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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ ามันหล่อล่ืนไปยงั

ต่างประเทศ เพื่อศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ ปัญหา อุปสรรค ในการ

ส่งออกสินค้า เง่ือนไขข้อตกลงในการส่งออกสินค้า เพื่อนําความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้กับ

การศึกษาและประกอบอาชีพ และเพื่อให้คณะผูจ้ดัทาํนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ

พอประมาณ มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมงบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงการน้ีผูจ้ดัทาํไดน้าํโปรแกรมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินโครงการหลกั ๆ จะใชเ้ป็นโปรแกรม Microsoft Word นาํมาใช้ในการพิมพ์รูปเล่มรายงาน

งาน และโปรแกรม Microsoft powerpoint นํามาใช้ในการนําเสนอข้อมูลของโครงการ เพื่อให้

ขอ้มูลออกมาในรูปแบบของการนาํเสนออยา่งสมบูรณ์แบบ 

ประโยชน์จากการท่ีจดัทาํโครงการเล่มน้ีไดรู้้ถึงการส่งออกนํ้ามนัหล่อล่ืนสําเร็จรูป

หลากหลายรูปแบบ อยา่งครบวงจร สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืน มา

ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาระดบัสูงและดาํเนินกิจกรรมในการส่งออกสินคา้ต่อไปในอนาคตได ้
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โครงการฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน 

อาจารย์ละออ  อุบลแยม้ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านท่ีคอยให ้

คาํแนะนาํท่ีมีประโยชน์อีกทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็นกาํลงัใจคอยผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จ 

สมบูรณ์ คณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอย่างสูงท่ีทาํให้โครงการฉบบัน้ี 

เสร็จ สมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี  

กราบขอบพระคุณ บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั และขอขอบพระคุณ คุณ

ปกรณ์พนัธ์  จนัทรวิฑูร ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัและบริหารคุณภาพ ทีมงานทุกท่านท่ี มอบ

โอกาสให้คณะผูจ้ดัทาํเขา้ไปศึกษาดูงานภายในบริษทั ตลอดจนให้ความห่วงใยและอาํนวย ความ

สะดวกในเร่ืองต่าง ๆ แก่คณะผูจ้ดัทาํตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาดูงานอยูภ่ายในบริษทัน้ี  

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอนอ้มรําลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ี ได้

กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ของคณะผูจ้ดัทาํท่ีคอยเป็น

กาํลงัใจและอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ี หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล  

 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมนํ้ ามนัหล่อล่ืนมีบทบาทและมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดจากการขยายตัวและมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง

ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในปัจจุบัน

นํ้ามนัหล่อล่ืนมีความสําคญัในการใชง้านในชีวติประจาํวนัค่อนขา้งสูง ไม่วา่จะเป็นการใชง้าน ดา้น

การคมนาคมขนส่ง ด้านอุตสาหกรรม อาทิเช่น นํ้ ามันเคร่ืองสําหรับ รถยนต์ รถจักยานยนต ์

เคร่ืองบิน รวมไปถึงการใช้งานในเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซ่ึงจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชน้ํ้ามนัหล่อล่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรใหมี้อายุการใชง้านท่ี

ยาวนาน เน่ืองจากนํ้ ามันหล่อล่ืนมีคุณสมบัติพิเศษ ในการเคลือบช้ินส่วนโลหะในเคร่ืองยนต ์

ลดทอนความสึกกร่อนอนัเกิดจากการเสียดสีระหว่างผิว และยงัช่วยระบายความร้อนท่ีเกิดข้ึนอีก

ดว้ย 

 จากปัจจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนํ้ ามันหล่อล่ืน ถือเป็นผลิตภัณฑ์

พื้นฐานในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเกือบทุกประเภท และยงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ด

กบัการดาํรงชีวิตมนุษยเ์ราทั้งส้ิน ทาํให้บริษทัต่าง ๆ มีความต่ืนตวัและพยายามปรับตวัให้เขา้กบั

สถานการณ์ความตอ้งการของตลาดปัจจุบนั ดงันั้นพิธีการและขั้นตอนในการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืน

ดงักล่าวจึงมีผลโดยตรงต่อการสร้างความได้เปรียบในการกาํหนดราคาสินค้าในตลาดและการ

แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ดังนั้ นคณะผู ้จ ัดทําจึงดําเนินการศึกษาพิ ธีการส่งออกนํ้ ามันหล่อล่ืนไปยัง

ต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกดั ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี

ประวติัมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงไดก่้อตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบนั นบัเป็นเวลาท่ียาวนาน

กว่า 40 ปี  และถือเป็นบริษัทท่ีมีทั้ งการผลิต การนําเข้า และส่งออกนํ้ ามันหล่อล่ืนสําเร็จรูป

หลากหลายรูปแบบ อย่างครบวงจร เพื่อไดน้าํความรู้ ความเขา้ใจในการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืน มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและดําเนินกิจกรรมในการส่งออกสินค้าต่อไปในอนาคต
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วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ 

 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการส่งออกสินคา้ 

 3. เพื่อศึกษาเง่ือนไขขอ้ตกลงในการส่งออกสินคา้ 

 4. เพื่อนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาและประกอบอาชีพ 

 5. เพื่อให้คณะผูจ้ดัทาํนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมงบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงพิธีการส่งออกนํ้ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ 

 2. ไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการส่งออกสินคา้ 

 3. ไดท้ราบถึงเง่ือนไขขอ้ตกลงในการส่งออกสินคา้ 

 4. สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาและประกอบอาชีพ 

 5. คณะผูจ้ดัทาํนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ มาประยกุตใ์ช้

ในการควบคุมงบประมาณ ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ 
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บทที ่2 

ประวตับิริษทัแลการดาํเนินงานธุรกจิ 

 

 

 

 

 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จํากดั 

  บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เช่น นํ้ ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ นํ้ ามนัหล่อล่ืนยานยนต์ นํ้ ามนั

เกียร์ มีหวัขอ้ท่ีจะศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1.  ประวติัความเป็นมาของบริษทั 

2.  รูปภาพป้ายหนา้บริษทั 

3.  ผงัองคก์ร 

4. แผนท่ี 

5. นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 

6. ขอ้มูลการติดต่อบริษทั 

7. ผลิตภณัฑแ์ละภาพประกอบ
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1. ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกัด ได้ก่อตั้ งข้ึนในปี พ.ศ. 2518 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 70ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัไทย และบริษทัญ่ีปุ่น 3 บริษทั คือ ฝ่ายไทย

ประกอบดว้ย บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั และฝ่ายญ่ีปุ่น ประกอบดว้ย บริษทั มตัสุโมโต ้ยู

ชิ-ไซยากุ จาํกดั และ บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แห่งนครโตเกียว โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อ

ประกอบกิจการการผลิตเคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงในระยะแรกบริษทัฯ ไดรั้บความ

ร่วมมือดา้นการจดัการรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ดา้นการผลิตจากฝ่ายญ่ีปุ่น 

ในปี 2524 เม่ือกิจการของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ จึงได้เพิ่มการผลิต

นํ้ามนัหล่อล่ืนข้ึนอีกแขนงหน่ึง บริษทัฯ ยงัเป็นบริษทัคนไทยบริษทัแรกท่ีทาํการผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืน

หลายประเภท ส่งให้กบัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในราคาท่ีถูกลงจากการผูกขาดบริษทัขา้ม

ชาติ จึงเป็นการลดดุลการคา้ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งมาก 

ต่อจากนั้นมาในปี 2546 ในส่วนของธุรกิจส่ิงทอของประเทศเร่ิมมีการตกตํ่า ทาํให้

การผลิตเคมีส่ิงทอได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงทาํให้บริษทัฯต้องยุติการผลิตส่ิงทอ มุ่งเน้น

ดาํเนินการในส่วนของการผลิตและธุรกิจการคา้นํ้ามนัหล่อล่ืนเป็นหลกั และในปี 2550 ทางผูถื้อหุ้น

ฝ่ายไทยบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ไดท้าํการซ้ือหุ้นจากฝ่ายญ่ีปุ่นมาทั้งหมดจึงทาํให้ใน

ปัจจุบนั บริษทัฯไดถื้อเป็นบริษทัของคนไทย 100% 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จึง

มีความเช่ือมัน่วา่ จะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการแข่งขนัในตลาด ภารกิจสําคญัของบริษทัฯ คือ

การผลิตและธุรกิจการคา้นํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของบริษทัฯ ท่ีมีต่อลูกคา้

ทั้งรายหลกัและรายยอ่ย เช่น การจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้รวดเร็วและตรงต่อเวลา ใหบ้ริการและความพึง

พอใจสูงสุดต่อลูกคา้ เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของบริษทัฯไดคื้อ 

1. การสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ 

2. ความพึงพอใจจากลูกคา้ 

3. การทุ่มเทและเสียสละจากพนกังาน 

4. ความร่วมมือจากองคก์รภายนอก เช่น ธนาคาร, สถาบนัการเงิน, คู่คา้ทาง 

ธุรกิจเป็นตน้ 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 2.1 บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 
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3. ผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

Managing Director 

Worrawan Viriya-Apa 

 

Support Functions 

 

Commercial 

 

Operations and Quality 

Management 

Outsourced to  

5 Chem Group 

Mingmas Bhrommanop 

 

Commercial Disector 

 

Ops&QM Director 

Dr.Prakornphant 

Chantaravitoon 

 

 

Special Products Manager 

Jaturporn Pimpasingh 

 

Commercial Manager 

Chananya Chainaranon 

 

FIN& 

ACCT 
IT 

HR& 

ADM 

SALES

&MKT 
CS 

R&D PUR SP 

PLN WRM QC PDB PDF WFG QM MTN SHE 
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4. แผนทีบ่ริษัท 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 
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5. นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 

  บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั มีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเป็นบริษทัท่ีผลิต 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ทั้งในดา้นคุณภาพท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของลูกคา้ การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา รวมถึงขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค และการปรับปรุงประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

 

นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วตัถุประสงคคุ์ณภาพองคก์ร 

การผลิตสินคา้และการ

บริการท่ีมีคุณภาพ 

PDB - ปริมาณการผลิตเฉล่ียวนัละ 165,000 ลิตรต่อวนั (ใน

เวลาทาํการ) 

- จาํนวน Batch การผลิตท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบคร้ัง

แรกนอ้ยกวา่ 10 คร้ังต่อเดือน 

 

การตอบสนองความพึง

พอใจสูงสุดของลูกคา้ 

CM และ

ส่วนกลาง 

ค่า CSI (Customer Satisfaction Index) 4.00 ต่อคร้ัง 

สาํหรับ Key account 

 

ค่า CSI (Customer Satisfaction Index) 4.70 ต่อคร้ัง 

สาํหรับ Small account 

 

ขายสินคา้ใหไ้ดต้าม

ประมาณการณ์ต่อปี 

CM ยอดขาย ≥ ประมาณการณ์ประจาํปี 

ความสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของลูกคา้

และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ส่วนกลาง สินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

(กระบวนการท่ีควบคุมไดภ้ายในองคก์ร) ≤ 2 LOT 

คร้ังต่อปี 

 

 



9 
 

นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วตัถุประสงคคุ์ณภาพองคก์ร 

การจดัทาํสูตร R & D - จดัทาํสูตรใหไ้ดภ้ายใน 3 วนัสาํหรับสินคา้ ENGINE 

OIL 

- จดัทาํสูตรใหไ้ดภ้ายใน 3 วนัสาํหรับสินคา้ 

INDUSTRIAL ยกเวน้กลุ่ม Cutting Soluble ใหไ้ด้

ภายใน 6 วนั 

ส่งมอบถูกตอ้งและตรง

เวลา 

WFG - จ่ายส้นคา้ผดิพลาด ≤ 2 คร้ังต่อปี 

- ขอ้ร้องเรียนลูกคา้เก่ียวกบัการส่งมอบสาํหรับสินคา้ท่ี

ผลิตเสร็จแลว้ และส่งไม่ไดต้ามกาํหนด ≤ 2 คร้ังต่อปี 

WRM การส่งมอบวตัถุดิบ,ภาชนะบรรจุและการส่งใบ P/R ให้

แผนกจดัซ้ือผดิพลาด ≤ 1 คร้ังต่อ 6 เดือน 

PLN ไม่ไดท้าํการวางแผนการผลิตสินคา้ไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี 

PUR ควบคุม Supplier ในการส่งมอบสินคา้ตรงต่อเวลา 

(ภายใน ± 3วนั หลงัเปิด PO) > 95% ต่อเดือน 

MTN Machine Down Time ≤ 2.5 % ของชัว่โมงการทาํงาน

ต่อเดือน(เฉพาะการซ่อมภายใน) 

สินคา้มีสุขลกัษณะท่ีดี 

มีความปลอดภยั 

QC มีการร้องขอ MSDS ของวตัถุดิบจาก Supplier และมี

การจดัทาํ MSDS สาํหรับสินคา้สาํเร็จรูป 

ปรับปรุงประสิทธิผล

ของระบบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

PAD 

SHE 

- ฝึกอบรมประจาํปี 6 ชัง่โมง ต่อ 1 หลกัสูตร ใหก้บั

พนกังานมากกวา่ 90% ของพนกังานทั้งหมด 

- มีหนกังานเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 2 วนั 

≤ 2 คร้ังต่อปี 
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6. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ : ท่ีอยูบ่ริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั 

สาํนกังาน เลขท่ี 196/4 หมู่1 ถนน สุขสวสัด์ิ ตาํบลปากคลองบางปลากด 

อาํเภอ พระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ 10290 

โทศพัท ์ : 0-2815-4600 (โรงงาน) 

โทรสาร  : 0-2425-8394 (โรงงาน)  

E-mail  : การขายและบริการ : sales.sfc@schemgroup.com 

ทรัพยากรบุคคล   : hr.sfc@schemgroup.com 

เทคโนโลยสีารสนเทศ : it.sfc@schemgroup.com 

Website  : http://www.sfcexcellence.co.th 

เวลาทาํการ : วนัเสาร์  ปิดทาํการ 

วนัอาทิตย ์ ปิดทาํการ 

วนัจนัทร์ 8:00–17:00 

วนัองัคาร 8:00–17:00 

วนัพุธ  8:00–17:00 

วนัพฤหสับดี 8:00–17:00 

วนัศุกร์  8:00–17:00 
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7. ผลติภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แกลลอนนํ้ามนั 18 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.4 ถงันํ้ามนั 1,000 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 2.5 ถงับรรจุนํ้ามนัขนาด 200 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.6 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 20 ลิตร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.7 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 18 ลิตร (แบบกลม) 
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ภาพท่ี 2.8 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 18 ลิตร (แบบเหล่ียม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 4 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.10 เพลบรรจุนํ้ามนัขนาด 1 ลิตร 
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บทที ่3 

แนวคดิและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

                        คณะผูจ้ดัทาํโครงการได้การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเร่ืองการศึกษาพิธีการส่งออก

นํ้ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ไดน้าํแนวคิดและ

ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาใชด้งัน้ี 
             1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 

              2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการส่งออกสินคา้ 

             3. พิธีการศุลกากรการส่งออก 

 4. เอกสารส่งออก 

 5. การประกนัภยั 

 6. นิยามศพัท ์

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

                        ในระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองการคา้ เศรษฐกิจ

และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อรายได้ประชาชาติโดยตรง หน่วยงานสําคัญทาง

เศรษฐกิจของไทย ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์ต่างมีส่วนกาํหนดให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีการ

พฒันาโดยการพึ่ งพาต่างประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การค้าระหว่าง

ประเทศ การชาํระเงินระหวา่งประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ 

 ความหมายการค้าระหว่างประเทศ 

 การคา้ระหวา่งประเทศหมายถึงการซ้ือขายสินคา้และบริการระหวา่งประเทศต่างๆ 

ประเทศท่ีทาํการซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนัเรียกว่าประเทศคู่คา้"สินคา้ท่ีแต่ละประเทศซ้ือเรียกว่า 

"สินคา้เขา้" (imports) และ สินคา้ท่ีแต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินคา้ออก" (exports) ประเทศท่ี

ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศเรียกวา่"ประเทศผูน้าํเขา้"ส่วนประเทศท่ีขายสินคา้ให้ต่างประเทศเรียกวา่ 

"ประเทศผูส่้งสินคา้ออก"โดยทัว่ไปแลว้แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศผูน้าํสินคา้เขา้และ

ประเทศผูสิ้นคา้ออกในเวลาเดียวกนั เพราะประเทศต่างๆมีการผลิตสินคา้แตกต่างกนัเช่น ประเทศ 
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ไทยมีสาเหตุท่ีมีการคา้ระหว่างประเทศเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีทาํให้ประเทศต่างๆในโลกทาํการ

คา้ขายกนั ท่ีสาํคญัมีอยู ่2 ประการ คือ 

 1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรท่ีใช้ผลิตในแต่ละประเทศเน่ืองมาจากความ

แตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศ ไทยมีพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสม

แก่การเพาะปลูกมากกว่าญ่ีปุ่นคูเวตมีนํ้ ามันมากกว่าไทย จีน มีประชากรมากกว่าประเทศอ่ืนๆ 

ดงันั้น ประเทศใดท่ีมีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินคา้ท่ีใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจยัการ

ผลิตสินคา้ออกเพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน 

 2. ความแตกต่างในเร่ืองความชาํนาญในการผลิตเน่ืองจากผูผ้ลิตของแต่ละประเทศ

จะมีความชํานาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้และบริการแตกต่างกัน บางประเทศผูผ้ลิตมี

ความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษในการผลิตสินคา้ บางชนิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความชาํนาญ

ในการผลิตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความชํานาญในการผลิต

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความชาํนาญในการผลิตนาฬิกาความ

แตกต่างของปัจจยัดงักล่าวน้ีผลกัดนัใหแ้ต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินคา้บาง 

อยา่งท่ีมีตน้ทุนตํ่า มีความรู้ความชาํนาญและเลือกสั่งซ้ือสินคา้แตะละประเภทท่ีผูบ้ริโภคในประเทศ

ของตนตอ้งการแต่ไม่สามารถผลิตไดห้รือผลิตไดใ้นตน้ทุนท่ีสูงเกินไปและปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกิด

การคา้ระหวา่งประเทศเกิดข้ึน 

 สาเหตุสําคัญทีก่่อให้เกดิการค้าระหว่างประเทศ 

 การคา้ระหวา่งประเทศเกิดข้ึนเน่ืองจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินคา้ไดด้ว้ยตน้ทุนไม่

เท่ากนั ประเทศท่ีสามารถผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ

อ่ืนๆประเทศนั้นจะเป็นผูผ้ลิตและส่งสินคา้ไปขายท่ีอ่ืนๆเหตุท่ีประเทศต่างๆผลิตสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ี

ต่างกนัเพราะว่ามีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวคือ บางประเทศมีแร่ธาตุมาก บาง

ประเทศเป็นแหล่งนํ้ ามนับางประเทศมีป่าไมม้าก เป็นตน้ ประกอบกบัความแตกต่างของสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้สินคา้บางชนิดสามารถผลิตไดใ้นบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ยางพารา

ส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซียและหมู่เกาะอินเดียตะวนัออก กาแฟส่วนมากมาจากบราซิล เป็น

ตน้ ประเทศท่ีมีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากจะไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ซ่ึงตอ้งใช้ทรัพยากร

