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บทคัดย่อ 
การน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางเข้าประเทศไทย มีระเบียบวิธีการก่อนการน าเข้า เช่น การยื่นจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ การยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์

สุขภาพก่อนการน าเข้าเพื่อการด าเนินพิธีการทางศุลกากร งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐทีส่่งผลกับการด าเนินงานของภาคเอกชน กระบวนการในองค์กรเอกชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนการท างาน
ของระบบโซ่อุปทาน และการวางแผนความต้องการ เพื่อคงปริมาณของการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ า ในขณะที่ต้องควบคุมต้นทุนใน
การน าเข้า รวมถึงผลกระทบอื่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ภาคเอกชนขนาดกลางถึงขนาดย่อย ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทท่ีท าการศึกษา และข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบว่าเมื่อบริษัทได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและปรับเปลี่ยนกระบวน
ภายในบางขั้นตอนจะสามารถลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ และยังลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆและการควบคุมงบประมาณที่เกิดขึ้น คิดเป็นสัดส่วนการท างานที่ลดลงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับสูง 7.5-10 
เปอร์เซ็นต์ของการท างาน ต้นทุนการท างานในส่วนของต้นทุนการท า LPI. โดยค านวณจากค่าตอบแทนของพนักงานในบริษัทลดลง 2,500-
3,333 บาท/การน าเข้า อัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการท าการแจ้งข้อมูล LPI.ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นลดลง 4,000-
10,000 บาท/การน าเข้า จึงอาจสรุปได้ว่าหากบริษัทมีการวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์โดยละเอียดจะสามารถลดต้นทุนของสินค้าได้แม้จะมกีาร
เพิ่มกระบวนการท างาน 
 
ค ำส ำคัญ: เครื่องส ำอำง, กำรเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ทฤษฎีกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน, กำรวิเครำะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ 
 
Abstract 
 Importing of cosmetic product for Thailand is under the restricted goods import regulation such the product notification 
process, the License per invoice process that the part of customs clearance process. This research project focus on the study 
of competent authority procedure that affected business, internal process of industry for encounter with changing of working 
process, a. supply chain management and demand planning for safety stock and costs for importation control including other 
relevant. In order to benefit for the SMEs review. Primary data collection from the relevant authority and company interview 
and secondary from review literature for quality analysis. The result from problem analysis and changing some internal process 
could reduce the costs and decrease the human errors. This changing referred to the reducing percentage of executive officer 
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work around 7.5-10 percent of routine work. Cost of the salary that happens from LPI. activity decrease 2,500-3,333 
baht/shipment. Service charge from LPI. Submission which is the one of logistic activity decreased 4,000-10,000 baht/shipment. 
The conclusion of this study is if company analyst the logistic costs in detail, they could be reduce costs although there has 
been an increase process 
 
Keywords: Cosmetics, national single window, Supply chain management, Logistic costs analysis 
 
