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บทคัดย่อ 

                                              การศึกษากระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วประเภทการน าเข้า

เคร่ืองจักรบริษัท  สยามกลาสอินดัสทรี  จ ากัด  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการน าเข้า

เคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ของ บริษัท สยามกลาสดัสทรี จ ากัดและศึกษาวิธีการแก้ ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าเคร่ืองจักร เพื่อน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการน าเข้าเคร่ืองจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการท างาน 

  ผู้จัดท าโครงการได้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเรียบเรียงข้อมูล เนื้อหา 
ค าพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เหมาะในการท า
รายงานโครงการ สามารถตรวจสอบ ทบทวนแก้ไขปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารเพิ่ม
ตาราง กราฟฟิก ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแต่งรูปภาพ ขนาด และสีของรูปภาพให้ชัดเจน ได้ละเอียด
และมีประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม power point ในการใช้น าเสนอโครงการรูปแบบของการ
น าเสนอที่สามารถใช้ได้ในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการน าเสนอโครงการ 
                          ผลการด าเนินได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และประโยชน์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในคร้ังนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิต

บรรจุภัณฑ์แก้วประเภทการน าเข้าเคร่ืองจักรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี เหตุผลในการ

ตัดสินใจมาใช้ในการจัดท าโครงการ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

                         โครงการฉบับนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี เฉพาะความอนุเคราะห์ในการให้
ข้อมูลของ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายงานโลจิสติกส์ที่ให้ข้อมูล
กระบวนการในการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อมาผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วจนประสบความส าเร็จไปด้วยดี
ผู้จัดท าขอกราขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ละออ อุบลแย้ม ที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าโครงการ
กรณีคร้ังนี้ ที่เสียสละเวลาให้ค าแนะน าแนวทางการศึกษาเป็นอย่างดีรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จน
โครงการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการท างาน 
มาตลอด โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับผู้อ่านและผู้ สนใจในการท า
โครงการหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ธุรกิจภาคการน าเข้าและส่งออกของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น มีอัตราการ

ขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการ

เองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศเราเป็น

จ านวนมากในปีหนึ่งๆและรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน า มาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

  ประเทศได้น าเข้าสินค้าประเภทเคร่ืองจักรผลิตในสัดส่วนสูง   ของมูลค่าน าเข้า

ทั้งหมด สินค้าประเภทนี่ส่วนใหญ่ได้แก่ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก สินค้าน าเข้าที่

ส าคัญรองลงมาเป็นสินค้าประเภททุนโดยน าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเคร่ืองจักรกลส่วนประกอบ

เคร่ืองจักรไฟฟ้า ส่วนประกอบและเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ในการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคพบว่า

ในแต่ละปี มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ประเทศไทยน าเข้าสินค้าประเภทอะไหล่สัดส่วนที่สูงมากเช่นนี่

สะท้อนให้เห็นว่าการน าเข้าเคร่ืองจักรของไทยนั้นยังคงต้องอาศัยเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ

ค่อนข้างสูงถึงแม้ระยะหลังสัดส่วนอาจจะลดบ้างแต่ก็ตาม 

  ดังนั้นผู้จัดท าได้มองเห็นความส าคัญของการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อน ามาผลิตสินค้า

ต่างๆสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ จึงศึกษากระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 

กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ในเร่ืองกระบวนการน าเข้า ปัญหาอุปสรรค และ      

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าเคร่ืองจักร 
3. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท าโครงการ 
4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เรียนรู้กระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าเคร่ืองจักร 
3. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท า

โครงการได้ 
4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จ ากัด เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 

เป็นบริษัทรับจ้างผลิตขวดการผลิตขวดแก้วปากกว้างและขวดแก้วปากแคบ ซึ่งสามารถผลิตขวด

แก้วและขวดแก้วปากแคบตามกระบวนการผลิต ตั้งแต่การติดต่อลูกค้า, การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ใน

การการผลิตท าเอกสาร BOM, การท าการทดลอง ร่วมกับลูกค้า, การควบคุมการผลิต, การผลิต

สินค้า, การประกอบการวงจรส าเร็จรูป, การบริหารการจัดการ การขนส่งสินค้า, การควบคุม

คุณภาพก่อนส่งถึงลูกค้า และการดูแลลูกค้า 

โรงงานของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ในเขตพื้นที่สมุทรปราการโดยความคิด

ริเร่ิมของกลุ่มนักธุรกิจไทย มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 70 ล้านบาท ด าเนินการผลิตขวดแก้ว

ปากกว้างและขวดแก้วปากแคบ ทั้งสีขาวและสีชา มีก าลังผลิตทั้งสิ้น 600 ตันต่อวัน และได้รับความ

ร่วมมือด้านเทคโนโลยีจาก บริษัท นิฮอนยามามูระกลาส จ ากัด ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้น าด้านการผลิตขวด

แก้วในประเทศญี่ปุ่น ท าให้บริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า ท าให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในด้านการผลิตขวดแก้ว 

ภายในโรงงานของเรามีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์มากมาย รวมถึงเคร่ืองผลิตขวด 

(Bottle maker) เคร่ืองผสม-เตาหลอม (Mixer – furnace) เคร่ืองพิมพ์ขวด (Bottle printers) เตาหลอม 

เมลเตอร์ (Melt Furnace) เคร่ืองเดอะ ฟรีดเดอร์ (The Friedler) เคร่ืองขึ้นรูป (Forming machine)

เคร่ืองควบคุมคุณภาพและเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ (Quality control and automatic 

quality inspection) บริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO

ตั้งแต่ปี พศ. 2008 ตามความต้องของลูกค้าในระยะยาวนี้เราจะพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดีที่สุด 
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บริษัทเรา ส าหรับที่ตั้งของบริษัทห่างจากถนนปู่ เจ้าสมิงพรายเพียง 3.4 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
จากถนนปู่เจ้าสมิงพรายมายังบริษัท ใช่เวลาเพียง 10 – 15 นาทีในการเข้าซอย มีการขนส่งที่สะดวก
รวดเร็ว ส าหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเยี่ยมชม บริษัทได้ SGI ยินดีตอนรับทุกท่านเกี่ยวกับ
การผลิต 

บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด หรือ SGI เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน
ระดับโลกเป็นหนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตขวดแก้ว ภายในเครือของบริษัทโอสถสภาประเทศไทย จากประสบการณ์ในการ
ผลิตขวดแก้วมากกว่า 41 ปี และได้ผลิตขวดแก้วของแบรนด์ชั้นน ามากกว่า 30 แบรนด์ มีขั้นตอน
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ส่งสินค้าถูกต้องและตรงตามเวลา 
มีระบบที่มีคุณภาพสินค้าที่ส่งออกไปจึงมีคุณภาพสูง การบริการการผลิตน้ันประกอบด้วย 

- ผลิตขวดแก้วปากกว้างและขวดแก้วปากแคบตามการออกแบบของลูกค้า 

- เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัยจากคอมพิวเตอร์ 

- มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแสดล้อม (Lead Free Rohs Support)  

- มีเคร่ืองผสม-เตาหลอม (Mixer – furnace) เตาหลอม เมลเตอร์ (Melt Furnace) 
เคร่ืองเดอะ ฟรีดเดอร์ (The Friedler)  

- มีเคร่ืองควบคุมคุณภาพและเครื่องตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ (Quality control 
and automatic quality inspection) 

- มีเคร่ืองรีไซค์เคิลขวดแก้วเพื่อน ามาผลิตขวดใหม่ 
 
การผลิตและการบริการ 
บริษัท SGI เป็นบริษัทที่ด าเนินการทางด้านการผลิตขวดแก้วปากกว้างและขวดแก้วปากแคบทั้งสี
ขาวและสีชา การผลิตขวดแก้วส าเร็จรูป โดยทีม พนักงานที่มีความช านาญเฉพาะทางใน
กระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยและมีการดูแลรักษาเคร่ืองจัตร, เตาหลอม,เคร่ือง
ผสมแก้ว, แม่พิมพ์ขวด, เคร่ืองบดแก้ว ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมคุณภาพและ
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ที่ตรงต่อเวลา สินค้าที่จัดส่งอยู่ใน
สภาพดีไม่มีช ารุดเสียหายท าให้บริษัทได้รับความไว้วางจากลูกค้า หลายๆรายในเครือโอสกสภา
ประเทศไทย ลูกค้าที่มีในประเทศไทย เช่น เคร่ืองดื่ม เอ็ม 150 , เคร่ืองดื่ม เปปทีน , เคร่ืองดื่ม ลิโพวิ
ตัน-ดี , เคร่ืองดื่ม ลิโพ-พลัส , เคร่ืองดื่มเกลือแร่เอ็ม , เคร่ืองดื่ม ฉลามขาว , เคร่ืองดื่ม วิตามินซี      
C-vitt , เคร่ืองดื่ม แฮง , เคร่ืองดื่ม 357 แม็กนั่ม และ 357 เอ็กซ์ตร้ า ซึ่งเป็นลูกค้าของโอสกสภา
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ประสบการณ์การผลิตขวดแก้วและขวดปากกว้าง บริษัทมีประสบการณ์ในการ
ผลิตขวดแก้วและขวดปากกว้าง มากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน ได้รับความไว้ใจลูกค้า
ต่างๆมากมายในเครือโอสถสภา นั้นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ คุณภาพจากกระบวนการ
ผลิตทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถ, ความรู้ , ประสบการณ์ที่สามารถควย
คุมปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาให้มีความส าเร็จลุล่วง, เนื่องจากปัจจุบันมีคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้น 
มากมายส่งผลให้บริษัทของเราและบริษัทโอสถสภา จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในบริษัท โดยหัน
มาส่งเสริมกิจกรรม, กิจกรรมสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมเพื่อการศึกษาดูงานภายในโรงงานและอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคเคร่ืองมือการแพทย์, 
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ, พัฒนาสายพันธุ์พืชผัก เพื่อความยั่งยืน, สร้างโรงสีชุมชนบนดอยให้
เข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง, ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนการแพทย์ที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษาเพื่อผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ให้กับสังคมไทย, การสนับสนุนโครงการกีฬาใน
วงการต่างๆ, การบริจาคสิ่งของต่างๆ, การบริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของ
องค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้ากับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพ
ของเคร่ืองจักร, บุคลากร, อุปกรณ์, คุณภาพ,  เคร่ืองมือและผู้เชียวชาญ ในด้านต่างๆ, การส่งงานตรง
ตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลาย เหล่านี้ถูกควยคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการ
ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และบริษัทจะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู้ผู้ผลิตขวดแก้วและขวด
ปากกว้าง ขึ้นไปเป็นชั้นน าของโลกในอนาคต QA Main Facility เคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย 
ตามมาตรฐานของ ลูกค้าที่ร้องของให้มีการตรวจสอบทั้งการตรวจสอบคุณภาพของขวดหลังการ
ผลิต อุปกรณ์ที่ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่น าไปใช้นั้น มีความถูกต้องและ
ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า 

นอกจากนั้น ยังมีเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้วอัตโนมัติ
โดยใช้เคร่ืองจักร Melt Furnace and The Friedler เพื่อใช้ในตรวจสอบความทนทานของขวดแก้ว 
และมาตรฐานการบรรจุสินค้าให้ถูกต้องและยังมีเคร่ืองฟรีดขวดเพื่อให้คงรูปและทนทานต่อการใช้
งาน 
           ISO14001: 2004                       ISO9001: 2008                           OHSAS18001: 2007 

 

ภาพที่ 2.1 มาตรฐานรับรองคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย 
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ระบบการจัดการมาตรฐาน 
บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่เร่ิม

ก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ควบคุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO14001: 2004, ISO9001: 2008  เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และได้จัดท า
นโยบายคุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ C,B,E,S,C ซึ่งประกอบด้วย 

- พลังเพื่อผู้บริโภค (Consumer) : เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมที่
ทันสมัยเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคในทุกๆวัน 

- พลังเพื่อพัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) : เราเป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกด้วย
ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย 

- พลังเพื่อพนักงาน (Employees) : เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาส ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและน าศักยภาพที่ดีที่สุดของ
ตัวเองมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ 

- พลังเพื่อผู้ถือหุ้น (Shareholders) : เรามอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือ
หุ้น ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างมีก าไรและยั่งยืน 

- พลังเพื่อชุมชนและสังคม (Community) : เราจะเป็นก าลังส าคัญเพื่อสนับสนุน 
และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม 

นอกจากนี้บริษัทได้จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามนโยบายบริษัทคือ R,P,R,C ซึ่งประกอบด้วย 

- ข้อก าหนด (Requirement) : ปฎิบัติตามข้อก าหนดที่บริษัทตั้งนโยบายไว้เพื่อ
รักษาและดูแลสภาพแวดล้อม 