ชนิดนั้นเป็นปัจจยัการผลิต เพราะราคาของปัจจยัการผลิตชนิดนั้นจะตํ่า เน่ืองจากมีมากเม่ือเทียบกบั

ความตอ้งการซ่ึงมีผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายตํ่าไปด้วย ประเทศจึงควรผลิตสินค้า

ดงักล่าวเพื่อส่งออกและนาํเขา้สินคา้ท่ีขาดแคลน หรือสินคา้ท่ีมีราคาสูงโดยเปรียบเทียบกบัประเทศ

อ่ืน ๆ เช่น ประเทศไทยมีท่ีดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกพืชผลทางการ

เกษตร เม่ือเทียบกบัญ่ีปุ่น ดงันั้นไทยควรจะผลิตขา้วหรือสินคา้ทางการเกษตรอยา่งอ่ืนเป็นสินคา้

ส่งออกเพราะตน้ทุนตํ่ากว่า ในขณะท่ีญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินคา้ประเภททุน เช่น เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ 

รถยนต ์เน่ืองจากมีท่ีดินนอ้ยแต่มีปัจจยัทุนมากส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้ในญ่ีปุ่นตํ่ากวา่ไทย 
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จึงปรากฏวา่ญ่ีปุ่นตอ้งซ้ือขา้วจากไทยและไทยตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือจากญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตาม

ความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่เพียงอย่างเดียว มิใช่เป็นส่ิงท่ีกาํหนด

ตน้ทุนให้ตํ่ากวา่ประเทศอ่ืนเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆดว้ย เช่น ความชาํนาญของประชากร

ระดบัเทคโนโลยีเป็นตน้ จริงอยู่ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศท่ีมีแรงงานเป็นจาํนวนมาก

และจา้งค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศแต่มิไดห้มายความว่าไทยและฟิลิปปินส์จะมี

ความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่าคุณภาพของ

ประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยขีองประเทศญ่ีปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์สูง

กวา่ไทยมาก ทาํให้ตน้ทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือสวติเซอร์แลนด์ตํ่ากวา่ไทยจึงปรากฏวา่ไทย

ตอ้งซ้ือนาฬิกาจากประเทศเหล่าน้ี นัน่หมายถึงวา่นอกจากปริมาณของทรัพยากรแลว้ ประสิทธิภาพ

การผลิตหรือความชาํนาญของปัจจยัก็เป็นส่ิงสําคญัในการกาํหนดตน้ทุนการผลิตสินคา้แตกต่าง

ดงักล่าวขา้งต้น คือความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร สภาพภูมิอากาศและความ

ชํานาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดท่ีต้องการได้เอง

ภายในประเทศ จึงมีความตอ้งการแลกเปล่ียนสินคา้บางอย่างท่ีผลิตได้กบัสินคา้ท่ีตอ้งการแต่ไม่

สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศหรือผลิตไดคุ้ณภาพก็ไม่ดีพอการคา้ระหว่างประเทศจึงเกิดข้ึนมา

โดยมีหลกัการสําคญัคือ ประเทศจะผลิตสินคา้ท่ีตนเองขาดแคลนหรือผลิตไดแ้ต่ตอ้งใช้ตน้สูงจาก

ต่างประเทศการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัตามหลกัการแบ่งงานกนัยอ่มทาํให้การใชท้รัพยากรของโลก

ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของบุคคล

ภายในประเทศ นั่นคือ พ่อบา้นจะไม่ยอมตดัเส้ือเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซ้ือเส้ือผา้จาก

ทอ้งตลาดในราคาท่ีตํ่ากว่าตน้ทุนท่ีเขาผลิตเอง ในทาํนองเดียวกนั ช่างตดัเส้ือย่อมไม่พยายามทาํ

รองเทา้ใชเ้องแต่จะซ้ือรองเทา้ใช้จากช่างทาํรองเทา้ ชาวนายอ่มไม่ตดัเส้ือหรือตดัรองเทา้โดยเขาจะ

จา้งช่างตดัเส้ือหรือจา้งช่างตดัรองเทา้เม่ือเขาเห็นวา่ ราคาท่ีเขาจ่ายไปตํ่ากวา่ตน้ทุนท่ีเขาตอ้งจ่าย เป็น

ตน้ ทุกคนควรจะผลิตสินคา้ท่ีตวัเองมีความถนดัและชาํนาญและนาํไปขายหรือแลกเปล่ียนกบัสินคา้

ท่ีตนเองตอ้งการ จะทาํให้ทุกคนไดรั้บประโยชน์จากสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีเพิ่มข้ึนหรือราคาท่ีตํ่าลง ดงันั้นประเทศก็เช่นเดียวกบับุคคล โดยท่ีจะไดรั้บประโยชน์มากข้ึนถา้

หากประเทศสามารถซ้ือสินคา้จากประเทศอ่ืนๆในราคาตํ่ากวา่ตน้ทุนท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศ 

 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory) 

 1. ทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ อดมั สมิธ นกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลาย

ศตวรรษท่ี 18 ไดเ้สนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์โดยยึดหลกัการแบ่งงานกนัทาํตามความ

ถนดัมาใช้เขาเห็นวา่การคา้ระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่คา้เม่ือแต่ละ

ประเทศยึดหลกัในเร่ืองการแบ่งงานกนัทาํ หมายความว่า ประเทศใดท่ีถนดัในการผลิตสินคา้อย่าง

ใด ก็ควรผลิตสินคา้อยา่งนั้นนาํมาแลกเปล่ียนกนัจะส่งผลให้เพิ่มความมัง่คัง่ในรูปของผลผลิตหรือ

รายได้ท่ีแท้จริงเพิ่มข้ึนสาระสําคญัของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์คือประเทศหน่ึงจะ
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ไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ถา้ประเทศนั้นสามารถผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงไดม้ากกว่าอีกประเทศหน่ึงดว้ย

ปัจจยัการผลิตจาํนวนเท่ากนัหรือผลิตไดจ้าํนวนเท่ากนัไดโ้ดยการใชปั้จจยัการผลิตท่ีนอ้ยกวา่ดงันั้น

ประเทศควรทําการผลิตสินค้าท่ีตนได้เปรียบโดยสมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซ้ือสินค้าท่ีต้อง

เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็นสินคา้เขา้ 

  2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ของเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมยัคลาสสิกได้พฒันาทฤษฎีต่อจากทฤษฎี

ความไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ของอดมัสมิธโดยเขาไม่เห็นดว้ยกบัสมิธในประเด็นต่อไปน้ีคือ 

                         1. ประเทศคู่คา้ท่ีผลิตสินคา้และส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบ

โดยสมบูรณ์ไดเ้สมอไป 

 2. ประเทศสามารถผลิตสินคา้และส่งออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีความไดเ้ปรียบโดย

สมบูรณ์ไดถ้า้ประเทศนั้นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่คา้ 

  ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิก (Classic Theory) 

              ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศในสมยัของคลาสสิกน้ีจะถือว่า แรงงานเป็นปัจจยั

การผลิตท่ีสําคญัในการกาํหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีท่ีน่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดย

เด็ดขาดและทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบซ่ึงทั้งสองทฤษฎีจะทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนการ

ผลิตของแต่ละประเทศและเลือกผลิตในสินค้าท่ีประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิต

มากกว่าหรือประเทศจะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนถนดัโดยเปรียบเทียบระหว่างกนัการแลกเปล่ียนจะมี

ขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณสินค้าท่ีผลิตได้โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้ งสองทฤษฎีการค้า

ระหวา่งประเทศสมยัน้ีโอคลาสสิค (Neo-classic Theory) ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศในสมยัน้ีโอ

คลาสสิค ได้นาํทฤษฎีในสมยัคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีท่ีน่าสนใจคือ ทฤษฎีการคา้แบบ

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกนํามาเป็นหลักในการ

พิจารณาเน่ืองจากตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินคา้ในแต่ละประเทศสามารถวดัไดจ้ากมูลค่า

สูงสุดของสินคา้อ่ืนท่ีประเทศนั้นไม่ไดผ้ลิต ดงันั้น ประเทศจะไดรั้บประโยชน์ท่ีสามารถระบาย

สินคา้ท่ีผลิตไดม้ากและซ้ือสินคา้ท่ีตนผลิตไดไ้ม่พอกบัการบริโภคเขา้ประเทศและทฤษฎีการคา้ท่ี

พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปไดใ้นการผลิต ซ่ึงในประเทศ

ต่างๆ จะแตกต่างกนัไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูใ่นประเทศ 

 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 

               นกัเศรษฐศาสตร์ไดศึ้กษาและแกไ้ขปรับปรุงทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศสมยั

คลาสสิคโดยเพิ่มขอ้สมมุติฐานในการพิจารณาคือมีปัจจยัการผลิตหลายชนิดการทดแทนกนัของ

ปัจจัยไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่มและมีต้นทุนค่าเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) เกิดข้ึนการโยกยา้ยปัจจยัการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงท่ี ต้นทุน

เพิ่มข้ึนและตน้ทุนลดลง  
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 ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 

  แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่คา้ดงัท่ีกล่าว

มาแลว้ ขา้งตน้  การคา้ระหวา่งประเทศก็มีผลกระทบท่ีไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่คา้ไดเ้หมือนกนั 

ผลกระทบท่ีกระทบสามารถจาํแนกได ้6 ประการ คือ 

 1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศผลิต

สินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบไม่ก่ีชนิดหรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายไดข้องประเทศ

ข้ึนอยูก่บัการจาํหน่ายสินคา้ออกเพียงไม่ก่ีชนิด การผลิตและรายไดข้องประเทศจึงเปล่ียนแปลงได้

ง่าย ตวัอยา่งเช่น ในอดีตท่ีผา่นมา รายไดจ้ากการส่งออกของไทยมาจากขา้วยามใดท่ีไทยสามารถส่ง

ขา้วออกไดม้าก เน่ืองจากความตอ้งการขา้วในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายไดข้องประเทศเพิ่มข้ึน 

ทาํให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใชจ่้ายมากจะทาํให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไดใ้นกรณีตรงขา้ม 

หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซ้ือขา้วลดลงอย่างฮวบก็จะทาํให้รายไดจ้ากการจาํหน่าย

ขา้วลดลงการใชจ่้ายในประเทศลดลงจนทาํให้เกิดภาวะเงินฝืด เป็นตน้ และถา้ระบบเศรษฐกิจมีการ

พึ่งพา การนาํเขา้จากต่างประเทศในระดบัสูงก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาของเสถียรภาพราคาไดเ้ช่นกนั  

 2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การเนินนโยบายการคา้ระหวา่ง

ประเทศท่ีสนับสนุนให้ประเทศผลิตสินคา้ท่ีตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้

หลาย ๆ ประเทศอาจตอ้งซ้ือสินคา้เขา้ประเทศเป็นมูลค่ามากกวา่มูลค่าสินคา้ออก ทาํให้เกิดการขาด

ดุลในดุลการคา้อาจจะทาํให้ดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศขาดดุลดว้ย ซ่ึงจะทาํให้ประเทศตอ้ง

สูญเสียทองคาํ หรือทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ (ดงัจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุสําคญัเน่ืองจาก 

อตัราการคา้ (term of trade) ของประเทศคู่คา้ไม่เท่ากนั ในกรณีของประเทศกาํลงัพฒันาโดยทัว่ไป 

สินคา้ส่งออกมกัจะเป็นสินคา้เกษตรกรรม ซ่ึงระดบัราคามกัจะตํ่ากวา่และขาดเสถียรภาพ เม่ือเทียบ

กบัราคาสินคา้นาํเขา้ ซ่ึงมกัจะเป็นสินคา้จาํพวกทุนและสินคา้อุตสาหกรรม ผลท่ีตามมาคืออตัรา

การคา้ของประเทศกาํลงัพฒันามีแนวโน้มลดลง นัน่คือ มูลค่าจากการส่งสินคา้ออกน้อยกว่ามูลค่า

ของสินคา้นาํเขา้ส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการคา้และ

ดุลการชาํระเงินขาดดุลในท่ีสุด 

 3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายไดร้ะหวา่งประเทศ การท่ีอตัราการคา้

ระหว่างประเทศของประเทศกาํลงัพฒันามีแนวโน้มลดลงนั้น ทาํให้การกระจายรายไดใ้นระดบั

นานาชาติซ่ึงไม่เท่าเทียมกนัอยูแ่ลว้ยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะเป็นการโอนทรัพยากร

จากประเทศกาํลงัพฒันาไปสู่ประเทศพฒันาโดยกระบวนการขาดดุลการคา้และดุลการชาํระเงิน

นัน่เอง ในขณะเดียวกนัการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกนั ก็เป็น

กลไกสาํคญัอีกประเภทหน่ึงท่ีทาํใหก้ารกระจายรายไดร้ะหวา่งประเทศเลวลงเพราะวา่บริษทัการคา้

ขนาดใหญ่ในประเทศท่ีตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจําพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้น
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อุตสาหกรรมนาํเขา้มามีมากข้ึน ทาํให้ตอ้งเสียเงินตราต่างประเทศมากข้ึน ในขณะท่ีรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ออกเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 

 4. ผลต่อประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการคา้ระหว่างประเทศ

ขนาดใหญ่ข้ึนเพียงใดทาํให้ การดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ

นอ้ยลงเท่านั้น เช่น เม่ือเกิดปัญหาเงินเฟ้อข้ึนภายในประเทศท่ีผา่นกลไกของทั้งราคาสินคา้ออกและ

ราคาสินคา้เขา้ นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากข้ึนตามไปด้วย เพราะในกรณี 

เช่นน้ีรัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการทาํงานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร หากทว่ายงัตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจและนโยบาย

ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ดว้ยว่ามีผลกระทบอยา่งไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาํให้

กลไกแกไ้ขปัญหาดงักล่าวซบัซอ้นข้ึน 

 5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงานประเทศท่ีมีการพึ่ งพาทางการค้าระหว่าง

ประเทศในระดับท่ีสูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดีหรือการนําเข้าเพิ่มข้ึนมากก็ดีโดยท่ี       

ผลสุทธิของการนาํเขา้สูงกวา่การส่งออกยอ่มส่งผลให้รายไดแ้ละการจา้งงานของประเทศนั้นลดลง   

ผลจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัท่ีกล่าวมาแลว้ 

 6. ผลต่อปัญหาความมัน่คงของประเทศการดาํเนินนโยบายการคา้โดยเสรีท่ีมุ่งให้

ประเทศผลิตสินคา้ท่ีตนมีความไดเ้ปรียบเพียงไม่ก่ีชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ

มัน่คงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการคา้ต่างประเทศตอ้งหยุดชะงกัลง ไม่ว่าจะเป็นดว้ย

เหตุผลท่ีสําคญั เช่น การเกิดสงคราม การขดัแยง้ทางด้านการเมืองกบับางประเทศ ความยุ่งยาก

ทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน 

เน่ืองจาก การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวตัถุดิบ และสินค้าทุนในการพฒันา

ประเทศ เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหไ้ม่มีประเทศใดในโลกน้ียดึถือ นโยบายการคา้เสรี 

ตามหลกัการแบ่งงานการทาํระหวา่งประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอยา่ง

แทจ้ริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการคา้แบบคุม้กนั ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ

การผลิตสินคา้ชนิดต่าง ๆ ข้ึนใชเ้องในประเทศเพื่อมิใหเ้ศรษฐกิจของประเทศตอ้งข้ึนอยูก่บัการผลิต

สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจนเกินไป เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่ีตั้งข้ึนภายในประเทศ อาจยงัไม่สามารถ

แข่งขนักบัสินคา้ต่างประเทศได ้รัฐจึงจาํเป็นให้ความช่วยเหลือและคุม้กนัโดยใชม้าตรการท่ีสําคญั 

คือ กาํแพงภาษีสินคา้ขาเขา้ ( import tariffs) และโควตานาํเขา้ เป็นตน้  

 

 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ   

                 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ คือ นโยบายท่ีแต่ละประเทศใชใ้นการนาํสินคา้เขา้

และส่งสินคา้ออก ซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็นนโยบายแบบเสรีและนโยบายแบบคุม้กนั 

  



 
 
 

22 
 

 นโยบายการค้าแบบเสรี 

 เป็นนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศต่างๆนําสินคา้มาทาํการคา้ขายระหว่างกนั

อย่างเสรีโดยปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ประเทศท่ีจะถือนโยบายการคา้โดยเสรีจะตอ้งอยู่ในเง่ือนไข 

ดงัน้ี 

 1. ต้องดาํเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงาน คือ ทุกประเภทจะต้องเลือกผลิต

เฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูง 

            2. ตอ้งไม่มีการเก็บภาษี หรือมีการเก็บภาษีแต่น้อย โดยไม่มีจุดมุ่งหมายให้เกิด

ความ ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 

             3. ตอ้งไม่มีการให้สิทธิพิเศษและไม่มีขอ้จาํกดัทางการคา้กบัประเทศต่าง ๆ หาก

ถือตามเง่ือนไขน้ีแลว้ในปัจจุบนัไม่มีประเทศใดท่ีจะมีนโยบายการคา้โดยเสรีได ้อยา่งเป็นทางการ

เพราะนโยบายลกัษณะน้ีประเทศท่ีกาํลงัพฒันาจะเสียเปรียบประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นอยา่งมาก แต่

บาง ประเทศมีการตกลงร่วมกนัอยูบ่า้ง เช่น กลุ่มสหภาพยโุรป เป็นตน้ 

 

 นโยบายการค้าแบบคุ้มกนั 

                   เป็นนโยบายท่ีมุ่งสนับสนุนภาพการผลิตในประเทศมีหลกัการตรงกนัข้ามกับ

นโยบาย การคา้โดยเสรี คือรัฐบาลจะใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพื่อจาํกดัการนาํเขา้และส่งเสริมการส่งออก

วตัถุประสงคข์องนโยบายการคา้แบบคุม้กนั พอสรุปไดด้งัน้ี 

                1. เพื่อใหป้ระเทศช่วยตนเองไดเ้ม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินเช่นเม่ือเกิดสงครามข้ึนอาจจะ

ไม่ มีสินคา้ท่ีจาํเป็นบางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถนาํเขา้มาตามปกติได้ ในยามปกติจึงควรเตรียม 

การผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นสาํรองไว ้

                2. เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเพิ่งเกิดใหม่ถ้า

รัฐบาลไม่หา้มสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาตีตลาดอุตสาหกรรมภายในจะตอ้งเลิกลม้กิจการ 

               3. เพื่อป้องกนัการทุ่มตลาดการทุ่มตลาดไดแ้ก่  การส่งสินคา้ไปขายประเทศอ่ืนใน

ราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุน เพื่อทาํลายคู่แข่งขนัในตลาดต่างประเทศและเม่ือทุ่มตลาดสาํเร็จไดค้รองตลาด

แห่งนั้นแลว้ก็จะเพิ่มราคาสินคา้ใหสู้งข้ึนในเวลาต่อมา 

             4. เพื่อแกปั้ญหาการขาดดุลการคา้ การขาดดุลการคา้ คือ มูลค่าสินคา้ท่ีส่งไปขาย

ต่างประเทศน้อยกวา่มูลค่าสินคา้ท่ีนาํเขา้มา ทาํให้ตอ้งเสียงเงินตราต่างประเทศออกไปจาํนวนมาก

