Rail Transportation) มีขอ้ดี 

คือสามารถขนส่งสินคา้ได้คร้ังละจาํนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อ

หน่วยตํ่า เม่ือเทียบกบัการขนส่งประเภทอ่ืนๆ  ซ่ึงสินคา้ท่ีทาํการขนส่งส่วน

ใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าตํ่าและมีนํ้ าหนักมาก เช่น ถ่านหิน ปูนซีเมนต ์

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ขา้ว นํ้ าตาล แร่ดิบต่างๆ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามการขนส่งทางรถไฟจะมีขอ้เสียทางดา้นของเวลา และความ

ต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการเปล่ียนรถตามสถานีรถไฟหรือชุมทางรถไฟ 

รวมทั้งขบวนรถไฟท่ีมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต 

 



การใช้ยานพาหนะทางนํา้ในการขนส่ง 

 พาหนะทางนํ้ าหรือทะเล ไดแ้ก่ เรือท่ีวิ่งในแม่นํ้ าลาํคลองออกแบบ

ให้เหมาะสมกับความกว้างและลึกของนํ้ า ซ่ึงใช้เป็นเรือสินค้าหรือเรือ

โดยสาร เรือท่ีวิ่งอยูใ่นทะเล มหาสมุทร ส่วนใหญ่มุ่งสู่การคา้ระหว่างประเทศ 

ไม่วา่ดา้นสินคา้หรือบริการ จึงมีขนาดใหญ่มาก และตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 



 การขนส่งสินค้าทางนํ้าหรือทางเรือ (Water Transportation) ถือ

ไดว้่าเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ถูกนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลายตั้งแต่

อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ดว้ยคุณลกัษณะเฉพาะของการขนส่งสินคา้ทางนํ้ า

หรือทางเรือท่ีเหมาะกบัการขนส่งสินคา้ท่ีมีปริมาณคราวละมากๆ นํ้ าหนัก

เยอะ และตอ้งการตน้ทุนท่ีตํ่า การขนส่งสินคา้ทางนํ้ าหรือทางเรือนั้น แมว้่า

จะเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ แต่ในทางกลบักัน 

เวลา(Timing)ของการไดรั้บสินคา้นั้น ยอ่มใชเ้วลามากตามไป 



การใช้ยานพาหนะทางอากาศในการขนส่ง 

 เคร่ืองบินเป็นตวัอยา่งหน่ึงของอากาศยาน เคร่ืองบินมีขอ้ไดเ้ปรียบ

กวา่ยานพาหนะอ่ืนๆ คือ บินไดเ้ร็ว ทาํใหเ้วลาในการเดินทางลดลง สามารถ

บินผ่านสถานท่ีทุรกันดารท่ีเรือและรถไปไม่ได้ และทอ้งฟ้ามีอาณาเขต

กวา้งไกล ทาํให้ความถ่ีของเท่ียวบินสูง สามารถเลือกเวลาเดินทางได ้และ

ในปัจจุบนัหน่วยผลิตลดลงมาก เม่ือขนาดบรรจุเพิ่งสูงข้ึน เคร่ืองบินยงัเป็น

ยานพาหนะท่ีปลอดภยัท่ีสุดและไวใ้จไดม้ากท่ีสุด 



 การขนส่งทางอากาศ (Air Transportationเวลาท่ีใชใ้นการ

ขนส่งจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งควบคุม เพื่อประโยชน์ในการทาํธุรกิจให้มาก

ท่ีสุด การเลือกใชเ้ส้นทางการขนส่ง และรูปแบบของการขนส่งจึงตอ้งนาํมา

พิจารณาอยา่งรอบคอบ ยิ่งสินคา้ท่ีมีความบอบบาง หรือตอ้งควบคุมอุณหภูมิ

เป็นพิเศษ เช่น ดอกไม ้ผลไม ้จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเลือกใชรู้ปแบบการขนส่ง

ท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา และลดความเสียหายของสินคา้ท่ีมีสาเหตุจากการขนส่ง 

การขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Transportation) จึงเป็นทางเลือกอนัดบั

ตน้ๆท่ีถูกเลือกใช ้ดว้ยลกัษณะเฉพาะตวัเม่ือเทียบกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืน 



หลกัการและวธีิการเลอืกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกบัสินค้า 

และเส้นทางการขนส่ง 

 1. ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เช่น ค่าระวางขนส่ง ค่าใชจ่้ายในการยก

หรือขนสินค้าข้ึนและลงจากยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้า

เปล่ียนถ่ายยานพาหนะในระหวา่งการขนส่ง และค่าประกนัภยัขนส่ง เป็นตน้ 

 2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่ง ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน เช่น 

อตัราความเร็วของพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร 

เสน้ทางการขนส่งและการขนถ่ายระหวา่งสินคา้ ฯลฯ 

 3. ความเสียหายหรือสูญหายของสินคา้ ในระหว่างการขนส่ง การ

ขนสินคา้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดย่อมหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการเสียหายของ

สินคา้ระหวา่งการขนส่งไม่ได ้เพราะถือวา่เป็นธรรมชาติของการขนส่ง 



 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน มีว ัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและ

ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกภายใต้

แผนปฏิบติัการดา้นการขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 
2005-2010) ความร่วมมือดา้นการขนส่งของอาเซียนไดมุ่้งเนน้เร่ืองการ

เสริมสร้างความเช่ือมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการ

เคล่ือนยา้ยคนและสินคา้แบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการเปิดเสรี

บริการดา้นขนส่งทางนํ้าและทางอากาศใหดี้ยิง่ข้ึน 



ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ 

  ในดา้นการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ ไดมี้การให้สิทธิรับขนส่ง

การจราจรเสรีภาพท่ี 3, 4, และ 5 อยา่งไม่จาํกดัระหว่างเมืองใดๆ ในอาเซียน 

ซ่ึงสายการบินสามารถทาํการบินไปยงัเมืองท่ีมีท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศ และสามารถใช้สิทธิรับขนส่งการจราจรระหว่างเมืองต่างๆของ

อาเซียน และระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสิทธิ

เสรีภาพคลา้ยคลึงกนัน้ีจะขยายรวมไปถึงการให้บริการระหว่างเมืองอ่ืนๆ 

ของอาเซียน ภายใตค้วามตกลงพหุภาคีอาเซียนวา่ดว้ยการเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ี

ของบริการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement 
on the Full Liberalisation of Passenger Air Services: MAFLPAS) 



สาํหรับการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Skies) อยา่งเตม็รูปแบบในส่วนของ

เท่ียวบินขนส่งเฉพาะสินคา้ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมุ้่งมัน่ท่ีจะเปิดเสรี

อย่าง เต็มท่ีเ ท่ียวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ และให้สิทธิรับขนส่ง

การจราจรเสรีภาพท่ี 3, 4, และ 5 อยา่งไม่จากดัในการบริการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ ณ เมืองใดๆ ท่ีมีท่าอากาศยานระหว่างประเทศภายใน

อาเซียน ขณะน้ีอาเซียนอยู่ระหว่างการพฒันา การบงัคบัใชก้ฎหมาย เพ่ือ

บรรลุการเป็นตลาดการบินร่วมอาเซียนภายในปี 2015 สําหรับการ

เช่ือมโยงดา้นการขนส่งทางอากาศกบัประเทศคู่เจรจา อาเซียนและจีนใกล้

บรรลุผลการเจรจาจดัทาํความตกลงว่าดว้ยการขนส่งทางอากาศกบัจีน 

และอาเซียนมีกาํหนดจะเจรจากบัอินเดียและเกาหลี ต่อไป 



 อาเซียนไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการว่าดว้ยการขนส่งทางทะเล ท่ีมี

การรวมตวัเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถแข่งขนัในภูมิภาคอาเซียน เป็นการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นการบริการและการตลาดขนส่งสินคา้ทาง

เรือภายในอาเซียน ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภค และ 

การเช่ือมโยงทางการตลาด โดยจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาการรวมกลุ่ม

สาขาการขนส่งทางทะเลของอาเซียนเป็นตลาดเดียว (ASEAN Single 
Shipping Market) โดยขณะน้ีอาเซียนอยู่ระหว่างการจดัทาํกรอบ

ยทุธศาสตร์ดงักล่าว 

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางนํา้ 



 อาเซียนไดใ้ห้ความสําคญัต่อการดาํเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทาง

รถไฟสายสิงคโปร์- คุณหมิง (the Singapore-Kunming Rail Lind: SKRL) 
และการพฒันาโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN) โดยเส้นทางผา่น

สิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-กมัพูชา เวียดนาม-จีน (คุณหมิง)เป็นเส้นทางหลกั

ของ SKRL คือผา่นทาง และมีเส้นทางเช่ือมไทย-พม่า และไทย-ลาวจากขอ้มูล

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN) ได้

รายงานว่า โครงข่ายเส้นทางหลวงอาเซียนทั้ งหมด มีระยะทาง 26,207.8 

กิโลเมตร โดยมีสัดส่วนโครงข่ายเส้นทาง ท่ีมีมาตรฐานขั้นท่ี 3 (ถนนลาดยาง 

2 ช่องจราจร ผิวทาํงกวา้ง 6 เมตร) หรือสูงกว่า เป็นระยะทางเกือบ 24,000 

กิโลเมตร 

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก 



ทั้ งน้ี ยงัได้ให้ความสําคัญต่อการปรับปรุงถนนตํ่ากว่าขั้นท่ี 3 สําหรับ

เส้นทางการขนส่ง ผา่นแดน (Transit Transport Routes: TTR) เป็น

ระยะทาง 1,858 กิโลเมตร ในประเทศลาว พม่า และฟิลิปปินส์ภายในปี 

2015 นอกจากน้ี การสนับสนุนด้านเงินลงทุนยงัเป็นส่ิงจาํเป็นในการ

ปรับปรุงโครงข่ายและเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐานอย่างน้อยขั้นท่ี 1 และ

ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ถ น น เ ส้ น ท า ง ห ล ว ง อ า เ ซี ย น ท่ี มี อ ยู่ เ ดิ ม 

ขณะน้ีอาเซียนอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ดา้นการขนส่ง

อาเซียน (ASEAN Strategic Transport Plan) ปี2554-2558 ซ่ึงไดรั้บการ

รับรองเรียบร้อยแลว้ 

 



การบริหารกลุ่มยานพาหนะ 

 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาจัดการการบริหารกลุ่มรถและ

ติดตามรถขนส่ง เรียกว่า FLEET MANADEMENT AND GPS TRACKING 
SYSTEM ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีระบบบริหารงานขนส่ง มีประโยชน์

มากมาย ทั้งดา้นความปลอดภยั และการบริหารงานขนส่ง  



• การวางแผนจดัสรรการทาํงานของรถขนส่ง ทาํใหใ้ชร้ะยะทางและเวลาในการ

กระจายสินคา้ท่ีนอ้ยท่ีสุด 

• การติดตามตาํแหน่งปัจจุบนัของรถและพฤติกรรมการขบัรถ เช่น วิ่งรถเร็วเกิน

ความเร็วท่ีกาํหนด วิ่งรถออกนอกเส้นทางท่ีวางแผนไว ้หรือการติดเซ็นเซอร์

ตรวจสอบระดบันํ้ ามนั ระบบอุณหภูมิภายในตูข้นส่งสินคา้ โดยสามารถแจง้

เตือนมายงัศูนยค์วบคุมช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการขนส่งภายในกาํหนดเวลา 