- มลภาวะ (Pollution) : มุ่งลดมลภาวะทางอากาศและทางทะเลเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
มุ่งมั่นในการแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากร (Resource) : ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- อย่างต่อเน่ือง (Continous) : พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ได้รับมาตรฐานรับรองดังนี้ : 

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (NAC) ได้รับการรับลองแล้ว ตั้งแต่ เดือน กุมพาพันธ์ 
2010 

มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2007 
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ภาพที่ 2.2 รูปป้ายหน้าบริษัท 
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ภาพที่ 2.3 แผนผังองค์กรบริษัท 
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ท่ีอยู่ 
โรงงาน 7/1 หมู่ 7 ซอยเทศบาลส าโรงใต้ 21 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์   0-2385-9430-43 
แฟกซ์   0-2385-9444 
อีเมล   info@siamglass.com 
เว็บไซต ์  www.siamglass.com 
เวลาท าการ   ท าการทุกวัน เวลา 08:30-17:00 
 

 
บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีบริษัท 
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นโยบายบริษัท 
บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่เร่ิม

ก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ควบคุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO14001: 2004, ISO9001: 2008  เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และได้จัดท า
นโยบายคุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ C,B,E,S,C ซึ่งประกอบด้วย 

- พลังเพื่อผู้บริโภค (Consumer) : เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมที่
ทันสมัยเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคในทุกๆวัน 

- พลังเพื่อพัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) : เราเป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกด้วย
ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย 

- พลังเพื่อพนักงาน (Employees) : เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาส ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและน าศักยภาพที่ดีที่สุดของ
ตัวเองมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ 

- พลังเพื่อผู้ถือหุ้น (Shareholders) : เรามอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือ
หุ้น ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างมีก าไรและยั่งยืน 

- พลังเพื่อชุมชนและสังคม (Community) : เราจะเป็นก าลังส าคัญเพื่อสนับสนุน 
และเสริมสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม 

ประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและได้มีการน าระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ควบคุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 
                   

ภาพที่ 2.5 การผลิตขวดแก้วในไลน์ผลิต 
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กลุ่มลูกค้าของ SGI 

จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตขวดแก้วสีใสและสีขุ่นมา
มากกว่า 41 ปีท าให้เรารู้จักลูกค้ามากมายและเรามีพันธมิตรในการซื้อวัตถุดิบและการออกแบบ
สินค้า เราท าธุรกิจแบบจริงใจเชื่อถือได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเป็นลูกค้าเราตลอดไป ณ ปัจจุบัน
บริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพขององค์กร อย่างสม่ าเสมอจึงท าให้ขณะที่เราผลิตขวดแก้วส่ง
ให้กับลูกค้านั้นมีคุณภาพและการผลิตขวดแก้วนั้นยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความเชื่อมั่น
ของลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจร่วมด าเนินธุรกิจร่วมกันกับเครือโอสถสภามีเพิ่ม
มากขึ้น 

  

ภาพที่ 2.6 กลุ่มลูกค้าของบริษัท 
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ภาพที่ 2.7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมด าเนินธุรกิจ 

หลังจากที่เราให้บริการและผลิตสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผลจากการที่เราพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การผลิตที่ได้มี
มาตรฐานระดับโลก  OHSAS18001: 2007 เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมให้เป็น
มาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และทางบริษัทยังใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
โดยรวมท าให้มีการเปลื่ยนแปลงย่างรวดเร็วในปัจจุบันท าให้เรามองถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดกับชุนรอบข้างและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานตลอดจนลูกค้าด้วยการ
ผนึกก าลังความร่วมมือและน าระบบการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 , ISO9001: 
2008 มาประยุกตใ์ช้ในการบริหารงาน จึงท าให้เราได้เรารางวัลผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการใส่ในใจและค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
การท างานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท าให้ SGI ได้รับรางวัลความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

        ภาพที่ 2.8 รับโล่และเกียรติบัตรผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW 



13 
 

 

 

      ภาพที่ 2.9 ได้รับรางวัลความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

 

 

         ภาพที่ 2.10 ได้รับ ISO14001: 2004 , ISO9001: 2008 
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 2.11 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่มลิโพพลัส–ลิโพวิตันดี   ภาพที่ 2.12 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่มฉลาม 

 
ภาพที่ 2.13 ขวดแก้วสีใสเคร่ืองดื่ม C-vitt                 ภาพที่ 2.14 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ือวดื่ม HANG 

 

 
 

ภาพที่ 2.15 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่ม 357                ภาพที่ 2.16 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่มโสมอินชิม                       



15 
 

 

 
ภาพที่ 2.17 ขวดแก้วสีใสยาธาตุน้ าแดง        ภาพที 2.18 ขวดแก้วสีใสเคร่ืองดื่มเห็ดหลินจือสกัด 

 
ภาพที่ 2.19 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่ม M-storm          ภาพที่ 2.20 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ือมดื่ม M-150 
 

 

ภาพที่ 2.21 ขวดแก้วสีใสเคร่ืองดื่มเกลือแร่              ภาพที่ 2.22 ขวดแก้วสีใสยากฤษณากลั่น 
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ภาพที่ 2.23 ขวดแก้วสีขุ่นเคร่ืองดื่ม PEPTEIN                 ภาพที่ 2.24 ขวดแก้วสีใสน้ ายาอุทัยทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

                       ในการศึกษาเร่ือง กระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อมาผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 

กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการน าเข้า

เคร่ืองจักรเพื่อมาผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและการน าเข้าภายในบริษัทการก าหนดกรอบแนวความคิด

และแนวทางในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

             1. แนวความคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

                    2. เอกสารเพื่อน าเข้า 

                           3. พิธีการทางกรมศุลากากรการน าเข้า 

                    4. การประกันภัย 

                 5.  นิยามศัพท์ 

1. แนวความคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิกนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัย

การผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดย

เด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการ

ผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า 

หรือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขต

อยู่ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสองทฤษฎีการค้าระหว่าง

ประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ( Neo-Classic Theory ) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยนีโอ

คลาสสิก ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิกมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการค้าแบบ

ต้นทุนค่าเสียโอกาส ( Opportunity Cost ) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในประเทศ 



 
 

 

และซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และทฤษฎีการค้าที่พิ จารณาปริมาณ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวความคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่างๆ จะ

แตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ  Smith อ้างถึงในรักษ์ มิ่งมณี ราดิน 

2544 ได้เขียนหนังสือ The Wealth of Nations ซึ่งแยกการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นหลักคือ Absolute 

advantage และ Division of Labor โดยในส่วนของ Absolute advantage กล่าวไว้ว่าถ้าประเทศไทย

มีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งอย่างประสิทธิภาพเหนือกว่าประเทศอ่ืน ก็ควรให้

ประเทศนั้นประเทศนั้นผลิตส่วนของ Divison Of Labor ได้เข้าเสริมทฤษฎี Absolute Advantage ว่า

แต่ละประเภทควรใช้ทรัพยากรของตนให้แก่สินค้าที่สามารถผลิตได้อย่างประสิทธิภาพที่สุดจนเกิด

การได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้อ่ืน ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก 

(1) แรงงานเกิดความช านาญในการท างานนั้นช้าๆ อยู่เป็นประจ า 

(2) แรงงานเกิดความช านาญในการท างานนั้นไปอีกงานหนึ่ง 

(3) การผลิตอย่างต่อเนื่องยางนานจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดพัฒนาหาวิธีการมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากความเชี่ยวชาญเพราะด้านก่อให้เกิดความได้เปรียบ ซึ่งสามารถจ าแนก 2 

ชนิด 

- ความได้เปรียบโดยธรรมชาติ  เป็นประโยชน์ที่ เกิดจากสภาพอากาศ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ 

- ความได้เปรียบจากการเรียนรู้นอกจากได้ทฤษฎีความได้เปรียบ ยังได้กล่าวถึง

ขนาดของประเทศหนึ่งซึ่งมีผลต่อชนิดและปริมาณของสินค้าที่จะท าการค้าขายกัน ขนาดของ

ประเทศที่แตกต่างกัน 

-  ความหลากหลายของทรัพยากร ประเทศใหญ่มีทรัพยากรหลายชนิดกระจายอยู่

ตามภาคต่างๆ  

- ค่าขนส่ง ประเทศใหญ่และประเทศเหล็ก ได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งแตกต่าง

กันโดยทั่วไปแล้วค่าขนส่งจะแปรตามระยะทาง ประเทศใหญ่มักจะท าการค้าขายกับแหล่งตลาดอยู่

ไกลจึงท าให้ค่าขนส่งต่างราคาสินค้าก็ต่างไปด้วย 

- ขนาดของเศรษฐกิจขนาดประเทศมิได้บอกถึงความมั่งคั่งของประเทศความร่ ารว

ของประเทศ วัดได้จากขนาดเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติที่ค่อนข้างสูง จึงควรมีการผลิต 

สินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศและท าการส่งออกด้วย 
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 - รัฐบาล ภาครัฐบาลคือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างยิ่ง

หากรัฐบาลให้การสงเสริม เช่น การพัฒนาเคร่ืองจักรให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ลดภาษีวัตถุดิบ ก็จะ

ท าให้ต้นทุนที่ต่ าลง 

- กลยุทธ์ โครงสร้างการแข่งขันของบริษัท กลยุทธ์และโครงสร้างที่ดีจะต้อง

สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจได้ มีความยึดหยุ่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 

- การน าเข้า คือ การที่ประเทศคู่ค้าหนึ่ง ท าการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการจาก

ต่างประเทศหนึ่งๆเข้ามายังประเทศของตนเอง เพื่อน าไปจัดจ าหน่าย หรือน าไปแปรรูปเป็นสินค้า

ต่อ ซึ่งตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นได้ชัดเลยคือ คือการน าเข้าของจากจีน ซึ่งเราจะเห็นได้จากที่ พ่อค้าแม่ค้า 

น าสินค้าจากจีนเข้ามาขายกันในประเทศไทยกันอย่างมากมายแบบนี้เรียกว่าการน าเข้าสินค้า ( 

Import ) อันนี้เราจะพบเห็นและได้รู้จักน้อยกว่าการน าเข้าสินค้า เนื่องจากการส่งออกคือ การที่

บริษัท หรือองค์หนึ่งๆ ท าการส่งสินค้าหรือวัตถุดิบไปขายยังต่างประเทศ เพื่อขยายตลาด หรือเป็น 

ซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทคู่ค้าที่ตั้งอยู่ยังต่างประเทศแบบนี้เรียกว่าการส่งออกสินค้า  ( Export ) ซึ่ง

การส่งออกสินค้านั้นเกิดจากด้วยหลากหลายเหตุผล ที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้น 

- จ้างโรงงานผลิตจากต่างประเทศ 

อีกหนึ่งทางเลือกที่อยู่ในรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกรเพิ่มและลดก าลังการผลิต ได้

สะดวกและรวดเร็วที่สุดและไม่ส่งผลประกอบต่อธุรกิจเลยเนื่องจากไม่ต้องรับความเสี่ยงใดๆ จาก

สาเหตุที่กล่าวมา การน าเข้าจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการขยายการผลิต ซึ่งหาก คิดต้นทุนแล้วถูก

และต่ ากว่าการกว่าผลิตในประเทศมากกว่าหลายเท่า 

 ขั้นตอนการผลิตขวดแก้วโดยใช้เครื่องจักรท่ีบริษัทกรณีศึกษา 

 (1) เตรียมวัตถุดิบทั้งหมดน ามาผสมให้เข้ากัน ( ในขั้นนี้เราจะใส่เศษแก้วลงได้

ด้วยเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเศษแก้วที่ผ่านการหลอมมาแล้วเมื่อมีการหลอมใหม่

จะท าให้หลอมได้ง่ายขึ้น) เติมสีสันให้กับแก้วในขั้นตอนนี้ได้เลย 

(2) น าเข้าเตาหลอมใช้อุณหภูมิประมาณ 1500 c 

(3) น าแก้วที่ผ่านการหลอมออกจากเตาหลอมจะให้อุณภูมิของแก้วลดลงมาก

จากนั้นน าไปเข้าเคร่ืองขึ้นรูปแก้ว จะได้รูปร่างต่างๆ ออกมา 

(4)  อบอ่อน เพื่อให้แก้วสามารถทนอุณหภูมิต่างๆได้ดี 

(5) ตกแต่ง ตามแบบที่ต้องการ 
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กระบวนการผลิตขวด 

(1) Blow and Blow process ใช้ผลิตขวดปากแคบ 

- แม่พิมพ์ที่ 1 เร่ิมจากน า Gob เข้ามาใน แม่พิมพ์จากนั้นจะมีแรงกดดันGobให้ติด

กับแม่พิมพ์เมื่อติดแล้วจะมีลมเป่าเข้ามาในGobท าให้เกิดช่องว่างด้านในเรียกว่า Blank shape 

- แม่พิมพ์ที่ 2 น า Blank shape ที่ได้เข้าแม่พิมพ์ตัวที่ 2 เพื่อเข้าขั้นตอนการเป่าลม