จึงตอ้งแกไ้ขโดยจาํกดัการนาํเขา้และส่งออกให้มากข้ึนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินนโยบายการคา้

คุม้กนัจะมุ่งส่งเสริมการส่งสินคา้ออกและกีดกนัการนาํสินคา้เขา้ คือ 

 1. การตั้งกาํแพงภาษี ( Tariff Wall ) จะใช้วิธีการจดัเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า

นาํเขา้หลายอตัรา คือจดัเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อตัราข้ึนไปในสินคา้ชนิดเดียวกนัและเลือกใช้

อตัราสูงแก่สินคา้ท่ีตอ้งการจะกีดกนัไม่ใหน้าํเขา้ซ่ึงเป็นมาตรการทางออ้ม 



 
 
 

23 
 

  2. การควบคุมสินคา้ อาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือกาํหนดโควตา้ ( Quota )  

ใหน้าํเขา้หรือส่งออก 

 3. การให้การอุดหนุน ( Subsidies ) เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผูผ้ลิต ลดภาษี

บางอยา่งให ้เป็นตน้ 

                4. การทุ่มตลาด ( Dumping ) คือ การส่งสินคา้ออกไปขายต่างประเทศในราคาท่ีตํ่า

กวา่ราคาขายภายในประเทศและดว้ยราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตซ่ึงมี 3 กรณี คือ 

                  4.1 การทุ่มตลาดเฉพาะกิจ เพื่อล้างสินคา้เก่าท่ีค้างต๊อกหรือเป็นสินคา้ท่ีล้าสมยั 

หรือเป็นสินคา้ท่ีไม่ขายภายในประเทศ เพื่อรักษาระดบัราคาสินคา้นั้นในตลาดภายในไว ้

 4.2 การทุ่มตลาดเป็นการชัว่คราว เป็นนโยบายท่ีจะส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศใน

ราคาตํ่ากวา่ตลาดภายในประเทศเป็นการชัว่คราวและบางคร้ังตอ้งขายตํ่ากวา่ทุน โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

คือ 

 1.  แสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ 

                     2.  กาํจดัคู่แข่งขนัซ่ึงมีประสิทธิภาพในการผลิต 

                     3.  กีดกนัไม่ใหคู้่แข่งขนัเขา้มาแยง่ตลาดท่ีครองอยู ่

                     4.  ตอบแทนการกระทาํของผูอ่ื้น 

                  4.3 การทุ่มตลาดเป็นการถาวรเป็นการทุ่มตลาดระยะยาวซ่ึงปกติจะไม่ทุ่มขายใน

ราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิต และท่ีสามารถดาํเนินการทุ่มตลาดไดเ้น่ืองจากการผลิตภายในประเทศ

ขยายตวัสูงข้ึน และรัฐบาลใหเ้งินอุดหนุน โดยทัว่ไปการส่งสินคา้ไปทุ่มตลาดต่างประเทศมกักระทาํ

เป็นการชัว่คราวเพื่อจาํกดัคู่แข่ง และเม่ือสามารถผูกขาดตลาดไดแ้ลว้ ก็จะข้ึนราคาสินคา้เพื่อชดเชย

ภายหลงั 

                 5. ขอ้ตกลงทางการคา้ นบัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการดาํเนินนโยบายการคา้คุม้

กนั เพื่อใหสิ้ทธิหรือฐานะทางการคา้เป็นพิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา 

                  6. การควบคุมเงินตราต่างประเทศธนาคารกลางจะควบคุมอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศรวมทั้ งอุปสงค์และอุปทานของเงินเพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงินและ

พยายามดูดเงินตราต่างประเทศเขา้มาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้(ท่ีมา: http//megaclever.blogspot.com ) 

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการส่งออกสินค้า 

 การส่งออก ( Export ) คือ การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทาง

ในทางบก ทางนํ้ า หรือทางอากาศ โดยผูส่้งสินคา้หรือบริการออกเรียกวา่ “ ผูส่้งออก ” ส่วนในทาง

การคา้ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน 

(ตลาดสากล) ในการส่งออกและนําเข้าซ่ึงสินค้าจะต้องมีหน่วยงานท่ีต้องเก่ียวข้องด้วยคือกรม

ศุลกากรแมว้า่จะเป็นการนาํเขา้หรือส่งออกผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ตเองก็จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
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กรมศุลกากรด้วยและท่ีสําคญัต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการนําเข้าและส่งออกของประเทศนั้ นๆ  

เพื่อให้ธุรกิจการส่งออกสินคา้ออกของไทยประสบความสําเร็จและมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากข้ึน

ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ี จาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการการปฏิบติัต่างๆใน

การส่งออกสินคา้ให้ดีเสียก่อนเน่ืองจากขั้นตอนการส่งออกสินคา้ เป็นส่ิงสําคญัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ

ส่งออกจะตอ้งทาํความเขา้ใจและศึกษาขอ้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจส่งออกไดรั้บ

ผลสาํเสร็จคุม้ค่ากบัความตั้งใจการลงทุน                                          

 ความสําคัญของการส่งออก 

  ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงท่ีผา่นมา มีอตัราการขยายตวัท่ีสูงและรวดเร็ว

มาก ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวัอยูใ่นระดบัสูง 

นบัว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อผูป้ระกอบการเองและประเทศชาติเน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีสามารถนาํเงินตราต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศไทยเราเป็นจาํนวนมากในแต่ละปีและรายได้

เหล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกนาํ มาใชพ้ฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

  ดงันั้น เพื่อให้ธุรกิจการส่งสินคา้ออกของไทยประสบความสําเร็จและมีมูลค่าการ

ส่งออกเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบการท่ีจะเข้ามาในธุรกิจน้ี จึงจาํ เป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและ

กระบวนการปฏิบติัต่าง ๆ ในการส่งออกสินคา้ให้ดีเสียก่อนเน่ืองจากขั้นตอนการส่งออกสินคา้เป็น

ส่ิงสําคญัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกจะตอ้งทาํ ความเขา้ใจและศึกษาขอ้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เพื่อให้การ

ประกอบธุรกิจส่งออกเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสําเร็จคุ้มค่ากบัความตั้งใจในการลงทุน

ความสาํคญัของภาคการส่งออกสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. ผลกัดนัในดา้นการขยายการลงทุนและสร้างความตอ้งการแรงงานการส่งออกท่ี

ขยายตวัข้ึนยอ่มทาํ ใหผู้ผ้ลิตตอ้งขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่มข้ึน และโดยส่วนใหญ่แลว้ระบบ

การผลิตของไทยก็เป็นระบบการผลิตท่ีใช้แรงงานในสัดส่วนท่ีมากกว่าเคร่ืองจักร (Labour 

Intensive) ดงันั้นจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเป็นการช่วยใน

การสร้างความตอ้งการแรงงานให้แก่ประเทศท่ีสําคญัปัจจยัหน่ึง นอกจากน้ียงัมีผลต่อการช่วย

ยกระดบัรายไดข้องแรงงานดว้ยอีกส่วนหน่ึง 

 2. ช่วยในการนาํเขา้เงินตราต่างประเทศช่วยในดา้นการลดการขาดดุลการคา้และ

ดุลการ   ชาํระเงินเพราะในการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการชาํระค่า

สินคา้ และส่วนมากก็จะเป็นสกุลเงินหลกัๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในตลาดโลก เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

มาร์คเยอรมนัหรือเยนเม่ือส่งสินคา้ออกไปแล้วก็จะทาํ ให้ได้เงินตราต่างประเทศเขา้มา และเม่ือ

จะต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็จะทํา ให้ มี เงินไปชํา ระค่าสินค้านั้ นได้ และเงินตรา

ต่างประเทศท่ีไดก้็จะมีส่วนต่อปริมาณเงินสาํรองของประเทศอีกดว้ย 

 3. ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ออกนั้นส่วน

หน่ึงเป็นเพราะระดบัราคาของสินคา้ท่ีส่งออกส่วนมากอยู่ในระดบัตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
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อ่ืน จึงทาํให้สินค้านั้ นเข้าไปแข่งขนัในตลาดโลกได้ ซ่ึงเป็นไปตามหลักของการได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เม่ือประเทศใดสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนท่ีตํ่ ากว่า

ประเทศอ่ืนแล้วย่อมแสดงว่าทรัพยากรท่ีถูกนํา มาผลิตนั้ นถูกนํา มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือถ้าสินค้าท่ีผลิตได้มีระดับราคาท่ีสูงกว่าการนํา เข้าจาก

ต่างประเทศแล้ว ก็ควรนํา เขา้สินคา้นั้นมากกว่าแล้วนาํทรัพยากรต่างๆท่ีผลิตสินคา้นั้นไปผลิต

สินคา้อ่ืนท่ีสามารถผลิตไดโ้ดยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่แทน 

 4. ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)ให้แก่ทรัพยากรเป็นการพิจารณาในการนาํ

วตัถุดิบต่างๆมาแปรรูปก่อนส่งออก ซ่ึงจะทาํให้สินคา้นั้นๆมีมูลค่าสูงข้ึนเช่น แทนท่ีจะส่งออกใน

รูปของผา้ผืนแต่เปล่ียนมาเป็นการส่งออกเป็นเส้ือผา้สาํเร็จรูปแทนซ่ึงมูลค่าของสินคา้ยอ่มสูงข้ึนอนั

จะทาํใหไ้ดก้าํไรเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 5. เป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง (Economy of Scale)ถา้เดิมผูผ้ลิตท่ีผลิตสินคา้

เพื่อป้อนตลาดในประเทศเพียงอยา่งเดียว ปริมาณการผลิตจึงไม่สูงมากนกั แต่ถา้มีการส่งออกสินคา้

ไปต่างประเทศดว้ยปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มข้ึนจากกาํลงัผลิตเดิมท่ีมีอยูก่็จะเพิ่มกาํลงัผลิตเพิ่มข้ึนให้

เต็มกาํลงัผลิตหรืออาจเป็นการขยายกาํ ลงัผลิตข้ึน เหล่าน้ีย่อมเป็นการช่วยลดตน้ทุนต่อหน่วยให้

ตํ่าลงหรือเป็นการผลิต ณ จุดท่ีมีระดบัตน้ทุนตํ่าสุดอนัจะเป็นการช่วยใหไ้ดก้าํไรเพิ่มข้ึน 

 6. ช่วยสร้างความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการขยายและกระจายการส่งออกจะช่วย

ปรับปรุงระดบัเทคโนโลยีในการผลิต และการบริหาร เพราะในตลาดโลกยอ่มมีภาวะการแข่งขนัท่ี

รุนแรงซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีจะกระตุน้ให้ผูส่้งออกตอ้งปรับปรุงสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดโดยการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆในการผลิตตลอดจนการจดัการอนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นการช่วยยกระดบัของเทคโนโลยขีองประเทศอีกทางหน่ึง 

 7. ช่วยลดการพึ่งพิงสินคา้จากต่างประเทศเป็นการพิจารณาในการผลิตสินคา้เพื่อ

ทดแทนการนาํ เขา้ (Import substitution) เพราะเดิมเราตอ้งนาํเขา้สินคา้ต่างๆ ท่ียงัไม่สามารถผลิต

ได ้หรือผลิตไดแ้ต่มีตน้ทุนท่ีสูงกวา่การนาํ เขา้ แต่เม่ือเราพยายามพฒันาให้สามารถผลิตสินคา้นั้น

ได้แล้วก็จะลดการนําเขา้ลง ขณะเดียวกนันอกจากจะผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศแล้ว ก็มุ่งไปหา

ตลาดในต่างประเทศ (Export Oriented) เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอันจะเป็นการช่วย

ตน้ทุนต่อหน่วยใหต้ํ่า 

 การทาํสัญญาซ้ือขาย (Sale Contract) 

 เม่ือมีการเสนอราคาและตกลงกนัเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการนาํสัญญาซ้ือ

ขาย โดยผูซ้ื้อและ ผูข้าย หรือโดยตวัแทนของทั้ง 2 ฝ่าย  ซ่ึงโดยปกติจะมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. Preferment Invoice เป็นเอกสารท่ีผูข้ายส่งให้ผูซ้ื้อเพื่อเป็นการเสนอหรือยืนยนั

การเสนอราคาและเง่ือนไขต่างๆในการขายสินคา้นั้นๆ  
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 2. Purchase Order เม่ือผูซ้ื้อตกลงตามราคา และเง่ือนไขใน Preferment Invoice      

แลว้จะส่งหนงัสือการสั่งซ้ือ (Purchase Orderมาให้ผูข้ายเพื่อเป็นการตอบรับและสั่งซ้ือสินคา้ตาม

ราคา และเง่ือนไขดงักล่าว 

 3. Sale Confirmation เป็นสัญญาการซ้ือขาย ซ่ึงผูข้ายส่งให้แก่ผูซ้ื้อเพื่อเป็นการ

ยนืยนัหรือตอบรับการสั่งซ้ือนั้นอีก (ซ่ึงในทางปฏิบติับางคร้ังอาจจะไม่จาํเป็นก็ได)้ 

 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการส่งออก 

          เพื่อให้ธุรกิจการส่งสินคา้ออกของไทยประสบความสําเร็จและมีมูลค่าการส่งออก

เพิ่มมากข้ึนผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ี จาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปฏิบติั

ต่างๆในการส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อนเน่ืองจากขั้นตอนการส่งออกสินค้า เป็นส่ิงสําคญัท่ีผู ้

ประกอบธุรกิจส่งออกจะตอ้งทาํความเขา้ใจและศึกษาขอ้ปฏิบติัให้ถูกตอ้งเพื่อให้การประกอบธุรกิจ

ส่งออกไดรั้บผลสาํเร็จคุม้ค่ากบัความตั้งใจการลงทุน  

 ขั้นตอนการส่งออกประกอบดว้ย 

           1. การจดทะเบียนพาณิชย ์ 

 2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี

อากร  

           3. เสนอขายและรับการสั่งซ้ือ  

           4. การเตรียมสินคา้  

           5. ติดต่อขนส่ง  

           6. จดัเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก  

           7. ติดต่อผา่นพิธีการศุลกากร (• การข้ึนทะเบียนระบบ Paperless • พิธีการประเมิน

อากร • พิธีการตรวจสินคา้)  

           8. การส่งมอบสินคา้  

           9. การเรียกเก็บเงินค่าสินคา้  

          10. การขอรับสิทธิประโยชน์ 

          อนัดบัแรกของการประกอบธุรกิจส่งออกจาํเป็นตอ้งศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบ

อนัเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกโดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกบัศุลกากร กฎหมายควบคุมสินคา้ขาออก ทั้งน้ี 

เพื่อให้มีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ตรงกนัดงันั้น รัฐบาลจึงไดก้าํหนดการส่งออกสินคา้ตามกลุ่มของ

สินคา้เป็น 3 กลุ่มคือ 

         1. สินคา้มาตรฐาน 

         2. สินคา้ควบคุม หรือสินคา้ท่ีมีมาตรการจดัระเบียบการส่งออก 

           3. สินคา้เสรี (ทัว่ไป) 
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           เม่ือผูซ้ื้อในต่างประเทศได้รู้จกัสินค้าและให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม ในเร่ืองราคา ปริมาณ ผูข้ายสินคา้จะตอ้งยื่นขอ้เสนอราคาท่ีเหมาะสมและกาํหนดเวลาใน

การจดัส่งหรือรายละเอียดอ่ืนตามท่ีผูซ้ื้อตอ้งการทราบ หากผูซ้ื้อพอใจในสินคา้และราคาแลว้ จึงจะ

เกิดการสั่งซ้ือ ด้วยการออกคาํสั่งซ้ือสินคา้(Purchase Order) มายงัผูข้าย เพื่อให้ผูข้ายออกเอกสาร 

Pro-forma Invoice ไปให้แลว้ผูซ้ื้อก็จะนาํไปใช ้เป็นหลกัฐานในการเปิด Letter of Credit (L/C) ต่อ

ธนาคารของผูซ้ื้อและเม่ือธนาคารของผูซ้ื้อรับการสั่งซ้ือแลว้ก็ทาํการจดัส่ง Letter of Credit (L/C) 

มายงัธนาคารในประเทศของผูข้ายในขั้นตอนต่อไปผูข้ายทาํการผลิตสินคา้ให้พร้อมเสร็จส้ินก่อน

กาํหนดส่งสินคา้ ทาํการตรวจสอบ กาํหนดการจองระวาง ตารางการเดินเรือ หรือเท่ียวบินไว้

ล่วงหนา้ ต่อมาก็จดัทาํ บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ขออนุญาตกรณีสินคา้เป็นสินคา้ควบคุม จดัทาํใบ

รายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)อาจต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (C/O หรือ 

Certificateof Origin) ตามขอ้กาํหนดของประเทศผูซ้ื้อเม่ือเตรียมเอกสารประกอบการส่งออกครบ

แลว้ และถึงเวลาตามท่ีไดส้ัญญากบัผูซ้ื้อไวแ้ลว้ สินคา้พร้อมแลว้ก็ทาํการผา่นพิธีศุลกากรจดัทาํใบ

ขนสินคา้ขาออก ใบกาํกบัการขนยา้ย การบรรจุสินคา้เขา้ตู ้ข้ึนเรือหรือข้ึนพาหนะท่ีใช้ขนสินคา้

ส่งออก  เม่ือพาหนะออกจากท่าท่ีส่งออกแล้ว ผูส่้งออกรับใบตราส่งขั้นตอนการเรียกเก็บเงินผู ้

ส่งออกจะตอ้งตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ก่อนนาํไปยื่นขอข้ึนรับเงินกบัธนาคารเอกสารท่ีจาํเป็น คือ

ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์ตาม L/C หรือผูข้ายสินคา้เป็นผูอ้อกตัว๋

เงินเพื่อสั่งใหผู้ซ้ื้อสินคา้จ่ายเงินตามตัว๋แลกเงินภายในเวลาท่ีตกลงไวใ้นสัญญา 

 ข้อกาํหนดทัว่ไปว่าด้วยของต้องกาํกดัของการส่งออกสินค้า 

 ของตอ้งกาํกดัคือสินคา้ท่ีมีกฎหมายกาํหนดวา่หากจะมีการนาํเขา้-ส่งออกหรือผา่น

ราชอาณาจกัรจะตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือปฏิบติัให้ครบถ้วนตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆเช่น 

ตอ้งมีใบอนุญาตการนาํเขา้และส่งออก ตอ้งปฏิบติัตามประกาศอนัเก่ียวกบัฉลากหรือใบรับรองการ

วิเคราะห์หรือเอกสารกาํกบัยา เป็นตน้ตวัอย่างสินคา้ท่ีมีการควบคุมการส่งออก (หลกัการสําคญั 

ตอ้งขออนุญาตก่อนการส่งออก 

 กระทรวงพาณชิย์  

 1. สินค้าควบคุม เป็นสินค้าท่ีมีมาตรการจัดระเบียบการส่งออกเป็นสินค้าท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงความสงบและความเรียบร้อยภายในประเทศผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศสินคา้ประเภทน้ีไดแ้ก่  

 สินค้าเกษตรกรรม 1. ข้าว 2. ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป 3. มัน

สําปะหลงั 4. กาแฟ 5. กากถัว่ 6. ไมแ้ละไมแ้ปรรูป 7. ถ่านไม ้8. ช้าง 9. กุ ้งกุลาดาํมีชีวิต 10. ปลา