• การวางแผนและปรับปรุงแผนงานขนส่งและการบาํรุงรักษารถขนส่งจาก

ขอ้มูลรายงานประวติัการเดินรถ 

• การควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าซ่อมบาํรุงรักษา 

• ความพึงพอใจของลูกค้าจากการบริการขนส่งท่ีมีมาตรฐานและสามารถ

ควบคุมคุณภาพได ้



องค์ประกอบของระบบ fleet management 
 การจดัการยานพาหนะคือการจดัการของ บริษทั ในการขนส่ง อย่าง

รวดเร็ว . การจดัการยานพาหนะรวมถึงการคา้ยานยนตเ์ช่นรถยนต ์, เรือ, รถตู ้

และรถบรรทุกเช่นเดียวกบัรถราง . การจดัการยานพาหนะ (รถ) สามารถรวม

ช่วงของการทํางานเช่นการจัดหาเงินทุนยานพาหนะ ,  การบํารุงรักษา

ยานพาหนะtelematics ยานพาหนะ (การติดตามและการวินิจฉัยพฤติกรรม

, การจดัการคนขบัรถ, การจดัการความเร็วการจดัการเช้ือเพลิงและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั Fleet Management เป็นฟังก์ชนัท่ีช่วยให้ บริษทั ท่ี

พ่ึงพาการขนส่งในธุรกิจของพวกเขาท่ีจะลบหรือลดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การลงทุนรถยนต์ปรับตวัดีข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ , การผลิตและลดการ

ขนส่งโดยรวมของพวกเขาและค่าใชจ่้ายพนกังานใหป้ฏิบติัตาม 100%  



ลดระยะเวลาการขนส่ง สะดวกในการบริหารจดัการ และอาํนวยการขนส่ง 

แบบเรียลไทม์ ง่ายต่อการควบคุมการทาํงานของพนักงาน และรักษาวินัย

จราจร ลดอุบติัเหตุ สามารถประเมินตน้ทุนการขนส่งไดอ้ย่างแน่นอน จาก

ระยะทางและการติดตามปริมาณนํ้ ามนั ลดการทุจริตของพนกังาน เช่นการ

ขโมยนํ้ ามนั,การใชร้ถในกิจการส่วนตวั ป้องกนัการโจรกรรมรถยนต์และ

สินคา้ สามารถติดตามความกา้วหนา้ในการจดัส่งสินคา้ สามารถนาํขอ้มูลการ

ขนส่งมาประมวลผลและวางแผนร่วมกบัระบบการกระจายสินคา้ของบริษทั 

 



 1. อุปกรณ์ GPS Box สาํหรับติดตั้งในตวัรถ เพื่อทาํการระบุตาํแหน่ง

และส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ความเร็วรถ, ปริมาณนํ้ ามนั , ตาํแหน่งล่าสุด และ

อ่ืนๆ ผ่านระบบ  GSM/GPRS มายังแม่ข่ายเพื่อทําการจัดเก็บข้อมูลและ

ประมวลผลขอ้มูล 

 

 2. โปรแกรม fleet management คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทาํ

หนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูล real-time ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์บนตวัรถ มาแสดงผลใน

รูปแบบตําแหน่งแผนท่ีแบบเคล่ือนไหวและข้อมูลตําแหน่งแบบหลาย

ช่วงเวลา รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ผูใ้ช้ สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ใน

ระบบสารสนเทศการขนส่งและสารสนเทศทางธุรกิจอ่ืนๆต่อไป 



ระบบถ่ายภาพจากหนา้จอระบบติดตาม  
GPS Tracking ,GPSFleet Management System 

http://takecarecar.com/


วดัปริมาณนํ้ามนั แสดงผลเป็นจาํนวนลิตร  
GPS Tracking ,GPSFleet Management System 

http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/


รายละเอียดหนา้จอระบบติดตามครบถว้น  
GPS Tracking ,GPSFleet Management System 

http://takecarecar.com/


ระบบติดตามรถท่ีมาพร้อมกบั การใชร้ะบบการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั  
GPS Tracking ,GPSFleet Management System 

http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/
http://takecarecar.com/


บรรณานุกรม 

 
http://www.thai-aec.com/47#ixzz2Y3qIHkWC 

 
http://gpstracking-cit.blogspot.com/p/gps-fleet-

management.html?m=1 
 

http://www.thailog.org/wikilog/index.php/logistics/trans
portation/2011-03-01-04-04-16 
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บทที ่3 

การกระจายสินค้าจากคลงัสินค้าไปถงึลูกค้า 

Physical Distribution 



เนือ้หาในบทเรียน 

• บทนําของการกระจายสินค้า 

• ชนิดของช่องทางการกระจายสินค้า 

• กลยุทธ์ของการกระจายสินค้า 

• กลยุทธ์ของช่องทาง 

• กลยุทธ์การควบคุมช่องทางการกระจายสินค้า 

• การตัดสินใจในการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้า 

• การดําเนินงานซัพพลายเซนในการกระจายสินค้า 

• การกระจายสินค้าแบบลนี 



วตัถุประสงค์ 

•  เข้าใจในการกระจายสินค้า 

• ทราบชนิดช่องทางการกระจายสินค้า 

• เข้าใจกลยุทธ์ของการกระจายสินค้า 

• ทราบกลยุทธ์หลายช่องทาง 

• ทราบกลยุทธ์ช่องทางการกระจายสินค้า 

• เช้าใจขั้นตอนการตัดสินใจในการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้า 

• เข้าใจในการดําเนินงานซัพพลายเซนในการกระจายสินค้า 

• เข้าใจการกระจายสินค้าแบบลนี 



1 บทนําของการกระจายสินค้า 

• กรกระจายสินค้า หมายถึง ช่องทางทางการตลาดทีมี่องค์กรเกีย่วข้องกนั

หลายองค์องกรในการผลติสินค้าแก่ผู้ใช้และผู้บริโภค 

• (Philip Kotler) 
• การกระจายสินค้ามีวตัถุประสงค์ดังนี ้

• ลดต้นทุนกระจายสินค้ารวมระดับบริการทีต้่องการทีต่ํ่าทีสุ่ด 

• กาํหนดส่วนของเป้าหมายและช่องทางทีด่ีทีสุ่ดของแต่ละส่วนกลางตลาด 

• วตัถุประสงค์แปรตามลกัษณะสินค้า เช่น การเน่าเสีย ขนาดใหญ่ 



ช่องทางการกระจายสินค้า 

Channels of Distribution 
   

 ช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจะมี 6 รูปแบบ โดย

เร่ิมตน้จากผูผ้ลิต มีทั้งการขายตรงไปยงัลูกคา้ ผา่นผูค้า้ปลีกไปยงัลูกคา้ หรือ

ผ่านผูค้า้ส่งไปยงัผูค้า้ปลีกแลว้จาํหน่ายให้ลูกคา้ บางคร้ังก็ผ่านตวัแทนขาย 

แลว้ขายตรง หรือผา่นผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่งไปยงัลูกคา้ 



ตัวแทนขาย 

ผู้ค้าส่ง/ผู้กระจายสินค้า 

ผู้ผลติ 

ผู้ค้าปลกี ผู้ค้าปลกี 

ผู้บริโภคและผู้ใช้คนสุดท้ายของบริษัท 



ส่วนช่องทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรม 

• ลูกค่าต้องการบริการท่ีระดับการบริการท่ีมากกว่าหรือต้องการทราบ

ขนาดล็อต เวลาท่ีรอคอย ความสามารถส่งทางอากาศ ความหลากหลาย

ของสินคา้และการบริการหลงัการขาย 

 



ผู้กระจายสินค้า 

อุตสาหกรรม 

ตัวแทนผู้ผลติ 

สาขาสํานักงาน 

ขายของผู้ผลติ 

ผู้ผ
ลติ

 

M
an

uf
ac

tu
re

r 

ผู้บ
ริโ

ภค
 

Co
ns

um
er

 



ช่องทางการตลาดจาํเป็นต้องมีคนกลางโดยมีคนกลางประกอบด้วย 

• ผู้จําหน่ายสินค้าหรือปัจจัยการผลติ 

• ผู้ขนส่งและคลงัสินค้า 

• ผู้ผลติ 

• ตัวแทนจําหน่าย 

• ลูกค้า 

• ธนาคาร 

• และตัวแทนโฆษณาเพือ่บริการในเร่ืองต่างๆ 



การบริการทางการตลาด 

• การไหลของสินค้า 

• การไหลของกรรมสิทธ์ิ 

• การไหลของการจ่ายเงิน 

• การไหลของข้อมูล 

• การไหลของการส่งเสริมการขาย 





      • โดยช่องทางการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค และช่องทาง

การตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมโดยคนกลางประกอบด้วย 

   1. ผู้ผลติ 

   2. ผู้ค้าส่ง 

   3. ผู้ค้าปลกี 

   4. พ่อค้าขายส่ง 

   5. ผู้บริโภค 

   6. ตัวแทนโรงงาน 

   7. สาขาในการขายของโรงงาน 

   8. ผู้กระจายสินค้าอุตสาหกรรม 



2. ชนิดของช่องทางกระจายสินค้า 

 เม่ือตอ้งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินคา้และบริการ ตน้ทุนในการ

ดาํเนินธุรกรรมกเ็พิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั ฉะนั้นการตดัสินใจเก่ียวกบัช่องทาง

กระจายสินคา้ถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญั ท่ีฝ่ายบริหารประสบในปัจจุบนัซ่ึงจะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสินใจทางการตลาด 

     • ช่องทางทางการตลาดทางตรง เช่น พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 การตลาดทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

     • ช่องทางการตลาดทางออ้ม เช่น ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง   

 ผูก้ระจายสินคา้ 

     • ช่องทางการขายตรง เช่น การขายโดยทีมขายของบริษทั    

        

 



    • การกระจายสินคา้ตอ้งใชค้นกลางตามท่ีกล่าวมาแลว้ ในการใชช่้องทางการ

กระจายสินคา้ เพ่ือทาํใหมี้สินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ ซ่ึงการพิจารณาจาก 

ผูท่ี้สามารถติดต่อไดดี้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ขนาดของการดาํเนินธุรกิจ 

สอดคลอ้งระหวา่งการจดัหาและอุปสงคโ์ดยคนกลาง ประกอบดว้ย 

 

   1. ผูค้า้ส่ง ซ้ือสินคา้จากโรงงาน และขายไปยงัผูค้า้ปลีกและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

   2. ผูค้า้ปลีก ซ้ือสินคา้จากโรงงานและผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภค 

    3. ผูก้ระจายสินคา้และตวัแทน เพิ่มมูลค่าจากการเกบ็สตอ๊กหรือการขาย ใหเ้ครดิต และ

บริการหลงัการขาย 

   4. ผูถื้อสิทธ์ิแฟรนไซน์ เป็นผูถื้อสัญญาเพ่ือขาย หรือทาํตลาดสินคา้และบริการจากผูใ้ห้

สิทธ์ิ 

   5. ตวัแทน เป็นผูน้าํซ้ือพบผูข้าย แต่ไมมีเร่ืองกฎหมายของสินคา้มาเก่ียวขอ้ง 
 





ปัจจุบันการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของช่องทางการขาย โดย

ช่องทางน้ันต้องปรับให้สอดคล้องกบัการซ้ือของลูกค้าโดยมีการดาํเนินการ 

ต่อไปนี ้

   1. ระบุช่องทางท่ีลูกคา้ตอ้งการและเป็นไปตามพฤติกรรมการจดัซ้ือ 

   2. สร้างตารางทางเลือกช่องทาง ใหส้อดคลอ้งกบัจุดสาํคญัในการซ้ือสินคา้ 

   3. จดัหาทางเลือกช่องทางท่ียดืหยุน่ 

   4. ติดตามและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ในพฤติกรรมผูซ้ื้อโดยผูซ้ื้อจะ