เข้าไปอีกครั้งหน่ึงเพื่อให้ได้ผนังของขวดแก้วที่บางตามต้องการ 

 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการผลิตขวดแก้ว 

1.  Press and blow process ใช้ผลิตขวดปากกว้าง 

- แม่พิมพ์ที่ 1 เร่ิมจากน า Gob เข้ามาในแม่พิมพ์จากนั้นแม่พิพม์จะถูกดันขึ้นไปติด

Gob ท าให้มี 

ลักษณะเป็นช่วงว่างได้ลักษณะที่เรียกว่า Blank shape 

https://glass2557.files.wordpress.com/2014/02/11.gif
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 - แม่พิมพ์ที่ 2 น า Blank shape ที่ได้เข้าแม่พิมพ์ตัวที่ 2 เพื่อเข้าขั้นตอนการเป่าลม

เข้าไปอีกคร้ังหนึ่งเพื่อให้ได้ผนังของขวดแก้วที่บางตามต้องการ ลักษณะกระบวนการขั้นนี้

เหมือนกับแม่พิมพ์ตัวที่ 2 ของ Blow and Blow process 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 กระบวนการผลิตขวดแก้วปากแคบ 

ปัจจัยก าหนดบทบาทการค้าระหว่างประเทศ 

    เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกับการ

ผลิตสินค้าและบริการ แตกต่างกัน จึงท าให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าแต่ละละชนิดแตกต่าง

กันไปโดยประเทศต่างๆ จะซื้อสินค้าและบริการที่สภาพการขาดแคลน และไม่สามารถผลิตได้เอง

หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ หรืออาจผลิตได้แต่มีทุนเปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่งสูงกว่า

ประเทศอ่ืน และจะขายสินค้าหรือบริการที่สามารถผลิตได้มากเกินความต้องการภายในประเทศ 

โดยมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าประเทศอ่ืนหรือต้นทุนเปรียบกับการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ต่ ากว่า 

ประเทศอ่ืน ท าให้แต่ละประเทศต่างก็ได้รับประโยชน์จากการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน ดังทฤษฏี

การได้เปรียบโดยสมบูรณ์ และทฤษฎีการได้เปรียบเทียบ สินค้าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีการ

ติดต่อซื้อขายกันระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศเป็นประเทศผู้ส่งออกสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุน

เปรียบเทียบ กับการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนแล้วต่ ากว่าการผลิตสินค้าของประเทศน าเข้า ประกอบกับมี

ความสามารถในการผลิตแก้วได้เกินความต้องการภายในประเทศ ซึ่งการส่งออกสินค้าขวดแก้ว

https://glass2557.files.wordpress.com/2014/02/12.gif
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ดังกล่าวย่อมท าให้เกิดการขยายตัวของตลาดที่มิได้มีแต่ตลาดภายในประเทศเท่านั้นเป็นมีฐานนะ

ความอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งสินค้ายังไปต่างประเทศ ยังสามารถน ามาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  

ลักษณะการค้าเสรี 

    การค้าสินค้าระหว่างประเทศในที่รวมความถึงการส่งออกและน าเข้า ซึ่งมร
ลักษณะส าคัญบางประการ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ลักษณะของประเทศผู้ท าการค้า  

   ประเทศผู้ท าการค้าได้แก่ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น าเข้า ในด้านของประเทศ

ผู้ส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กที่ก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา มีสาขา

เกษตรเป็นสาขาการผลิตใหญ่ของประเทศรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่จากสินค้าสาขาจึงมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญในด้านปริมาณ

การค้าเป็นประเทศใหญ่ที่อ านาจทางเศรษฐกิจ ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาภาคไม่

มากนัก รายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่มักมาจากสินค้าอุตสากรรมซึ่งมีมูลค่าสูง ท าให้มีความ

ได้เปรียบในด้านดุลการค้า 

2. ลักษณะของสินค้า 

   เคร่ืองจักรที่ส่งออกโดยประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสินค้า ซึ่งมีมูลค่าต่อ

หน่วยของสินค้าต่ า แต่เมื่อประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ๆ น าเข้าสินค้าไปแล้วสินค้าบางส่วนจะถูกน าไป

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศและรวมทั้งส่งออกกลับมายังประเทศ

เดิมด้วย 

3. การกีดกันทางการค้า 

   ในตลาดการค้าระหว่างประเทศนั้นสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่จัดว่ามีการใช้มาตรการ

กีดกันทางการค้าสูงมาก ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีผลให้การค้าเบี่ยงเบน

ไปจาการค้าเสรี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ส่งออกสินค้าขนาด

กลางและนาดเล็ก ที่ไม่มีอ านาจในการต่อรอง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีข้อตกลงของกลุ่มประเทศต่างๆ 

ภายใต้องค์การค้าโลก ที่มุ่งเปิดเสรีละขจัดอุปสรรคทางการระหว่างกันก็ตาม 
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การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

    การกีดกันทางการค้า คือ การที่รัฐบาลหรือประเทศใดๆ ใช้มาตรการแทรกแซง 

เพื่อลดปริมาณการน าเข้าสินค้ามาในประเทศตนหรือเพื่อลดปริมาณการส่งออกสินค้าของประมาณ

การส่งออกสินค้าของประเทศอ่ืนโดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่มักกระท าเพื่อปกป้องผู้ผลิตสินค้า

ภายในประเทศ  อาจโดยการใช้มาตรการที่ท าให้ผู้ส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

กับผู้ผลิตภายในประเทศได้น้อยลง เช่น การเก็บภาษีน าเข้าในอัตราสูง ท าให้สินค้าที่น าเข้ามีราคา

สูงขึ้นหรืออาจโดยการจ ากัดปริมาณการน าเข้าหรือใช้มาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

ของประเทศอื่น ท าให้ส่งออกได้น้อยลงกว่าเมื่อไม่มีการใช้มาตรการต่างๆที่อุปสรรคต่อการส่งออก

ของประเทศอ่ืน ท าให้ส่งออกได้น้อยกว่า เมื่อไม่มีการใช้มาตรการเข้าแทรกแซงหรือส่งออกได้

น้อยลงกว่าเมื่อปล่อยให้การค้าเป็นไปโดยเสรี ในอดีตก่อนการจัดตั้ง ขึ้น การค้าสินค้าระหว่าง

ประเทศเป็นโดยขาดกรอบหรือกติกาทางการค้าประเทศต่างๆก็มักใช้มาตรการกีดกันทางการค้า

สินค้าตามอ าเภอใจ ท าให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าได้รับความเดือนร้อน ทั้งนี้มาตรการกีดกันการ

สินค้าส าคัญๆที่ประเทศต่างๆน ามาใช้มีทั้งมาตรกรการทางภาษีและมาตรการไม่ใช่ภาษี 

มาตรการปกป้องการค้าระหว่างประเทศ – มาตรทางการทางภาษี 

มาตรการทางภาษีเป็นมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการหนึ่งที่ในอดีตมีการ

น ามาใช้กีดกันทางการค้ากันมากโดยเรียกเก็บภาษีน าเข้าใยอัตราที่สูงเพื่อปกป้องผู้ผลิต

ภายในประเทศสเปน ดังจะเห็นได้จากอัตราภาษีน าเข้าสินค้าที่ส าคัญบางชนิดของบางประเทศที่เป็น

ข้อมูลซึ่งแจ้งไว้ต่อองค์การค้าโลก เพื่อใช้เป็นฐานในการลดภาษีน าเข้าตามข้อตกลงว่าด้วยสินค้า ใน

ตารางที่ 9.2 มีการก าหมดอัตราภาษีน าเข้าไว้สูงมาก รวมทั้งประเทศไทยด้วยเว้นแต่ประเทศ

ออสเตรเลียที่ก าหมดอัตราภาษีน าเข้าไว้ต่ ากว่าประเทศอ่ืนมากทั้งนี้การเก็บภาษีน าเข้าในอัตราสูง

ย่อมท าให้สินค้าที่น าเข้ามีต้นทุนสูงขึ้น จึงมีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าที่ผลิต

ภายในประเทศผู้น าเข้าลดลง ท าให้ปริมาณการน าเข้าลดลง ซึ่งหมายถึงการส่งออกของประเทศผู้

ส่งออกย่อมลดลงนั่นเอง  
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ภาพที่ 3.3 ภาษีน าเข้าในอัตราสูง 

จากรูป ก าหมดให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเคร่ืองจักรชนิดหนึ่งภายประเทศ

น าเข้ารายใหญ่แสดงด้วย เส้น D และ S  ตามล าดับ (เนื่องจากผลของการใช้มาตรการกีดกันทาง

การค้าจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศอื่นมาก หากประเทศที่ใช้มาตรการกีดกันเป็นประเทศผู้

คันรายใหญ่ในตลาดโลกในที่นี้จึงสมมติให้เป็นการใช้มาตาการของประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ ) ที่

ราคาต่ ากว่าราคาดุลยภาพจะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินแสดงโดยเส้น ED ซึ่งก็คืออุปสงค์การน าเข้าสินค้า

นั้นในตลาดการค้าประเทศและเส้น ESR เป็นอุปทานของสินค้าแก้วแต่ละชนิดนั้นในตลาดการค้า

ระหว่างประเทศ ซึ่งก็คืออุปทานส่วนเกินของประเทศอ่ืนๆที่ประเทศผู้น าเข้าเผชิญ ในกรณีที่เป็น

ประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ เส้น ESR  ในตลาดกาค้าระหว่างประเทศจะเป็นเส้นที่ความชันมากเป็น

บวกดังรูปที่ 3.3ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงปริมาณการน าเข้าของประเทศนั้นจะมีผลให้ราคาสินค้า

ในตลาดการค้าระหว่างประเทศหรือในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

จากรูปก่อนที่จะมีการเก็บภาษีการน าเข้า ปริมาณการน าเข้าสินค้าเท่ากับ OQM 

หน่วยหรือเท่ากับ Q1Q2 หน่วย และเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจสมบัติให้ไม่มีต้นทุนในการ

น าเข้าสินค้าเคร่ืองจักรต่างประเทศ ดั้งนั้นราคาเคร่ืองจักรภายในประเทศจึงเท่ากับราคาน าเข้าหรือ

เท่ากับราคาในตลาดโลก เท่ากับ OPW  ส่วนปริมาณการผลิคภายในประเทศเท่ากับ OQ1 สมมติให้

มีการเก็บภาษีน าเข้าแบบภาษีต่อหน่วย เท่ากับ T จะท าให้ ED เคลื่อนมาทางซ้ายเป็น ED เนื่องจาก

ระดับราคาต่างผู้น าเข้าจะมีความต้องการน าเข้าในปริมาณที่ลดลงหรือที่ปริมาณน าเข้าเดิมผู้น าเข้าจะ

เต็มใจน าเข้าในราคาที่ลดลงเท่ากับภาษีที่ถูกเก็บต่อหน่วยเท่ากับ T ระยะห่างในแนวดิ่งของ ED และ 

ED จึงเท่ากับ  T หน่วย ที่ดุลยภาพใหม่ปริมาณน าเข้าจะลดลงจาก QQM เป็น OQM หรือ จาก 

Q1Q2 เป็น Q3Q4 และราคาสินค้าภายในประเทศจะสูงขึ้นเป็น OPW + T = OP d ท าให้ปริมาณการ

ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นทดแทนการน าเข้า โดยเพิ่มขึ้น จาก OQ1 เป็น OQ3 

       ดังนั้นการใช้มาตรการเก็บภาษีท าให้ปริมาณการน าเข้าลดลง ซึ่งหมายถึงปริมาณ

การส่งออกของประเทศอื่นลดลงนั่นเอง ในทางตรงข้ามหากมีการลดอัตราภาษีน าเข้าลงหรือยกเว้น
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การเก็บภาษีน าเข้าให้แก่ประเทศผู้ส่งออกใด เช่น ในกรณีของการให้สิทธิพิเศษทางการค้า  (GPS) 

เป็นต้นก็จะท าให้ประเทศส่งออกสามารถส่งสินค้าเคร่ืองจักรได้ไปขายยังประเทศผู้น าเข้าดังกล่าว

ได้มากขึ้น 

มาตรการปกป้องการทางการค้าระหว่างประเทศ – มาตรท่ีไม่ใช่ภาษี 

        มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่น ามาใช้กีดกันทางการค้าสินค้าเคร่ืองจักรที่ส าคัญในอดีต 

ได้แก่การควบคุมหรือจ ากัดปริมาณการน าเข้า การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศ และการอุดหนุน

การส่งออก ซึ่งจะได้กล่าวถึงตามล าดับต่อไปนี้ 

                           1. การจ ากัดการน าเข้า คือ การก าหมดโควต้าการน าเข้าให้น้อยกว่าปริมาณการ

น าเข้าที่ควรจะเป็นหากปล่อยให้ท าการค้าแบบเสรี เพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศสามารถแข่งกับ