ทะเลสวยงามท่ีมีชีวติ 11. หอยมุกและผลิตภณัฑ ์ 

 สินคา้อุตสาหกรรม 1. นํ้ าตาลทราย 2. ถ่านหิน 3. ทองคาํ 4. เทวรูป 5.พระพุทธรูป 

6.แร่ธาตุท่ีมีทรายเป็นส่วนประกอบ 7. สินคา้รี - เอก็ซ์พอร์ต 
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 สินคา้ท่ีตอ้งมีหนังสือรับรอง/ข้ึนทะเบียน/ข้ึนบญัชีประกอบการส่งออก  1. ผกั 

ผลไม ้ 2. ดอกกลว้ยไม ้3. ลาํไย4. ทุเรียน 5. กุง้ ปลาหมึกและผลิตภณัฑ์  6. ปลาทูน่าบรรจุภาชนะ

อดัลม 7. สับปะรดกระป๋อง 8.เคร่ืองนุ่งห่ม ดา้ย ผา้ผืน และผลิตภณัฑ์ ส่ิงทออ่ืนท่ีมิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม 

9. รถยนตแ์ละช้ินส่วนของรถยนตท่ี์ส่งออกไปไตห้วนั 10. เพชรท่ียงัไม่ไดเ้จียระไน     

 2. สินค้ามาตรฐาน ท่ีกาํหนดมี 12 ชนิด ไดแ้ก่ ปอฟอก ขา้วโพด เมล็ดละหุ่ง ปุยนุ่น 

ไมส้ักแปรรูป ขา้วฟ่างผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ถัว่เขียว ปลาป่น ถัว่เขียวผิวดาํ แป้งมนัสําปะหลงั 

ขา้วหอมมะลิไทยการส่งออกสินคา้ในกลุ่มน้ี ผูส่้งออกจะตอ้งจดทะเบียนเป็นผูท้าํการคา้ขาออก ซ่ึง

สินคา้มาตรฐานและตอ้งไดรั้บใบรับรองมาตรฐานสินคา้จากสํานักงานมาตรฐานสินคา้หรือสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทยเพื่อนาํไปแสดงต่อกรมศุลกากรจึงจะไดรั้บการตรวจปล่อยสินคา้ออกไป

ได ้

 กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการนาํเขา้-นาํออกโดยมีพระราชบญัญติั อาหาร ยา 

เคร่ืองมือแพทยเ์คร่ืองสําอาง วตัถุอนัตราย วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทป้องกนัการใช้สารระเหย 

ยาเสพติดให้โทษพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2525เช้ือโรคในคนและสัตว ์เช้ือ

โรคท่ีสามารถนาํมาผลิต เป็นอาวุธชีวภาพได้กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 สารเคมีท่ีเป็นพิษสารตั้งตน้ 

 กระทรวงกลาโหม พรบ. ควบคุมการส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธ

ยุทธภณัฑ์และส่ิงท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 อาวุธ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวุธ เคร่ืองยิงหรือฉาย

พลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้อาจนาํไปใชใ้นการรบหรือการสงครามได ้

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร หรือกรมประมง ควบคุมการ

นาํเขา้ - นาํออก นาํผ่านราชอาณาจกัรซ่ึงสัตวอ์นัได้แก่ กบ กุ้ง จระเข ้เต่า ตะพาบนํ้ า ปลา ปู และ

หอย รวมถึงซากสัตวด์งักล่าวกรมประมงเป็นผูอ้อกใบอนุญาต 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรเพื่อการส่งออกเป็นนโยบายสําคญัของสาํคญัของทุก

รัฐบาลในอันท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมของการส่งออกผู ้ประกอบการส่งออกสินค้าไปขายยงั

ต่างประเทศให้มีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีตํ่าเพื่อการกาํหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการแข่งขนัใน

ตลาดการคา้ระหว่างประเทศผูส่้งออกควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ระเบียบพิธีการทางศุลกากร

ดงักล่าวท่ีมีอยู่ตามกฎหมายและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ในมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกบับริษทัท่ี

ทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 การชดเชยค่าภาษีอากร 

 อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร หมายความว่า อตัราเงินชดเชยสําหรับชนิดและ

ประเภทสินคา้ท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร

สินคา้ส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจกัรไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร หมายความว่า ผูท้าํการส่งออกตามกฎหมายว่า

ดว้ยศุลกากรหรือการขายสินคา้ภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ

เงินกูห้รือช่วยเหลือจากต่างประเทศและการขายสินคา้ให้แก่องคก์ารระหวา่งประเทศหรือหน่วยงาน

ท่ีมีสิทธินาํสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไดรั้บการยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัรา

ศุลกากร 

 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ.2482

เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร สําหรับวตัถุดิบท่ีนาํเขา้ไดแ้ก่ อากรขาเขา้ ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน ภาษี

สรรพสามิต ภาษีมหาดไทยท่ีผูน้าํของเขา้ไดเ้สียหรือวางประกนัไวข้ณะนาํเขา้เม่ือสามารถพสูิจน์ได้

วา่ไดน้าํวตัถุดิบนั้นไปผลิตผสมประกอบหรือบรรจุเป็นสินคา้ส่งออกแลว้ก็จะไดรั้บการคืนอากร

โดยจะคาํนวณค่าภาษีอากรท่ีคืนให้ตามสูตรการผลิต ทั้ งน้ีโดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องผลิตส่งออก

ภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดน้าํเขา้และตอ้งขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีส่งของนั้น

ออกไป 

 ของทีไ่ด้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

 1. วตัถุดิบท่ีเห็นไดช้ดัวา่มีอยูใ่นของท่ีผลิตเพื่อส่งออก 

 2. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโดยตรงท่ีมีอยูใ่นของท่ีผลิตส่งออกแต่ไม่ปรากฏให้เห็น

อยา่งชดัเจน 

 3. วตัถุดิบจาํเป็นท่ีใชใ้นการผลิต 

 ของทีไ่ม่ได้รับคืนค่าอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

 1. เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ แม่พิมพ ์เคร่ืองใชใ้นการผลิตชนิดต่างๆ 

 2. เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิต 

 เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE) 

 พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ.2522 จดัตั้งการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้ึนเป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงอุตสาหกรรมมีช่ือยอ่วา่ “ กนอ.”               

มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหลายประการโดยเร่ิมจากการจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัตั้งหรือขยาย

นิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อดาํเนินธุรกิจอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ดาํเนินการปรับปรุงท่ีดินเพื่อให้

บริการตลอดจนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆให้แก่ผู ้

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมส่งออก 

 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 การส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการหน่ึงในหลายมาตรการในการดึงดูดนกัลงทุน

จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีหน่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบด้านการ
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ส่งเสริมการลงทุน คือ สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผูป้ระกอบการในเขตส่งเสริมการ

ลงทุนกรมศุลกากรซ่ึงมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองภาษีอากรของรัฐและเพื่อ

การส่งเสริมการส่งออกแก่ผูป้ระกอบการจึงตอ้งกาํหนดระเบียบปฏิบติัสําหรับการปฏิบติัในการ

นาํเขา้เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบของผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆดา้นภาษี อากรขาเขา้ รวมไปถึงควบคุมดูแลอาํนวยความ

สะดวกและใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 

 เขตปลอดอากร (Free Zone) 

 เขตปลอดอากรหมายถึงเขตพื้นท่ีท่ีกาํหนดไวส้ําหรับการประกอบอุตสาหกรรม           

พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของท่ีนาํเขา้ไปในเขต

ดงักล่าวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 1. ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของท่ีได้นาํเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อนาํเขา้ในเขต

ปลอดอากรในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1.1 ของท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชร้วมทั้งส่วนประกอบของ

ของดงักล่าวท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็น

ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศตามท่ีอธิบดีอนุมติั 

 1.2  ของท่ีนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรและ นาํเขา้ไปในเขตปลอดอากร สําหรับใช้

ในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 1.3  ของท่ีปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

 2. ยกเวน้อากรขาออกสําหรับของท่ีปล่อยไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอก

ราชอาณาจกัร 

 3. ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการนาํสินคา้จากต่างประเทศเขา้ไปในเขตปลอด

อากร 

 

3. พธีิการศุลกากรการส่งออก 

 ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศท่ีกรม

ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกําหนดไวใ้ห้ถูกต้องครบถ้วนโดยมีคาํแนะนําในการ

จดัเตรียมเอกสารและปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในส่งออกสินคา้ ดงัน้ี 

 1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก เป็นแบบพิมพ์ท่ีกรมศุลกากรกาํหนดให้ผูส่้งออก

ตอ้งยืน่ต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินคา้ ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามหลกัการส่งออกดงัน้ี  

 1.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสินคา้ขาออก ใชส้าํหรับการส่งออกในกรณี ดงัต่อไปน้ี 



 
 
 

31 
 

 - พิธีการใบขนสินคา้ขาออกทัว่ไป 

 - พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธ์ิ 

 - พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 - พิธีการส่งออกคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

 - พิธีการส่งออกขอชดเชยคา้ภาษีอากร 

 - พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

 - พิธีการใบสุทธินาํกลบั 

 - พิธีการส่งกลบั (Re-Export) 

 1.2 แบบ กศก. 103  คาํร้องขอผ่อนผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อนใช้สําหรับการ

ขอส่งสินคา้ออกไปก่อนปฏิบติัพิธีการใบขนสินคา้ขาออกในลกัษณะท่ีกรมศุลกากรกาํหนดไว ้ใน

ประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2544 

 1.3  แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสําหรับนําของเขา้หรือส่งออกชั่วคราวใช้

สาํหรับพิธีการส่งออกชัว่คราวท่ีกาํหนดใบอนุสัญญา 

 4. ใบขนสินค้าสําหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราวใช้

สาํหรับการส่งออกรถยนตแ์ละจกัรยายนตช์ัว่คราว 

 2. เอกสารทีใ่ช้เป็นข้อมูลในการจัดทาํใบขนสินค้าขาออก 

 - ใบขนสินคา้ขาออกประกอบดว้ยตน้ฉบบัและสําเนา 1 ฉบบั  บญัชีราคาสินคา้ 2 

ฉบบั   

 - แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จาํนวน 2 ฉบบั กรณี

สินคา้ส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท 

 - ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดสาํหรับสินคา้ควบคุมการส่งออก 

 - เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 3. ข้ันตอนการปฏิบัติพธีิการส่งออกสินค้า 

 1. ผู ้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 

(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งออกหรือตวัแทนมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

กรมศุลกากรโดยผา่นบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. เม่ือคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินคา้ขาออกส่งมา

ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออกและตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆท่ีกรมศุลกากร

กาํหนดไวเ้พื่อจดักลุ่มใบขนสินคา้ขาออกเป็น 2 ประเภทดงัต่อไปน้ีและแจง้กลบัไปยงัผูส่้งออกหรือ

ผูแ้ทนเพื่อจดัพิมพใ์บขนสินคา้ 
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 - ใบขนสินค้าขาออกท่ีต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สําหรับใบขนสินค้า

ประเภทน้ีผูส่้งออกหรือตวัแทนตอ้งนาํใบขนสินคา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากรของท่าท่ี

ผา่นพิธีการ 

 - ใบขนสินคา้ขาออกท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพีการ (Green Line)  สําหรับใบขนสินคา้

ขาออกประเภทน้ี (ส่องออกสมารถชาํระค่าอากร(ถา้มี) และดาํเนินการนาํสินคา้ไปตรวจปล่อยเพื่อ

ส่งออกไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งไปพบเจา้หนา้ท่ีประเมินอากร   

 การชําระภาษีอากร 

  - ชําระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตดับญัชีธนาคาร(Electronic 

Funds Transfer : EFT) 

 - ชาํระท่ีหน่วยงานบญัชีและอากรของสาํนกังานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

 4. ข้อควรทราบเพิม่เติมในการส่งออกสินค้า 

 1. ถา้สินคา้ท่ีส่งออกเป็นสินคา้ท่ีผูส่้งออกประสงคจ์ะนาํกลบัเขา้มาในประเทศอีก

ภายในหน่ึงปีโดยขอยกเวน้อากรขาเขา้ ให้เพิ่มคู่ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกอีกหน่ึงฉบบัเพื่อใช้เป็น

หลกัฐานท่ีเรียกกวา่ “ ใบสุทธินาํกลบั ” เพื่อเป็นหลกัฐานในการนาํสินคา้กลบัมา 

 2. การส่งนํ้ ามันหรือผลิตภัณฑ์นํ้ ามันท่ีผลิตในราชอาณาจักรไปจาํหน่ายยงั

ต่างประเทศและผูส่้งออกตอ้งการขอคืนภาษีนํ้ ามนัของกรมสรรพสามิตให้เพิ่มคู่ฉบบัใบขนสินคา้

ขาออกอีกหน่ึงฉบบัและเขียนหรือประทบัตรายางมีขอ้ความว่า “ ขอคืนภาษีนํ้ ามนัหรือผลิตภณัฑ์

นํ้ามนั ” ไวต้อนบนใบขนสินคา้ขาออกและคู่ฉบบั 

 3.สําหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปย ังประเทศสปป.ลาวและ

ประสงคจ์ะขอคืนอากรขาเขา้ ให้เพิ่มคู่ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกอีกหน่ึงฉบบัแนวติดกบัตน้ฉบบัใบ

ขนสินคา้ขาออกดว้ย 

 4. การส่งออกท่ีผูส่้งออกประสงคจ์ะไดเ้อกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับ

เงินชดเชยอากรจะตอ้งยื่นคู่ฉบบัใบขนสินคา้ขาออกอีกหน่ึงฉบบั ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษคือสีนํ้ าเงินท่ี

มุมทั้ง4 มุม  

 5. สินคา้ส่งออกท่ีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะตอ้งยื่นใบแนบใบขนสินคา้ขา

ออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทว ิ

 6. สถานท่ีสาํหรับตรวจสินคา้ขาออก มีดงัน้ี 

 - ท่าศุลกากรสถาน (ท่ากองตรวจสินคา้ขาออกเดิม) หรือ ณ ทาํเนียบท่าเรือท่ีไดรั้บ

อนุมติัสาํหรับการนาํเขา้-ส่งออก  

 - งานตรวจคอนเทรนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ

สินคา้ท่ี 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 

 - สถานีตรวจและบรรจุสินคา้เขา้คอนเทรนเนอร์เพื่อการส่งออก 
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 - โรงพกัสินคา้สําหรับตรวจของขาเขา้และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบ             

คอนเทรนเนอร์นอกเขตท่าเรือทาํเนียบท่าเรือ 

 - ทาํเนียบท่าเรือเอกชน  

 -  ด่านศุลกากรภูมิภาคต่างๆ 

 หลกัการการผ่านพธีิการใบขนสินค้าขาออกทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 การผ่านพิธีการศุลกากร ให้สามารถกระทาํไดโ้ดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไร้เอกสาร(Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์(Digital 

Signature) ของเจ้าของลายมือช่ือ ผ่านบุ คคลท่ี เป็น ส่ื อกลางผู ้ให้ บ ริการรับส่ งข้อมูลท าง

อิเล็กทรอนิกส์(Value Added Network Services : VANS) เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกาํหนดเสมือนการจดัทาํ ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลง

ลายมือช่ือในกระดาษ  

 การย่ืนใบขนสินค้าขาออก ให้ผู ้ส่งออกจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตาม

มาตรฐานท่ีศุลกากรกาํหนด และเป็นผูส่้งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศุลกากร เม่ือระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผูรั้บขอ้มูล ไดท้าํการตอบรับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในการผ่านพิธีการถือเป็นการยื่นเอกสารนั้ นๆตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศุลกากรแลว้  

 วธีิการส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก กระทาํได ้4 ช่องทาง  

 1. ผูส่้งออกส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกดว้ยตวัเอง 

 2. ผูส่้งออกมอบหมายใหต้วัแทนออกของ(Custom Brocker) เป็นผูส่้งขอ้มูลแทน 

 3. ผูส่้งออกใชเ้คาน์เตอร์บริการ(Service Counter) ในการส่งขอ้มูล 

 4. ผูส่้งออกยื่นใบขนสิคา้ขาออก พร้อมแนบรายละเอียดขอ้มูลใบขนสินคา้และ

ชาํระค่าธรรมเนียมกบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ณ ท่า/ท่ี/สนามบินท่ีส่งของออก 

 หลกัการบันทกึข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 

 1. สามารถใช้สิทธ์ิ Free Zone, I-EAT Free Zone, Bond เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน

แต่ละรายการของใบขนสินคา้ (บนัทึกการขอใชสิ้ทธ์ิในส่วนของ Export Declaration Detail) 

 2. รายการบันทึกในส่วนของ Export Declaration Detail เม่ือบันทึกขอใช้สิทธ์ิ

ชดเชยอากร(Compensation) แล้วไม่สามารถบันทึกขอใช้สิทธ์ิ(Y)ในส่วนของ19ทวิ, BOI,สุทธิ

นาํกลบั, Re-Exportอีกได ้

 3. การสําแดงพิกดัศุลกากร (Tariff Code) ให้สําแดงตรงกบัชนิดของของท่ีส่งออก 

(ยกเลิกการสาํแดงพิกดัศุลกากร 99.... ทุกกรณี) 

 4. ใบขนสินคา้ขาออก ถา้ Export Tariff เป็น PART3 (ภาค 3 พิกดัอตัราศุลกากรขา

ออก) ต้องระบุรหัสสิทธิพิเศษ Privilege Code = 003 เวน้แต่ กรณีใบขนสินค้าขาออกถ้า Export 
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Tariff เป็น PART4 (ภาค 4 ของท่ีไดรั้บยกเวน้อากร) ตอ้งระบุรหสัสิทธิพิเศษ Privilege Code = 004 

เสมอ 

 ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 

 1. การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเบ้ืองตน้กบัแฟ้มขอ้มูลอา้งอิง และกบัขอ้มูลการอนุมติั/อนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. การตรวจสอบพบความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัส

ขอ้ผดิพลาดทุกขอ้กลบัไปให้ผูส่้งขอ้มูลในคราวเดียวกนั ใหผู้ส่้งของออกทาํการแกไ้ขข้อ้มูลและส่ง

ขอ้มูลใหม่เพื่อแกไ้ขขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 3. การยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินคา้ขาออกต่อศุลกากรเม่ือระบบคอมพิวเตอร์

ของศุลกากรผูรั้บขอ้มูลได้ทาํการตอบรับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการผ่านพิธีการถือเป็นการยื่น

เอกสารนั้นๆตามกฎหมาย วา่ดว้ยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศุลกากรแลว้  

 4. การยกเลิกใบขนสินคา้ขาออก กรณี ผูส่้งของออกไม่ประสงค์จะทาํการส่งของ

ออกตามใบขนสินคา้ขาออกท่ีไดส่้งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์มายงัระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

แลว้ หรือขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกท่ีไดรั้บการตอบรับเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออกแลว้ผิดพลาด ให้ผู ้

ส่งของออก (ตาม XML User) ขอยกเลิกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออกฉบบันั้น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทาํการยกเลิกเลขท่ีใบขนสินคา้ฉบบันั้นออกจากระบบ ก่อน

การส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของใบขนสินคา้ขาออกท่ีถูกตอ้งมาใหม่ 