1. บทน า 
 
     การน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางจากต่างประเทศถือว่าเป็นอีกตลาดทีม่ีความส าคัญ และมีการแข่งขันกันสูง บริษัทผู้น าเข้าจึงให้ความส าคญั
กับกระบวนการน าเข้า เนื่องจากการน าเข้าสินค้าได้รวดเร็วกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ต่ ากว่าย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่ต่ ากว่าและ
โอกาสในการท าการตลาดได้ก่อนและสามารถครองพื้นที่สัดส่วนทางการตลาดสูงกว่า แต่สินค้าในกลุ่มเครื่องส าอางนั้นจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า
สุขภาพท่ีมีขั้นตอนและระเบียบวิธีการน าเข้าที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎข้อบังคับ การเตรียมเอกสาร การประสานงานภายใน 
หรือแม้แต่การยื่นเอกสารในกระบวนการน าเข้าซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เตรียมการใช้ระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW ในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC.) เพื่อรองรับการน าเข้าสินค้าและยังมีแผนท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางในการน าเข้า-ส่งออกของภูมิภาคอีกด้วย ขั้นตอนการน าเข้าที่ปรับเปลี่ยนนี้เองที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
ทั้งขั้นตอนการด าเนินการภายใน (INTERNAL PROCESS) ระยะการจัดการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PRODUCT LIFE CYCLE) การ
วางแผนการน าเข้าสินค้า (DEMAND PLANNING) และอื่นๆ ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับระบบ 
NATIONAL SINGLE WINDOW จากเดิมที่ผู้ประกอบการสามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรได้ทันทีหลังจากท่ีมีเลขที่ใบอนุญาตในการยื่นจด
แจ้งสูตรผลิตภัณฑ์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว ในกระบวนการใหม่ผู้ประกอบการต้องท าการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์
สุขภาพก่อนการน าเข้า (LICENSE PER INVOICE) กับส านักด่านอาหารและยา เพื่อน าเลขที่ยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้ามา
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร โดยระบบการยื่นจดแจ้งผลติภณัฑ์สขุภาพก่อนการน าเข้า ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 และมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อรองรับการเปิด ASEAN SINGLE WINDOW ในอนาคต จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการยื่นแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้าส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจในแง่ของการเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงานภายใน และการ
ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้ในหลายบริษัทต้องจ้างพนักงานเพิ่มหรือมีต้นทุนในการน าเข้าเพิ่มจากการช าระค่าจัดท าการยื่นแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้าให้กับผู้แทนผู้น าเข้า(SHIPPING) และยังมีผลกระทบกับค่าภาระฝากสินค้า ณ ด่านน าเข้า(CARGO 
STORAGE CHARGE) กรณีที่ไม่สามารถท าการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้าได้ทัน นอกจากน้ีความล่าช้าในการน าเข้ายังส่งผลต่อ
แผนการตลาดของบริษัท สิ่งที่จะได้รับจากการงานวิจัยช้ินนี้คือ เข้าใจระเบียบวิธีการการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง (ที่ต้องใช้ใบอนุญาต)  
เข้าใจระเบียบวิธีการที่บังคับใช้ส าหรับธุรกิจน าเข้าเครื่องส าอางในประเทศไทยในปัจจุบันและแนวโน้มหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจกระบวนการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้า (License per invoice) 
และระเบียบวิธีปฏิบัติของด่านอาหารและยาต่อการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางเพื่อให้ผู้ประกอบการท างานด้วยความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ได้
ตัวอย่างการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของบริษัทในการปรับเปลี่ยนกระบวนการตามภาครัฐทั้งในส่วนของต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆและการควบคุมงบประมาณเป็นกรณีศึกษา 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างอิงในเนื้อหา 
 
      (ชาคริยา ธาระรูป, 2552) การวิเคาระห์ต้นทุนและการลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : บริษัทกาวอุตสาหกรรม ศึกษาต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ของบริษัทกรณีศึกษา เป็นการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรมที่เกิดขึ้นขององค์กร เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนโลจิสติกส์ ใช้ระบบ
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ต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ต้นทุน ร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและน ามาค านวณ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม 
     (ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม, 2553) การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการ SMEs, ศึกษาการบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิ
สติกส์ส าหรับผู้ประกอบ การ SMEs ให้มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนได้ การศึกษาความหมาย กิจกรรมหลัก   โลจิสติกส์ ต้นทุน 
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ความส าคัญของต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก าไรของธุรกิจ และการก าหนดราคาขาย เป็นการ
พรรณนาโดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรม การลดต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบส่งผลให้ผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มก าไรได้ 
     (อภินันท์ ศรีศิริ, 2554) ปัญหาการปฎิบัติ งานของหน่วย งานท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า และการส่งออกสินค้าชายแดน ระหว่างไทย-ลาว 
กรณีสินค้าท่ีต้องก ากัด กับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุมศึกษาปัญหา ระบบ และวิธีการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกสินค้าชายแดนระหว่าง
ไทย-ลาวกรณีสินค้าที่ต้องก ากัด  สินค้าที่ไม่ได้ควบคุมและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้าส่งออกสินค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว การวิจัยเอกสารการสัมภาษณแ์บบเจาะลกึ และการประชุมระดมสมองปัญหา ระบบ และ
วิธีการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกสินค้า 
     (ณัฏฐนันธ์ อรุณศรีโสภณ และคณะ ,2556) การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการให้ บริการน าเข้าชุดชิ้นส่วนรถยนต์ของผู้ให้ บริการโลจิ
สติกส์ข้ามชาต ิศึกษาการน าเข้าชุดชิ้นส่วนรถยนต์ทางการขนส่งทางทะเลของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติเพื่อลดปัญหาการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการน าเข้าชุดช้ินส่วนรถยนต์เมื่อมี การใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา เปรียบเทียบระยะเวลาของสถานการณ์ปัจจุบันกับการใช้ระบบDBMS เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมของ
สถานการณ์ปัจจุบันกับการใช้ระบบ DBMS ระยะเวลารวมเฉลี่ยที่ลดลงในกระบวนการน าเข้าซึ่งส่งผลกับการลดต้นทุนโลจิสติกส์  ต้นทุน
กิจกรรมที่ลดลงจากการใช้ระบบ DBMS 
 
3. วิธีการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง ของบริษัทXXX เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อ
รองรับการด าเนินงานตามการเพิ่มขั้นตอนการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้า (LICENSE PER INVOICE) ของหน่วยงานรัฐ โดย
ศึกษาระเบียบวิธีการการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางและระเบียบวิธีการที่จะบังคับใช้ส าหรับธุรกิจน าเข้าเครื่ องส าอางในประเทศไทยใน
ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโช่อุปทานที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 
ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยแต่ละข้อมูลมีข้อแตกต่างกันดังนี้ 
1.1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบวิธีการการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางและระเบียบวิธีการที่จะบังคับใช้ส าหรับธุรกิจ
น าเข้าเครื่องส าอางในประเทศไทยในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของ
บริษัทXXX ที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ด้านกระบวนการสั่งซื้อ (ORDER PROCESSING) และกิจกรรมการสั่งซื้อ (PROCUREMENT) 
1.2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนประกอบ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบัน 
ขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองส าอางมาในราชอาณาจักรหลังการใช้กระบวนการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการน าเข้า (License per 
invoice) ของบริษัท XXX  ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้า REGULATORY AFFAIRS/ผู้ดูแลเรื่องเอกสารการน าเข้าตรวจสอบ ด าเนินการด้านเอกสารการจดแจ้งการน าเข้าเพื่อ ขาย
เครื่องส าอางควบคุมตามกฎหมายภายใต้ พรบ.เครื่องส าอาง  
2. บริษัทตัวแทนผู้ออกของ (SHIPPING) ได้รับเลขท่ีจดแจ้งการน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุมจากบริษัท XXX 
3. เจ้าหน้า REGULATORY AFFAIRS และโลจิสติกส์ด าเนินการส่งเรื่องให้ตัวแทนผู้ออกของเพื่อเตรียมการท า  LPI. Template เมื่อได้รับ
รายละเอียดใบแจ้งหน้ี (INVOICE) และใบก ากับการบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) 
4. ตัวแทนผู้ออกของด าเนินการยื่นขอ LPI ของผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการออก License per Invoice ของ อย.โดยส านักด่าน
อาหารและยาผ่านระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Service) ของ อย. 
5. ตัวแทนผู้ออกของได้รับเลข LPI. เพื่อด าเนินการกรอกลงในใบขนสินค้าขาเข้าในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
6. ตัวแทนผู้ออกของด าเนินพิธีการศุลกากรเพื่อน าสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 
รายละเอียดขั้นตอนการน าเข้าเครื่องส าอางมาในราชอาณาจักรสามารถอธิบายได้ดังแผนภูมิภาพที่ 1 

 
แผนภูมภิาพที่1 ข้ันตอนการน าเขา้เครื่องส าอางมาในราชอาณาจักรของบริษัท XXX 

  