สินค้าน าเข้าได้มากขึ้นการใช้มาตรการจ ากัดปริมาณการน าเข้าเพื่อกีดกันการค้าสิน เช่น การจ ากัด

ปริมาณการน าเข้าข้าวของประมาณการน าเข้าข้าวของประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ้งแม้จะ

มีข้อตกลงขององค์การค้าโลกให้ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 แล้วก็ตาม ทั้งสองประเทศก็ยังคงใช้มาตรการดังกล่าวอยู่ โดยอ้างเหตุผล

เพื่อความมั่นคงด้านเคร่ืองจักร ท าให้ทั้งสองประเทศยังคงให้การปกป้องผู้ผลิตข้าวภายในประเทศ

ได้ดังต่อไปทั้งนี้การจ ากัดปริมาณน าเข้าของประเทศทั้งสองในปี พ .ศ. 2538  และ 2543 แสดงใน

ตาราง ส่วนผลของมาตรการสามารถอธิบายดังรูป หากประเทศผู้น าเข้าก าหมด โควต้าการน าเข้าไว้

เท่ากับOQM เท่ากับ Q3Q4 จะท าให้อุปสงค์ส่วนเกินของประเทศ ผู้น าเข้าเปลี่ยนเป็น ED ซึ่งมี

ลักษณะหักงอเป็นเส้นต้ังฉาก ณ จุดที่ก าหมดโควตานั้น สมมติประเทศผู้น าเข้าเป็นประเทศผู้น าเข้า

รายใหญ่ราคาสินค้าในตลาดโลกจะลดลงเป็น OP w  (รูป3.4) ท าให้ราคาสินค้าภายในประเทศผู้

น าเข้าสูงขึ้นเป็น OP d ปริมาณการผลิตภายในประเทศจึงเพิ่มขึ้นทดแทนการน าเข้าที่ลดลง จาก 

OQ1 เป็น OQ3 

แต่ปริมาณการบริโภคภายในประเทศผู้น าเข้าทั้งหมดจะลดลง คือลดลงจาก OQ2 เป็น 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 ปริมาณการน าเข้าจะมีผลต่อประเทศ 
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       จะเห็นได้ว่าการใช้มาตาการจ ากัดปริมาณการน าเข้าจะมีผลต่อประเทศผู้ส่งออก

เช่นเดียวกับ การเก็บภาษีน าเข้าคือ ท าให้ปริมาณการส่งออกของประเทศอ่ืนลดลงเหลือเท่ากับ

ปริมาณที่ก าหมด หรือเท่ากับโควตานั่นเอง แต่ส าหรับประเทศผู้น าเข้าที่ใช้มาตาการจะส่วนที่

ภายในประเทศกับราคาสินค้าในตลาดโลก ที่ผู้น าเข้าซึ่งได้รับการจัดสรรโควตา จะได้รับเรียกว่าด่า

เช่าโควตา (QUOTA RENT) หรือมูลค่าโควตา (QUOTA VALUE) หากรัฐใช้วิธีจัดสรรแบบโควต้า

แบบให้เปล่าทั้งหมดแก่ผู้น าเข้า แต่ถ้ารัฐใช้วิธีการประมูลในการจัดสรรโควต้าแก่ผู้น าเข้า

ผลประโยชน์ดังกล่าวจะตกเป็นของรัฐ ค่าเช่าโควตา ก็คือพื้นที่แรเงาในรูป 3.5 

2. การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศ 

การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศเป็นมาตรการที่ท าให้ผู้ผลิตภายในประเทศมี

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น อาจท าได้โดย

การจัดหาปัจจัยการผลิตที่ส าคัญจ าหน่ายให้ในราคาต่ ากว่าต้นทุนหรือการจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ผลิต 

เป็นต้นท าให้ต้นทุนการผลิตในประเทศลดต่ าลงกว่าความเป็นจริง มาตรการนี้มีการใช้กันมากไม่

เฉพาะประเทศผู้น าเข้าสินค้าที่ต้องการปกป้องผู้ผลิต ภายในประเทศของตนเท่านั้น ประเทศผู้

ส่งออกการค้าในหลายประเทศก็มีการใช้มาตรการหนึ่งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันด้าน

การส่งออกกับประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้การใช้มาตรการอุดหนุนภายในประเทศ  มีผลให้เกิดการกีดกัน

ทางการค้า พิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้น าเข้าให้การอุดหนุนและกรณีประเทสผู้ส่งออกให้

การอุดหนุน 

กรณีประเทศผู้น าเข้าให้การอุดหนุน 

ในกรณีนี้ หากรัฐอุดหนุนการผลิต จะท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง

เท่ากับเงินอุดหนุนต่อหน่วยเท่ากับ s  (สมมติเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก) จากรูป ก่อนการใช้

มาตรการอุดหนุนการผลิต ราคาสินค้าในประเทศเท่ากับราคาสินค้าในตลาดโลกเท่ ากับราคาสินค้า

ในตลาดเท่ากับ Opw ปริมาณการน าเข้าเท่ากับ OQM ปริมาณการผลิตภายในประเทศเท่ากับ OQ1 

ปริมาณการบริโภคภายในประเทศเท่ากับ OQ3 จะท าให้อุปทานภายประเทศเพิ่มขึ้น ในรูปคือ จาก S 

เป็น S* ซึ่งอยู่ทางขวาของอุปทานเดิมโดยมีระยะห่างในแนวดิ่งเท่ากับsเมื่ออุปทานเพิ่มขึ้นย่อมท า

ให้อุปสงค์ส่วนเกินลดลงโดยเคลื่อนไปทางซ้ายของเส้นเดิม ในรูปคือ จาก ED เป็น ED* ท าให้

ปริมาณการน าเข้าลดลงจาก OQM เป็น QQ* หรือเท่ากับ Q2Q4 แต่ปริมาณการผลิตภายในประเทศ
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จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทดแทน คือเพิ่มขึ้นจาก OQ1 เป็น OQ2 และเนื่องจากเป็นแระเทศผู้น ารายใหญ่ 

อุปสงค์ส่วนเกินลดลง ก็จะท าให้ราคาสินค้าในตลาด โลกลดลง ในรูปคือลดลงจาก P’’w  ผู้บริโภค

ภายในปีระเทศผู้น าเข้าจึงได้รับผลประโยชน์จากการลดลงของราคาท าให้บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 

 

 

 

 

    ภาพที่ 3.5 ภายในปีระเทศผู้น าเข้าจึงได้รับผลประโยชน ์

                          จะเห็นได้ว่าการอุดหนุนการผลิตทั้งกรณีของประเทศผู้น าเข้าหรือกรณีของประเทศ

ผู้ส่งออก ต่างก็มีผลกระต่อการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในกรณีของประเทศผู้น าเข้าก็ประเทศผู้

ส่งออก ต่างก็มีผลกระทบต่างการค้าระหว่างประเทศกล่าวคือในกรณีของประเทศผู้น าเข้าก็ประเทศ

ผู้ส่งออกก็จะสามารถส่งออกสินค้าแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้มากขึ้น เท่ากับเป็นการกีดกันการ

ส่งออกของประเทศอื่น 

สถาบันระหว่างประเทศและข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าสินค้าเคร่ืองจักรต่างประเทศ 

    เน่ืองจากความเชื่อโยงกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืนได้

ในเวลา อันรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศนั้นๆ มีการติดต่อค้าขายระหว่างกันมากน้อย

เพียงใด ผลกระทบระหว่างกันทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทุกประเทศในปัจจุบัน

จึงน่าจะเป็นการร่วมมือกัน ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการร่วมมือกันของ

ประเทศต่างๆ ในรูปขององค์กรหรือสถาบันต่างประเทศ ก่อให้เกิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 

และเขตการค้าเสรีอาเซียน เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่มีบทบาทและความส าคัญต่อการส่งออกสินค้า

ของประเทศไทยอย่างยิ่งองค์กรการค้าโลก ( World Trade Organization)  WTO                                                          

องค์การค้าโลก(WTO)เป็นสถาบันทางการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นและนั่น เมื่อวันที่  1 

มกราคม  พ.ศ.2538 โดยการยกฐานะขึ้นมาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ารือ
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แกตต์อันเป็นผลมาจากการเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ ที่เรียกว่าการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย

ที่ต้องการให้ปรับปรุง กลไกการท างานของแกต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ยกฐานนะของ

แกตต์ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศขึ้นมา เป็นองค์กรระหว่างประเทศใช้ชื่อว่าง

องค์กรค้าโลกมีสถานะเป็นองค์การระดับเดียวกับกองทุนทางการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลก 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวาประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกรวม 141 ประเทศ (ณวันที่ 31 

พฤษภาคม 2544) รวมทั้งประเทศไทยซึ่งให้สัตยาบัน เมื่อเดือนธันวาคม 2537 นับเป็นสามาชิก

ล าดับที่ 59 

วัตถุประสงค์ของ การน าเครื่องจักรจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ส าคัญ สรุปได้ 3 ประการดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก 

2. เพื่อดูแลประเทศสมาชิกให้ด าเนินการตามข้อตกลงทางการค้าที่มีต่อกัน 

3. เพื่อสร้างกระบวนการยุติข้อพิพากทางการค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาการใช้มาตราตอบโต้กันกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง ทาง

การค้าระหว่างประเทศขึ้นในหมู่สมาชิก 

บทบาทส าคัญท่ีมีต่อการค้าระหว่างประเทศ 

       ประเทศที่เป็นสมาชิก มีสิทธิและข้อผูกพันหรือพันกรณีที่ต้องปฏิบัติข้อตกลงของ

WTO โดยข้อตกลงที่มีบทบาทส าคัญต่อสินค้าระหว่างประเทศมี 3 ข้อตกลง ได้แก่ 

                          1. ข้อตกลงแกตต์ 1994 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ก าหมดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการ

ภาษีศุลกากร เป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองอุตสากรรมภายในประเทศแทนมาตรการอ่ืนๆที่มิใช่ภาษี

ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องน ามาตรการอ่ืนมาใช่ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ WTO 

2. ข้อตกลงว่าด้วยการน าเข้าเคร่ืองจักรซึ่งเป็นข้อตกลงที่ก าหมดให้ประเทศสมาชิก

ต้องลดและเลิกมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆทั้งมาตรการภาษีและมิใช่ภาษีเนื่องจากใน

อดีตที่ผ่านมามีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าส าหรับกันอย่างแพร่หลายท าให้ที่ผ่านมาการค้าถูก

ปิดเบื่ออย่างมากดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อข้างตน 

3. ข้อตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการซึ่งเป็นข้อตกลงที่ก าหมดให้ประเทศ

สมาชิกสามารถใช้มาตรการด้านสุขอนามัย เท่าที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์ 
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ภายในประเทศได้แต่ต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้สนับสนุนและมาตรการมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 

ปัญหาการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 

       ในปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆเนื่องจากความพยามที่จะ

สร้างเสรีทางการค้าให้มากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคต่างๆและระดับโลกซึ่งในสภาพการแข่งขันทาง

การค้าโดยเสรีที่มากขึ้นนี้สินค้าเคร่ืองจักรประเทศไทยบางชนิดก็ยังมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเช่น 

การน าเข้าเคร่ืองจักรและผลิตภัณฑ์มันสเป็นต้นแต่ก็มีสินค้าเคร่ืองบางชนิดที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันต่ าเช่น ปาลม์น้ ามัน ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์นม และกาแฟ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะต้องประสบกับ

ปัญหาในการส่งออกในอนาคต ดังนั้นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับปัญหาดังกล่าว เช่นการปรับปริมาณ

ดารผลิตสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันให้ต่ าลงหรืออาจจะพัฒนาและปรับปรุงเหล่านี้ให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันสูงยิ่งขึ้นหากเป็น ไปได้ เป็นต้น   

2. เอกสารเพื่อการน าเข้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.6 ใบเอกสารการน าเข้า 
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                             เมื่อผู้ส่งออกเสร็จสิ้นการตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็ถึงขั้นตอนส าคัญ คือการเรียก

เก็บและช าระเงินค่าสินค้า ซึ่งเอกสารที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อนั้นก าหมดได้จากเอกสารที่

สั่งซื้อเป็นส าคัญเอกสารที่สั่งซื้อเป็นส าคัญ เอกสารที่จ าเป็น คือ ตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) หรือ 

ดราฟห์ (Draft) เป็นตราสารที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ออกตั๋วสั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่อีกบุคคล

หนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 แบบ หมายความเหมือนกัน และนิยมเรียกว่า ดราฟท์ เป็นที่เข้าใจว่าตั๋วแรกแลกเงินที่

ธนาคารเป็นผู้จ่าย 

 

ภาพที่ 3.7 Bill of  EXCHANGE (ตั๋วและเงินหรือดราฟท์) 
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2. CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า)   

วัตถุประสงค์หลักของเอกสารนี้คือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้าใน