มีการพิจารณา 

 



                       3.กลยุทธ์การกระจายสินค้า 
กลยทุธ์การกระจายสินคา้ ท่ีนิยมใชมี้ 3 รูปแบบดงัน้ี 

3.1 การกระจายสินค้าแบบราคาเดียว 

หรือการกระจายสินคา้แบบผกูขาดโดยจาํกดัการกระจายสินคา้แก่คนกลางรายเดียวใน

ประเทศ 

  ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

• ควบคมุระดบับริการและผลลพัธ์ได้ มากท่ีสดุ • เป็นการยืนยนัว่าตวัแทนขายมีเพียง 1 รายในตลาด 

• ทําให้ภาพลกัษณ์สนิค้าและทําให้ราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ • เหมาะสําหรับสนิค้าราคาสงู สว่นต่างสงูและสนิค้าท่ี

มีปริมาณน้อย 

• สงเสริมความจงรักภกัดีของตวัแทนจําหน่ายการ

พยากรณ์ดีขึน้ควบคมุสนิค้าคงคลงัและการค้าท่ีดี

ขึน้ 

• จํากดัผู้ขายใหมจ่ากการดแูลตราท่ีแข่งขนัได้ 



 

3.2  การกระจายสินค้าแบบเข้มข้น 
เป็นรูปแบบการกระจายสินคา้จากหลายร้านคา้เท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือหาพื้นท่ีท่ีสะดวก

ท่ีสุด 

 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

• เพ่ิมยอดขาย ลกูค้ายอมรับกว้างขว้างและกระตุ้น

ให้มีการซือ้มากขึน้ 

• ลกัษณะราคาต่ํา และสนิค้ามีกําไรน้อย 

• ต้องการการหมนุเวียนท่ีรวดเร็ว 

• ยากในการควบคมุร้านค้าปลีกจํานวนมาก 



 

3.3 การกระจายสินค้าทีเ่ลอืกได้  

มีจุดนดัพบหลายจุดแต่ไม่ส่งไปยงัร้านคา้ปลีกทุกร้าน 

  
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

• ครอบคลมุ ตลาดท่ีมีการกระจายสนิค้ารายเดียวได้

ดีกว่า 

• อาจจะไมค่รอบคลมุตลาดเพียงพอ 

 

• ควบคมุได้มากกว่าและต้นทนุน้อยกว่า 

• กระจายสนิค้าแบบเข้มข้น 

• ยากในการเลือกตวัแทนหรือผู้ ค้าปลีกท่ีสามารถจบัคู่

ตามความต้องการและเป้าหมาย 

• ทมุเทกบัร้านท่ีมีผลติผลท่ีดีซึง่มีจํานวนสาขาน้อย 

• บริษัทท่ีได้คดัเลือกสามารถสนิค้าทกุตวัในรายการ

ผลติและจดัเตรียมบริการท่ีต้องการได้ 



4. กลยุทธ์หลายช่องทาง 

 • ในกรณีท่ีใชช่้องทางแตกต่างกนัตั้งแต่ 2 ช่องทางข้ึนไปในการกระจายสินคา้และ

บริการเพ่ือยอมให้เขา้ไปแต่ละส่วนของตลาดไดอ้ย่างทัว่ถึงเพิ่มการตลาด ตน้ทุน

ในช่องทางการกระจายสินคา้ตํ่าและสามารถปรับการขายไดห้ลายรูปแบบ แต่มี

หลายช่องทางยอ่มมีขอ้โตแ้ยง้ ขอ้ขดัแยง้ และปัญหาในการควบคุมมีหลายรูปแบบ

ดงัน้ี 

4.1 ช่องทางท่ีทาํให้ครบถว้น โดยแต่ละของทางจะถือครอบสินคา้ หรือส่วนตลาดท่ี

แตกต่างกนั หรือไม่แข่งขนักนั เช่น โตโยตา้กบัแลก็ซสั และการกระจายนิตยสาร 

4.2 ช่องทางเชิงแข่งขนั ขายสินคา้เหมือนกัน จากช่องทางทีแตกต่างกันและมีการ

แข่งขนักนั เช่น ร้านขายยา สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์  



5. กลยุทธ์การควบคุมช่องทางกระจายสินค้า 

• กลยทุธ์ช่องทางกระจายสินคา้ในทางการตลาดประกอบดว้ยกลยทุธ์ต่อไปน้ี 

5.1 ระบบการตลาดแนวด่ิง เป็นท่ีทราบกนัว่าช่องทางกระจายสินคา้แบบรวมศูนยก์ลาง

เป็นรูปแบบท่ีนาํมาใชเ้พื่อแทนระบบท่ีนิยมใชใ้นช่องทางการตลาดปัจจุบนั โดยแยกเป็น 

3 ระดบั คือ ระดบัองคก์ร ระดบัรับทาํธุรกรรมแมนหรือใหบ้ริการกลุ่ม และ ระดบัสัญญา

โดยแบบสัญญา จะรวมถึงการกระจายสินคา้ท่ีนิยมปฏิบติักนั และองคก์รแฟรนไชส์ 

  



กระบวนการตลาดแนวดิ่ง 

Corporate 
VMS 

Vertical Marketing 
System ( VMS ) 

Contractual 
VMS 

Administered 
VMS 

เช่นผูส้มคัรใจสนบัสนุน

ผูค้า้ส่ง 

การร่วมกนัของผูค้า้ปลีก องคก์ร แฟรนไชส์ 

ระบบแฟรนไชส์ ผูค้า้ปลีก

ท่ีสนบัสนุนจากผูผ้ลิต 

ระบบแฟรนไชส์ผูค้า้ส่งท่ี

สนบัสนุนจากผูผ้ลิต 

ระบบแฟรนไชส์ผูค้า้ส่งท่ี

สนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ 



5.2 ระบบการตลาดแนวนอน 

มีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไป ใชท้รัพยากรร่วมกนัเพ่ือสร้าง

โอกาสทางการตลาด บางคร้ังเรียกวา่การตลาดท่ีเอ้ือประ 

โยชน์ซ่ึงกนั 

เช่น ธนาคารในร้านซุปเปอร์มาเกต็ 

5.3 ช่องทางการตลาดแบบไฮบริด 

เกิดจากบริษทัหน่ึงตั้งช่องทางการตลาดตั้งแต่ 2 ช่องทางข้ึนไปเพื่อใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มลกูคา้หน่ึงกลุ่ม หรือ 2 กลุ่ม 

เช่น ผูค้า้ปลีก ผูค้่าผา่นแคตตาลอ็กและขายผา่นทีมงาน 

5.4 ช่องทางการตลาดทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

การกระจายสินคา้ผา่นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ซ่ึงมีหลายระดบัดงัน้ี 

• พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

• พาณิชยท์างมือถือ 



6. การตัดสินใจในการออกแบบช่องทางกระจายสินค้า 

     การตดัสินใจในการออกแบบช่องทางกระจายสินคา้ ตอ้งพิจารณาพฤติกรรมและ

ความขดัแยง้ในช่องทาง การตดัสินใจออกแบบช่องทางกระจายสินคา้ การตดัสินใจแบบ

ช่องทางกระจายสินค้า และการกระจายสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.1 พฤติกรรมและความขดัแย้งในช่องทาง ช่องทางจะมีประสิทธิผลกต่็อเม่ือ 

• สมาชิกแต่ละคนท่ีไดรั้บมอบงาน สามารถปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด 

• สมาชิกทุกคนสร้างความร่วมมือเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายช่องทางรวมและสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายทางการตลาด 



• เม่ือไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีกล่าวมาแลว้จะเกิดขอ้ขดัแยง้ โดยการ
ขดัแยง้แนวนอนจะเกิดระหวา่งบริษทั ท่ีระดบัเดียวกนัของช่องทางกระจาย
สินคา้ ส่วนความขดัแยง้แนวตั้งจะเกิดระหวา่งบริษทัท่ีระหวา่งระดบัท่ี
แตกต่างกนัของช่องกระจายสินคา้เดียวกนั 

• ถา้จะทาํใหช่้องทางกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งราบร่ืนตอ้งมีการจดัการขอ้ขดัแยง้
ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

6.2 การตัดสินใจออกแบบช่องทางการกระจายสินค้า 

การตดัสินใจตอ้งมีการวเิคราะห์ความตอ้งการบริการของผูบ้ริโภค กาํหนด
วตัถุประสงคข์องช่องทางและขอ้จาํกดั ระบุทางเลือกหลกั และประเมิน
ทางเลือกหลกัโดยทางเลือกหลกัตอ้งพิจารณาชนิดของคนกลางจาํนวนของคน
กลางในตลาด(การกระจายแบบเขม้ขน้ แบบรายเดียว และแบบเลือกได)้ และ
ความรับผดิชอบของสมาชิกในช่องทางกระจายสินคา้ตามท่ีแสดงตามรูป
ต่อไปน้ี 



การวเิคราะห์ความต้องการบริการของผู้บริโภค 

กาํหนดวตัถุประสงค์และข้อจํากดัของช่องทาง 

 

การระบุทางเลอืกหลกั 

 

การกระจายสินค้า 

แบบจูงใจ 

การกระจายสินค้า 

แบบเลอืกได้ 

การกระจายสินค้า 

แบบผูกขาด 

การประเมนิทางเลอืกหลกั 

ขั้นตอนการตัดสินใจออกแบบช่องทางกระจายสินค้า 



จุดคุ้มทุน 

 

ตวัแทนขายโรงงาน 

ทีมงานขายบริษทั ตน้ทุนการ

ขาย 

（บาท） 

ระดบัการขาย 

（บาท） 



6.3 การตัดสินใจจัดการช่องทางกระจายสินค้า 

โดยการเลือกสมาชิกในช่องทาง การสร้างแรงจูงใจในกลุ่มสมาชิก และการ

ประเมินสมาชิกในช่องทางกระจายสินคา้ ดงัรูปต่อไปน้ี 

การคดัเลือก 

การอบรม 

แรงจูงใจ 

การประเมิน 

กา
รส

ะท
อ้น

กล
บั

 



6.4 การกระจายสินค้าและการจัดการโลจิสติกส์  

• โดยโลจิสติกส์เพ่ือการตลาดเก่ียวกับการขนส่งท่ีตอ้งไปยงัลูกค้าถูกต้องใน

สถานท่ีและเวลาท่ีถูกต้อง เพ่ือทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและ

บริการและเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการตลาด เน่ืองจากตน้ทุนโลจิสติกส์เป็นอง

ประกอบท่ีสูง และสินคา้มีความหลากหลายมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงการ

จดัการโลจิสติกส์โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสร้างโอกาสในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระจายสินคา้มากข้ึน 



• เป้าหมายของระบบโลจิสติกส์ คือรักษาระดบัการบริหารลูกคา้โดยมีตน้ทุนตํ่า 

กาํไรสูง แต่ไม่ใช่ยอดขาย นัน่หมายถึงมีตน้ทุนกระจายสินคา้มากกวา่ ระดบับริการ

ท่ีสูงกวา่ 



การประมวลคาํส่ัง 
 
Order processing  
รับประมวลผล และจดัสง่ 

ต้นทุน 
 

Casts 
ลดต้นทนุการขนสง่ทาง 

โลจิสตกิส์ 

การคลังสินค้า 
 

Warehousing 
 จดัเก็บกระจายสินค้า 

การขนส่ง 
 

Transportation 
รถไฟ  รถยนต์  เรือ อากาศ  

ทางทอ่ 

สินค้าคงคลัง 

 
Inventory 

เวลาและปริมาณท่ีสัง่ซือ้ 

การจดัสง่ทนัเวลา 

Logistics 
  functions 



  7. การดาํเนินงานซัพพลายเซนในการกระจายสินค้า 

• ในกระบวนการดาํเนินงานในบริษทัสามารถนาํการจดัการซพัพลายเซน

มาใช้โดยมีวตัถุประสงค์หลักคือต้องการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