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

5       

การศึกษากระบวนการสั่งซื้อและกิจกรรมการสั่งซื้อในปัจจุบัน 

ขัน้ตอนการสั่งซื้อ ในการน าเข้าสนิค้าเครื่องส าอางมาในราชอาณาจกัร

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพกิจกรรมการสั่งซือ้จนถึงการเตรยีมสินค้าคงคลัง 
ขั้นตอนท่ี 1 ส่งประมาณการจ านวนสินค้าที่จะน าเข้า ล่วงหน้า 4 เดอืนก่อนก าหนดวางตลาด โดยมีก าหนดการน าเข้าอย่างน้อย 2 เดือน
ล่วงหน้าก่อนก าหนดวางตลาด 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดสินค้า ณ ประเทศต้นทางในการหยิบสินค้า และการแพ็คสินค้าก่อนการจัดส่ง 
ขั้นตอนท่ี 3 ระยะเวลาที่สินค้าจะเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย 
ขั้นตอนท่ี 4 สินค้าที่มาถึงคลังสินค้า เพื่อรอกระบวนการภายในคลงัสินค้า 

สถานการณ์ในระบบการน าเข้าสนิค้าเคร่ืองส าอางปัจจุบัน 

จากระบบในการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นระบบการยื่นแจ้งผลิตภัณฑส์ุขภาพก่อนการน าเข้า (LICENSE PER INVOICE) 
ของหน่วยงานรัฐ ก่อนท่ีจะมีการน าเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ละครั้ง ส่งผลให้กิจกรรมทางโลจสิติกส์ทั้งในส่วนของบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นตัวแทน
ออกของ(SHIPPING) และเจ้าของแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้น ขั้นตอนนี้อยูใ่นช่วงระหว่างการรอสินค้าทีส่่งออกมาจากประเทศต้นก าเนดิ โดยมี
ขั้นตอนการท า LPI. ดังนี ้

1. การจัดเจ้าหน้าที่ในการคยี์ข้อมูล 1 คน (SHIPPING) ใช้ระยะเวลาการด าเนินงานโดยเฉลี่ย 3-5 วันต่อ Shipment โดยมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ 5,000-10,000 บาทต่อครั้ง 
2. การส่งมาให้บริษัทเจ้าของแบรนดต์รวจสอบ และอัพโหลดข้อมลูเข้าระบบราชการ เพื่อออกใบอนุญาต ) ใช้ระยะเวลา
การด าเนินงานโดยเฉลี่ย 2-3 วันต่อ Shipment 

ซึ่งกิจกรรมทางโลจิสติกส์ทีเ่กิดขึ้นก่อนการเปลีย่นแปลงกระบวนการภายในสามารถอธิบายได้ ดังภาพท่ี 4.1.2 

 

 

 

M-4 PURCHASE ORDER

M-2-14 DAY PICK & PACK

M-2-7 DAY ARRIVAL

M-2 STOCK AVAILABLE
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กิจกรรม
ล าดับที ่

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ Marketing 
Department 

Regulatory 
Affairs 

Shipping FDA.& 
Custom 
system 

คลังสินค้า 
(W/H) 

1 Pre-Alert ที่ทางประเทศต้นทาง
ส่งแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีจะ
น าเข้า 

     

2 Regulatory Affairs ดึงข้อมูลและ
ส่งข้อมูลรายละเอียดให้ Shipping 
จัดท า D/O และ LPI 

     

3 Shipping จัดท า LPI. และ Draft 
D/O ให้ Regulatory Affairs 
ตรวจสอบข้อมลูความถูกต้อง 

     

4 Regulatory Affairs ยืนยัน
ความถูกต้องของLPI. และD/O 
เพื่ออัพโหลดเขา้ระบบ 

     

5 FDA.อนุมัติ LPI.  ในระบบ 
จากนั้น Regulatory Affairs ท า
การส่ง LPI. ให้กับ Shipping เพื่อ
เดินพิธีการ 

     

6 Shipping กรอก e-form ส่งเข้า
ระบบศลุกากร 

     

7 ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลใบขนสินค้าและ
รายละเอียด LPI.  