ประเทศที่ให้สิทธิเศษทางทางศุลกากรหรือกว่า จี.เอส.พี (GPS) นั้น เอกสารนี้ จะเป็นเคร่ืองแสดงถึง

แหล่งก าเนินของประเทศผู้ส่งออกเพื่อให้ประเทศน าเข้ายอมรับให้สิทธิเศษดังกล่าวนอกจากนี้

ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้านี้จะใช้พิสูจน์โดยว่าสินค้าไม่ขัดต่อกดกฏเกณฑการน าเข้าต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 CLEAN B/L คือใบตราน าเข้าที่บริษัทไม่ได้บันทึกแจ้งข้อบกพร่องของสินค้า /หรือ การ

บรรจุหีบห่อ 
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4.CERTIFCATE OF INSPECTION (ใบรับรองการตรวจสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 CERTIFICATE OF INSPECTION (ใบรับรองการตรวจสอบ) CERTIFICATE OF 
WEIGHT (ใบรับรองน้ าหนักของสินค้า)  
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5. เป็นเอกสารน้ าหนักอาจจะออกโดยบริษัทหรือส านักงานตรวจสอบมาตาฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที่ 3.11 CERTIFICATE OF WEIGHT (ใบรับรองน้ าหนักของสินค้า) 
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3.พิธีการทางกรมศุลกากรการน าเข้า 

พิธีการน าเข้า 

       ในการน าเข้าสินค้าผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่กรม

ศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าอาทิกระทรวงพาณิชย์ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กรมปศุสัตว์ ที่ก าหมดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในในการจัดเตรียมเอกสารและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

(1) ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหมดให้ผู้น าเข้าต้อง

ยื่นต่อกรมศุลกากรในการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้ก าหมดให้ใช้ใบขน

สินค้าประเภทอ่ืน 

(2) แบบ กศก.102ใบขนสินค้าเขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี

สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(3) แบบ กศก. 103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการ

น าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหมด 

(4) แบบ A.T.A Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราวใช้

ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่างๆตามระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย

มาเลเซีย ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายล าใช้ส าหรับพิธีการสินค้าถ่ายล า 

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน 

(8) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

(9) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 

2.1 ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการ

คลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องเอกสารประกอบ ได้แก่ 
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1.  ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม

ศุลกากรก าหมดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับ การน าเข้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบขน

สินค้าขาเข้า 2 ฉบับ  

2.  ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill) 

3.  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

4.  แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction From) กรณีมูลค่าของ

น าเข้าเกินกว่า 500,000 บาท 

5. แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170) 

6. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1) 

7. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

8. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

9. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 

10. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 

11. เอกสารอ่ืนๆ เช่นเอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า

แค็ตตาล็อก 

                           2.2  พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ

พิมพ์หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

                           2.3 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 

(กศก.99/1) อีก 1 ฉบับ 

                           2.4 พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องเพิ่มหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร 

                           2.5 พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

                           (1) ค าขออนุญาตน าของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (แบบที่ 369) 

 (2) ค าขออนุญาตน าของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามแบบที่กรมศุลกากร                                                                                                                                             

2.6  พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรณีน าเข้าโดยผู้อ่ืนที่มิใช่ผู้รับอนุญาตจัดตั้ง

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่ม ค าขออนุญาตน าของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน

ประเภทโรงผลิตสินค้า 
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2.7 พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) 

   กรณีอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

1. ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ช าระอากร 1 ใน 10 

2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

2.8 พิธีการน าของออกจากเขตอุตสากรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้คือ 

1. แบบ กนอ.02-1 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 

2.  แบบ กนอ.02-1 และ กนอ. 101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า

หรือการค้าเพื่อส่งออก 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 

                           1.  ผู้น าเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล

บัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติและให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูล

ใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

                           2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า

ที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้น าของเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็นต้น 

ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้งไปยัง

ผู้น าเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

                           3. เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมา

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรม

ศุลกากรก าหมดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 

ดังต่อไปนี้แล้วแจ้งกลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า ใบขนสินค้าเข้าประเภท

ที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่ง

การตรวจหลังจากนั้นผู้น าเข้าหรือตัวแทนสามารถน าใบขนสินค้าเขาเข้าไปช าระค่าภาษีอากรและ

รับการตรวจปล่อยสินค้าใบขนสินค้าเขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบ

ขนสินค้าประเภทนี้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากร

ของท่าที่น าของเข้า 
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                           4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของ

สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6  เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการ

ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

                          4.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 

                          4.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

                          4.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 

                          5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีผู้น าเข้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการน าเข้า

สินค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ จากส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่น าเข้าทุกแห่ง

ในวันและเวลาราชการ 

พิธีการส่งออก 

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหมดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการ

น าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ

ส่งออกสินค้า ดังนี้ 

                          1. ประเภทใบขนสินค้าเขาออก เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหมดให้ส่งออกต้อง

ยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออก 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้  

                          1. แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

                           - การส่งออกสินค้าทั่วไป 

- การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ 

- การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ 

- การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

- การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

- การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 

- การส่งอกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

- การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 

- การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
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                           1.1 แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ

ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิฑีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหมดไว้ใน

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 

                           1.2 แบบ A.T.A Carnet .ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหมดในอนุสัญญา 

                           1.3 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว

ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

2. เอกสารท่ีผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 

                           2.1 ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 

                           2.2 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 

                           2.3 แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) ธต. 1 จ านวน 2 ฉบับ 

กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท 

                            2.4 ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 

                            2.5 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 

                           1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 

(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนนายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

                           2. เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก

ส่งมาถูกต้องครบถ้วน จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากร

ก าหมดเพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือ

ตัวแทนเพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 

  ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่ผ่าน

พิธีการ 
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  ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อ

ส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 

4. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 

                           1. ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศไทย

อีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอาการเข้าให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็น

หลักฐานที่เรียกว่า ใบสุทธิน ากลับ เพื่อเป็นหลักฐานในการน าสินค้ากลับเข้ามา 

                           2. การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า

ขาออกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามัน 

ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 

                           3. ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป. ลาวและสงค์

จะขอคืนอากรขาเข้าให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก อีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบขนสินค้า

ขาออกด้วย 

                           4. การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับ

เงินชดเชยอากรจะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ าเงินที่

มุมทั้ง 4 มุม 

                           5.สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบขนสินค้าขาออกเพื่อ

ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

                           6. สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ 
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5. แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า 

 

ภาพที่ 3.12 แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า 
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พิธีการ A.T.A CARNET 

 การน าเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อน ากลับออกไป โดยได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรกรม

ศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากร เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวก รวมทั้งยกเว้น

อากรให้แก่ของ ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดย

ผู้ประกอบการสวามารถเลือกพิธีการศุลกากร 2 วิธี คือ การท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรม

ศุลกากร หรือการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้ 

การท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร 

                       1. หลักเกณฑ์การน าเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดง

สินค้า ระหว่างประเทศ 

                       1.1 ของที่น ามาเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาแสดง

สินค้า ระหว่างประเทศ 

                       1.2 ผู้น าเข้าจะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรโดยน าเงินสดหรือ

หนังสือค้ าประกันธนาคาร มาวางไว้ต่อกรมศุลกากร 

                        1.3 เมื่อผู้น าเข้าส่งของออกไปแล้วไปแล้วจะต้องน าฐานการส่งออก เช่นส าเนาใบขน

สินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการส่งออกไปจริงเพื่อรับ

หลักประกันคืน 

                        4.3 กรณีที่ผู้น าเขาไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรก าหมด ผู้น า

เข้าต้องช าระภาษีอากร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

                        1. กรณีผู้น าเข้า ขอช าระค่าภาษีอากรก่อนวันสัญญาประกันและทัณฑ์บน ที่ท าไว้กับ

กรมศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพราคาและอัตราที่เป็นอยู่ใน 

วันน าเข้ารวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย 

                        2.กรณีที่ผู้น าเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพันอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บน ที่ท า

ไว้กรมศุลกากร จะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน 

2.หลักเกณฑ์การยกเว้นอากร  

                        2.1 กรณีน าเข้ามาชั่วคราวส าหรับ การประชุมระหว่างประเทศ 
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                           (1) เป็นของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย

หน่วยงานของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่าง ประเทศองค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้

รับรอง หรือโดหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์ แก่พัฒนา ทางเศรษฐกิจ ทาง

สังคมหรือทางเทคโนโลยีของประเทศ 

                        (2) เป็นของจ าเป็นที่ใช้ในการประชุมได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร บันทึกข้อมูลแบบ

พิมพ์ของที่มีมูลค่าแต่ละชิ้นเพียง เล็กน้อย และจัดจ าจนเห็นได้ว่าเพื่อแจกแก่เข้าร่วมประชุมของซึ่ง

เตรียมมาโดยเฉพาะส าหรับใช้หมดสิ้นไปใน การประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดง หรือ ทดลอง

ประกอบการประชุมและมีปริมาณพอสมควร 

                        (3) ของอ่ืนๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (1)และ (2) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 

เดือนนับแต่วันน าเข้าโดยผู้น าเข้า ต้องส าสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อน ไขที่

ก าหนด 

                        (4) ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและ

กฎหมายว่าด้วยข้อห้ามข้อจ ากัดในการน าของเข้ามาในราชอาณาจักร 

                        (5) ผู้น าของเข้ามาแสดงรายละเลียดและปริมาณดังกล่าวต่อส านักงานศุลกากร หรือ

ด่านศุลกากรที่น าของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นรายๆไป 

                        2.2 กรณีน าเข้ามาชั่วคราวส าหรับงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 

                        (1) เป็นของที่น าเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่

จัดขึ้นภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป 

                        (2) ผู้น าเข้าจะต้องสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้ากลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรก าหมด 

                        (3) กรณีที่เห็นได้ชัดว่า ของที่น าเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไปได้

การจัดงานแสดงสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้น าเข้าจะต้องช าระอากร

ตามปกติ 

3.เอกสารท่ีผู้น าเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากร 

(1) ใบขนสินค้าเขาเข้าประด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 

(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill 



 97 
 

 

(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

(4) ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1) 

(5) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

(6) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

(7) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 

                           (8) ค าร้องขอยกเว้นอากรและขอท าทัณฑ์บนของผู้น าเข้า โดยใช้หนังสือของ

บริษัทผู้น าเข้าซึ่งควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของที่น าเข้า 

- วัตถุประสงค์การน าเข้า 

                           - สถานที่และระยะเวลาในการการจัดประชุมหรืองานแสดงสินค้า 

                           - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม(กรณีการประชุมระหว่างประเทศ) 

                           (9) หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่จัด

งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

                           (1) ผู้น าเข้าหรืตัวแทนยื่นค าร้อง ใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบต่อ ส่วนการ

น าเข้า ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรที่น าเข้า 

                           (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและก าหมดดวงเงินค้ าประกันส าหรับการน าเข้านั้นๆ 

                           (3) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนน าหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้ าประกัน) ไปช าระ

ที่ฝ่ายบัญชีและอากร 

                           (4) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนน าหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้า

เพื่อขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

  เอกสารค้ าประกัน เอ .ที .เอ  คาร์เนท์เอกสารค้ าประกันเอ .ที .เอ คาร์เนท์ 

(A.T.ACARNET) หมายถึงเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทน

ใบขนสินค้าเขาเข้า ใบขนสินค้าเขาออก ใบสุทธิหรับน ากลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่ง

ของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ า
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ประกันค่าภาษีอากรส าหรับของที่น าเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา เอ.ที.