 การบรรจุสินค้าและการจัดทาํใบกาํกบัการขนย้ายสินค้า (E-Export) 

 สําหรับขั้นตอนในการบรรจุสินค้าและการจัดทําใบกํากับการขนยา้ยสินค้า

ประกอบไปดว้ย 

 การบรรจุสินค้า 

 1. สถานท่ีบรรจุสินคา้ 

 - ส่งออกรายเดียว(FCL)ไม่วา่จะมีใบขนสินคา้ขาออกฉบบัเดียวหรือหลายฉบบัก็

ตามใหท้าํการบรรจุสินคา้นอกเขตอารักขาศุลกากรได ้

 - ผูส่้งออกหลายราย(LCL) บรรจุสินคา้ภายในเขตอารักขาศุลกากร เวน้แต่ผูส่้งออก

ตอ้งมีความจาํเป็นในการบรรจุของในตูค้อนเทรนเนอร์เดียวกนั เช่น เป็นผูส่้งออกในเครือเดียวกนั

หรือผูส่้งออกท่ีมีสายการผลิตต่อเน่ืองกนั หรือผูส่้งออกท่ีมีเง่ือนไขจากลูกคา้ให้ส่งออกโดยบรรจุ

พร้อมกบัผูส่้งออกรายอ่ืนหรือกรณีสินคา้ท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิ (เน่าเสียง่าย) เป็นตน้ 

 - ผูส่้งออกท่ีบรรจุสินคา้ทั้งหมด 

 (1) จดัทาํขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 (2) ส่งขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 (3) รับผดิชอบต่อผูส่้งออกรายอ่ืนท่ีบรรจุร่วมกนั 
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 2. การปิดตูห้รือยานพาหนะ 

 - บรรจุสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์/พาหนะแบบปิด ใหผู้รั้บผดิชอบการบรรจุทาํการ

ปิดผนึกประตูพาหนะท่ีใชข้นยา้ยสินคา้ดว้ยวธีิท่ีผูรั้บผดิชอบการบรรจุกาํหนด เม่ือบรรจุของข้ึนบน

พาหนะแลว้เสร็จ 

 - บรรจุสินคา้ข้ึนบนยานพาหนะแบบเปิด ให้ผูรั้บผิดชอบการบรรจุทาํการคลุม

ผา้ใบหรือคลุมตาข่ายท่ีพาหนะท่ีใชใ้นการขนยา้ยสินคา้ แลว้ใช้เชือกผูกประทบัตราผนึกดว้ยวิธีท่ี

ผูรั้บผดิชอบการบรรจุกาํหนดเม่ือบรรจุของข้ึนบนพาหนะแลว้เสร็จ 

 การจัดทาํใบกาํกบัการขนย้ายสินค้า 

 1. ใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี1 Good Transition Control ประกอบดว้ย 31 Field 

 ส่วนท่ี2 Good Transition Detail ประกอบดว้ย 8 Field 

 2. หาก Field ใด กาํหนดใหต้อ้งระบุค่าแต่ผูบ้นัทึกไม่สามารถหาขอ้มูลได ้ 

 - สาํหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ใหร้ะบุค่าเป็น N/A  

 - สาํหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย)์  

 3. หาก Field ใด กาํหนดใหไ้ม่ตอ้งระบุค่า (Value = O) และผูบ้นัทึกไม่สามารถหา

ขอ้มูลไดก้็ไม่ ตอ้งบนัทึกค่าใดๆ  

 4. หาก Field ใด กาํหนดใหต้อ้งระบุค่า เม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด (Value = C) แต่ผู ้

บนัทึกไม่สามารถ หาขอ้มูลได ้ 

 - สาํหรับ Field ท่ีเป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตวัอกัษร) ใหร้ะบุค่าเป็น N/A 

   - สาํหรับ Field ท่ีเป็น Numeric (แสดงออกเป็นตวัเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย)์ 

 การส่งข้อมูลใบขนกาํกบัการขนย้ายสินค้าโดยใช้เคาน์เตอร์บริการบันทกึข้อมูลเข้า

สู่ระบบ คอมพวิเตอร์ของศุลกากร 

 1. ให้ผู ้รับผิดชอบการบรรจุนําเอกสารใบกํากับการขนย้ายสินค้ามายื่นต่อ

เคาน์เตอร์บริการเพื่อให้ เคาน์เตอร์บริการเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าว แล้วส่งข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ในการผ่านพิธีการ ศุลกากร พร้อมแนบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์

บริการผ่านผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเม่ือ

ไดรั้บตอบกลบัเลขท่ีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้แลว้ ให้ เคาน์เตอร์บริการ จดัพิมพใ์บกาํกบัการขน

ยา้ยสินคา้ในรูปแบบเอกสารจาํนวน 2 ฉบบั ให้ผูรั้บผิดชอบการบรรจุตรวจสอบและลงนามใน

ใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้แล้ว คืนให้ผูผ้่านพิธีการจดัเก็บไว ้1 ฉบบั  เพื่อดาํเนินการในขั้นตอน

ต่อไป  
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 2. คู่ฉบบัใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 1 ฉบบั ให้เคาน์เตอร์บริการเก็บรวบรวมและ

จดัส่งให้สํานักตรวจสอบอากร กรมศุลกากรเป็นรายเดือน ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไปนับแต่

วนัท่ีจดัพิมพใ์บกาํกบัการขน ยา้ยสินคา้ นั้น  

 3. กรณีเคาน์เตอร์บริการจดัพิมพ์ใบกาํกับการขนยา้ยสินค้าแต่ผูรั้บผิดชอบการ

บรรจุไม่ลงนามใน ใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ ให้เคาน์เตอร์บริการยกเลิกขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ย

สินคา้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แลว้จดัทาํรายงานเป็นรายเดือนแจง้เลขท่ีใบกาํกบั

การขนยา้ยสินคา้ท่ียกเลิกดว้ย 

 การจัดทาํและย่ืนใบกาํกบัการขนย้ายสินค้าในรูปแบบเอกสาร  

 1. ให้ผูรั้บผิดชอบการบรรจุยื่นใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ในรูปแบบเอกสารและ

แบบรายละเอียด ขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือผูรั้บผิดชอบ

การบรรจุแลว้  

 2. เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะทาํการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

แลว้จดัพิมพข์อ้มูลท่ีบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์  

 3. ให้ผูผ้า่นพิธีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ย

สินค้า หากถูกตอ้งครบถ้วนแล้วให้ลงนามรับรองเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและมอบให้เจา้หน้าท่ี

ศุลกากรเก็บไวใ้บกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ท่ีกรมศุลกากรจดัเก็บ (ท่ีมา  : www.customs.go.th) 

 การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ที ่หรือสนามบินทีส่่งออก 

 ขั้นตอนในการขนยา้ยสินคา้ผา่นสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ท่ี หรือสนามบินท่ีส่งออก          

(E-Expert) ประกอบไปดว้ย 

 

 การขนย้ายสินค้ามายงัท่า/ที/่สนามบินเพ่ือการส่งออก  

 1. การขนย้ายของมาย ังท่ า ห รือ ท่ี  ห รือสนามบินเพื่ อการส่ งออกไป นอก

ราชอาณาจกัรให้ผูส่้งของออกจดัทาํขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกาํหนดและ

ส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

 2. การขนยา้ยของออกจากคลงัสินคา้ทณัฑ์บนให้ผูส่้งของออกท่ีไดป้ล่อยของออก

จากคลงัสินคา้ทณัฑ์บน ส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการ

ขนยา้ยของออกจากคลงัสินคา้ ทณัฑ์บนท่ีเก็บของนั้น ไปยงัท่า หรือท่ีหรือสนามบินเพื่อส่งออกไป

นอกราชอาณาจกัร และใหใ้ชข้อ้มูลใบขนสินคา้ขาออก เป็นหลกัฐานกาํกบัการขนยา้ยของออกจาก

คลงัสินคา้ทณัฑ์บนรวมถึงเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบทางบญัชีสําหรับของท่ีนาํของออกจาก

คลงัสินคา้ทณัฑ์บน เพื่อรอการตดับญัชีคลงัสินคา้ทณัฑ์บนเม่ือไดส่้งของออกไปนอกราชอาณาจกัร

แลว้  

http://www.customs.go.th/
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 3. การขนยา้ยของออกจากออกจากเขตปลอดอากร (Free Zone) ให้ผูส่้งของออกท่ี

จะนาํของออกจาก เขตปลอดอากรเป็นผูส่้งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศุลกากรก่อนการขนยา้ยของออกจากเขตปลอดอากรท่ีเก็บของนั้นไปยงัท่า หรือท่ี หรือ สนามบิน

เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรและให้แสดงสาํเนาใบขนสินคา้ขาออกหรือสาํเนาใบกาํกบัการขน

ยา้ยสินคา้ (ถา้มี) ต่อเจา้หนา้ท่ี ศุลกากรประจาํเขตปลอดอากร เพื่อเป็นหลกัฐานในการขออนุญาตนาํ

ของนั้นขนยา้ยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 4. การขนยา้ยของออกจากเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) ให้ผูส่้งของ

ออกท่ีจะนําของออก จากเขตประกอบการเสรีเป็นผูส่้งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการขน ยา้ยของออกจากเขตประกอบการเสรีท่ีเก็บของนั้นไปยงั ท่า 

หรือท่ีหรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอก ราชอาณาจกัรและให้แสดงสาํเนาใบขนสินคา้ขาออก หรือ

สําเนาใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ (ถา้มี) ต่อเจา้หน้าท่ีศุลกากรประจาํเขตประกอบการเสรีเพื่อเป็น

หลกัฐานในการขออนุญาตนาํของนั้นขนยา้ยออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อส่งของออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

 5. การขนยา้ยสินคา้ท่ีไม่อาจทาํการชัง่นํ้ าหนกัสินคา้ขณะทาํการขนถ่ายไดใ้นคราว

เดียวกนัใหผู้รั้บผดิชอบการบรรจุทาํการขนถ่ายสินคา้เขา้สู่เรือคา้ต่างประเทศท่ีใชใ้นการขนยา้ยของ

นั้นออกนอก ราชอาณาจกัร หรือให้ลาํเลียงของทางท่อขนส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรทางบกจน

เสร็จส้ินตามใบขนสินคา้ขาออก เช่น การขนถ่ายโดยเรือฉลอมหรือโดยสายพานลาํเลียงหรือโดย

ทางท่อขนส่ง เป็นตน้ 

 เอกสารทีใ่ช้เพ่ือกาํกบัการขนย้ายสินค้า  

 1. ใหผู้รั้บผดิชอบการบรรจุดาํเนินการ 

  – สั่งพิมพใ์บกาํกบัการขนยา้ยสินคา้จากระบบคอมพิวเตอร์ 

 – ทาํสาํเนาภาพถ่ายใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้   

 – แสดงเลขท่ีใบกํากับการขนยา้ยสินค้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้

กาํหนดใหใ้นเอกสารอ่ืนใด  

 – เพื่อมอบให้พนกังานขบัรถท่ีบรรทุกตูค้อนเทรนเนอร์เพื่อกาํกบัสินคา้ท่ีทาํการ

ขนยา้ยนั้น  

 2. ในกรณีการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก Mode of Transport = 3 ให้ใช้ใบกาํกบั

การขนยา้ยสินคา้ เป็นบญัชีสินคา้ (แบบ ศ.บ.3) เพื่อยื่นต่อด่านพรมแดนในการนาํยานพาหนะผา่น

เขตแดนทางบก  
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 3. ในระหวา่งการขนยา้ยสินคา้ ผูส่้งขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสามารถแกไ้ขขอ้มูล

ไดทุ้ก File โดยถือขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรในขณะท่ียื่นเอกสารให้ตรวจสอบโดย

ไม่ตอ้งแกไ้ขในเอกสารและไม่ตอ้งมีลายมือช่ือกาํกบัการแกไ้ขแต่อยา่งใด 

 การตัดบัญชีใบกาํกบัการขนย้าย (E-Expert) 

 สาํหรับขั้นตอนการตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ย (E-Expert) ประกอบไปดว้ย 

 การตรวจสอบและตัดบัญชีใบกาํกบัการขนย้ายสินค้า ณ สถานีรับบรรทุก 

เม่ือขนส่งสินคา้มาถึงสถานีรับบรรทุกใหผู้ข้นยา้ยทาํการ 

 1. แสดงหรือแจง้เลขท่ีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 2. ทางเรือใหแ้สดง EIR Weight (นํ้าหนกัชัง่) ดว้ย 

 3. เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบ 

 - เลขท่ีตู้คอนเทนเนอร์ (ทางเรือ) /เลขทะเบียนรถยนต์ (ทางบก) /Air Waybill  

(ทางเคร่ืองบิน) 

 4. ระบบคอมพิวเตอร์จะแจง้ตดับญัชี 

 การขนส่งสินคา้แบบอ่ืน ๆ เช่น ของ Bulk /พืชไร่ /ปูนซีเมนต/์รถยนต/์ ปิโตรเลียม/

ทางท่อ /สายส่ง 

 1. แสดงหรือแจง้เลขท่ีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 2. เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบเลขท่ีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 3. เม่ือไดรั้บเอกสารยนืยนัปริมาณท่ีบรรทุกลงเรือแลว้ใหน้าํมาแสดงแจง้ตดับญัชี 

 4. เจา้หนา้ท่ีจะตดับญัชีในระบบคอมพิวเตอร์ 

 สินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์เลขท่ีตูค้อนเทนเนอร์ท่ีจะนาํผา่นสถานีรับบรรทุกหรือจุด

รับบรรทุกสินค้าท่ีกําหนดต้องถูกต้องตรงตามข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสินค้าในระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรเท่านั้นส่วนเลขท่ีตูค้อนเทนเนอร์ไม่ตรงกบัขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ย

สินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 1. เจา้หนา้ท่ี ณ จุดรับบรรทุก พิจารณาเห็นควรใหแ้กไ้ข 

 2. ใหน้าํตูค้อนเทนเนอร์ผา่นเขา้ไปได ้

 3. ผูรั้บผดิชอบการบรรจุ 

 - ยืน่คาํร้องขอแกไ้ขเลขท่ีตูค้อนเทนเนอร์ 

 - ต่อหน่วยบริการศุลกากร 
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 4. เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบ 

 - แกไ้ขเลขท่ีตูค้อนเทนเนอร์ 

 - ตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 การบรรจุสินคา้ในพาหนะท่ีจะทาํการขนส่งมายงัสนามบินท่ีส่งออกในขณะท่ีจะ

นาํสินคา้ผ่านสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินค้าท่ีกาํหนดให้ผูรั้บผิดชอบการบรรจุแสดง

เอกสารใบตราส่งสินคา้ทางอากาศยาน (Air Waybill) หรือสําเนาให้เจา้หนา้ท่ีศุลกากรทราบก่อนนาํ

สินคา้ผา่นสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคา้ท่ีกาํหนด 

 การบรรจุสินคา้ในยานพาหนะเพื่อทาํการขนส่งผ่านเขตแดนทางบกเลขทะเบียน

ยานพาหนะท่ีบรรทุกสินคา้มายงัด่านศุลกากรท่ีส่งออกหรือจุดรับบรรทุกท่ีกาํหนดตอ้งถูกตอ้งตรง

ตามขอ้มูลใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเท่านั้น 

 รหสัสถานท่ีตรวจปล่อย  (Release Port) ในใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ไม่ตรงกบัท่า 

ท่ีจะส่งออก 

 1. เจา้หนา้ท่ี ณ จุดรับบรรทุก พิจารณาเห็นควรใหแ้กไ้ข 

 2. เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบ 

 - แกไ้ขเลขท่ีตูค้อนเทนเนอร์ 

 - ตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 3. อนุญาตใหน้าํตูค้อนเทนเนอร์ผา่นเขา้ไปได ้

 การตรวจสอบตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้เจา้หน้าท่ีศุลกากรจะตรวจสอบ

ขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก ท่ีระบุเลขท่ีไวใ้นใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้วา่ อยูใ่นเง่ือนไขความเส่ียงท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกาํหนดว่ารับได้ แล้วทาํการตดับญัชีใบกาํกับการขนยา้ยสินค้า

ดงักล่าว และอนุญาตใหน้าํสินคา้ผา่นสถานีรับบรรทุกหรือจุดรับบรรทุกสินคา้ท่ีกาํหนดได ้

 ตูค้อนเทนเนอร์ / สินคา้ขนยา้ยมาถึงแลว้ แต่ตรวจสอบไม่พบขอ้มูลใบกาํกบัการ

ขนยา้ยสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 1. ให้ยื่นใบกํากับการขนยา้ยในรูปเอกสารต่อเคาน์เตอร์รับบริการหรือหน่วย

บริการศุลกากร 

 2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบตดับญัชีใบกาํกบั 

 3. อนุญาตใหน้าํตูค้อนเทนเนอร์ผา่นเขา้ไปได ้
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 สถานะใบกาํกบัการย้ายสินค้า 

 M – Matching (ผา่นสถานีรับบรรทุกแลว้) 

 R – Release (ตรวจปล่อยแลว้) 

 L – Load (รับบรรทุก) 

 การตอบกลบัการตัดบัญชีใบกาํกบัการขนย้ายสินค้า 

 1. ในวนัทาํการเดียวกนัท่ีทาํการตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินค้า (Matching) 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลบัขอ้มูลการตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ไปให้ผูส่้ง

ขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกท่ีปรากฏเลขท่ีใบขนสินค้า (ตาม XML User) ในใบกาํกับการขนยา้ย

สินคา้นั้นทราบถึงการตดับญัชีใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ ดว้ยขอ้ความ “Goods Transition Control 

Already Checked” 

 2. ให้ผูส่้งของออกตรวจสอบการตอบกลับข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศุลกากรหากผูส่้งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก (ตาม XML User) ไม่ไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัการตดับญัชี

ใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ภายในกาํหนดเวลาอนัควรให้ตรวจสอบขอ้มูลกบัผูรั้บผิดชอบการบรรจุ

หรือกับบุคคลท่ีเป็นส่ือกลางผูใ้ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network 

Services : VANS 

 - ทางเรือประมาณ 15 วนั 

 - ทางรถไฟประมาณ 15 วนั 

 - ทางเคร่ืองบินประมาณ 7 วนั 

 - ทางรถยนตป์ระมาณ 3 วนั 

 - กรณีขนส่งวิธีอ่ืนเม่ือได้รับเอกสารยืนยนัปริมาณท่ีบรรทุกลงเรือแล้วมาแสดง

แจง้ตดับญัชี 

 การขอตรวจรับสินค้ากลบัคืน 

 ตรวจรับสินคา้กลบัคืนบางส่วน 

 1. ทาํคาํร้องแจง้รายการไม่ส่งออก 

 2. ยืน่ยนัปริมาณ จาํนวนหีบห่อ (Short Declaration) 

 3. แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. ยืน่ต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร 

 5. เจา้หน้าท่ี – ตรวจสอบการแก้ไข, ให้รับของกลบัคืน, ไม่ต้องมีการพิจารณา

ความผดิ 
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 การยกเลกิการส่งออก 