รวดเร็วและแม่นยาํ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาด 

• การดาํเนินงานซัพพลายเซนในการกระจายสินคา้ เป็นกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การจาํหน่าย การจดัเก็บสินคา้ 

การขนส่งหรือการส่งมอบสินคา้และบริการให้ลูกคา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกับ

กระบวนการทุกขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

ขององคก์ร 



• การจัดเกบ็สินค้าและบริการให้ลูกค้า 

ตอ้งอาศยัความเขา้ใจและคาํนึงถึงพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้ง 

• ธุรกจิค้าปลกี  

ทาํเลท่ีตั้งจะมีความสาํคญัเป็นพิเศษ เพราะตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีท่ีลูกคา้เขา้มา

ติดต่อสะดวก 

• กจิกรรมการจัดจําหน่าย 

ตอ้งใชเ้งินทุนมากและบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ตอ้งมีคนกลางเป็นผูใ้กลชิ้ดลูกคา้ เขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือและการตดัสินใจ

ของลูกคา้ 

 



8. การกระจายสินค้าแบบลนี 

การกระจายสินคา้แบบลีน เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแข่งขนัท่ีสําคญัโดยมีเป้าหมาย

เพ่ือ ลดระยะเวลาการผลิต ลดตน้ทุน การปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงใชแ้นวคิดในเร่ืองของ

คุณค่าของงานท่ีกระทาํ โดยผลท่ีคาดหวงัก็คือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย

คุณภาพสูงสุด ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดและลดตน้ทุนได ้



• การกระจายสินคา้สามารถลดเวลานาํการลดขนาดของลอ็ต การกระจายสินคา้และ

การเพิ่มความน่าเช่ือถือและความยดืหยุน่โดยส่วนมากจะใชก้ารพยากรณ์และการ

วางแผนท่ีเหมาะสมมาจดัตารางการซ้ือขาย การผลิตและการจดัส่งรวมถึงปริมาณ

สินคา้คงคลงัภายในแผนเพ่ือท่ีจะลดตน้ทุนในกระบวนการกระจายสินคา้ 



ภาคแผนวก 



การกระจายสินค้าแบบลนี 

• แนวคิดแบบลีนคือการทาํให้ส่ิงท่ีมีความสําคญัในโซ่กระจายสินคา้นั้นมีความ

เรียบร้อยข้ึน จนเครือข่ายทั้งหมดสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน 

• ในดา้นหน่ึงการกรับกรุงปฏิบติัการดา้นการกระจายสินคา้ถูกฉุดร้ังไวโ้ดยความไม่

แม่นยาํของการพยากรณ์อุปสงคข์องลูกคา้ และในอีกดา้นหน่ึงโดยแรงกดดนัอยา่ง

ไม่ลดละจากลูกคา้เพ่ือให้ลดตน้ทุน ความทา้ทายเหล่าน้ีก่อให้เกิดการถกเถียงใน

การกระบวนวางแผน เน่ืองจากผลการพยากรณ์ไม่มีทางแม่นยาํได้ เม่ือมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลานคร้ัง แผนของการขนส่งกจ็าํตอ้งปรับดว้ย ส่งผลใหเ้กิด

ความล่าช้าหรือส่งผลเสียต่อการประหยดัตน้ทุนท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการอย่างยิ่ง ใน

ขณะเดียวกัน ลูกค้าก็ยิ่งกดดันเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ

กระบวนการในการกระจายสินคา้ เพ่ือลดตน้ทุนช่วยอุปทาน 



• ระบบลีนนัน่ช่วยเปล่ียนการปฏิบติัการ จากท่ีพ่ึงพาการพยากรณ์ไปสู่การผลิตตาม

อุปสงค์จริง การพยากรณ์ยงัคงเป็นองค์ประกอบสําคญัของกระบวนการวางแผน

แบบลีน แต่นาํมาใชส้ําหรับการวางแผนระยะยาวและภาพรวม แทนท่ีจะใชก้าร

วางแผนความตอ้งการกระจายสินคา้ (Distribution Requirements 
Planning: DRP) เพ่ือวางแผนคาํสั่งเติมแต่ละคาํสั่งระบบลีนจะส่งคาํสั่งตาม

อุปสงคจ์ริงจากการจดัส่งใหลู้กคา้ การทาํงานตามอุปสงคน์ัน่เรียกวา่ ระบบดึง และ

อา้งอิงถึง “การดึง” และ “เช่ืองโยง” สินคา้คงคลงัผา่นโซ่อุปทาน การเช่ือมโยง

หลกัปฏิบติัแบบลีนถูกแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงวา่งลีนนั้นใหย้ทุธศาสตร์เร่ืองกนั

ชน รอบเวลาการเติมทดแทน และแนวทางแบบดึงเพื่อท่ีจะปิดช่องวา่งระหวา่งขีด

ความสามารถของการดาํเนินงาน 





 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากลนีในสภาพแวดล้อมของการกระจายสินค้า 

• คือ ต้นทุนรวมท่ีลดลง เงินทุดาํเนินการลดลง และการบริการลูกคา้ท่ีดีข้ึน ส่ิง

เหล่าน้ีอาจจะดูเหมือนวา่เป็นผลประโยชน์แบบเดียวกบัท่ี DRP และวิธีการอ่ืนๆ 

เสนอให ้แต่สาํหรับลีน แนวคิดคือการทาํใหส่ิ้งท่ีมีความสาํคญัในโซ่กระจายสินคา้

นั้ นมีความเรียบง่ายข้ึน จนเครือข่ายทั้ งหมดสามารถดําเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงรวมถึง DRP ดว้ย ดว้ยการใชลี้น ตวัแปรสําคญัในการ

วางแผน DRP เช่น ปริมาณคาํสั่งซ้ือ และเวลานํา จะเสถียรและเป็นไปอย่าง

เหมาะสมท่ีสุด (Optimized) ซ่ึงเป็นการช่วยปรับปรุงการวางแผนความ

ตอ้งการในอนาคตดว้ยเช่นกนั 



END 



การจดัการเกี่ยวกบัเอกสารการขนสง่ 
 



จดัทาํโดย 

อาจารยร์ตันา ชาตรูประมยั 

 



การจดัการเกี่ยวกบัเอกสารการขนสง่ 
 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
1.อธบิายเกี่ยวกบัเอกสารที่ใชเ้กี่ยวกบัการขนสง่สนิคา้ 
2.อธบิายถงึการบนัทกึเอกสารรบั-สง่สนิคา้ 
3.ตระหนกัถงึความสาํคญัของเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการขนสง่สนิคา้ในงานโลจสิตกิส ์



                  หลกัการโดยทัว่ไป การบรกิารขนสง่ และกระจายสนิคา้ 
 
 
 
 โดยท ัว่ไปแลว้หนา้ทีข่องการขนส่ง เป็นการสนบัสนุนการใหบ้รกิารขนส่งที่

มปีระสทิธภิาพไปยงัลูกคา้หลายพนัราย และจดุลงสนิคา้กระจายท ัว่ท ัง้ประเทศ โดย

มเีป้าหมายคอื การขนส่งสนิคา้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั การดาํเนินงานของการ

ขนส่งในปจัจบุนัยงัรวมถงึการกระจายสนิคา้สู่รา้นคา้ปลกีผูบ้รโิภค และสนิคา้

สุขภาพ รวมท ัง้สนบัสนุนผูผ้ลติสนิคา้สาํเรจ็รูป นอกจากน้ียงัรวมไปถงึการจดัการ 

เรื่องการรบัสนิคา้คนื จากลูกคา้ภายในวนัที ่และเวลาทีก่าํหนดท ัว่ท ัง้ประเทศ  
 



                             สนิคา้ที่ตอ้งใชบ้รกิารขนสง่ 
 
 
 ปจัจบุนัมบีรษิทัประกอบธุรกจิการขนส่งมากมายเกดิขึ้น มกีารใหบ้รกิารส่ง

สนิคา้ทีห่ลากหลาย เช่น สนิคา้อปุโภคบรโิภค อาหาร เครื่องเขยีน เละเครื่องใช ้

สาํนกังาน สนิคา้ทางดา้นกราฟฟิก สนิคา้ทางดา้นอตุสหกรรม เคมภีณัฑ ์เครื่องทาํ

ความเยน็ สารปรุงแต่งอาหาร อตุสหกรรม รวมท ัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเวชภณัฑ ์

อืน่ๆ ฯลฯ 
 



                ตวัอย่าง สถานประกอบการธุรกจิบรกิารขนสง่ 
 
 
 
 เครอืขา่ยบรกิารขนส่งสนิคา้ 
 บเีจซ ีโลจสิตกิส ์บรหิารการขนส่งสนิคา้ร่วมกบับรษิทัขนส่งมอือาชพี เพือ่

ขนส่งสนิคา้ไปถงึลูกคา้ปลายทางท ัว่ประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต ้

กาํหนดเวลาทีต่กลงไวก้บัลูกคา้ การขนส่งสนิคา้ใหถ้งึจดุหมายท ัว่ประเทศภายใน

เวลาทีก่าํหนดน้ีเป็นสิง่ทีท่า้ทาย แต่สามารถบรรลผุลสาํเรจ็ไดด้ว้ยการบรหิารจดุ

กระจายสนิคา้ 
 



 

 

 

 

สนิคา้ (Hub) ในจงัหวดัที่เป็นศูนยก์ลาง 6 จงัหวดั 
กระจายตามภาคต่างๆ ดงัแสดงไดต้ามแผนที ่

  
  
  
  
  
 



                              เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนสง่ 
 
                โดยเรยีงลาํดบัข ัน้ตอน ดงัน้ี 
1.ฝ่ายขายจะเป็นผูต้ดิต่อกบัลูกคา้โดยส่งใบเสนอราคาของสนิคา้ทีลู่กคา้ตอ้งการ 
2.เมือ่ลูกคา้สนใจสนิคา้ก็ออกใบ PO ส ัง่ซื้อสนิคา้ทีต่อ้งการส่งกลบัมายงัฝ่ายขาย ฝ่ายขายก็จะ

นาํใบ PO ไปใหห้น่วยงานสโตรจ์ดัเตรยีมสนิคา้ทีลู่กคา้ตอ้งการ 
3.เมือ่หน่วยงานสโตรจ์ดัเตรยีมสนิคา้เสร็จ แผนกวางแผนจะออกใบแจง้การส่งมอบสนิคา้ ไป

ยงักฝ่ายจดัส่งพรอ้มกบัใบกาํกบัภาษแีละใบส่งของ 
4.เมือ่ฝ่ายจดัส่งไดร้บัเอกสารใบแจง้การส่งมอบสนิคา้ ใบกาํกบัภาษแีละใบส่งของ ฝ่ายจดัส่งจะ

ออกเอกสารใบรบัของช ัว่คราวโดยจะระบรุายละเอยีดรายการสนิคา้ต่างๆ และแผนทีข่องสถานที่

จดัส่งพรอ้มกบัใบนาํของออกนอกบริษทัผ่านจดุตรวจ รปภ. และนาํไปใหพ้นกังานขบัรถส่ง

สนิคา้ เมือ่สนิคา้ถงึมอืลูกคา้ก็ใหลู้กคา้ตรวจสอบความถกูตอ้งของสนิคา้ เช่น รุ่น, จาํนวน และ 