เอ คาร์เนท์ 

เอกสารค้ าประกัน (A.T.A. CARNET) 1ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

- ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว) 

- แบบส่งออกและแบบน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) 

- แบบน าเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว)  

- แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า) 

1.สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

                           (1) เคร่ืองมือมือส าหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ส าหรับการแพร่เสียงหรือการ

แพร่ภาพทางโทรทัศน์ 

                           (2) เคร่ืองมือส าหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์ 

                           (3) เคร่ืองมือส าหรับใช้ในวิชาชีพอื่นๆ  

                           (3.1) เคร่ืองมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุม

การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เคร่ืองจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

                           (3.2) เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับนักธุรกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน 

                           (3.3) เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับผู้เชี่ยวที่ท าการส ารวจภูมิประเทศหรืองานส ารวจ

ทางภูมิศาสตร์ 

                           (3.4) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตว์แพทย์ การผดุง

ครรภ ์

                           (3.5) เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับผู้อาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรี

ออเคสตร้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ ในการแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดง

สินค้า หรืองานประชุม 
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                           (4) ของที่น าเข้ามาเพื่อน าออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 

หรืองานประชุม 

                           (5) ของที่น าเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการน าสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม 

                           (6) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เคร่ืองมือส าหรับการ

บันทึกเสียงและภายนตร์เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือ วัฒนธรรม ส าหรับใช้ในการประชุม

ระหว่างประเทศ 

                           (7) สินค้าตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ส าหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ 

                           (8) สินค้าที่น าเข้ามาสาธิตและถูกบริโภคหรือท าลายไปในกระกวนการของการ

สาธิต 

                           (9) สินค้าที่มีมูลค่าต่ าที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่ง และการประดับประดาร้าน

ชั่วคราว 

                           (10) สิ่งพิมพ์แคตตาล็อก หนังสือแจ้งทางการค้า บัญชีราคาสินค้า แผนภาพ

โฆษณา ปฏิทินภาพถ่าย 

                           (11) แฟ้มเอกสาร บันทึก แบบฟอร์ม และเอกสารอ่ืนๆ ที่น าเข้ามาใช้ในการ

ประชุมระหว่างประเทศ 

                           (12) ตัวอย่างสินค้าที่น าเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น 

                           (13) ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่ภาพแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะหรือการท างาน ของผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดู

จากตัวอย่างสินค้าหรือแคตตาล็อก 

                           (14) เคร่ืองมือมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้บ ารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ใช้ในบางรายการมีข้อจ ากัดหรือมีข้อก าหมดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขก ากับไว้

ด้วย ซึ่งจะดูรายละเลียดได้จากอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2. พิธีการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท ์
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                           (1) ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร 

(EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่

ไม่ต้องยื่นบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีรายละเลียดสินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออก

จะต้องส าแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ณ ส านักงานหรือ

ด่านศุลกากรที่ส่งออก 

                          (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกสารออกและออกเลขที่ยกเว้นอากร

หรือเลขช าระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ส่งออกไปท าการตรวจปล่อยสินค้า หรือช าระ

อากรแล้วแต่กรณี 

2.2 ข้อควรทราบในการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท ์

                           (1) แบบส่งออก (สีเหลือง) ส่วนของใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION 

VOUCHER) สามารถใช้เป็นเอกสารที่ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก และส่วนของต้นขั้ว 

(EXPORTATION COUNTERFOIL)ใช้เป็นใบสุทธีส าหรับน ากลับเข้ามา 

                          (2) การน าเข้า-ส่งออกโดยใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ผู้น าเข้า-ส่งออก

สามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารค้ าประกันค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพันส าหรับสินค้าที่

น าเข้ามาชั่วคราว ทั้งนี้ ตามขอบเขตของแต่ละอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

                           (3) การยกเว้นใบอนุญาต จะได้รับยกเว้นเฉพาะของน าเข้าและเป็นไปตามเงื่อนไข

ในอนุสัญญาการน าเข้าทั้ง 4 ฉบับ ส่วนสินค้าส่งออก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(3.1) การส่งของออกโดยใช้แบบส่งออก (สีเหลือง) แล้วน ากลับเข้าในภายหลัง 

ในขณะส่งออกถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหมดต้องขออนุญาต ก็ต้องมีใบอนุญาตตามปกติ 

(3.2) ของน าเข้าชั่วคราวแล้วส่งกลับออกไปโดยใช้แบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (RE-

EXPORTATION) ตามปกติของน าเข้าชั่วคราวที่มีใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออก ในฉบับเดียวกัน 

                           (4) โดยที่เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ไม่มีส าเนา กรณีเอกสารถูกท าลาย 

สูญหายหรือถูกขโมย ผู้น าเข้าสามารถขอให้สภาหอการค้าผู้ออกเอกสารดังกล่าว ออกเอกสารให้

ใหม่เพื่อทดแทนฉบับที่สูญหายได้ 

3. พิธีการน าของกลับเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน ากลับเข้ามา 
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                            (1) ผู้น าเข้ายื่นเอกสารแบบน ากลับเข้ามา (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (RE-

IMPORTATIONCOUNTERFOIL) และใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (RE-IMPORTATION VOUCHER) 

ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบต่อส านักงานหรือด่านศุลกากรที่น าเข้า 

                            (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระ

อากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปช าระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจ

สินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

4.พิธีการน าเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

4.1 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการน าเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

                                 (1) ผู้น าเข้ายื่นเอกสารแบบน าเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สี

ขาว) ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบส าคัญรายคู้ต้นขั้ว (IMAPORTATION 

VOUCHER) ที่กรอกข้อควบถ้วนสมบรูณ์แล้วพร้อมเอกสารและประกอบ ณ ส านักงานหรือด่าน

ศุลกากรที่น าเข้า 

                                 (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระ

อากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปช าระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจ

สินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

4.2 ข้อควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีการน าเข้าภายใต้ระบบ เอ.ท.ีเอ. คาร์เนท ์

                                   (1) ของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) 

จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ส่วนของที่น าเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น 

น าเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือน าเข้ามาเพื่อซ่อมแซมจะใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ 

คาร์เนท)์ ไม่ได้และผู้น าของเข้าจะเพิ่มเติมรายการสินค้าใดๆลงในแบบน าเข้า(สีขาว) อีกไม่ได้ 

                                  (2) เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ คาร์เนท์) อายุ 1 ปีนับแต่วันออกเอกสาร การน า

ของเข้าตามเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะต้องส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน นับแต่วัน

น าเข้า แต่ทั้งนี้จะไม่ต้องไม่กินอายุของเอกสารค้ าประกันดังกล่าว 
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                                 (3) ปกหน้า(สีเขียว) ของเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ คาร์เนท์) จะระบุชื่อประเทศ

ภาคีสมาชิกและชื่อสมาคมผู้ค้ าประกัน 

                                 (4) ในกรณีที่ผู้น าของเข้าตามเอกสารค้ าประกัน(เอ.ที.เอ คาร์เนท์) ไม่ส่งของกลับ

ออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหมด หรือไม่ปฏิบัติตามเงือนไขของการน าเข้าชั่วคราว ไม่ว่ากรณีใดๆ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานนะผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในจ่ายค่าภาษีอากรและค่า

ภาระติดพันให้แก่กรมศุลกากรเป็นจ านวนเงินไม่เกินอากรขาเข้ากับอีกร้อยละ 10 ของอากรขาเข้า

ส่วนที่เกินจากนี้กรมศุลกากรจะเรียกเก็บจากผู้น าเข้า 

                              (5) แบบฟอร์มเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ คาร์เนท์) หรือส่วนหนึ่งของแบบฟอร์ม

ดังกล่าวที่น าเข้า-ส่งออกเพื่อใช้เป็นเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ให้ได้รับยกเว้นอากรและ

ข้อห้ามข้อก ากัด 

5. พิธีการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์  

5.1 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการส่งของกลับออกไปภาตใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์  

                                 (1) ผู้ ส่ งออกยื่ น เอกสารแบบส่ งกลับออกไป (สีขาว ) ทั้ ง
(REEXPORATTIONCOUNTAERFOIL) และใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORATATION VOUCHER) ที่
กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรที่
ส่งออก 

                               (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระอากร 

(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปท าการช าระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้

ผู้ส่งออกไปท าการช าระอากร (ถ้ามี) หรือติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขา

ศุลกากร 

  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ความหมาย การประกันความเสียหายแก่เรือ

และทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึ งการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเน่ืองกับการขนส่งทางทะเลด้วย 

ประเทศของการประกันภัยทางทะเล 
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                              1. การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

                              2. ภัยจากลมพายุ  เรือเกยตื่น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยัง

หมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย 

                              3. การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่

ระหว่างการขนส่งทางทะเล ภัยที่ได้รับคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความ

คุ้มครองไว้ 

  บุคคลผู้สิทธิหรือมีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเอาประกันภัยทางทะเลได้ผู้ที่จะเอา

ประกันภัยได้ต้องส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัย เช่น เจ้าของเรือ เจ้าของสินค้าหรือผู้รับ

ขนส่ง เป็นต้น ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าขณะเกิดความเสียหาย ผู้นั้นย่อมมีสิทธิเรียกร้อง

ให้บริษัทชดได้ค่าสินค้าไหมทดแทนให้กับตัวเองได้ 

ภัยท่ีคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ 

                              1. ภัยทางทะเล (Peril of the sec) เช่น ภัยจากพายุ มรสุม เรือจม เรือชนกัน และเรือ

เกยตื้น 

                              2. อัคคีภัย (Fire) ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้แต่ต้องไม่เกิดความ

ประพฤติผิดของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเกิดจากลุกไหม้ขึ้นมาเองของสินค้าอันเนื่องจากธรรมชาติ 

                             3. การทิ้งทะเล (Jettisons) หมายถึง การเอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง 

                             4. โจรกรรม (Thieves) หมายถึง การโจรกรรมอย่างรุ่นแรงโดยการใช้ก าลังเพื่อช่วง

ชิงทรัพย์ 

                             5. การกระท าโดยทุจริตของคนเรือ (Barratry) หมายถึง การกระท าโดยมิชอบของคน

เรือโดยเจตนากลั่นแกล้งทุจริต ตั้งแต่นายเรือจนกระทั่งลูกเรือในอันที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่

ทรัพย์สินและกากระท านั้นต้องปราศจากการรู้เห็นเป็นใจ ของเจ้าของทรัพย์ 

  การเลือกซื้อความคุ้มครองครองจะมี 3 แบบให้เลือกโดยแต่ละแบบจะให้ความ

คุ้มครองไม่เท่ากัน 
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                             1. F.P.A (Free from Particular Average) แปลว่า การประกันตามเงื่อนไขนี้ความ

คุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหาย

โดยสิ้นเชิง(Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะ

ไม่ได้รับการชดใช้ 

                              2. W.A (With Average) แปลว่า การประกันภัยตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้มครองความ

เสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายบางส่วนด้วย แต่ความเสียหายบางส่วนน้ีจะต้องไม่ต่ ากว่า 3% 

ของขอ้มูลค่าทรัพย์สินเอาประกันภัย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ภาพแสดงการเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง 

                                3.  All Risks เป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่กว้างที่สุด คือให้ความคุ้มครองทั้งความ

เสียหายบางส่วนและสิ้นเชิงโดยไม่จ ากัดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย 

เงือนไขและขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

  ในตลาดการประกันภัยทางทะเลและขนส่งทะเลและขนส่งประเทศไทยเงือนไข

ความคุ้มครองที่ผู้ประกันภัยส่วนใหญ่ จัดให้แก่ผู้เอาประกันภัย มักจะยึดถือตามเงื่อนไขความคุ้ม

รองที่ใช้กันในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่จัดท าโดย กลุ่มผู้รับประกันภัย อัน

ได้แก่ The Institute of London Underwriters, the Liverpool Underwriters Association และ Lloyds 

Underwriters Association  เงื่อนไขความคุ้มครองที่จัดท าโดยกลุ่มผู้รับประกันภัยดังกล่าวข้างต้นจะ

ขึ้นด้วยค าว่า Institute ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีทั่วไป ในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้

ส่งออก ผู้น าเข้า ธนาคาร หรือตัวแทนในกาพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย ขนส่ง

สินค้าทะเลโดยทั่วไป มีชุดเงื่อนไขความคุ้มครองไหมทดแทนในการประกันภัย ขนส่งสินค้าทะเล
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โดยทั่วไป มีชุดเงื่อนไขความคุ้มครอง 3 ชุด ที่เป็นที่นิยมกันซึ่งได้ก าหมดขอบเขตความเสี่ยงภัยที่

คุ้มครอง  

พิธีการ A.T.A. CARNET 

 การน าเข้าสินค้าชั่วคราวเพื่อน ากลับออกไป โดยได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรรม

ศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากร เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวก รมทั้งยกเว้น

อากรให้แก่ของ ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดย

ผู้ประกอบการสามารถเลือกพิธีการศุลกากร  2 วิธี คือการท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรม

ศุลกากร หรือการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ การท าสัญญา 

ประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร 

 1. หลักเกณฑ์การน าเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราวเพื่อจัดการประชุมและจัดงานแสดงสินค้า ระหว่าง

ประเทศ 

                        (1) ของที่น าเข้ามาอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องส่งกลับออกไปด้วยไปภายในระยะเวลาที่กรม

ศุลกากรก าหมด (ปกติไม่เกิน 6 เดือน 

                       (2) ผู้น าเข้าจะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรโดยน าเงินสดหรือ

หนังสือค้ าประกันธนาคาร มาวางไว้ต่อกรมศุลกากร 

                        (3) เมื่อผู้น าเข้าส่งออกไปแล้วจะต้องน าหลักฐานการส่งออก เช่น ส าเนาใบขนสินค้า

ขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าได้มีการส่งออกไปจริงเพื่อรับ

หลักประกันคืน 

                        (4) กรณีที่ผู้น าเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปตามระยะเวลาที่กรมศุลกากรก าหมด ผู้น า