 ยกเลิกการส่งออกตรวจรับสินคา้กลบัคืนทั้งหมด 

 1. ทาํคาํร้อง 

 2. ยืน่ต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร 

 3. เจา้หนา้ท่ี – บนัทึกยกเลิกใบขนสินคา้, ใหรั้บของกลบัคืน, ไม่ตอ้งมีการพิจารณา

ความผดิ 

 การเปลีย่น ช่ือเรือ เทีย่วเรือ 

 การเปล่ียนช่ือเรือ เท่ียวเรือ โดยไม่เปล่ียนเขตท่าท่ีจะขนถ่ายตูสิ้นคา้ลงเรือหรือไม่

เปล่ียนคลงัสินคา้ 

 1. ใหต้วัแทนเรือจดัทาํคาํร้องขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

 2. ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการศุลกากร 

 3. เจา้หนา้ท่ี บนัทึกแกไ้ขเปล่ียนแปลงในใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ 

 4. ผูส่้งของออกไม่ตอ้งแกไ้ขขอ้มูล ช่ือเรือ เท่ียวเรือ ใบใบขนสินคา้ขาออกอีก 

 การรับบรรทุกของส่งออก 

 1. การรับบรรทุกการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

 - ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทําการประมวลผลการรับบรรทุกโดย

อตัโนมติัตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 - ในวนัทาํการเดียวกนัระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลบัขอ้มูลท่ีทาํการ

ประมวลผลการรับบรรทุกไปใหผู้ส่้งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออก(ตาม XML User) 

 

 - ข้อความ “Goods Loaded” ให้ทราบถึงสถานะ การรับบรรทุกส่งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

การขนยา้ยของโดยเรือ ณ ท่าเรือท่ีส่งออกจะบนัทึกขอ้มูลช่ือเรือวนัเรือออกเม่ือมี

การรายงานเรือออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ 

 การขนยา้ยของโดยอากาศยาน ณ สนามบินศุลกากร อากาศยานจะบนัทึกขอ้มูล

เท่ียวบินและวนัท่ีอากาศยานออกเม่ือมีการรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ 

 การขนยา้ยของโดยยานพาหนะทางบกจะบนัทึกขอ้มูลยานพาหนะออกไปนอก

ราชอาณาจกัรเม่ือผูค้วบคุมยานพาหนะยื่นใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้โดยใหใ้ชเ้ป็นบญัชีสินคา้(แบบ 

ศ.บ.3) ต่อด่านพรมแดนในการนาํยานพาหนะผา่นเขตแดนทางบก 
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 การขนยา้ยของโดยรถไฟจะบนัทึกข้อมูลเท่ียวท่ีและวนัท่ีท่ีรถไฟออกไปนอก

ราชอาณาจกัรเม่ือมีการรายงานรถไฟออกไปนอกราชอาณาจกัรแลว้ 

 การขนยา้ยสินคา้ทางท่อ ,สายส่งไฟฟ้า จะบนัทึกขอ้มูลวนัท่ีส่งออกตามรายงาน

การส่งของออกไปนอกราชอาณาจกัรทุกวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

 หากผูส่้งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกไม่ไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัสถานะ การรับบรรทุก

ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (“Goods Loaded”) ภายในกาํหนดเวลาอนัควรให้ตรวจสอบขอ้มูลกบั

บุคคลท่ีเป็นส่ือกลาง ผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services : 

VANS) 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัแสดงขั้นตอนการส่งออกสินคา้ 
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4.  เอกสารส่งออก 

 1. BILL OF  EXCHANGE (ตัว๋และเงินหรือดราฟท)์ เป็นตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์

(ผูส่้งออก) เป็นผูส่้งขายตัว๋แลกเงินคือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดช้นิดหน่ึงมีคาํสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยปราศจากเง่ือนไข ออกโดยบุคคลหน่ึงท่ีเรียกวา่ผูส้ั่งจ่าย(DRAWEE)จ่ายเงินให้บุคคลท่ีสามเม่ือ

ครบกาํหนดเวลาเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนหรือจ่ายตามคาํสั่งของบุคคลท่ีสามนั้น 

  2. EXPORT LICENCE(ใบ อนุ ญ าตส่ งออก) ตาม ป กติแล้ว สิ น ค้าท่ี ต้องข อ

ใบอนุญาตส่งออกมกัจะเป็นสินคา้จาํพวกวตัถุดิบเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีการขาดแคลนสินคา้ท่ี

ใชท้างการทหารหรือในบางคร้ังการกาํหนดให้มีการขอใบอนุญาตส่งออกถา้เป็นผลมาจากนโยบาย

การเมืองระหวา่งประเทศ เช่น การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นตน้ 

 3. CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้  วตัถุประสงค ์

หลกัของเอกสารน้ีคือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินคา้ในประเทศท่ีนาํเขา้หมายถึงการส่งออก

สินคา้จากประเทศกาํลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทยไปยงัประเทศท่ีให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือ

เรียกว่า จี.เอส.พี (GSP) นั้ น เอกสารน้ี จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งกาํเนิดสินค้าของประเทศผู ้

ส่งออกเพื่อให้ประเทศนาํเขา้ยอมรับและให้สิทธิพิเศษดงักล่าวนอกจากน้ีใบรับรองแหล่งกาํเนิด

สินคา้น้ีจะใชส้าํหรับการพิสูจน์ดว้ยวา่สินคา้นั้นไม่ขดัต่อกฎเกณฑก์ารนาํเขา้ของประเทศนั้น ๆ ดว้ย 

ฉะนั้นการออกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ หรือ c/o จะสามารถกระทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

  3.1  การรับรองเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากร จะต้องรับรองโดยส่วนราชการ

ผูรั้บผดิชอบในเอกสารน้ี คือ  กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 

 3.2  การรับรองเพื่อการคา้ขายทัว่ไปหรือเม่ือลูกคา้ตอ้งการสามารถออกใบรับรอง

ไดโ้ดยสภาหอการคา้เพื่อรับรองตน้กาํเนิดของสินคา้นั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ตัว๋แลกเงินหรือดราฟท ์
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ภาพท่ี 3.3 ใบอนุญาตส่งออกสินคา้ 

 

 4.  CERTIFICATE OF VALUE (ใบรับรองมูลค่าสินค้า) บางคร้ังมูลค่าสินค้าท่ี

แสดงในใบกาํกบัสินคา้ (INVOICE) อาจตอ้งไดรั้บการยืนยนัโดยใบรับรองมูลค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้งมี

ลายเซ็นของผูส่้งออกกาํกบัอยูด่ว้ย โดยระบุความจริงทางราคาอยา่งชดัเจนหรือไม่ทาํให้เขา้ใจเป็น

อย่างอ่ืนระหว่างผูซ้ื้อกับผูข้ายได้เลยในเร่ืองราคาซ้ือซ่ึงการระบุเช่นน้ีจะปรากฏใน Consular 

Invoice เช่นเดียวกนั 
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ภาพท่ี 3.4 ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ 
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ภาพท่ี  3.5  ใบรับรองนํ้าหนกัของสินคา้ 
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 5.  CERTIFICATE OF WEIGHT (ใบรับรองนํ้ าหนักของสินค้า) เป็นเอกสาร

แสดงนํ้ าหนกัของสินคา้ทั้งจาํนวน อาจจะออกโดยบริษทัหรือ สาํนกังานตรวจสอบมาตรฐานสินคา้

หรือส่วนราชการ ใบรับรองน้ีอาจระบุโดยผูส่้งออกได ้เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะระบุเป็นอยา่ง

อ่ืนใบรับรองแสดงนํ้ าหนักของสินคา้ ตอ้งรับรองนํ้ าหนักของสินคา้ตามท่ีระบุในใบกาํกบัสินคา้

และจะตอ้งไม่ขดักบัเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 ใบรับรองการตรวจสอบ 
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 6.  CERTIFICATE OF INSPECTION  ( ใบรับรองการตรวจสอบ )  ผูซ้ื้อบางราย

ตอ้งการใบรับรองการตรวจสอบ เพื่อแน่ใจวา่สินคา้ท่ีสั่งซ้ือนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผูส่้งออกตอ้ง

จดัการเร่ืองเหล่าน้ีใหลู้กคา้ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.7  หนงัสือรับรองคุณภาพและอนามยัการส่งออกสินคา้ 
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 7.  CERTIFICATE OF HEALTH หนงัสือรับรองคุณภาพและอนามยัการส่งออก

สินคา้ ประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตรประเทศผูซ้ื้อสินคา้ส่วนใหญ่จะมีขอ้กาํหนดท่ี

เขม้งวดเก่ียวกบัส่ิงปนเป้ือนทั้งทางเคมีและทางจุลชีวะตลอดจนซากสัตวส่ิ์งสกปรกและสารพษิต่าง 

ๆ ทั้งน้ีจะมีการตรวจวเิคราะห์อยูเ่ป็นประจาํ สินคา้ซ่ึงมีการปริมาณส่ิงเจือปนดงักล่าวสูงกวา่กาํหนด

อาจถูกกนัหรือห้ามเขา้ ดงันั้น การส่งออกสินคา้อาหารและผลิตภณัฑ์ทางเกษตรจึงตอ้งมีหนงัสือ

คุณภาพและอนามยัแสดงใหท้ราบถึงความปลอดภยัในการบริโภคไปดว้ยจึงจะอนุญาตให้นาํเขา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.8 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (B/L)  
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 8. OCEAN BILL OF LADING ( B/L ) ใบตราส่งสินค้าทางทะเลเป็นเอกสาร

สาํคญัท่ีสุดเม่ือมีการส่งสินคา้ทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินคา้ของบริษทัเรือท่ีทาํ

การส่งออก ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้ และเป็นหลกัฐานสัญญาของ

บริษทัเรือท่ีจะขนส่งสินคา้ทางเรือของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทางใบตราส่งสินคา้มีหลาย

ชนิด ดงัน้ีคือ 

 8.1 CLEAN B/L คือใบตราส่งสินคา้ท่ีบริษทัเรือไม่ไดบ้นัทึกแจง้ขอ้บกพร่องของ

สินสินคา้ / หรือ การบรรจุหีบห่อ NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/L เป็นใบตราส่งสินคา้

ท่ียินยอมให้มีการส่งมอบให้แกผู้รั้บสินคา้ ( CONSIGNER ) ท่ีระบุไวเ้ท่านั้นจะโอนให้ผูอ่ื้นมารับ

ไม่ได ้

                         8.2 ORDER B/L ใบตราส่งสินค้าท่ีออก  โดยมีการส่งมอบสินค้าตามคําสั่ ง 

(ORDER) ปกติตามคาํสั่งของผูส่้งสินคา้หรืออาจเป็นลอยๆซ่ึงตอ้งมีการสลกัหลงัโดยผูส่้งสินคา้เพื่อ

เป็นการโอนสิทธ์ิในสินคา้ให้กบัผูท้รง ( HOLDER ) หรือผูท่ี้ไดรั้บการโอนสิทธ์ิใหโ้ดยเจาะจงการ

สลกัหลงัใบตราส่งสินคา้มาถึงแลว้เท่านั้น 

 8.3 ORDER “ NOTIFY” B/L เหมือนกบัใบตราส่งสินคา้ชนิด “ ORDER” เพียงแต่

เพิ่มขอ้ความในใบตราส่งสินคา้ วา่เม่ือสินคา้ถึงเมืองท่าปลายทางแลว้ ตวัแทนบริษทัเรือท่ีมีเมืองท่า

ปลายทางจะแจง้ให้กบัผูรั้บสินคา้ทราบการแจง้น้ีไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้นให้กบั

ผูรั้บแจง้เพียงเป็นเร่ืองแจง้ใหท้ราบวา่สินคา้มาถึงแลว้เท่านั้นเป็นตราสารแสดงสิทธ์ิของผูท้รงและ

เปล่ียนมือได ้(NEGOTIABLE INSTRUMANT) คือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินคา้และโอนสิทธิ

ต่อ ๆ กันได้ BILL OF LADING น้ียงัแบ่งออกเป็น“ THROUGH” BILL OF LANDING เป็นใบ

ตราส่งออกในกรณีท่ีการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล ซ่ึงระบุการขนส่งไวต้ลอดทาง ปกติผูรั้บ

ขนส่งคนแรกจะเป็นผูอ้อกใบตราส่งชนิดน้ี“RECEIVED FOR SHIPMENT” BILL OF LANDING 

เป็นใบตราส่งสินคา้ชนิดท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงสัญญาแสดงวา่ไดรั้บการสินคา้ไวเ้พื่อจะทาํการขนส่ง 

แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่นอนวา่สินคา้ไดข้ึ้นเรือลาํท่ีระบุไวเ้ป็นการเรียบร้อยแลว้ “SHIPPED ON BOARD 

” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งซ่ึงแสนดงว่าสินค้าได้ข้ึนเรือระวางเรือเป็นท่ี เรียบร้อย

“CHARTER PARTY ” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งท่ีผูรั้บขนไดเ้ช่าเรือของผูอ่ื้นมารับทาํการ

ขนส่งสินคา้ซ่ึงระบุเง่ือนไขใหส้ัญญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอ่ืน 

9. THE COMMCIAERL INVOICE ( ใบกาํกบัสินคา้หรือบญัชีราคานสิคา้ ) มี

สาระสาํคญัในใบกาํกบัสินคา้ควรตรวจสอบใหถู้กตอ้งมีท่ีน่าสนใจอีกคือ สินคา้ในใบกาํกบัสินคา้ 

จะตอ้งไม่แสดงวา่เป็น “สินคา้ท่ีใชแ้ลว้” (USED) “ สินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหม่ ” ( REBUILT ) 

หรือสินคา้ท่ีเปล่ียนมือ(SECONDHAND)เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะอนุญาตไวโ้ดยเฉพาะ 

 9.1 ใบกาํกบัสินคา้จะตอ้งมีการประทบัตรารับรองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายโดย

สถานฑูต หรือ กงสุลท่ีเก่ียวกบัถา้เลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว ้
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                     9.2 เคร่ืองหมายและตวัเลขบนหีบห่อ ( SHIPPED MARKS & NUMBERS )ใน

ใบกาํกบัสินคา้จะเหมือนกบัใบตราส่ง ( BILL OF LADING )  หรือเหมือนกบัเอกสารการส่งสินคา้

อ่ืนๆ หรือ เหมือนกบัเคร่ืองหมายหีบห่อและตวัเลขท่ีกาํหนดไวใ้นเลตเตอร์ออฟเครดิต  

 9.3 ใบกาํกบัสินคา้จะตอ้งไม่รวมค่าใชจ่้ายพิเศษอ่ืนๆเช่นค่านายหน้า,ค่าเก็บรักษา

สินคา้ ( STORE CHARGES ) ค่าโทรเลข, ค่าธรรมเนียมในการส่งสินคา้ล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนด เป็นตน้ 

เวน้แต่เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีจะกาํหนด 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 ใบกาํกบัสินคา้หรือบญัชีราคาสินคา้ 
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  10. CUSTOMS INVOICE (ใบกํากับสินค้าของศุลกากร) ในทางประเทศจะ

กาํหนดให้ใช้ใน CUSTOMS INVOICE โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเครือจกัรภพองักฤษและ 

ประเทศในแอฟฟริกาบางประเทศลักษณะของใบ CUSTOMER INVOICE คือใบกํากับสินค้า            

( OFFCIAL INVOICE ) ท่ีจะตอ้งเตรียมเป็นฟอร์มพิเศษ ออกโดยผูมี้อาํนาจทางศุลกากรระบุราคา

สินคา้ทางศุลกากรเพื่อสะดวกในการคาํนวณภาษีปกติรายการสินคา้แต่ละชนิดจะแยกราคาสินคา้

ระหวา่งเรือและค่าเบ้ียประกนัออกจากกนั  

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10 ใบกาํกบัสินคา้ของศุลกากร 
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 11. CUSTOMS ENTRY FORM (ใบ ข น สิ น ค้า ท่ี ใช้ท างศุ ล ก าก รข อ งแต่ ล ะ

ประเทศ) ซ่ึงจะมีใช้ทั้งการนาํสินคา้เขา้และการส่งสินคา้ออก โดยแต่ละประเทศจะกาํหนดข้ึนใช้

ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบพิธี การ ชาํระภาษีอากร และการตรวจปล่อย

สินค้า จากการอารักขาของศุลกากร ปัจจุบันใบขนส่งสินค้าของกรมศุลกากรของไทยได้ใช้

แบบอยา่งตามเอกสารกะทดัรัดและสะดวกต่อการเก็บรักษาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ใบขนสินคา้ท่ีใชก้บัศุลกากร 
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 12. PHYTOSANITARY CERTIFICATE ( ใบรับรองการปลอดโรคและศตัรูของ

พืชทุกชนิด ) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชต่าง ๆ เอกสารชนิดน้ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับการรับรองจากนานชาติ สําหรับ กรรมวิธีการปฏิบติันั้นอาจใช้บริการ 

ศึกษาไดจ้ากหวัขอ้ การส่งออก สินคา้เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 ใบรับรองการปลอดโรคและศตัรูของพืชทุกชนิด 
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5.  การประกนัภัย 

 ความหมาย การประกนัภยัขนส่งสินคา้ คือการประกนัท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่สินคา้

ท่ีขนส่งจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงหรือจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงในการ

ขนส่งน้ีอาจเกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อสินค้าข้ึนได้ การประกันภยัน้ีเรียกรวมกันว่าการ

ประกนัภยัขนส่งสินค้าทางทะเล ซ่ึงรวมถึงการประกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งด้วยวิธีอ่ืนด้วย คือ การ

ขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางพสัดุภณัฑไ์ปรษณีย ์

การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี  

 1. Marine Cargo Insurance คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินท่ี

ขนส่ง ระหว่างประเทศจากผูข้าย ในประเทศหน่ึงไปยงัผูซ้ื้อในอีกประเทศหน่ึงโดยทางเรือเดิน

สมุทร เคร่ืองบินพาณิชย ์หรือทางพสัดุไปรษณีย ์จากอุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น เรือถูกไฟ

ไหม ้เรือคว ํ่า เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินคา้ข้ึน หรือขนลงจากเรือ จนทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อตวัสินคา้  

 2. Inland Transit Insurance คือ การประกนัภยัการขนส่งภายในประเทศไม่ว่าจะ

เป็น ทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศยาน รับประกนัภยัสินคา้หรือทรัพยสิ์น ในระหว่างการขนส่งจาก

สถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง โดยยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งคือ รถบรรทุก 6 ลอ้, รถบรรทุก 

10 ลอ้, รถเทรลเลอร์ เรือฉลอม เรือโป๊ะ และ เคร่ืองบินพาณิชย ์

 3. Marine Hull Insurance คือ การประกันภัยตัวเรือประกันภัยคุ้มครองความ

สูญเสีย หรือเสียหายของโครงสร้างตวัเรือ รวมถึงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ประเภทไม่มีเคร่ืองจกัร ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของเรือ รวมถึงอุปกรณ์บนเรือ 

และสัมภาระต่างๆ 

 2. ประเภทท่ีมีเคร่ืองจกัรหรือกาํลงัขบัเคล่ือนเอง คือ ส่วนท่ีให้พลงังานการเดินเรือ 

ทาํความร้อน ทาํความเยน็  

 การเลือกซ้ือความคุ้มครอง 

 สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้ นมีแนวทางในการขอเอา

ประกนัภยั ดงัน้ี  

 1.ควรเลือกเง่ือนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกบัประเภทของสินคา้ กล่าวคือ 