ขนาด เป็นตน้ เมือ่ทกุอย่างถกูตอ้งก็ใหลู้กคา้เซน็รบัสนิคา้ 
 



                    กระบวนการในการขนสง่สนิคา้ในงานโลจสิตกิส ์
 

 

 

ม ี7 ข ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1.การรวมใบส ัง่ซื้อสนิคา้ 
 2.การรวมสนิคา้ในการขนส่ง 
 3.การจดัการดา้นขนส่ง และเสน้ทางเดนิรถ 
 4.การกาํหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Model) และการดาํเนินการ 
 5.การจดัเสน้ทางการเดนิรถตามขบวนการ 
 6.ความชดัเจนในการตดิตามตรวจสอบสถานะสนิคา้และขอ้มลู (Visibility) 
 7.การจดัการในกรณีลูกคา้มรีถขนส่งตูส้นิคา้เอง และการจดัการทรพัยส์นิของลูกคา้ 
 



 1.การรวมใบส ัง่ซ้ือสนิคา้ 



                      กระบวนการขนสง่สนิคา้ในงานโลจสิตกิส ์
 
 
          การรวมใบส ัง่ซ้ือสนิคา้ 
เน่ืองจากระบบการจดัการใบส ัง่ซื้อสนิคา้ คลงัสนิคา้ การขนส่งถกูรวมเขา้ดว้ยกนั ทาํ

ใหบ้รษิทัฯ สามารถรวมหรอืแยกใบส ัง่สนิคา้เพือ่การขนส่งโดยเป็นไปตามความ

ตอ้งการของลูกคา้และทาํใหม้ค่ีาใชจ่้ายในการขนส่งตํา่ การรวมใบส ัง่ซื้อสนิคา้น้ี

เชื่อมต่อกบัทศันคตกิารส ัง่ซื้อของลูกคา้ต่อการขนส่ง ทศันคตกิารดาํเนินการดา้นโล

จสิตกิส ์ทาํใหค้วามสามารถในการมองเหน็ความตอ้งการมคีวามเทีย่งตรง และงา่ย

ขึ้น 
 



                      1.1การรวมใบส ัง่ซ้ือสนิคา้ มีเอกสารที่เกี่ยวคอื 
 
          1.1.1ใบส ัง่การผลติ มีรายละเอยีด 
- หมายเลขเอกสารการส ัง่ผลติ 
- วนัทีส่ ัง่ผลติ 
- ชื่อบรษิทัทีส่ ัง่ผลติ 
- ชื่อโครงการ 
- ชื่อผูต้ดิต่อส ัง่งาน 
- ชื่อผูข้าย ผูร้บัผดิชอบ 
- กาํหนดส่งมอบ 
- รายละเอยีดชิ้นงาน ขนาดส ีจาํนวน ระดบัคุณภาพสนิคา้ 
- ลายเซน็ผูร้บัผดิชอบฝ่ายผลติ ลายเซน็ผูอ้นุมตั ิ
 



               1.1.2 ใบเสนอราคา (Quotation) มีรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
 
- หมายเลขใบเสนอราคา 
- ชื่อส่งถงึ / ชื่อลูกคา้ 
- วนัทีเ่สนอราคา 
- เงือ่นไขตกลงตามสญัญา / กาํหนดการชาํระเงนิ ( Term of Payment) 
- กาํหนดเวลาการส่งมอบ (Term of Delivery) 
- รายละเอยีดของสนิคา้ จาํนวน ราคา 
- ลายเซน็ลูกคา้ผูต้กลงราคา 
  
 



          1.1.3 ใบส ัง่ซ้ือ (Purchase Order) มีรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
-เลขทีใ่บส ัง่ซื้อ (PO. NO.) 
-เลขทีใ่บขอซื้อ (PO. NO.) 
-เลขทีใ่บเสนอราคา (Quotation No.) 
-ชื่อบรษิทัผูส้ ัง่ซื้อ 
-วนัทีส่ ัง่ซื้อ 
-เงือ่นไข / กาํหนดการชาํระเงนิ (Term of Payment) 
-กาํหนดเวลาการส่งมอบ (Delivery Date) 
-รายละเอยีดของสนิคา้ จาํนวน ราคา ขนาด คุณภาพสนิคา้ 
-ผูอ้นุมตัสิ ัง่ซื้อ 
  
 



2.การรวมสนิคา้ในการขนสง่ 
 



                          การรวมสนิคา้ในการขนสง่ 
 
 
 บรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณใ์นการขนส่ง จะรวมสนิคา้จากพื้นทีห่ลายๆจดุ 

โดยนาํมารวมกนัทีจ่ดุศูนยก์ลางสาํหรบัการขนส่ง เพือ่ส่งไปยงัปลายทางรวมกนั 
  
 



                การรวมสนิคา้ในการขนสง่ มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งคอื 
 
          2.1.1 ใบแจง้การสง่มอบสนิคา้ มีรายละเอยีดดงัน้ี 
- ชื่อลูกคา้    - ทีอ่ยู่ 
- บคุคลทีต่ดิต่อ    - เบอรโ์ทร เบอรแ์ฟกซ ์
- เลขทีใ่บส ัง่ซื้อ    - วนัทีส่ ัง่ซื้อ 
- วนัทีส่่งมอบสนิคา้          - สถานทีส่่งมอบงาน 
- รายละเอยีดของสนิคา้ 
- ผูบ้นัทกึ / เจา้หนา้ทีแ่ผนกขาย / แผนกวางแผน / ผูอ้นุมตั ิ
- หมายเหต ุรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
  
 



                  
          2.1.2 ใบสง่มอบงาน 
 
       2.1.3 ใบโอนงานระหว่างแผนก มีรายละเอยีดดงัน้ี 
- วนัที ่
- เรยีน 
- เรื่อง 
- อา้งถงึ 
- รายละเอยีดขนสนิคา้ 
- ชื่อผูด้าํเนินงานส่งสนิคา้ 
- ลงชื่อผูต้รวจรบังาน 
  
 



3.การจดัการดา้นขนสง่ และ

เสน้ทางเดินรถ 



                        การจดัการดา้นขนสง่ และเสน้ทางเดินรถ 
 
         บรษิทัฯ มรีะบบการจดัการดา้นความสมัพนัธก์บัผูป้ระกอบการ

ขนส่งต่างๆ ในเครอืขา่ยและการควบคุมอตัราขนส่ง ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั

ตลอดเวลา โดยอตัราขนส่งนัน้สมัพนัธก์บัอตัราการใชป้ระโยชนสู์งสุดของเทีย่วรถ 

กระบวนการทีใ่ช ้สามารถทาํใหก้ารตรวจสอบขนส่ง การชาํระเงนิ การส่งมอบ และ

การตดิตามสถานะสนิคา้ ทาํไดด้ขีึ้น ระบบทีใ่ชใ้นการจดัเสน้ทางที ่ ยุ่งยาก การลง

ของหลายๆจดุ การส่งผ่านท่าพกัสนิคา้เพือ่รวบรวมส่งต่อ เป็นตน้ 
ทางเลอืกต่างๆ เหลา่น้ีจะนาํมาพจิารณาในการกาํหนดเสน้ทางเดนิรถ และในกรณีที่

มกีารลงของหลายจดุ ขอ้มลูซึง่เชื่อมกนัระหวา่งคลงัสนิคา้และขนส่ง ทาํใหส้ามารถ

กาํหนดความตอ้งการของรถขนส่งทีเ่หมาะสมลว่งหนา้ สาํหรบัการบรกิารใหต้รงเวลา

ตามทีต่อ้งการ 
 



      3.1 การจดัการดา้นขนสง่ และเสน้ทางเดินรถ มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งคอื 
 
 
           3.1.1 ตารางส่งของประจาํวนั 
- ชื่อพนกังานขบัรถ   - ชื่อพนกังานตดิรถ 
- เบอรร์ถ     - เลขทะเบยีนรถ 
- ค่านํา้มนั     - ค่าทางด่วน 
- เลขไมลข์าไป     - เลขไมลข์ากลบั 
- ลาํดบัทีร่ายการ     - เลขทีเ่อกสาร 
- รายชื่อบรษิทัทีจ่ดัส่ง- จาํนวนเงนิสนิคา้ 
 

- ชดุใบกาํกบัภาษ ี     - ใบส่งของ 
- ใบส่งขนส่ง      - ชดุวางบลิ 
- อืน่ๆ       - รบัเชค็ / เงนิส  
- จาํนวนงานทีไ่ดร้บั    - รวมเงนิ 
- แผนกจดัส่ง       - วนัทีจ่ดัส่ง 



4.การกาํหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-
Model) และการดาํเนินการ 



      การกาํหนดรูปแบบขนสง่ต่างๆ (Multi-Model) และการดาํเนินการ 
 
  

 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารขนส่งทกุรูปแบบในรูปแบบไมเ่ตม็คนั (LTL), รูปแบบ

เตม็คนั (TL), ทางอากาศ และทางเรอื ทมีงานของบรษิทัฯ จะแนะนาํรูปแบบทีด่ี

ทีสุ่ดสาํหรบัสนิคา้ทีจ่ะจดัส่ง และจดัส่งใหอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 
  
  
  
 



4.1การกาํหนดรูปแบบขนสง่ต่างๆ (Multi-Model) และการดาํเนินการ 

มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งคอื 
 
 
4.1.1ใบเบกิพสัดุ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
สาํหรบัผูเ้บกิ แผนก/ฝ่าย    
- สาํหรบัเจา้หนา้ทีว่สัดุรหสัแผนก/ฝ่าย     
- เวลาจ่ายเครื่องจกัร       
- ลาํดบัจ่ายเวลาเบกิ  
- จาํนวนใบส ัง่ผลติเลขที ่       
- ลอ็ตที ่เลขทีล่งชื่อผูเ้บกิ    



5.การจดัเสน้ทางเดินรถตาม

กระบวนการ 

 



                       การจดัเสน้ทางเดินรถตามกระบวนการ 
  

         บรษิทัฯ ใชร้ถขนส่งของบรษิทัเองและของผูป้ระกอบการขนส่งตาม

รายชื่อทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ซึง่ไดร้บัการประเมนิผลระดบัการใหบ้รกิาร และเกณฑ์

อืน่ๆ ของบรษิทั การรวบรวมการจดัการขนส่งสนิคา้ไวท้ีศู่นยก์ลางก่อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพในการจดัขวบการขนส่ง ลดอตัราความผดิพลาด และค่าขนส่ง 
  
  
 



        5.1 การจดัเสน้ทางเดินรถตามกระบวนการ มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งคอื 
 
 
           5.1.1 ใบขอใชร้ถ    5.1.2 ใบจองรถบรษิทั 
           5.1.3 ตารางการจองรถ   5.1.4 ใบแจง้ใชร้ถยนต ์

                                                  

มีรายละเอยีดดงัน้ี 
-ชื่อผูข้อ     - วนัทีข่อใชร้ถ 
-ประเภทการใชง้านเพือ่   - ตอ้งการใชร้ถวนัที ่เวลา 
-ลงชื่อผูข้อ ผูอ้นุมตั ิ   - สถานทีป่ลายทาง 
-หมายเลขทะเบยีนรถ   - ชื่อพนกังานขบัรถ 
 