เข้าต้องช าระภาษีอากร โดยแบ่งออกอเป็น 2 กรณ ี

                        1. กรณีผู้น าเข้าขอช าระค่าภาษีอากรก่อนวันสัญญาประกันและทัณฑ์บน ที่ท าไว้กับ

กรมศุลกากรจะหมดอายุ กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพราคาและอัตราอากรที่อยู่ใน 

วันน าเข้ารวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมาย 
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                       2. กรณีที่ผู้น าเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปจนพันอายุสัญญาประกันและทัณฑ์บน ที่ท า

ไว้กรมศุลกากร จะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บน 

2.หลักเกณฑ์การยกเว้นอากร 

2.1 กรณีน าเข้ามาชั่วคราวส าหรับ การประชุมระหว่างประเทศ 

                        (1) เป็นของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงาน

ของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลต่าง ประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือ

โดยหน่วยงานของเอกชนซึ่งการประชุมนั้นเป็นประโยชน์ แก่การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม

หรือทางเทคโนโลยีของประเทศ 

                         (2) เป็นของจ าเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร บันทึกมูลแบบพิมพ์ของที่

มีมูลค่าแต่ละเพียงชิ้นเพียง เล็กน้อย และจัดท าจนเห็น ได้ว่าเพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมของซึ่ง

เตรียมมาโดยเฉพาะส าหรับใช้หมดสิ้นไปใน การประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดงหรือทดลอง

ประกอบการประชุมและมีปริมาณพอสมควร 

                        (3) ของอ่ืนๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (1)และ(2) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 

เดือนนับแต่วันน าเข้าโดยผู้น าเข้า ต้องสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่ก า

หมด 

                        (4) ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและ

กฎหมายว่าด้วยข้อห้ามข้อก ากัดในการน าของเข้ามาในราชอาณาจักร 

                        (5) ผู้น าของเข้ายื่นบัญชีแสดงรายละเอียดและปริมาณดังกล่าวต่อส านักงานศุลกากร 

หรือด่านศุลกากรที่น าของเข้าเพื่อพิจารณาอนุญาตตามควรแก่กรณีเป็นรายๆไป 

2.2 กรณีน าเข้ามาชั่วคราวส าหรับงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 

                       (1) เป็นของที่น าเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัด

ขึ้นภายในประเทศโดยวัตถุประสงค์ ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไป 

                       (2) ผู้น าเข้าจะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งสินค้า

กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามเวลาที่กรมศุลกากรก าหมด 
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                          (3) กรณีที่เห็นได้ว่าชัดว่าของที่น าเข้ามาเป็นของใช้สิ้นเปลืองที่สามารถใช้หมดไป

ได้ในการจัดงานแสดงสินค้า เช่น สั่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก หรือของแถม ผู้น าเข้าจะต้องช าระ

อากรตามปกติ 

3. เอกสารท่ีผู้น าเข้าต้องยื่นต่อกรมศุลกากร 

(1) ใบขนขนสินค้าขาเข้าประกอบด้วยต้นฉบับและ ส าเนา 1 ฉบับ 

(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill) 

(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

(4) ใบสั่งปล่อย (กศก.100/1) 

(5) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

(6) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

(7) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 

                           (8) ค าร้องขอยกเว้นอากรและขอท าทัณฑ์บนของผู้น าเข้า โดยใช้หนังสือของ

บริษัทผู้น้ าเข้า ซึ่งควรมีรายเอียด ดังต่อไปนี้ ประเภทของการน าเข้า วัตถุประสงค์การน าเข้า-สถานที่

และระยะเวลาในการจัดประชมหรืองานแสดงสินค้า จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีการประชุม

ระหว่างประเทศ) 

                          (9) หนังสือรับรองของผู้จัดการประชุมและหนังสือรับรองของเจ้าของสถานที่จัด

งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  

                           (1) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนยื่นค าร้อง ใบขนสินค้า พร้อมเอกสารประกอบต่อ ส่วน

การน าเข้า ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรที่น าเข้า 

                           (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะออกเลขที่ใบขนวสินค้าและก าหนดวงเงินค้ าประกันส าหรับการน าเข้านั้น 

                           (3) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนน าหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้ าประกัน) ไปช าที่

ฝ่ายบัญชีและอากร 

                           (4) ผู้น าหรือตัวแทนน าหลักฐานการวางประกันไปแสดงต่อส่วนตรวจสินค้าเพื่อ

ขอรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรเอกสารค้ าประกัน เอ .ที.เอ คาร์เนท์เอกสารค้ าประกัน เอ.ที.เอ 

คาร์เนท์(A.T.A CARNET) หมายถึงเอกสารสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการ
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ศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิส าหรับน ากลับมาเข้าเอกสารผ่านแดน

ควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศและเป็น

เอกสารค้ าประกันค่าภาษีอากรส าหรับของที่น าเข้าชั่วคราวโดยได้รับยกเว้นอาการภายใต้อนุสัญญา 

เอ.ที.เอ คาร์เนท์เอกสารประกัน (A.TA. CARNET) 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ปกหน้าและปก

หลัง (สีเขียว) แบบส่งออกและน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) แบบน าเข้าและแบบ

ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนเขาออก (สี

ฟ้า) 

1. สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

                          (1) เคร่ืองมือส าหรับใช้ในวิชาชิพหนังสือพิมพ์ ส าหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่

ทางโทรทัศน์ 

                           (2) เคร่ืองมือส าหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์ 

                           (3) เคร่ืองมือส าหรับใช้ในวิชาชิพอื่นๆ  

                           (3.1) เคร่ืองมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งานการตรวจสอบ การควบคุม

การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เคร่ืองจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

                           (3.2) เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน  

                           (3.3) เคร่ืองจ าเป็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ท าการส ารวจภูมิประเทศหรืองานส ารวจ

ทางภูมิศาสตร์ 

                           (3.4) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นส าหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ การผดุงครรภ์ 

                           (3.5) เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรี

ออเคสตร้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงส าหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่

สาธารณชน 

                           (4) ของที่น าเข้ามาเพื่อน าออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 

หรือ งานประชุม 

                           (5) ของที่น าเข้ามาเพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการน าสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม 
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                           (6) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆวิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม ส าหรับการบันทึกเสียง

และภายนตร์เกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม ส าหรับใช้ในการประชุมระหว่าง

ประเทศ 

                           (7) สินค้าตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ส าหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ 

                            (8) สินค้าที่น าเข้ามาสาธิตและถูกบริโภคหรือท าลายไปในกระบวนการของการ

สาธิต 

                       (9) สินค้าที่มีมูลค่าต่ าที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่ง และการประดับประดาร้าน

ชั่วคราว 

                        (10) สิ่งพิมพ์ แคตาล็อต หนังสือแจ้งการค้า บัญชีราคาสินค้า แผนภาพโฆษณา 

ปฏิทิน ภาพถ่าย 

                        (11) แฟ้มเอกสาร บันทึก แบบฟอร์ม และเอกสารอ่ืนๆ ที่น าเข้ามาใช้การประชุม

ระหว่างประเทศ 

                        (12) ตัวอย่างสินค้าที่น าเข้ามาแสดงหรือสาธิตเพื่อชักชวนให้สั่งซื้อสินค้านั้น 

                        (13) ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะหรือการท างาน ของผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียรการ ดู

จากตัวอย่างสินค้าหรืออแดตตาล็อก 

                        (14) เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ใช่ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ือง

อะไหล่ของเคร่ืองมือดังกล่าว 

                        (15) เค ร่ืองมือทางช่างที่ ใช้บ า รุงรักษา ทดสอบ วัดหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัย หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อนึ่ง สินค้าที่กล่าวข้างต้นนั้น ในบาง

รายการมีข้อจ ากัดหรือมีข้อก าหมดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขก ากับไว้ด้วย ซึ่งจะดู

รายละเอียดได้จากอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

2. พิธีการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท ์

                       (1) ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สี

เหลือง) ทั้งต้นขั้ว(EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION 

VOUCHER)ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบแต่ไม่ต้องยื่นบัญชีราคา
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สินค้า(Invoice)หรือบัญชีรายละเอียดสินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องส าแดงราย

ละเลียดไว้ในแบบส่งออก 

                           (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระอากร 

(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ส่งออกไปท าการตรวจปล่อยสินค้า หรือช าระอากรแล้วแต่ 

กรณี  

2.2 ข้อควรทราบในการส่งออกภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

                           (1) แบบส่งออก (สีเหลือง) ส่วนของใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION 

VOUCHER) สามารถใช้เป็นเอกสารที่ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก และส่วนของต้นขั้ว 

(EXPORTATION COUNTERFOIL) ใช้เป็นใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามา 

                           (2) การน าเข้า-ส่งออกโดยใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ผู้น าเข้า-ส่งออก

สามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารค้ าประกันค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพันส าหรับสินค้าที่

น าเข้ามาชั่วคราว ทั้งนี้ ตามขอบเขตของแต่ละอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง  

                           (3) การยกเว้นใบอนุญาต จะได้รับยกเว้นเฉพาะของน าเข้าและเป็นไปตามเงื่อนไข

ในอนุสัญญาการน าเข้าทั้ง 4 ฉบับ ส่วนสินค้าส่งออก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้(3.1) การส่งของ

ออกโดยใช้แบบส่งออก (สีเหลือง) แล้วจะน ากลับเข้ามาในภายหลัง ในขณะส่งออก ถ้ามีกฎหมาย

หรือระเบียบใดก าหนดให้ต้องขออนุญาต ก็ต้องมีใบอนุญาตตามปกติ (3.2) ของน าเข้าชั่วคราวแล้ว

ส่งกลับออกไปโดยใช้แบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (RE-EXPORTATION) ตามปกติของน าเข้า

ชั่วคราวที่มีใบอนุญาตน าเข้า ในใบอนุญาตจะก าหนดวันส่งออกไว้ด้วย จึงถือเป็นใบอนุญาตน าเข้า-

ส่งออก ในฉบับเดียวกัน 

                          (4) โดยที่เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ไม่มีส าเนา กรณีเอกสารถูกท าลาย 

สูญหายหรือถูกขโมย ผู้น าเข้าสามารถขอให้สภาหอการค้าผู้ออกเอกสารดังกล่าว ออกเอกสารให้

ใหม่เพื่อทดแทนฉบับที่สูญหายได้ 

3. พิธีการน าของกลับเข้ามาภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 

3.1 ขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการน ากลับเข้ามา  
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                           (1) REIMPORTATIONCOUNTERFOIL) และใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (RE-
IMPORTATION VOUCHER)ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบต่อส านักงานหรือด่านศุลกากรที่
น าเข้า 

                           (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณา

อนุมัติการยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้น าเข้าไปท าการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับ

ส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

4. พิธีการน าเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 

4.1 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการน าเข้าภายใต้ระบบ เอที.เอ. คาร์เนท์ 

                           (1) ผู้น าเข้ายื่นเอกสารแบบน าเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สี

ขาว) ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบส าคัญ(IMPORTATIONVOUCHER) 

ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ ส านักงานหรือด่าศุลกากรที่น าเข้า 

                           (2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระอากร 

(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปช าระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อ

รับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

                           4.2 ข้อควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีการน าเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (1) 

ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่

ในข่ายใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ส่วนของที่น าเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น น าเข้ามาเพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิตหรือน าเข้ามาเพื่อซ่อมแซมจะใช้เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ไม่ได้ และ

ผู้น าของเข้าจะเพิ่มเติมรายการสินค้าใด ๆ ลงในแบบน าเข้า (สีขาว) อีกไม่ได้ (2) เอกสารค้ าประกัน 

(เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกเอกสาร การน าของเข้าตาม เอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. 