สินคา้โดยทัว่ไปท่ีมีการบรรจุหีบห่อ เง่ือนไขความคุม้ครองมกัใชเ้ง่ือนไขแบบมาตรฐานท่ีเรียกวา่ 

Institute Cargo Clauses ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 เง่ือนไขดว้ยกนั คือ  

 - เง่ือนไข CLAUSES “A” สาํหรับการคุม้ครองท่ีกวา้งท่ีสุด 

 - เง่ือนไข CLAUSES “B” สําหรับการคุม้ครองอุบติัเหตุท่ีร้ายแรง เช่นรถคว ํ่า เรือ

ชนกนั เกยต้ืนไฟไหม ้และรวมถึงความเสียหายจากการเปียกนํ้าดว้ย  

 - เง่ือนไข CLAUSES “C” คุม้ครองเฉพาะอุบติัเหตุท่ีร้ายแรงเท่านั้น  
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 2. ควรระบุให้กรมธรรมมี์ผลคุม้ครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง เช่น คลงัสินคา้

ของผูซ้ื้อสินคา้สมมติวา่ตั้งอยู่ในเชียงใหม่ สินคา้นาํเขา้มาจากฮ่องกงซ่ึงเรือสินคา้จะตอ้งเขา้เทียบ

ท่าเรือกรุงเทพฯ ก่อนขนส่งต่อภายในประเทศไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่ จึงควรระบุในกรมธรรม์ให้

ความคุ้มครอง เร่ิมจากฮ่องกงผ่านกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่  (From Hongkong via Bangkok to 

Chiengmai)  

 3. ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซ้ือขายเป็นเง่ือนไขแบบใด ถา้เป็นสัญญาซ้ือขายแบบ

C.I.F.ในกรณีท่ีเป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเง่ือนไขของ L/C ท่ีผูซ้ื้อสินค้าระบุมาว่าให้ใช้

เง่ือนไขความคุม้ครองแบบใด ถา้ผูซ้ื้อระบุการคุม้ครองท่ีกวา้งกวา่ประเพณีนิยมของการซ้ือขายชนิด

นั้น ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีรับภาระค่าเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากปกติ  

การเร่ิมตน้และส้ินสุดความคุม้ครอง  

 จุดเร่ิมตน้ความคุม้ครอง กรมธรรมป์ระกนัภยัขนส่งสินคา้ทางทะเลมีผลคุม้ครอง

เม่ือสินคา้ท่ีเอาประกนัภยั ออกจากคลงัสินคา้หรือสถานท่ีเก็บสินคา้ ณ สถานท่ีระบุช่ือในกรมธรรม์

เม่ือเร่ิมตน้การขนส่ง โดยไม่รวมช่วงการขนของข้ึนรถ เพราะถือว่าสินคา้ยงัไม่ไดอ้อกจากโรงเก็บ

สินคา้ตน้ทางท่ีไดร้ะบุไว ้ในกรมธรรม ์

เง่ือนไขและขอบเขตการคุม้ครองในการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  

 ในตลาดการประกนัภยัทางทะเลและขนส่งประเทศไทย เง่ือนไขความคุม้ครองท่ี

ผูรั้บประกนัภยัส่วนใหญ่จดัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั มกัจะยึดถือตามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีใชก้นัใน

ประเทศองักฤษซ่ึงเป็นเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีจดัทาํข้ึนโดย กลุ่มผูรั้บประกนัภยั อนัได้แก่ The 

Institute of London Underwriters, the Liverpool Underwriters Association แ ล ะ  Lloyds 

Underwriters Association เง่ือนไขความคุม้ครองท่ีจดัทาํโดยกลุ่มผูรั้บประกนัภยัดงักล่าวขา้งต้น   

จะข้ึนดว้ยคาํว่า ‘Institute’ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแลยอมรับกนัดีทัว่ไป ในวงการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะ

เป็นผูส่้งออก ผูน้าํเขา้ ธนาคาร หรือ ตวัแทนในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนใน การประกนัภยั 

ขนส่งสินคา้ทางทะเลโดยทัว่ไป มีชุดเง่ือนไขความคุม้ครอง 3 ชุดท่ีเป็นท่ีนิยมกนั ซ่ึงได้กาํหนด 

ขอบเขตความเส่ียงภยัท่ีคุม้ครองลดหลัน่ตามลาํดบั ดงัน้ี  

เง่ือนไขความคุม้ครองสาํหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีทาํการขนส่งทางทะเล 

 1. Institute Cargo Clauses (A) 

 2. Institute Cargo Clauses (B) 

 3. Institute Cargo Clauses (C) 

 คาํว่า All Risks หมายถึง การเส่ียงภยัทุกชนิด(ท่ีไม่เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และ

สืบเน่ืองจากสาเหตุภายนอก)ท่ีอาจยงัความสูญเสีย หรือเสียหายต่อสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่ง

ช่วงระยะของการประกนัภยัภายใตก้รมธรรมท่ี์คุม้ครอง All Risks ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งแสดงให้

เห็นว่าเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจริงซ่ึงความสูญเสียนั้ นเป็นเหตุบงัเอิญ (Fortuity), ท่ี
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เกิดข้ึนและเป็นสาเหตุโดยตรง (Proximately) ต่อความสูญเสีย.  ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งม่ีส่วนได้

เสียจึงจะมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ส่วนผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งพิสูจน์วา่ความสูญเสีย

หรือเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุหรือสืบเน่ืองจากภยัท่ีถูกระบุยกเวน้ไว ้

 Institute Cargo Clauses (B) ให้ความคุม้ครองแตกต่างจาก Institute Cargo Clauses 

(A) คือ ICC (A) ระบุใหคุ้ม้ครองการเส่ียงภยัทุกชนิดท่ีมีสาเหตุจากภายนอกพร้อมกบักาํหนดยกเวน้

ภยับางประเภทไวเ้ท่านั้น แต่ ICC (B) ระบุภยัท่ีคุ ้มครอง และส่ิงท่ียกเวน้ความคุ้มครองไวอ้ย่าง

ชดัเจน ความสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองจากหรือมีสาเหตุจากภยัท่ีไม่ไดร้ะบุไวจ้ะไม่ไดรั้บความ

คุม้ครอง นอกจากนั้น I.C.C. (B) ยงัไดแ้ยกความคุม้ครองออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

 1. คุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงมีผลสืบเน่ืองจากภยัท่ีระบุไวไ้ม่จาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถึงสาเหตุท่ีเป็นตวัการท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายภยัท่ีคุม้ครองไดแ้ก่  

 1.1  อคัคีภยั หรือ การระเบิด  

 1.2  เรือหรือ ยวดยานประสบเหตุเกยต้ืน เกยพื้น จม หรือพลิกคว ํ่า  

 1.3  การคว ํ่า หรือ ตกรางของยานพาหนะทางบก  

 1.4  การชน หรือ การโดนกนัของเรือ ยวดยาน หรือ ยานพาหนะกบัวตัถุภายนอก

ใดๆก็ตาม 

 1.5  การขนถ่ายสินคา้ลงท่ีท่าใชห้ลบภยั 

 1.6  แผน่ดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือฟ้าผา่ 

 2. ความสูญเสียหรือเสียหายจะตอ้งมีสาเหตุโดยตรงจากภยัท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่  

 2.1  การถูกสละไปอนัถือไดว้า่เป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม  

 2.2  การถูกทิ้งทะเล หรือ การถูกนํ้าซดัตกจากเรือไป  

 2.3  การท่ีนํ้ าทะเล นํ้ าทะเลสาบ หรือนํ้ าในแม่นํ้ าเขา้มาในระวางเรือหรือยวดยาน 

หรือเขา้มาในตู ้ลาํเลียง,ตูย้ก หรือสถานท่ีเก็บวางสินคา้ 

 3. ความสูญเสียโดยส้ินเชิงของหีบห่อใด ซ่ึงตกจากเรือหรือตกลงมาในขณะขนข้ึน

หรือขนลงจากเรือ หรือ ยวดยาน 

 Institute Cargo Clauses (C) ให้ความคุม้ครองแตกต่างจาก I.C.C. (A) เช่นเดียวกบั 

I.C.C (B) คือระบุภยัท่ีคุม้ครอง และส่ิงท่ียกเวน้ความคุ้มครองไวอ้ย่างชัดเจน ความสูญเสียหรือ

เสียหาย อนัสืบเน่ืองจากหรือมีสาเหตุจากภยั ท่ีไม่ได้ระบุไวจ้ะไม่ไดรั้บ ความคุม้ครองแต่ I.C.C. 

(C) ใหค้วามคุม้ครองท่ีแคบกวา่ I.C.C. (B) โดยแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

 1. คุ ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย ซ่ึงมีผลสืบเน่ืองจากภัยท่ีระบุไว้ไม่

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสาเหตุท่ีเป็นตวัการท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายภยัท่ีคุม้ครอง ไดแ้ก่  

 1.1  อคัคีภยั หรือ การระเบิด  

 1.2  เรือ หรือยวดยานประสบเหตุเกยต้ืน เกยพื้น จม หรือพลิกคว ํ่า 
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 1.3  การคว ํ่า หรือ ตกรางของยานพาหนะทางบก  

 1.4  การชน หรือ การโดนกนัของเรือ ยวดยาน หรือยานพาหนะกบัวตัถุภายนอก

ใดๆก็ตามนอกเหนือจากกบันํ้า 

 2. ความสูญเสียหรือเสียหายจะตอ้งมีสาเหตุโดยตรงจากภยัท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่  

 2.1  การถูกสละไปอนัถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม (General Average 

Sacrifice) หรือ การถูกทิ้งทะเล 

 เอกสารทีต้่องใช้ในการทาํประกนัภัย 

   1. ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) คือ เอกสารท่ีระบุรายละเอียดของสินคา้ท่ีขนส่งว่ามี

อะไรบ้าง ปริมาณ ชนิด ราคาสินคา้ ตลอดจน ช่ือเร่ือ หรือเท่ียวบิน วนัท่ีเรือหรือเคร่ืองบินออก 

(Departure Date) 

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) คือหลักฐานการสัญญาการรับสินค้า

ระหวา่งบริษทัเรือและผูส่้งสินคา้ซ่ึงแสดงวา่ไดมี้การนาํสินคา้ลงเรือเพื่อท่ีจะขนส่งไปยงัท่ีปลายทาง 

 3. หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน (Letter of credit (L/C) คือ เอกสารท่ีธนาคารออกให้แก่

ผูข้ายสินคา้ โดยผูซ้ื้อสินคา้เป็นผูติ้ดต่อกบัธนาคารว่า ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินคา้ ให้แก่ผูข้ายตาม

จาํนวนเงินค่าสินคา้ 

 4. หนงัสือคุม้ครองชัว่คราว (Cover Note) คือ เอกสารท่ีบริษทัผูรั้บประกนัภยัออก

ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐาน ว่าได้คุม้ครองสินคา้ท่ีระบุในหนงัสือคุม้ครองชั่วคราวน้ี

แลว้แต่ยงัไม่สามารถออกกรมธรรมไ์ดเ้น่ืองจากยงัขาดรายละเอียดบางอยา่งเช่น ช่ือเรือ จาํนวนหีบ

ห่อ ดงันั้นจะออกกรมธรรม ์

 5. กรมธรรม์ประกันภยัเปิด (Open Policy) ใช้สําหรับกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัสั่ง

สินคา้เดือนละหลายคร้ัง ดงันั้นการแจง้บริษทัผูรั้บประกนัภยั เพื่อท่ีจะทาํ Cover Note ในแต่ละเท่ียว

ย่อมเป็นการไม่สะดวก และบางคร้ังผูเ้อาประกันภัยอาจลืมแจ้งทําประกันภัยได้ดังนั้ นผู ้เอา

ประกนัภยั อาจร้องขอให้ผูรั้บประกนัภยัจดัทาํ Open Policy ให้เพื่อคุม้ครองสินคา้ทุกเท่ียวภายใต้

เง่ือนไขและอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีตายตวั ดงันั้นผูเ้อาประกนัภยัจะได้รับประโยชน์ทั้งเร่ืองความ

สะดวก และไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการลืมแจง้ประกนัภยั  

 6. กรมธรรม์ประกันภัย (Marine Insurance Policy) คือ เอกสารท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย ท่ีผูรั้บประกนัภยั ออกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเป็น หลกัฐานในการทาํประกนัภยั เอกสารการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาํหรับการประกนัภยัสินคา้ทางทะเล 

 กรณส่ีงออก 

 1. ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) 

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB) 

กรณีเดินทางมาทางเคร่ืองบิน  
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 3. เอกสารแสดงหีบห่อสินคา้ (Packing List) ( ถา้มี )  

 4. หนงัสือสั่งใหจ่้ายเงิน (Letter of credit (L/C) 

 กรณนํีาเข้า 

 1. ใบกาํกบัสินคา้ (Pro-forma Invoice/Invoice) 

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB) 

กรณีเดินทางมาทางเคร่ืองบิน 

 3. เอกสารแสดงหีบห่อสินคา้ (Packing List) ( ถา้มี ) 

 ข้อแนะนําในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายท่ีอาจเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนจากผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวขอ้งได ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกนัภยัพึงจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

 1. สาํรวจสภาพสินคา้ในทนัทีทุกคร้ังก่อนรับมอบสินคา้  

 2. ถา้พบสินคา้เสียหาย/สูญหาย ให้ผูข้นส่ง/ผูรั้บฝากสินคา้ออกหลกัฐานระบุความ

เสียหายหรือ ทาํเป็นหมายเหตุลงในใบรับสินคา้  

 3. กรณีขนส่งดว้ยตูล้าํเลียง (Container) ตอ้งตรวจว่า ตูล้าํเลียง และ Seal มีสภาพ

เรียบร้อยถูกตอ้ง ถา้ตูล้าํเลียงหรือ Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อ่ืนตอ้งแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็น

หลกัฐาน  

 4. ยืน่หนงัสือเรียกร้องใหผู้ข้นส่ง/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายทนัที  

 5. กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลงัตอ้งทาํหนงัสือแจง้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งภายใน 3 วนันบัจากวนัรับมอบสินคา้  

 6. ในทุกกรณีเม่ือพบสินคา้เสียหาย/สูญหาย รีบแจง้ให้ผูป้ระกนัภยัทราบในทนัที 

นอกจากน้ี การจดัเตรียมและส่งมอบหลกัฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนท่ีครบถว้นจะช่วยให้การพิจารณาชดใชค้่าสินไหมทดแทนสามารถดาํเนินการไปดว้ยความ

สะดวกรวดเร็ว 

  

 หลกัฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 1. หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Bill) 

 2. ตน้ฉบบักรมธรรม์ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Original Marine Insurance 

Policy) 

 3. ใบกาํกบัสินคา้และใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List) 

 4. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading) 
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 5 . ห ลัก ฐ าน แ ส ด ง ค ว าม เสี ย ห าย  เช่ น  Survey Report, Wharf Survey Note, 

Shortlanded Cargo List 

 6. หลกัฐานหรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น Charter Party, Sale Contract, Stowage 

Plan 

 7. สําเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผูข้นส่ง/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมหนังสือตอบ

จากผูข้นส่ง/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
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นิยามศัพท์ 

ลาํดับ คําศัพท์ภาษาไทย คําศัพท์ภาษาองักฤษ คําอธิบาย 

1 การสัมภาษณ์ Interview จากการสัมภาษณ์ผู ้บ ริโภคหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2 การชาํระเงิน Payment การชาํระเงินและการสั่งซ้ือ 

3 การขนส่ง Transportation การขนส่งสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีก

ท่ีหน่ึง 

4 การประกนัภยั

สินคา้ 

Cargo Insurance คุ ้มครองสินค้าท่ีเอาประกันภยัซ่ึง

อยูใ่นระหวา่งการขนส่ง 

5 การรับภาระ

ความเส่ียง    

Risk Taking ความเส่ียงจะมีทิศทางเดียวกบัภาระ

การเป็นแหล่งเงินทุน 

6 การส่งออก  Export การจดัส่งสินคา้และการบริการจาก

ตน้ทางสู่ปลายทางในทางบก ทาง

นํ้ าหรือทางอากาศ โดยผูส่้งสินค้า

หรือบริการออกเรียกวา่ ผูส่้งออก  

7 ก่อใหเ้กิด

มูลค่าเพิ่ม 

Value Added ทรัพยากรเป็นการพิจารณาในการ

นําว ัตถุดิบต่างๆมาแปรรูปก่อน

ส่งออก ซ่ึงจะทําให้สินค้านั้ นๆมี

มูลค่าสูงข้ึน 

8 การช่วยลด

ตน้ทุนการผลิต

ลง 

Economy of Scale ผูผ้ลิตท่ีผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาด

ในประเทศเพียงอย่างเดียว ปริมาณ

การผลิตจึงไม่สูงมากนกัแต่ถา้มีการ

ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศด้วย

ปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย  

9 การวจิยัจาก

ขอ้มูลฑุติยภูมิ 

Desk Research  เป็ น ก ารวิจัย ท่ี มีค่ าใช้ จ่ายตํ่ าแ ต่

ขอ้มูลท่ีได้จะไม่ลึกเพราะเป็นการ

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 
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10 การทาํสญัญาซ้ือ

ขาย 

Sale Contract  เม่ือมีการเสนอราคาและตกลงกัน

เรียบร้อยแลว้ก็จะถึงขั้นตอนการนาํ

สัญญาซ้ือขายหรือโดยตวัแทนของ

ทั้ง 2 ฝ่าย  

11 การสาํรวจตลาด

ดว้ยตวัเอง  

Market Survey เป็ น สั ง เก ตก ารณ์ ใน ต ล าด ด้วย

ต น เอ ง  ซ่ึ ง ใ น ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง

ป ร ะ เท ศ นั้ น ม า จ า ก สํ า ร ว จ ใ น

การตลาด 

12 การชาํระเงิน

ล่วงหนา้ 

Advance Payment  เป็นการตกลงระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย

โดยผูซ้ื้อจะโอนเงิน 

13 กรมธรรม์

ประกนัภยัเปิด  

Open Policy ใช้สําหรับกรณีท่ีผู ้เอาประกันสั่ง

สินคา้เดือนละหลายคร้ังดงันั้นการ

แจง้บริษทัผูรั้บประกนัภยัจึงสาํคญั 

 

14 กรมธรรม์

ประกนัภยั 

Marine Insurance 

Policy 

เอกสารท่ีถูกต้องตามกฎหมายท่ีผู ้

รับประกนัออกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนั 

15 ขนาดตลาด Market Size ขนาดของตลาดท่ีตอ้งส่งสินคา้ไป

ขายโดยพิจารณาจากประชากรและ

กาํลงัซ้ือ  

 

16 ความตอ้งการทาง

กฎหมาย 

Legal Requirement ตอ้งมีความเขา้ใจในกฎระเบียบการ

นําเข้าว่ามีขั้ นตอนหรือข้อจํากัด

อะไรบา้ง 

 

17 ค่าใชจ่้ายและการ

ขนส่ง 

Cost and freight ราคาบวกดว้ยค่าระวาง 
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18 ตัว๋แลกเงิน Bill of Exchange  เป็นตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์ตาม 