     

8 Shipping แจ้งรายละเอยีดวัน
ปล่อยและการส่งสินค้าให้
คลังสินค้า 

     

ถกูต้อง 

ถกูต้อง 

แก้ไข 

 

แกไ้ข 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 
จากการศึกษาและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวม
แนวทางในการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง ดังต่อไปนี้ 
ปัญหาที่ 1 ปัญหาของบุคลากร ในส่วนของตัวแทน SHIPPING  ในการจัดท า LPI ที่ขาดความเข้าใจที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และขาด
ความกระตือรือร้นในแง่ของการค านึงถึงต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนจากแรงงาน
ของบุคลากรระดับสูง 
ปัญหาที่ 2 วิธีการด าเนินงาน การสั่งซื้อและการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นก าเนิด ทั้งในเรื่องวิธีการและการท าเอกสารที่ซ้ าซ้อนไม่มี
ประสิทธิภาพ และการท างานในรูปแบบเอกเทศไม่ทราบข้อจ ากัดของประเทศผู้รับปลายทางส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่เพิ่ม
สูงขึ้น 
ปัญหาที่ 3.  ปัจจัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ รูปแบบของการท างานด้วยก าลังคนเพียงอย่างเดียวมผีลต่อการเกิดความผิดพลาด จากการ
ท างานในปริมาณมาก หรือต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน  
แนวทางการแก้ปัญหา      
การปรับปรุงวิธีการน าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง 
มีการปรับปรุงขั้นตอนการน าเข้าโดยการเพิม่ ขั้นตอนของการตรวจสอบ LPI ก่อนปล่อยสินค้าออกจากประเทศผู้ผลิตเพื่อป้องกันปัญหา
ใบอนุญาตออกไม่ทันสินค้าเข้ามาถึงราชอาณาจักร 

 
ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงกิจกรรมการสั่งซื้อจนถึงการเตรียมสินคา้คงคลังหลังการปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนท่ี 1 ส่งประมาณการจ านวนสินค้าที่จะน าเข้า ล่วงหน้า 4 เดอืนก่อนก าหนดวางตลาด โดยมีก าหนดการน าเข้าอย่างน้อย 2 เดือน
ล่วงหน้าก่อนก าหนดวางตลาด 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดสินค้า ณ ประเทศต้นทางในการหยิบสินค้า และการแพ็คสินค้าก่อนการจัดส่ง 
ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันตอนการเตรียม LPI ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากประเทศผู้ผลิต 
ขั้นตอนท่ี 4 ระยะเวลาที่สินค้าจะเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย 
ขั้นตอนท่ี 5 สินค้าที่มาถึงคลังสินค้า เพื่อรอกระบวนการภายในคลงัสินค้า 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท า LPI กับบริษัทคู่ค้า และการตรวจสอบข้อมูลภายในบริษัทต่อการน าเข้าสินค้า 
ขั้นตอนที่ 1 ปรับการวางขั้นตอนการจัดท า LPI จากการใช้เจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล 1 คน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ต้องมาด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องอีก 1 คน ทางบริษัทได้ท าการปรับฐานข้อมูลบริษัทและซื้อบริการโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลจากซอฟท์แวร์ เฮาส์ 
(Software House)    เพื่อลดระยะเวลาด าเนินการ ลดความผิดพลาด หลังปรับสามารถลดระยะเวลาการด าเนินงานโดยเฉลีย่เหลือ 1-2 วัน
ต่อ Shipment 

M-4 PURCHASE ORDER

M-2-14 DAY PICK & PACK

M-2-13 DAY LPI PROCESS

M-2-4 DAY ARRIVAL

M-2 STOCK AVAILABLE
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ขั้นตอนที่ 2 การส่งข้อมูลมาให้บริษัทเจ้าของแบรนด์ตรวจสอบและอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบราชการ เพื่อออกใบอนุญาต หลังจากบริษัท
เจ้าของแบรนด์ได้ท าการซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท ซอฟท์แวร์ เฮาส์ เพื่อดึงข้อมูลจากประเทศต้นก าเนิดตามแบบฟอร์มของ
หน่วยงานรัฐ ก่อนการอัพโหลดเข้าระบบ LPI. หลังปรับสามารถลดระยะเวลาการด าเนินงานโดยเฉลี่ยเหลือ 1 วันต่อ Shipment และความ
ผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเป็นศูนย์ 
กิจกรรมทางโลจสิติกส์ทีเ่กิดขึ้นหลงัการเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายใน  