         5.1.5 ฟอรม์ตรวจสภาพรถก่อนใชท้กุคร ัง้ มีรายละเอยีดดงัน้ี 
 
- รถเลขทะเบยีน     
- พนกังานขบัรถ 
- เริ่มใชร้ถเมือ่เลข กม.ที ่    
- วนัทีเ่ริ่มใช ้ถงึ วนัทีใ่ช ้
- รายการตรวจสอบนํา้มนั ระดบันํา้มนัเครื่อง 
- ระดบันํา้ในหมอ้นํา้ ระดบันํา้กล ัน่ ข ัว้แบตเตอรร์ี่ สายรดั 
- พดัลม นํา้มนัเบรก พวงมาลยั ไฟทกุดวง แตร ทีป่ดันํา้ฝน 
- ยาง 4 ลอ้ ยางอะไหล ่เครื่องมอืเปลีย่นยาง ความสะอาดท ัว่ไป 
- อืน่ๆ       
- ลงชื่อผูต้รวจสอบ 
 



                 5.1.6 รายงานการใชร้ถประจาํวนั มีรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
- หมายเลขรถ 
- วนัที ่
- รถยนตบ์รรทกุ รถยนตน์ัง่ ผลดัที ่
- การตรวจรถประจาํวนั (ขอ้มลูเกี่ยวกบัรถยนตเ์หมอืนการตรวจสภาพรถ) 
- เลข กม. สถานที ่เวลา ลายชื่อผูข้อใช ้
- การเตมินํา้มนั จาํนวนลติร 
- หมายเหตขุดัขอ้ง อบุตัเิหต ุความเสยีหาย 
 



6.ความชดัเจนในการตดิตาม

ตรวจสอบสถานะสนิคา้และขอ้มูล  



   ความชดัเจนในการตดิตามตรวจสอบสถานะสนิคา้และขอ้มูล (Visibility)  
 
 
 
บรษิทัฯ สามารถใหข้อ้มลูผลการตดิตามสถานะสนิคา้นบัจากตน้ทางของผูท้าํการ

ขนส่งต่างๆ ในเครอืขา่ยโดยจบัคู่กบัเลขทีใ่บส ัง่สนิคา้ ณ.จดุต่างๆ ในขบวนการ 

ระยะทางไกลทีสุ่ดในทศิทางทีก่าํหนดไว ้ซึง่ผูต้รวจสามารถมองเหน็วตัถทุีม่ขีนาด

พอสมควรไดด้ว้ยตาเปลา่ และบอกไดว้า่วตัถนุ ัน้เป็นอะไร  ในรูปแบบทีไ่มยุ่่งยากที่

จะทาํความเขา้ใจ ดว้ยความถกูตอ้งครบถว้นและชดัเจน 
 



            6.1 ความชัดเขนในการตดิตามตรวจสอบสถานะสินค้าและ                     

ข้อมูล (Visibility) มีเอกสารทีเ่กีย่วข้องคอื 
 
6.1.1 ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ มีรายละเอียดดงัน้ี 
- ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่     
- วนัท่ี      
- หมายเลขเอกสาร 
- ถึงลูกคา้       
- ลงช่ือผูจ้ดัส่ง 
- จากหน่วย แผนก บริษทั 
- จากตน้ทาง ถึงปลายทาง 
 



                        6.1.2 ใบวางบิลมีรายละเอยีดดังนี ้
 
 
- ช่ือท่ีอยูบ่ริษทัลูกคา้      
- ผูว้างบิล 
- รหสัลูกคา้        
- ผูรั้บวางบิล 
- เลขท่ี/วนัท่ี 
- รายละเอียด ประเภทรายการ 
- วนัครบกาํหนดส่ง 
- จาํนวนเงินตามใบกาํกบั 
- จาํนวนเงินวางบิล 
 



7.การจัดการในกรณลีูกค้ามรีถขนส่ง หรือตู้สินค้าเอง        

และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า 
 



การจัดการในกรณลีูกค้ามีรถขนส่ง หรือตู้สินค้าเอง และการจัดการ

ทรัพย์สินของลูกค้า 
 
 ในกรณีลูกคา้มีรถขนส่ง หรือรถตูข้นส่งของเอง บริษทัฯ สามารถ

ใหบ้ริการจดัการขนส่งตามความตอ้งการเฉพาะกิจของลูกคา้ดงักล่าว 

รวมทั้งการติดตามสถานะของการส่ง รวมทั้งการส่งสินคา้อนัตรายท่ี

ตอ้งการ การจดัการภายใตก้ฎระเบียบโดยเฉพาะ การส่งเป็น Bulk, ตูเ้ยน็

หรือ การลากตูก้ลบัเป็นตน้ 
  
 



         การจดัการในกรณีลูกคา้มีรถขนสง่ หรอืตูส้นิคา้เอง และการจดัการ

ทรพัยส์นิของลูกคา้ มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งคอื 
  
ใบสง่ของ/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบแจง้หน้ี มีรายละเอยีดดงัน้ี 
-เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษผูีส้่งสนิคา้ 
-ชื่อทีอ่ยู่บรษิทั/เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษลูีกคา้ 
-สถานทีส่่ง 
-ใบส ัง่ซื้อเลขที ่รหสัลูกคา้    
-จาํนวนเงนิสุทธ ิ
-รายละเอยีด หน่วย จาํนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด จาํนวนเงนิ 
-ลงชื่อผูเ้ปิดบลิ ผูข้าย ผูเ้สนอราคา กรรมการผูจ้ดัการ 
 



                 ตวัอย่างการบรรจุสนิคา้ Container Bulk Liner 
  
 
 Container Bulk Liner (ถงุบรรจสุนิคา้ในตูค้อนเทนเนอร,์ ถงุบรรจขุา้ว

ในตูค้อนเทนเนอร ์20 ตนั, ถงุบรรจเุมลด็ขา้ว, ถงุบรรจเุมลด็พลาสตกิ, คอนเทนเนอรไ์ลน์

เนอร,์ Bulk Liner, Dry Bulk Liner, Sea Bulk Liner) ถงุบรรจสุนิคา้ในตู ้

คอนเทนเนอร ์20 ฟตุ เหมาะสาํหรบัการโหลดในตูค้อนเทนเนอรโ์ดยตรง 
 สนิคา้ทีม่กีารใชง้านแบง่ไดต้ามกลุม่อตุสหกรรมดงัน้ี 
ปิโตเคม ี: PE, PP, PC, PET, PTA, ABS, PS, PVC, CARBON 
BLACK 
เกษตร : ขา้ว, แป้ง, นํา้ตาล, มอลล ์
เหมอืงแร่ : เกลอื, ปูน, แคลเซยีมผง, ปุ๋ย 
Bulk ตูเ้ยน็หรอืตูล้ากกลบั 
  
 





โปรแกรมสําเร็จรูปในงานขนส่งโลจิสตกิส์ 



จัดทาํโดย 

อาจารย์ รัตนา  ชาตรูประมัย 



Transportation  
• การขนส่ง คือ อุตสาหกรรมบริการชนิดหน่ึงท่ีสาํคญัมากต่อการดาํรง

ชีวิตประจาํวนัและธุรกิจทุกแขนง  การขนส่งเป็นกิจกรรมสาํคญัใน

กระบวนการโลจิสติกส์ เพราะมูลค่าโลจิสติกส์ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือกิจกรรม

การขนส่ง 

• ความหมายของการขนส่ง : การจดัใหมี้การเคล่ือนยา้ยของบุคคล สตัว ์

ส่ิงของ ต่างๆ ดว้ยยานพาหนะ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการขนส่งจากท่ี

แห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง ตามความประสงคแ์ละเกิดอรรถประโยชน์

ตามตอ้งการ  



โปรแกรมสําเร็จรูปทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่ง 

• เอกสารเพื่อการนาํเขา้ (IMPORT DOCUMENTS) และ

เอกสารเพื่อการส่งออก(EXPORT DOCUMENTS)  

จดัทาํข้ึนเพื่อช่วยใหก้ารขาํเขา้ หรือ ส่งออก สามารถประลุวตัถุประสงค์

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการคา้ต่างประเทศท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายระบุไวใ้น

สญัญาการสัง่ซ้ือสินคา้เขา้ หรือการส่งออกสินคา้  

เอกสารท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการขนส่งภายในประเทศ  เอกสารจะมีนอ้ยกวา่

การขนส่งระหวา่งประเทศประกอบดว้ยเอกสารสาํคญัดงัน้ี  



เอกสารสาํคญัมีดงัน้ี 

• 1.การวางแผนการจดัส่ง(Delivery Plan) 

• 2.ใบสรุปคาํสัง่จดัส่ง (Delivery Order Summery) 

• 3.ใบสัง่จดัส่ง (Delivery OrderหรือShipping Order) 

• 4.ใบติดตามการจดัส่งสินคา้ (Goods Delivery Tracking) 

• 5.ใบกาํกบัสินคา้ในบรรจุภณัฑ ์(Packing Ship) 

• 6.ใบกาํกบัการระวาง (Freight Bill) 

 



ขั้นตอนการบนัทึก การปล่อยคาํสัง่จากลูกคา้  

มี10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

• 1. จะตอ้งเลือกวนัท่ีนดัจะจดัส่งก่อน โดยในระบบจะแสดงคาํสัง่ซ้ือทั้ง

ระบบ 

• 2.ทาํการเลือกเขา้ขั้นตอนการเตรียมสินคา้ หรือรายการหยบิ 

• 3.หลงัจากการหยบิเสร็จทาํการยนืยนัการจดัส่งใหลู้กคา้ โดยในเอกสาร

ตอ้งมีหมายเลยผูจ้ดัส่ง หรือ เลขท่ีใบหยบิสินคา้ จากแหล่งใด จาก

สถานท่ีใด ช่ือลูกคา้ เลขประจาํตวัลูกคา้ 

• 4.ก่อนจดัส่งจะป้อนขอ้มูลลงเอกสารเพื่อการขนส่ง  



• 5.กรณีตอ้งแกไ้ขเอกสาร เพื่อเช่ือมต่อระบบบญัชีออกใบเรียกเกบ็เงิน 

ตอ้งจดัทาํเอกสารการแกไ้ขใหลู้กคา้ (Customer Shipping 
Edit) 

• 6.หลงัจากป้อนขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ สามารถพิมพ ์ คาํสัง่การจดัส่ง ใน

เอกสารจะประกอบดว้ย รหสัลูกคา้ ช่ือลูกคา้ ท่ีอยูลู่กคา้ กาํหนดเวลาท่ี

จดัส่ง วนัท่ีวางแผนใหจ้ดัส่ง รายระเอียดสินคา้ท่ีส่ง ลายเซ็นลูกคา้ ราย

เซ็นผูรั้บขน  ช่ือผูรั้บขน นํ้าหนกัท่ีไดจ้ดัส่งรวม ราคาต่อหน่วย ส่วนลด

ตามปริมาณ นํ้าหนกัระวางสุทธิ ตวัแทนบริษทัรับขน 

• 7.ในบางคร้ัง การแจง้การจดัส่งใหลู้กคา้ล่วงหนา้แบบข่าวสั้น มีลกัษณะ

ตามเอกสาร ดงัน้ี Shipper Order ช่ือลูกคา้ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ท่ีอยู่

ลูกคา้  



• 8.ใบกาํกบับรรจุหีบห่อ ลกัษณะตามรายละเอียดเอกสาร ท่ีระบุ เช่น 

สถานท่ี(From)และขายไปยงั (Sold To) ลูกคา้เลขท่ี 

(Account No.) เลขท่ีฝ่าย (Dept. No.) เลขท่ีใบสัง่ของ

บริษทั (Our Order No.) ไดจ้ดัส่งโดย(Shipped Vial) 
• 9.ใบกาํกบัการระวาง ใบตราส่งในประเทศ มีลกัษณะดงัน้ี  สถานท่ี เลขท่ี 