L/C หรือผูข้ายสินคา้เป็นผูอ้อกตัว๋

เพื่อสั่งให้ผูซ้ื้อสินคา้จ่ายเงินตามตัว๋

แลกเงินภายในเวลาท่ีตกลงไวใ้น

สัญญา 

19 ตัว๋และเงิน 

ดราฟท ์

Bill of exchance  ตราสารท่ีผูรั้บประโยชน์เป็นผูส่้ง

ขายตั๋วแลกเงินมี คําสั่ ง เป็ น ลาย

ลกัษณ์อกัษร 

20 ธนาคาร Bank   ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งขอ้มูลท่ี

สามารถให้ขอ้มูลด้านสถานการณ์

การเงินของลูกคา้ในต่างประเทศได ้

21 แนวโนม้การ

เติบโต 

Growth Trend เป็นการพิจารณาด้านแนวโน้มการ

ขยายตวัของการนาํเขา้โดยศึกษาได้

จากขอ้มูลทางสถิติต่างๆ  

22 แบบสอบถาม  Questionnaire การออกแบบคําถามท่ีมีการระบุ

คํ า ต อ บ ท่ี แ น่ น อ น  ใ น เร่ื อ ง ท่ี

ผูท้าํการวิจยัตอ้งการทราบซ่ึงจะมกั

เป็ น ป ร ะ เด็ น ท่ี เฉ พ า ะ สํ า ห รั บ

ผูท้าํการวจิยั 

23 ใบกาํกบัสินคา้ Invoice  เอกสารระบุรายละเอียดของสินคา้

ท่ี ขน ส่งว่ามีอะไรบ้าง อาทิ เช่น 

ปริมาณ ชนิด ราคา สินคา้  

24 ใบตราส่งสินคา้ Bill of Lading (B/L) หลักฐานการสัญญาการรับสินค้า

ระหวา่งบริษทัเครือและผูส่้งสินคา้  

25 ใบตราส่งสินคา้

แร๊กตา้ 

Rakta Bill of lading ผู ้ขนส่งอาจมอบสินค้า ณ ท่าเรือ

ปลายทางให้แก่บุคคลหรือบริษทัท่ี

ถูกระบุช่ือไวใ้นตราส่งสินค้าโดย

มิได้ต้องแส ดงใบ ตราส่ งสิ นค้า

ตน้ฉบบั 
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26 ใบสั่งซ้ือสินคา้ Purchase Order เอกสารขอ้ตกลงหรือสัญญาในเชิง

พาณิชย์ท่ีออกโดยผูซ้ื้อเพื่อสั่งซ้ือ

พสัดุ สินคา้หรือบริการจากผูข้าย 

27 ใบรับรองการ

ตรวจสินคา้ 

Certificate of 

inspection 

หนังสือรับรองท่ีพิ สูจน์ว่าสินค้า

ไดรั้บการตรวจสอบ 

28 ใบรับรองถ่ิน

กาํเนิดสินคา้ 

Certificate of origin เอกสารท่ีระบุถึงสถานท่ีท่ีเป็นถ่ิน

กาํเนิดของสินคา้ 

29 ใบส่งมอบสินคา้ Delivery order/DO สําหรับการส่งสินค้าทั้งหมด ผูถื้อ

ใบส่งมอบอาจร้องขอให้ผู ้ขนส่ง 

ส่งมอบสินคา้ท่ีไดแ้สดงรายการไว้

ในใบส่งมอบสินคา้นั้นๆ 

30 ใบรับพสัดุ Parcel receipt สําหรับพสัดุช้ินเล็กๆเช่นตวัอยา่งท่ี

ไม่มีมูลค่าทางการคา้ 

31 ใบรับของ

คลงัสินคา้ 

Warehouse Receipt รับสินคา้ท่ีคลงัสินคา้จะถูกออกให้

เพื่อเป็นใบรับสินคา้ท่ีถูกเก็บไวใ้น

คลงั 

32 ใบรับรองนํ้าหนกั

สินคา้ 

Certificate of weight  เอกสารท่ีแสดงนํ้ าหนักของสินค้า

ทั้ ง ห ม ด  อ อ ก โ ด ย บ ริ ษั ท ห รื อ

สํานักงานตรวจสอบ มาตรฐาน

สินคา้ 

33 บริการ services การบริการ หรือการใหบ้ริการ  

34 บนัทึกการส่ง

มอบสินคา้ของ

บริษทัขนส่ง 

Shipping Company      

Consignment Note 

ใชเ้ป็นหลกัฐานในการขนส่งสินคา้ 

ในกรณีท่ีมีการติดต่อธุรกิจโดยใช้

หนังสือรับรองสินเช่ือกบัธนาคาร

ราฟิเดน 
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35 

 

 

เปิดบญัชี Open Account การซ้ือขายแบบ “เปิดบัญชี” เป็น

การตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผู ้ขาย

โดยผูข้ายยินยอมให้ผูซ้ื้อชาํระเงิน

ค่าสินคา้ภายหลงัไดรั้บสินคา้  

36 ประเทศถ่ิน

กาํเนิดสินคา้ 

Country of Origin ประเทศท่ีเป็นถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

37 ผูรั้บมอบสินคา้ Consignee บุคคลหรือบริษทัท่ีสินคา้ส่งถึง 

38 ผูส่้งมอบสินคา้ Consignor บุคคลหรือบริษทัท่ีเป็นผูส่้งสินคา้ 

39 มูลค่าท่ีไดแ้จง้ไว ้ Declared value มูลค่าท่ีไดไ้วใ้นใบแจง้รายการและ

ราคาสินคา้ผา่นด่าน 

40 รัฐบาล Government 

Department 

กระทรวงพาณิชย ์กรมส่งเสริมการ

ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ 

ศู น ย์ส่ ง เส ริม ก ารส่ งอ อ ก  ก รม

ศุลกากร 

41 ราคาปัจจยัการ

ผลิต 

Factor Prices ราคาท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใช้ในการ

ผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงถือเป็นตวั

แปรท่ีสาํคญัท่ีสุดของการคา้ 

42 รหสัสินคา้ Commodity code เลขรหสัสาํหรับสินคา้ 

43 ระยะใบเสนอ

ราคา 

Quatation term การเสนอราคาในการส่งออก 

44 เลตเตอร์ออฟ

เครดิต 

Letter of Credit คาํรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ

ธนาคารท่ีใหก้บัผูข้าย 

45 สถานทูต Embassies สถานทูตของประเทศต่างๆท่ีตั้งอยู่

ในประเทศจะมีการใหบ้ริการขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัประเทศนั้นๆ 
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46 หนงัสือสั่งให้

จ่ายเงิน 

Letter of credit (L/C) เอกสารท่ีธนาคารออกให้แก่ผูข้าย

สินค้า โดยผูซ้ื้อสินค้าเป็นผูติ้ดต่อ

กับธนาคารว่า ให้ธนาคารจ่ายเงิน

ค่าสินคา้ 

47 หนงัสือรับรอง

คุณภาพและ

อนามยั 

Certofcate of health รับรองคุณภาพสินค้าอาหารเพื่อ

ส่งไปยงัต่างประเทศผูท่ี้ซ้ือ พร้อม

ส่ งตัวอ ย่ าง สิ น ค้า ท่ี ผ ลิ ต ไ ป ย ัง

หน่วยงานเพื่อตรวจสอบ 

48 หนงัสือคุม้ครอง

ชัว่คราว 

Cover Note เอกสารท่ีบริษทัผูรั้บประกนัภยัออก

ให้ แ ก่ ผู ้เอาป ระกัน ภัย  เพื่ อ เป็ น

หลกัฐาน 

49 อนัตรายของ

ทะเล 

Peril of the sea ภยัของทะเล 

50 เอกสารท่ีนายเรือ

เซ็นรับรองวา่

ไดรั้บสินคา้

บรรทุกลงเรือ 

Mate’receipt ใบ รับ ท่ี น ายเรือได้ม อบ ให้  เม่ื อ

ไดรั้บสินคา้บรรทุกลงเรือแลว้ 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์สภาพปัญหา 

 

จากการศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษทั 

เอสเอฟซี เอกเซลเล้นท์ จาํกดั ณ วนัองัคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น โดยมีเจา้หน้าท่ี 

บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท์ จาํกดั ไดน้าํคณะผูจ้ดัทาํโครงการเขา้เยี่ยมชมบริษทั ในส่วนต่างๆ 

คือ แนะนาํประวติั วิธีการจดัเก็บรักษา วิธีการจดัส่งสินคา้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาชนะ

บรรจุสินค้า รวมทั้ งเอกสารท่ีเก่ียวกับการส่งสินค้านอกประเทศ ยงัเป็นบริษัทผู ้ผลิตนํ้ ามัน

ปิโตรเลียมต่าง ๆ และนํ้ ามนัในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและอุตสาหกรรมอาหารเพราะ บริษทัได้

วจิยัและผลิตนํ้ามนัเคร่ืองท่ีเป็น Food เกรด ท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองจกัรผลิตอาหารท่ีไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากและไดมี้การส่งออกนํ้ ามนัสําเร็จรูปไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ มีมาตรฐานของสินคา้ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในหลายบริษทัหลายประเทศมาอยา่งยาวนาน ดงันั้นผูจ้ดัทาํโครงการจึงไดศึ้กษาขอ้มูลตาม

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. พธีิการส่งออกนํา้มันหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ 

ทางบริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ท์ จาํกดั ไดมี้การผลิตสินคา้ตามใบสั่งซ้ือท่ีไดมี้

การตกลงตามเง่ือนไขและเตรียมจดัส่ง Shippingได้มีการดาํเนินการตามระบบของลูกคา้ในการ

ส่งออกสินคา้ 

ขั้นตอนการส่งออกสินคา้ 

1. รับคาํสั่งซ้ือ (Order) จากลูกคา้ 

2. วางแผนการผลิต 

3. ผลิตสินคา้  

4. แจง้ Shipping 

5. เตรียมสินคา้ส่งออก 

6. Shipping ดาํเนินการเร่ืองเอกสาร 
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ภาพท่ี 4.1 ท่าเรือ บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ กาํจดั 

 

2. ปัญหา อุปสรรค ในการส่งออก ของบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จํากดั 

  - การขนส่งทางเรืออาจเจอปัญหาธรรมชาติท่ีไม่มีความแน่นอนของระดบันํ้ า ถ้า

ระดบันํ้านอ้ย จึงทาํใหเ้รือขนส่งสินคา้ไม่สามารถนาํเรือออกจากท่าหรือนาํเรือเขา้มาจอดเทียบท่าได ้ 

  - การส่งออกสินคา้ทางเรือจะเจออุปสรรคภยัธรรมชาติ ซ่ึงหลีกเล่ียงไดย้ากและทาํ

ใหสิ้นคา้ไปถึงมือลูกคา้ล่าชา้ 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ปัญหาภยัธรรมชาติ 
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3. เง่ือนไขข้อตกลงในการส่งออกสินค้า 

 ทางบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินการรับผิดชอบเง่ือนไขในการส่งออกสินคา้

ของลูกคา้ท่ีไดต้กลงกนัไวต้ลอดจนสินคา้ถึงท่าเรือของลูกคา้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ไดรั้บความรู้จาก บ. มาประยกุตใ์ชไ้ด ้

4. สามารถนําความรู้ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้กบัการศึกษาและประกอบอาชีพ 

 คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ ของ

บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั เพื่อทราบพิธีการส่งออกสินคา้และนาํมาประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต เช่น เอกสารสาํคญัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินการส่งออก 

5. คณะผู้จัดทํานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุม

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํโครงการ 

 คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใช้ในเร่ืองของการลด

ตน้ทุนการใชก้ระดาษ ไดมี้การนาํกระดาษ A4 ท่ีใชแ้ลว้ นาํกลบัมา Reuse ใช ้ในการปร้ินงานและ

นาํวสัดุเหลือใช ้มาประยกุตใ์นการจดัทาํโครงการและโมเดล 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  จากการท่ีคณะผูรั้บผิดชอบโครงการไดไ้ปศึกษาดูงานท่ี บริษทั เอสเอฟซี เอกเซล

เล้นซ์ จาํกดั ในเร่ืองศึกษาพิธีการส่งออกนํ้ ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ ทาํให้คณะผูจ้ดัทาํได้

ทราบถึงพิธีการส่งออกนํ้ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศดงัน้ี 

สรุป 

  บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ไดเ้ร่ิมจากมีการผลิตสินคา้ตามใบสั่งซ้ือท่ีได้

มีการตกลงตามเง่ือนไขและเตรียมจดัส่ง Shipping ไดมี้การดาํเนินการตามระบบของลูกคา้ในการ

ส่งออกสินคา้ การจดัส่งสินคา้และบริการจากตน้ทางสู่ปลายทางในทางนํ้า 

  จากการเขา้ไปศึกษาดูงาน บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั เห็นไดว้า่ พิธีการ

ส่งออกนํ้ ามันหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ โดยผูส่้งสินค้าหรือบริการเรียกว่า “ผู ้

ส่งออก” ส่วนในทางการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและบริการใน

ประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน มีการทาํเอกสารการส่งออกทุกคร้ังเพื่อลดปัญหาในการส่งสินคา้ล่าชา้ อาจจะ

เกิดขอ้ผดิพลาดไดเ้ป็นเร่ืองปกติท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้

1. ผลิตสินคา้ตามใบสั่งซ้ือท่ีไดมี้การตกลงตามเง่ือนไขและเตรียมจดัส่ง Shipping 

ไดมี้การดาํเนินการตามระบบของลูกคา้ในการส่งออกสินคา้ 

2. การส่งออกสินคา้ทางเรือจะเจอปัญหาและอุปสรรคภยัธรรมท่ีเล่ียงไม่ไดท่ี้ทาํให้

สินคา้ไปถึงมือลูกคา้ล่าชา้ 

3. ทางบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินการรับผิดชอบตามเง่ือนไขในการส่งออก

สินคา้ของลูกคา้ท่ีไดต้กลงกนัไวต้ลอดจนสินคา้ถึงท่าเรือของลูกคา้ทั้งหมด 

4. นาํไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพใน

อนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถนาํไปพฒันาต่อยอดในการเรียนรู้เพิ่มเติมและการสร้างสรรคค์วามรู้

ในการทาํงานเพื่อสร้างรายได ้
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จากการท่ีไดศึ้กษาพิธีการส่งออกนํ้ามนัหล่อล่ืนไปยงัต่างประเทศ บริษทั เอสเอฟซี 

เอกเซลเลน้ซ์ จาํกดั ไดพ้บปัญหาทางคณะผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษทัฯ ควรมีการจดัเตรียมสินคา้และกาํหนดสถานะของสินคา้ให้ชดัเจนก่อน

จะทาํการส่งออกสินคา้ เพื่อลดเวลาในการทาํงาน 

2. บริษทัฯ ควรใหพ้นกังานตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารหรือตรวจเช็คความถูกตอ้ง

ของเอกสารท่ีใชแ้นบไปกบัสินคา้ตรงกนัหรือไม่ ก่อนทาํการส่งออกทุกคร้ัง 

3. บริษัทฯ ควรให้พนักงานท่ีดูแลควรมีความรอบครอบ และมีความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัเอกสาร ท่ีใชใ้นการส่งออกสินคา้ เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสาร 

4. คณะผูจ้ดัทาํควรนําความมีเหตุผล ในการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ

พอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึง

เหตุผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบมาใชใ้นการจดัทาํโครงการ 

 

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

1. จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงการไดน้าํเสนอขอ้มูล ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่ารูปแบบ

ของ     การนาํเสนอขอ้มูลมากเกินไปควรแทรกรูปภาพใหเ้ขา้กบัเน้ือหาได ้

2. ควรตรวจสอบการพิมพ์งานให้ละเอียดมากข้ึนเพราะมีคาํผิดและรูปแบบการ

พิมพบ์างหนา้ไม่ถูกตอ้ง 

 

 

 

 



 
 
 

72 
 

บรรณานุกรม 

จุฑานุช บูรณสินวฒันกูล. (2556). การประยุกต์ใช้สายธารแห่งคุณค่าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพิธี

การนําเข้าทางศุลกากรภายในเขตปลอดอากร กรณีการออกใบขนสินค้า. วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิ ต  สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ , 

มหาวทิยาลยับูรพา. 

ถนอมจิต บุรีรักษ์. (2551). การอํานวยความสะดวกทางการค้าของกรมศุลกากรไทยที่มีผลต่อการ

นําเข้าของประเทศไทย. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วกิิพีเดีย สารนุกรมเสรี. (2560). การส่งออก. คน้หาขอ้มูล 21 ตุลาคม 2561, จาก www. th.wikipedia 

.org/wiki/. 

วกิิพีเดีย สารนุกรมเสรี. (2561). การค้าระหว่างประเทศ. คน้หาขอ้มูล 21 ตุลาคม 2561, จาก https:// 

th.wikipedia.org/wiki/. 

วณันาลกัษณ์ ครามเม่น. (2557.) การจัดช่องทางการจัดจําหน่ายธุรกจิเหมืองแร่เหลก็ในเขภาคกลาง. 

คน้หามูล 21 ตุลาคม 2561, จาก http://www.uru.ac.th/welcome/main/infodata. 

วิชนี เทียบแก้ว. (2557) ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย ที่มีต่อประเทศไทย. 

คน้หาขอ้มูล 20 ตุลาคม 2561, จาก https://papers.ssrn.com/ 

วิระ รัตนะรัต. (2561) ข้อมูลบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จํากัด. คน้หาขอ้มูล 22 ตุลาคม 2561, 

จาก http://www.sfcexcellence.co.th/. 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ). การประกนัภัยการ

ขนส่งสินค้าทางทะเล.คน้หาขอ้มูล 20 ตุลาคม 2561, จาก http://www.oic.or.th/. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uru.ac.th/welcome/main/infodata
https://papers.ssrn.com/


 
 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ภาพบรรยากาศในการศึกษาดู งานภายใน 

บริษทั เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จาํกดั 
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 ภาพที ่1 ฟังบรรยายรายละเอียดของบริษัท 

 

ภาพที ่2 เข้าชมการนําเข้า ส่งออก 
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ภาพที ่3 ถ่ายรูปหน้าบริษัทร่วมกบัทีป่รึษาบริษัท 
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ภาคผนวก ค 

ผงัโมเดลและข้ันตอนการจัดทาํโมเดล 
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เตรียมอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมไมก้ระดาน 80*80 
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เร่ิมทาํตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไว ้

 

เร่ิมวางแผนโครงสร้างโรงงาน 
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ภายในคลงัสินคา้และโรงบรรจุภณัฑ ์

 

 

โมเดลท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง. 

งบประมาณในการจดัทาํโครงการ 
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งบประมาณ 

ท่ี รายการ จาํนวนเงิน 

1 กระดาษกล่อง 150 

2 กาวร้อน 35 

3 สต๊ิกเกอร์สี 180 

4 กระดาษสี 40 

5 ไมไ้อติม 30 

6 ตน้ไมป้ลอม 100 

7 รถของเล่น 150 

8 เรือของเล่น 80 

9 หมึกเคร่ืองปร๊ิน 500 

10 กระดาษ A4 330 

11 คลิปหนีบกระดาษ 35 

12 กระดาษสนามหญา้ 150 

13 เคร่ืองประดบัในสวน 50 

14 กระถางจ๋ิว 100 

15 แผน่อดัไม ้ 570 

16 กาว UHU 450 

17 เทปใสใหญ่ 70 

18 กรรไกร 140 

19 มีดคตัเตอร์ 280 

20 ใบมีดคตัเตอร์ 40 

21 ค่ารูปเล่มโครงการ 200 

 รวม 3,680 
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