กิจกรรม
ล าดับที ่

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ Marketing 
Department 

Regulatory 
Affairs 

Shipping FDA.& 
Custom 
system 

คลังสินค้า 
(W/H) 

1 Pre-Alert ที่ทางประเทศต้นทาง
ส่งแจ้งรายละเอียดสินค้าท่ีจะ
น าเข้า 

     

2 Regulatory Affairs ดึงข้อมูลและ
ส่งข้อมูลรายละเอียดให้ Shipping 
จัดท า D/O และ LPI 

     

3 Regulatory Affairs ยืนยัน
ความถูกต้องของLPI. และD/O 
เพื่ออัพโหลดเขา้ระบบ 

     

4 Shipping กรอก e-form ส่งเข้า
ระบบศลุกากร 

     

5 ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลใบขนสินค้า 

     

 
  

ถกูต้อง 

แก้ไข 
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ประสิทธิภาพ หลังการปรับปรุง 
เชิงปริมาณ(จ านวนวัน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ) 
กระบวนการการด าเนินงาน ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ระยะเวลาการจัดท า LPI (SHIPPING) 3 - 5 วัน 1 - 2 วัน 

การตรวจสอบและอัพโหลดข้อมูลเข้า
ระบบราชการ 

2 - 3 วัน 1/2 - 1 วัน 

อัตราค่าบริการที่เกิดจากการท า LPI * 5,000-10,000 บาท /  เฉลี่ ยต่อการ
น าเข้า 1 ครั้ง(SHIPMENT) 

1,000 บาท / เฉลี่ยต่อการน าเข้า 
1 ครั้ง(SHIPMENT) 

เพิ่มขั้นตอนการเตรียม LPI ก่อนการ
ปล่อยสินค้าออกจากประเทศผู้ผลิต 

มีความเสี่ยงต่อการเสียค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้าเพิ่มมากขึ้นจากปกติโดยการเสีย
ค่าระวางจัดเก็บ 

ลดต้นทุนทางโลจิสติกต์ที่เพิ่มขึ้น
จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร น า เ ข้ า ที่
นอกเหนือจากต้นทุนน าเข้าปกติ
เป็นศูนย์ 

ค่าใช้จ่ายของบริษัทจากต้นทุนท่ีเกิดจาก
การท า LPI. ** 

3,333 – 5,000 บาท / การน าเข้า 1 
ครั้ง(SHIPMENT) 

833.3 - 1,667 บาท / การน าเข้า 
1 ครั้ง(SHIPMENT) 

อัตราเปอร์เซ็นการท างานของพนักงาน
ของบริษัทในการท าLPI.*** 

10% - 15% 2.5% - 5% 

*ค านวณจากอัตราค่าบริการ การท าLPIของSHIPPING ITEM 1-10 ฟรี 11-200 เหมา 500 บาท 
201 ข้ึนไป คิด ITEM ละ 1 บาท 
** ค านวณฐานเงินเดือนของ REGULATORY AFFAIRS คือ 50,000 บาท คิดเป็นเงินค่าตอบแทน 1,667 บาท/วัน 
** ค านวณจากเวลาการท างานต่อเดือน 
 
เชิงคุณภาพ (ความถูกต้องของการแจ้งข้อมูลกับศุลกากรและการเก็บข้อมูลการน าเข้าเพื่อการตรวจสอบในอนาคต) 

กระบวนการการด าเนินงาน ก่อนการปรับปรุง หลังการปรบัปรุง 

ความถูกต้องในการจัดท า LPI 
(SHIPPING) และการตรวจสอบของ
บริษัทเจ้าของแบรนด ์

มีความเสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดของ HUMAN ERROR 

ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดของ HUMAN ERROR เพราะ
เป็นการดึงข้อมลูจากประเทศต้นทาง 

ลดปรมิาณเอกสารหรือพื้นที่เสิร์ฟเวอร์
จากการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรยีมการ
ตรวจสอบในอนาคต 

การจัดเก็บเป็นรูปแบบเดิมคือไฟล์
เอกสารหรือเซฟข้อมลูจากระบบ
ศุลกากร/ด่าน อ.ย.มาจัดเก็บใน
เครื่องคอมพิวเตอร ์