เท่ียวบิน วนัท่ี ปลายทาง 

• 10.ใบสรุปคาํสัง่จดัส่ง หรือ ใบติดตามการจดัส่ง 
 
 

 



ฟังชัน่ซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการขนส่ง  

และประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

• ระบบการจดัการขนส่ง เป็นซอฟตแ์วร์ช่วยบริหารจดัการโลจิสติกส์ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ ลดตน้ทุนการขนส่งและเวลาในการ

ดาํเนินงานใหต้ํ่าท่ีสุด เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ และเพิ่มผล

กาํไรใหแ้ก่องคก์ร โดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยบริหารไม่วา่จะเป็น 

• 1.การจดัการใบขนส่งสินคา้ 

• 2.การบริหารการบรรทุกสินคา้ข้ึนรถ 

• 3.การจดัการกลุ่มยานพาหนะ 

• 4.การบริหารคนขบัรถ 

 

 

 

 



• 5. การบริหารเสน้ทางการขนส่ง 

• 6. และการควบคุมการขนส่ง 

 

 



ซอฟทแ์วร์ระบบต่าง ๆมีดงัน้ี 

• 1. การจดัการผูรั้บขน เพื่อใหก้ารจดัส่งสินคา้จากผูรั้บขนตรงเวลาในการ

ใหบ้ริการลูกคา้  และสร้างความสามารถในการทาํกาํไร ทาํใหส้ามารถ

จดัพนกังานขบัรถใหส้อดคลอ้งกบัยานพาหนะท่ีเขา้มาในงานขนส่ง เพิ่ม

การวางแผนในการบรรทุกอยา่งมีประสิทธิภาพ และการใชป้ระโยชน์

พนกังานขบัรถไดดี้กวา่ ผูรั้บขนตามสญัญา จะตอ้งรับผดิชอบพนกังาน

ขบัรถ ยานพาหนะ การบริการซ่อมบาํรุง การออกแบบเสน้ทาง การ

จดัส่ง การสนบัสนุนดา้นธุรการ โดยคิดเป็นตน้ทุนคงท่ี 



• 1.1 ส่วนมากใชใ้นการขนส่งแบบซบัซอ้น และความตอ้งการกระจาย

สินคา้ 

• 1.2 การวางแผนการขนส่ง และเวลาในการบรรทุก 

• 1.3 การจดัการยานพาหนะ และอุปกรณ์ยกสินคา้ใหมี้เพียงพอ 

• 1.4 การใชก้าํลงัความสามารถของรถก่ึงพวกดีท่ีสุด 

• 1.5 การสรรหาพนกังานขบัรถ และการกาํหนดชัว่โมงพนกังานขบัรถ 

• 1.6 การจดัซ้ือ และการบาํรุงรักษารถยนต ์

• 1.7 การจดัการความเส่ียง และการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

• 1.8 การตอบสนองลูกคา้ตลอด 24ชม. ผา่นระบบสารสนเทศ 

• 1.9 สนบัสนุนในการขนสินคา้ขากลบั 



• 2. การจดัการกลุ่มยานพาหนะ  การจดัส่งสินคา้จะวางแผนร่วมระหวา่ง

คาํสัง่ซ้ือ กบัการจดัส่งแต่ละเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัพนกังานขบัรถ รถยนต ์

หวัลาก รถก่ึงพว่ง โดยจดัใหมี้การบรรทุกท่ีใหผ้ลออกมาดีท่ีสุด ลด

ตน้ทุน ใชป้ระโยชน์พนกังานขบัรถมากท่ีสุด ใชท้รัพยคุ์ม้ค่ามากท่ีสุด 

เป้าหมายของการนาํซอฟทแ์วร์มาใชเ้พื่อสร้างใหก้ารบรรทุกสินคา้ มี

ประสิทธิภาพภายใตก้ระบวนการท่ีอยู ่ระหวา่งกาํหนดเวลาในการจดัส่ง 

และการจดัการทรัพยากรท่ีเหมาะสม 



• 3. การจดัการขนส่ง เป็นซอฟแวร์ช่วยจดัการโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่งสินคา้ ลดตน้ทุนการขนส่งและเวลาในการดาํเนินงานใหต้ํ่า

ท่ีสุดเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน และนาํมาปรับปรุงวิธีการ

ขนส่งในคร้ังต่อไป เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 



การจดัการขนส่งมีกระบวนการทาํงาน มีประโยชนแ์บ่งตาม

กลุ่มใหญ่ ๆดงัน้ี 

• การจดัซ้ือบริการขนส่ง มีประโยชน์ดงัน้ี 

• - ตดัสินใจเลือกวิธีการขนส่งท่ีส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ีมีประสิทธิผล 

• - กระบวนการจดัการทาํสญัญาการขนส่งโดยอตัโนมติัในทุกวิธีการ

ขนส่ง เช่น ทางรถยนต ์รถไฟ เรือ อากาศ 

• - สร้างความปลอดภยัในการจดัทาํสญัญา ขนส่งออนไลน์ทั้งในพื้นท่ีและ

ระหวา่งประเทศ 

• - ลดเวลาในการจดัซ้ือบริการขนส่งและตน้ทุนดาํเนินการ 

 



โปรแกรมการจัดการระบบขนส่งสินค้า 
 เป็นระบบเก่ียวกบัการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยโปรแกรมจะมีระบบรับจา้งขนส่งเพื่อ

บนัทึกขอ้มูลการรับงานจากลูกคา้ และบนัทึกรายละเอียดการรับจา้ง

ขนส่งระยะทางในการขนส่งเพื่อทาํการประเมินราคาหากบริษทัไม่

สามารถรับขนส่งไดเ้องกมี็จะมีระบบวา่จา้งขนส่งเพื่อจา้งบริษทัอ่ืน

ขนส่งแทน เม่ือตกลงท่ีจะทาํการส่งสินคา้ใหลู้กคา้จะมีระบบการ

เปิดจ๊อบการขนส่งเพื่อมอบหมายรายละเอียดงานใหพ้นกังานขนส่ง 

หลงัจากส่งของใหลู้กคา้เรียบร้อยแลว้ กจ็ะมีระบบปิดจ๊อบการขนส่ง

เพื่อบนัทึกค่าใชจ่้ายต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้ได ้

รวมไปถึงการบนัทึกเก่ียวกบัการเบิกค่านํ้ ามนั การเกบ็ประวติั การเกิด

อุบติัเหตุ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน และนาํมาปรับปรุง

วิธีการขนส่งในคร้ังต่อไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 



















บรรณานุกรม 

คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ. โลจิสติกส์และการจดัการซพัพลายเชน  

          “กลยทุธ์ทาํใหร้วยช่วยประหยดั”,--กรุงเทพฯ : โรงพิมพน์ฎัพร, 2546. 
โปรแกรมทีใ่ช้ในการดูพฤติกรรมของรถบนแผนที่