จัดเก็บไฟล์ข้อมูลในฐานข้อมลูของ
ซอฟท์แวร์ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับกระบวนการท างานของภาครัฐซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการตามโดยไม่มีข้อยกเว้น 
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการในด้านของการวางแผนการสั่งสินค้า และกระบวนการในการน าเข้าทั้งภายในบริษัท และร่วมกับ
บริษัทคู่ค้า (SHIPPING) ซึ่งในส่วนของการปรับเปลี่ยนภายในขั้นตอนการสั่งซื้อเพื่อรอขั้นตอนการท า LPI. แม้จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนแต่ก็
เป็นการเพิ่มขั้นตอนท่ีไม่ได้เพิ่มต้นทุนทางโลจิสติกส์อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในแง่การลดความเสี่ยงในการเกิดค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น  ในส่วน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท า LPI. กับบริษัทคู่ค้า และการตรวจสอบข้อมูลภายในบริษัทเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลการน าเข้าสินค้าจาก
การปรับฐานข้อมูลบริษัทและซื้อบริการโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลจากซอฟท์แวร์ เฮาส์ (Software House)    เพื่อลดระยะเวลาด าเนินการ ลด
ความผิดพลาด ภายหลังปรับสามารถลดระยะเวลาการด าเนินงานโดยเฉลี่ยเหลือรวมจาก 3-10 วันต่อ Shipment เหลือ 1-3 วันและยังลด
โอกาสเกิดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเป็นศูนย์ 
     จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินการผู้วิจัยยังมุ่งเน้นการศึกษาต้นทุนในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในส่วนต่างๆและการ
ควบคุมงบประมาณที่เกิดขึ้น โดยสามารถค านวณได้ตามต้นทุนฐานกิจกรรม พบว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในสามารถ
แสดงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางโลจิสติกส์ได้ดังตารางที่ 5.1 
ตารางที่ 5.1 การเปลีย่นแปลงของกิจกรรมเมื่อมีการใช้ระบบSoftware 
กิจกรรม  กิจกรรมย่อยของสถานการณ์ ปัจจุบัน  กิจกรรมย่อยเมื่อมีการปรับปรุง  

กิจกรรมที่ 2   การดึงข้อมูลสินค้าและส่งข้อมูล        การดึงข้อมูลสินค้าและส่งข้อมูล 
กิจกรรมที่ 3 
การเตรียมข้อมูลส าหรับ  การพิมพ์ข้อมูลLPI.     ไม่มี  
ท าใบขนสินค้าขาเข้า    การตรวจสอบความถูกต้อง LPI   ไม่มี  
    การ Draft ใบขน     ไม่มี 
    การตรวจสอบใบขน     ไม่มี 
กิจกรรมที่ 3 
การตรวจสอบข้อมูลส าหรับ  การแก้ไขข้อมูลLPI.     ไม่มี  
ท าใบขนสินค้าขาเข้า    การแก้ไขข้อมูลใบขน    ไม่มี 
 
กิจกรรม  กิจกรรมย่อยของสถานการณ์ ปัจจุบัน  กิจกรรมย่อยเมื่อมีการปรับปรุง  

กิจกรรมที่ 5 
การแจ้งข้อมูล LPI.   การแจ้งข้อมูลLPI.     ไม่มี   
เพื่ออัพโหลดใบขนสินค้า         
กิจกรรมที่ 8 
การแจ้งข้อมูลวันปล่อยสินค้า  การแจ้งข้อมูลวันปล่อยสินค้า    ไม่มี  

จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการให้ความส าคัญในการศึกษาต้นทุนทางโลจิสติกส์ของบริษัทในประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องไกลตัวและ
บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญเนื่องจากไม่เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานที่อาจส่งผลให้ต้ นทุนของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นจากการด าเนิน งานได้ 
ข้อจ ากัดของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษาเป็นกรณีศึกษาไม่สามารถขอข้อมูลเชิงลึกมากๆของบริษัทที่ท าการศึกษาได้  ส าหรับการศึกษาใน
อนาคตหากมีการศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการน าเข้าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านงานวิจัยเพื่อการศึกษา
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับกระบวนการน าเข้ามากขึ้น 
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