http://www.dtc.co.th/834-software/pages.html 
ขอ้มูลต่างๆในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
www.thailog.org/wikilog/index.php/logistics 
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	Slide Number 3
	                  หลักการโดยทั่วไป การบริการขนส่ง และกระจายสินค้า����	โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของการขนส่ง เป็นการสนับสนุนการให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าหลายพันราย และจุดลงสินค้ากระจายทั่วทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ การขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การดำเนินงานของการขนส่งในปัจจุบันยังรวมถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกผู้บริโภค และสินค้าสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการ เรื่องการรับสินค้าคืน จากลูกค้าภายในวันที่ และเวลาที่กำหนดทั่วทั้งประเทศ �
	                             สินค้าที่ต้องใช้บริการขนส่ง���	ปัจจุบันมีบริษัทประกอบธุรกิจการขนส่งมากมายเกิดขึ้น มีการให้บริการส่งสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องเขียน เละเครื่องใช้สำนักงาน สินค้าทางด้านกราฟฟิก สินค้าทางด้านอุตสหกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องทำความเย็น สารปรุงแต่งอาหาร อุตสหกรรม รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์ อื่นๆ ฯลฯ�
	                ตัวอย่าง สถานประกอบการธุรกิจบริการขนส่ง���� เครือข่ายบริการขนส่งสินค้า�	บีเจซี โลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทขนส่งมืออาชีพ เพื่อขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กำหนดเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า การขนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายทั่วประเทศภายในเวลาที่กำหนดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการบริหารจุดกระจายสินค้า�
	����สินค้า (Hub) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 6 จังหวัด�กระจายตามภาคต่างๆ ดังแสดงได้ตามแผนที่� � � � � �
	                              เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง��                โดยเรียงลำดับขั้นตอน ดังนี้�1.ฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยส่งใบเสนอราคาของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ�2.เมื่อลูกค้าสนใจสินค้าก็ออกใบ PO สั่งซื้อสินค้าที่ต้องการส่งกลับมายังฝ่ายขาย ฝ่ายขายก็จะนำใบ PO ไปให้หน่วยงานสโตร์จัดเตรียมสินค้าที่ลูกค้าต้องการ�3.เมื่อหน่วยงานสโตร์จัดเตรียมสินค้าเสร็จ แผนกวางแผนจะออกใบแจ้งการส่งมอบสินค้า ไปยังกฝ่ายจัดส่งพร้อมกับใบกำกับภาษีและใบส่งของ�4.เมื่อฝ่ายจัดส่งได้รับเอกสารใบแจ้งการส่งมอบสินค้า ใบกำกับภาษีและใบส่งของ ฝ่ายจัดส่งจะออกเอกสารใบรับของชั่วคราวโดยจะระบุรายละเอียดรายการสินค้าต่างๆ และแผนที่ของสถานที่จัดส่งพร้อมกับใบนำของออกนอกบริษัทผ่านจุดตรวจ รปภ. และนำไปให้พนักงานขับรถส่งสินค้า เมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าก็ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า เช่น รุ่น, จำนวน และ ขนาด เป็นต้น เมื่อทุกอย่างถูกต้องก็ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า�
	                    กระบวนการในการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์����มี 7 ขั้นตอน ดังนี้� 1.การรวมใบสั่งซื้อสินค้า� 2.การรวมสินค้าในการขนส่ง� 3.การจัดการด้านขนส่ง และเส้นทางเดินรถ� 4.การกำหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Model) และการดำเนินการ� 5.การจัดเส้นทางการเดินรถตามขบวนการ� 6.ความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าและข้อมูล (Visibility)� 7.การจัดการในกรณีลูกค้ามีรถขนส่งตู้สินค้าเอง และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า�
	 1.การรวมใบสั่งซื้อสินค้า
	                      กระบวนการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์���          การรวมใบสั่งซื้อสินค้า�เนื่องจากระบบการจัดการใบสั่งซื้อสินค้า คลังสินค้า การขนส่งถูกรวมเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถรวมหรือแยกใบสั่งสินค้าเพื่อการขนส่งโดยเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำ การรวมใบสั่งซื้อสินค้านี้เชื่อมต่อกับทัศนคติการสั่งซื้อของลูกค้าต่อการขนส่ง ทัศนคติการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ ทำให้ความสามารถในการมองเห็นความต้องการมีความเที่ยงตรง และง่ายขึ้น�
	                      1.1การรวมใบสั่งซื้อสินค้า มีเอกสารที่เกี่ยวคือ��          1.1.1ใบสั่งการผลิต มีรายละเอียด�- หมายเลขเอกสารการสั่งผลิต�- วันที่สั่งผลิต�- ชื่อบริษัทที่สั่งผลิต�- ชื่อโครงการ�- ชื่อผู้ติดต่อสั่งงาน�- ชื่อผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ�- กำหนดส่งมอบ�- รายละเอียดชิ้นงาน ขนาดสี จำนวน ระดับคุณภาพสินค้า�- ลายเซ็นผู้รับผิดชอบฝ่ายผลิต ลายเซ็นผู้อนุมัติ�
	               1.1.2 ใบเสนอราคา (Quotation) มีรายละเอียดดังนี้����- หมายเลขใบเสนอราคา�- ชื่อส่งถึง / ชื่อลูกค้า�- วันที่เสนอราคา�- เงื่อนไขตกลงตามสัญญา / กำหนดการชำระเงิน ( Term of Payment)�- กำหนดเวลาการส่งมอบ (Term of Delivery)�- รายละเอียดของสินค้า จำนวน ราคา�- ลายเซ็นลูกค้าผู้ตกลงราคา� �
	          1.1.3 ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) มีรายละเอียดดังนี้���-เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO. NO.)�-เลขที่ใบขอซื้อ (PO. NO.)�-เลขที่ใบเสนอราคา (Quotation No.)�-ชื่อบริษัทผู้สั่งซื้อ�-วันที่สั่งซื้อ�-เงื่อนไข / กำหนดการชำระเงิน (Term of Payment)�-กำหนดเวลาการส่งมอบ (Delivery Date)�-รายละเอียดของสินค้า จำนวน ราคา ขนาด คุณภาพสินค้า�-ผู้อนุมัติสั่งซื้อ� �
	2.การรวมสินค้าในการขนส่ง�
	                          การรวมสินค้าในการขนส่ง���	บริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการขนส่ง จะรวมสินค้าจากพื้นที่หลายๆจุด โดยนำมารวมกันที่จุดศูนย์กลางสำหรับการขนส่ง เพื่อส่งไปยังปลายทางรวมกัน� �
	                การรวมสินค้าในการขนส่ง มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ��          2.1.1 ใบแจ้งการส่งมอบสินค้า มีรายละเอียดดังนี้�- ชื่อลูกค้า				- ที่อยู่�- บุคคลที่ติดต่อ				- เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์�- เลขที่ใบสั่งซื้อ				- วันที่สั่งซื้อ�- วันที่ส่งมอบสินค้า		        - สถานที่ส่งมอบงาน�- รายละเอียดของสินค้า�- ผู้บันทึก / เจ้าหน้าที่แผนกขาย / แผนกวางแผน / ผู้อนุมัติ�- หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม � �
	                 �          2.1.2 ใบส่งมอบงาน��       2.1.3 ใบโอนงานระหว่างแผนก มีรายละเอียดดังนี้�- วันที่�- เรียน�- เรื่อง�- อ้างถึง�- รายละเอียดขนสินค้า�- ชื่อผู้ดำเนินงานส่งสินค้า�- ลงชื่อผู้ตรวจรับงาน� �
	3.การจัดการด้านขนส่ง และเส้นทางเดินรถ
	                        การจัดการด้านขนส่ง และเส้นทางเดินรถ��	        บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการขนส่งต่างๆ ในเครือข่ายและการควบคุมอัตราขนส่ง ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยอัตราขนส่งนั้นสัมพันธ์กับอัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดของเที่ยวรถ กระบวนการที่ใช้ สามารถทำให้การตรวจสอบขนส่ง การชำระเงิน การส่งมอบ และการติดตามสถานะสินค้า ทำได้ดีขึ้น ระบบที่ใช้ในการจัดเส้นทางที่	ยุ่งยาก การลงของหลายๆจุด การส่งผ่านท่าพักสินค้าเพื่อรวบรวมส่งต่อ เป็นต้น�ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้จะนำมาพิจารณาในการกำหนดเส้นทางเดินรถ และในกรณีที่มีการลงของหลายจุด ข้อมูลซึ่งเชื่อมกันระหว่างคลังสินค้าและขนส่ง ทำให้สามารถกำหนดความต้องการของรถขนส่งที่เหมาะสมล่วงหน้า สำหรับการบริการให้ตรงเวลาตามที่ต้องการ�
	      3.1 การจัดการด้านขนส่ง และเส้นทางเดินรถ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ���           3.1.1 ตารางส่งของประจำวัน�- ชื่อพนักงานขับรถ   - ชื่อพนักงานติดรถ�- เบอร์รถ	    - เลขทะเบียนรถ�- ค่าน้ำมัน	    - ค่าทางด่วน�- เลขไมล์ขาไป	    - เลขไมล์ขากลับ�- ลำดับที่รายการ	    - เลขที่เอกสาร�- รายชื่อบริษัทที่จัดส่ง- จำนวนเงินสินค้า�
	4.การกำหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Model) และการดำเนินการ
	      การกำหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Model) และการดำเนินการ��	�	บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทุกรูปแบบในรูปแบบไม่เต็มคัน (LTL), รูปแบบเต็มคัน (TL), ทางอากาศ และทางเรือ ทีมงานของบริษัทฯ จะแนะนำรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าที่จะจัดส่ง และจัดส่งให้อย่างถูกต้องครบถ้วน� � � �
	4.1การกำหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Model) และการดำเนินการ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ���4.1.1ใบเบิกพัสดุ มีรายละเอียด ดังนี้�สำหรับผู้เบิก แผนก/ฝ่าย			�- สำหรับเจ้าหน้าที่วัสดุรหัสแผนก/ฝ่าย				�- เวลาจ่ายเครื่องจักร						�- ลำดับจ่ายเวลาเบิก	�- จำนวนใบสั่งผลิตเลขที่						�- ล็อตที่ เลขที่ลงชื่อผู้เบิก			
	5.การจัดเส้นทางเดินรถตามกระบวนการ�
	                       การจัดเส้นทางเดินรถตามกระบวนการ�	�	        บริษัทฯ ใช้รถขนส่งของบริษัทเองและของผู้ประกอบการขนส่งตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งได้รับการประเมินผลระดับการให้บริการ และเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท การรวบรวมการจัดการขนส่งสินค้าไว้ที่ศูนย์กลางก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดขวบการขนส่ง ลดอัตราความผิดพลาด และค่าขนส่ง� � �
	        5.1 การจัดเส้นทางเดินรถตามกระบวนการ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ���           5.1.1 ใบขอใช้รถ			 5.1.2 ใบจองรถบริษัท�           5.1.3 ตารางการจองรถ		 5.1.4 ใบแจ้งใช้รถยนต์�                                                 �มีรายละเอียดดังนี้�-ชื่อผู้ขอ					- วันที่ขอใช้รถ�-ประเภทการใช้งานเพื่อ			- ต้องการใช้รถวันที่ เวลา�-ลงชื่อผู้ขอ ผู้อนุมัติ			- สถานที่ปลายทาง�-หมายเลขทะเบียนรถ			- ชื่อพนักงานขับรถ�
	         5.1.5 ฟอร์มตรวจสภาพรถก่อนใช้ทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้��- รถเลขทะเบียน				�- พนักงานขับรถ�- เริ่มใช้รถเมื่อเลข กม.ที่			�- วันที่เริ่มใช้ ถึง วันที่ใช้�- รายการตรวจสอบน้ำมัน ระดับน้ำมันเครื่อง�- ระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำกลั่น ขั้วแบตเตอร์รี่ สายรัด�- พัดลม น้ำมันเบรก พวงมาลัย ไฟทุกดวง แตร ที่ปัดน้ำฝน�- ยาง 4 ล้อ ยางอะไหล่ เครื่องมือเปลี่ยนยาง ความสะอาดทั่วไป�- อื่นๆ						�- ลงชื่อผู้ตรวจสอบ�
	                 5.1.6 รายงานการใช้รถประจำวัน มีรายละเอียดดังนี้���- หมายเลขรถ�- วันที่�- รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ผลัดที่�- การตรวจรถประจำวัน (ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เหมือนการตรวจสภาพรถ)�- เลข กม. สถานที่ เวลา ลายชื่อผู้ขอใช้�- การเติมน้ำมัน จำนวนลิตร�- หมายเหตุขัดข้อง อุบัติเหตุ ความเสียหาย�
	6.ความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าและข้อมูล 
	   ความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าและข้อมูล (Visibility) ����บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลผลการติดตามสถานะสินค้านับจากต้นทางของผู้ทำการขนส่งต่างๆ ในเครือข่ายโดยจับคู่กับเลขที่ใบสั่งสินค้า ณ.จุดต่างๆ ในขบวนการ ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร  ในรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากที่จะทำความเข้าใจ ด้วยความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน�
	            6.1 ความชัดเขนในการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าและ                     ข้อมูล (Visibility) มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ��6.1.1 ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ มีรายละเอียดดังนี้�- ชื่อบริษัท ที่อยู่					�- วันที่					�- หมายเลขเอกสาร�- ถึงลูกค้า						�- ลงชื่อผู้จัดส่ง�- จากหน่วย แผนก บริษัท�- จากต้นทาง ถึงปลายทาง�
	                        6.1.2 ใบวางบิลมีรายละเอียดดังนี้���- ชื่อที่อยู่บริษัทลูกค้า					�- ผู้วางบิล�- รหัสลูกค้า							�- ผู้รับวางบิล�- เลขที่/วันที่�- รายละเอียด ประเภทรายการ�- วันครบกำหนดส่ง�- จำนวนเงินตามใบกำกับ�- จำนวนเงินวางบิล�
	7.การจัดการในกรณีลูกค้ามีรถขนส่ง หรือตู้สินค้าเอง        และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า�
	การจัดการในกรณีลูกค้ามีรถขนส่ง หรือตู้สินค้าเอง และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า��	ในกรณีลูกค้ามีรถขนส่ง หรือรถตู้ขนส่งของเอง บริษัทฯ สามารถให้บริการจัดการขนส่งตามความต้องการเฉพาะกิจของลูกค้าดังกล่าว รวมทั้งการติดตามสถานะของการส่ง รวมทั้งการส่งสินค้าอันตรายที่ต้องการ การจัดการภายใต้กฎระเบียบโดยเฉพาะ การส่งเป็น Bulk, ตู้เย็นหรือ การลากตู้กลับเป็นต้น� �
	         การจัดการในกรณีลูกค้ามีรถขนส่ง หรือตู้สินค้าเอง และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ� �ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ มีรายละเอียดดังนี้�-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่งสินค้า�-ชื่อที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีลูกค้า�-สถานที่ส่ง�-ใบสั่งซื้อเลขที่ รหัสลูกค้า			�-จำนวนเงินสุทธิ�-รายละเอียด หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด จำนวนเงิน�-ลงชื่อผู้เปิดบิล ผู้ขาย ผู้เสนอราคา กรรมการผู้จัดการ�
	                 ตัวอย่างการบรรจุสินค้า Container Bulk Liner�	��	Container Bulk Liner (ถุงบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์, ถุงบรรจุข้าวในตู้คอนเทนเนอร์ 20 ตัน, ถุงบรรจุเมล็ดข้าว, ถุงบรรจุเมล็ดพลาสติก, คอนเทนเนอร์ไลน์เนอร์, Bulk Liner, Dry Bulk Liner, Sea Bulk Liner) ถุงบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เหมาะสำหรับการโหลดในตู้คอนเทนเนอร์โดยตรง�	สินค้าที่มีการใช้งานแบ่งได้ตามกลุ่มอุตสหกรรมดังนี้�ปิโตเคมี : PE, PP, PC, PET, PTA, ABS, PS, PVC, CARBON BLACK�เกษตร : ข้าว, แป้ง, น้ำตาล, มอลล์�เหมืองแร่ : เกลือ, ปูน, แคลเซียมผง, ปุ๋ย�Bulk ตู้เย็นหรือตู้ลากกลับ� �
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