คาร์เนท์) จะต้องส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันน าเข้า แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอายุของ

เอกสารค้ าประกันดังกล่าว(3) ปกหน้า(สีเขียว) ของเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะระบุชื่อ

ประเทศภาคีสมาชิกและชื่อของสมาคมผู้ค้ าประกัน(4) ในกรณีที่ผู้น าของเข้าตามเอกสารค้ าประกัน

(เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ไม่ส่งของกลับออกไปภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

กาน าเข้าชั่วคราว ไม่ว่ากรณีใดๆ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ค้ าประกันจะต้อง

รับผิดชอบในการจ่ายค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพันให้แก่กรมศุลกากรเป็นจ านวนเงินไม่เกินอากร
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ขาเข้ากับอีกร้อยละ 10 ของอากรขาเข้า ส่วนที่เกินจากนี้กรมศุลกากรจะเรียกเก็บจากผู้น าของเข้า(5) 

แบบฟอร์มเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) หรือส่วนหนึ่ งของแบบฟอร์มดังกล่าวที่น าเข้า

ส่งออกเพื่อใช้เป็นเอกสารค้ าประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ให้ได้รับยกเว้นอากรและข้อห้ามข้อก ากัด 

5. ธีการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 

5.1ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการการส่งขอกลับออกไปภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์(1) ผู้ส่งออกยื่น

เอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION COUNTERFOIL) และ

ใบส าคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อม

เอกสารประกอบ ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก(2) กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและ

ออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ช าระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปท าการ

ช าระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 
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นิยามศัพท ์

ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
1 กระบวนการหลัง

การขาย 
Aftermarket กิจกรรมที่ด าเนินกระบวนการขาย เช่น 

การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม
รถยนต์ 

2 กล่องกระดาษ Carton Box เป็น package ที่น าจากกระดาษซึ่งมีหลาย
ประเภท 

3 การแก้ไข Amendment การแก้ไข 
4 การขนย้ายใน

ระบบขนส่ง 
Transportation in transit การย้ายในระบบขนส่งถือลักษณะการ

ขนส่งที่ครบกระบวนการซัพพลายเชน
ของการบริหาร การผลิต ที่ เ ร่ิมตั้ งแต่
วัตถุดิบที่(Suppliers)ขนย้ายไปยังโรงงาน
ผู้ผลิตสินค้าเกิดการขนย้ายในโรงงานใน
ขณะที่เร่ิมต้นกระบวนการผลิต โดยเมื่อ
ท าการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ก็จะขน
ย้ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปตัวแทนจ า
หนายและกระจายให้กับผู้ค้าส่งและจาก
ผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกจากผู้ค้าปลีกไปยัง
สุ ด ท้ า ย คื อ  ลู ก ค้ า ที่ บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า
นอ ก จ า กนั้ น ใ น ก ร ะ บ วนก า ร ผ ลิ ต 
นอกจากนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตเราก็มักจะพบปัญหาการผลิตซึ่งยังมี
ของเสียและวัสดุ ของเสียจากโรงงานที่ยัง
ต้องมีการก าจัดให้หมดไปตามมาตรฐานที่
ทางภาครัฐก าหนด 

5 การขนย้าย
บริเวณพื้นท างาน 

Moving to work area การนย้ายประเภทนี้ เป็นลักษณะของการ
ท างานที่ต้องการมาขนย้ายวัสดุเข้าออกใน
พื้นที่การท างานจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ มี ก า รผลิ ต เกิ ดขึ้ นอ าทิ  พื้ นที
ประกอบการสินค้า พื้นที่การผลิตชิ้นงาน  
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
6 การขนส่งทางน้ า Water transport เป็นการขนส่งที่สะดวกที่สุดในอดีตทั้งนี้

เนื่องจากการเดินทางทางบกค่อนข้าง

ล าบาก เพราะต้องเดินไปตามป่า เขา 

เส้นทางลาดชัน การเดินทาง ทางน้ าจึง

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าแผ่นดิน ขุนนาง  หรือแม้แต่

ประชาชนทั่วไป ก็เดินทางน้ า ดังข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้ 

7 การขนส่งทางน้ า Water Transportation เป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเหมาะ

ส าหรับสินค้าที่มีราคาต้นทุนต่อหน่วยต่ า 

ปริมาณและน้ าหนักมาก เช่น ไม้ซุง ข้าว 

ทราย หิน เป็นต้น ตลอดจนเหมาะกับการ

ขนส่งที่มีระยะทางไกล หรือการขนส่ง

ระหว่างประเทศ ข้อจ ากัด การขนส่งทาง

น้ า คือ ค่อนข้างล่าช้า เส้นทางการขนส่ง

ใช้กับคล่อง แม่น้ า ทะเล 

8 การขนส่งทางบก Land Transportation การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็นทางรถไฟ 

และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ

ปลอดภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถ

แวะพักระหว่างทางหรือออกไปนอก

เส้นทางได้ แต่การเดินทางโยรถยนต์

ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่

ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลาย

ประเภท บริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถ

ประจ าทาง รถยนต์รับจ้าง(Tixi)รถเช่า  
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
9 การขนส่งทาง

รถบรรทุก 

Trucking เป็นวิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุดสามารถ

ขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่

ปริมาณน้อยจนถึงปริมาณมาก 

10 การขนส่งทาง

รถบรรทุก 

Trucking เป็นวิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุดสามารถ

ขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่

ปริมาณน้อยจนถึงปริมาณมาก มีความยึด

หยุ่นสูง โดยเฉพาะเร่ืองของเวลาการ

ก าหนดเส้นทางการเดินรถ แต่มี ข้อจ ากัด

ตรงที่ถ้ามีสินค้าปริมาณมากหรือระยะ

ทางไกล จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่ง

ทางรถไฟ 

11 การขนส่งทาง

อากาศ 

Air Transport เป็นวิธีขนส่งที่มีความรวดเร็วสูงที่สุด 

เหมาะส าหรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ 

ต้นทุนต่อหน่วยสูงและสินค้าถูกจ ากัดใน

เร่ืองของเวลา เช่น ดอกไม้  

12 การขนส่งสินค้า Container freight 

station 

การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย 

กรณีเปิดตู้สินค้า 

13 การขนส่งสินค้า

โดยรถ 

Road freight การขนส่งสินค้าโดยรถ 

14 การขนส่งสินค้า

ทางทะเล 

Sea freight การขนส่งสินค้าทางทะเล 

15 การขนส่งสินค้า

ทางรถไฟ 

Rail freight การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
16 การขนส่งสินค้า

หลายทาง 

Multi modal การขนส่งสินค้าหลายทาง 

17 การขาย

ทอดตลาด 

Auction การขายทอดตลาด 

18 การขายปลีก Retail การขายปลีก 

19 การขายส่ง Wholesale การขายส่ง 

20 การขายส่ง Wholesale การขายส่ง 

21 การขุดกวน Agitation Dredging การขุดกวน 

22 การควบคุมสินค้า

โดยการใช้

อุณหภูมิ 

Temperature-controlled การควบคุมสินค้าโดยการใช้อุณหภูมิ 

23 การค้า

ต่างประเทศ 

Foreign trade การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ 

24 การเคลื่นย้ายโดย

เคร่ืองจักร 

Moving machine เป็นระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ได้มีการ

น าเอาเคร่ืองมือในการขนย้ายหลายชนิด

เข้ามาช่วยซึ่งเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแบบ

ธรรมดาไม่ได้มีกลไกซับซ้อนมากนัก 

เคร่ืองมือขนย้ายที่มีการใช้กันมากในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคลื่อนย้ายวัสดุ 

25 การจัดการกลุ่ม

ทรัพยากร 

Supply chain การจัดการกระบวนการต่าง ๆ  ให้

ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง เ ป็ น

กระบวนการเดียวกัน 
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26 การจัดสถานที่

จ าหน่าย 

The Distribution การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้าย

ทางกายภาพและการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์

ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังตลาด

เป้าหมายด้วยช่องทางและการตลาดที่

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

27 การจัดเส้นทาง Routing การจัดเส้นทาง 

28 การจัดหาสินค้า Sourcing การจดัหาสินค้า 

29 การใช้ก าลังคน Labor Intensive กิจการที่ต้องใช้คนท างานจ านวนมาก 

30 การใช้พื้นที่ Assignment Of Space การใช้พื้นที่ 

31 การตรวจสอบ

เอกสาร 

Document Inspection การเบิกจ่ายทุกฉบับก่อนลงทะเบียน

เอกสารควรมีการตรวจสอบก่อนน ามา

ลงทะเบียนเอกสาร ควรเน้นตรวจที่ผู้มี

สิทธิการเบิกจ่ายผู้ที่มารับสินค้า  และ

ความถูกต้องของรายการสินค้า 

32 การตลาด Marketing คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยัง

ลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็น

ศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางคร้ัง แต่

การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง

ของการตลาด 

33 การติดตาม

สถานะการส่ง

สินค้า 

Track-and-trace การติดตามสถานการณ์ส่งสินค้า 

34 การบริการเสริม Value-added services การบริการเสริม 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
35 การบริหารงาน

ท่าเรือ 

Administration Of Port การบริหารงานท่าเรือ 

36 การบริหาร

จัดการซัพพลาย

เชน 

Supply chain 

management 

การบริหารจัดการซัพพลายเชน 

37 การประกอบ

สินค้า 

Sub-assembly การประกอบสินค้า 

38 การประเมิน

ค่าเสียหาย 

Assessing Loss การประเมินค่าเสียหาย 

39 การผ่อนผัน

ส าหรับตู้สินค้าที่

เสียหาย 

Allowance In Respect 

Of Damaged Container 

การผ่อนผันส าหรับตู้สินค้าที่เสียหาย 

40 การผ่อนผัน

ส าหรับสินค้าที่

เสียหาย 

 Allowance In Respect 

Of Damaged Giids 

การผ่อนผันส าหรับสินค้าที่เสียหาย 

41 การพัฒนาสินค้า Product development การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นการพัฒนา 

ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดย

รูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุ

ภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ 

42 การเพิ่ม

ค่าเสียหาย

เน่ืองจากความ 

Aggravation Of 

Damages Due To Delay 

การเพิ่มค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้า 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
44 การรวมสินค้า

ของพ่อค้า 

Vendor consolidation การรวมสินค้าของพ่อค้า 

45 การรายงานผล 

ในขณะที่

ด าเนินการ หรือ

ขณะที่ก าลังท า 

Real-time การรายงานผล ในขณะที่ด าเนินการ หรือ

ขณะที่ก าลังท า 

46 การลดต้นทุน

เฉลี่ยต่อหน่วย 

Ecoonomy of Scale การผลิตจ านวนมาก 

47 การวางแผน Planning กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจ

ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท า

เมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าไม่ต้องท า  

48 การส่งแบบ

ทันเวลาพอดี 

Just in time การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า 

หรือบริการโดยใช้ความต้องการของลูกค้า

ก าหนดปริมาณการผลิตและการใช้

วัตถุดิบ สิ่งที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ 

ด้วยจ านวนที่ต้องการ 

49 การสงเสริมการ

ขาย 

Promotion กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้น

ให้เกิดการขายได้ทันที่ ไม่ว่าจะทางการ

โฆษณาหรือเคร่ืองมือการขาย ลักษณะ

การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคาแบบ

ชั่วคราวเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นเป็น

การจูงใจที่มุ้งสู้เป้าหมาย 

50 การส่งเสริมการ

ขาย 

Promotions aimed at 

consumers. 

เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจ านวนมากขึ้น 

ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็ว 
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51 การส่งเสริมการ

ขายที่มุ่งสู้

พนักงาน 

The promotion is 

geared towards 

employees. 

เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งให้พนัก 

52 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู้

ปลายทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือ

บริการออกเรียกว่า  ผู้ส่งออก ส่วนใน

การค้าระหว่างประเทศ  การส่งออก

หมายถึงการขายสินค้าและบริการใน

ประเทศไปสู่ตลาดอื่น(ตลาดสากล) 

53 การสละสิทธิ์ใน

สินค้า 

Ababdonment Of 

Goods 

การสละสิทธิ์ในสินค้า 

54 การส ารวจแบบ

เบ็ดเสร็จ 

Integrated survey การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการที่มี

อยู่ในคลังสินค้า  และมีการก าหนด

ช่วงเวลาที่แน่นอนตลอดจนในขณะที่

ส ารวจนั้นจะปิดคลังสินค้า ขณะปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ ซึ่งวิธีการตรวจนับดังกล่าว อาจ

ถือเป็นวิธีการตรวจนับประจ าปี 

55 การส ารวจแบบ

หมุนเวียน 

Circular survey การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการ 

56 

 

 

 

การออกแบบและ

ก าหนดผัง 

Lay-Out and Design ธุรกิจมีการออกแบบและก าหนดผังไว้

อย่างดี มีความถูกต้องและเหมาะสมจะ

ช่วยประหยัดเงินทุนในระยะยาวงานรับ

และจ่ายสินค้าจะมีความครองตัวมากขึ้น 

ตลอดจนสามารถให้บริการทั้งฝ่ายผลิต 
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57 ก าไร Profit ส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการน า รายได้

รวม กับ ค่าใช้จ่ายร่วม ซึ่งมักจะเรียกอย่าง

เป็นทางการว่า ก าไรสุทธิ ของธุรกิจ 

58 ขั้นตอนศุลกากร Customs procedure การน าเข้าสินค้าผู้น าเข้าจะปฎิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและประกาศ ศุลกากร 

59 ข่าวสารล่วงหน้า Advance Information ข่าวสารล่วงหน้า 

60 คลังสินค้ารวม Multi user คลังสินค้ารวม 

61 ความต้องการใน

การจัดเก็บ 

Storage Requirement เป็นการพิจารณาถึงคุณลักษณะของสินค้า

แต่ละรายการตามมุมมองต่างๆ 

62 ความสามารถใน

การติดตาม

สถานะการขนส่ง

ได้อย่างโปร่งใส

ชัดเจน 

Visibility ความสามารถในการติดตามสถานะการ

ขนส่งได้อย่างโปร่งใสชัดเจน 

63 ค่าความผันผวน

ของสกุลเงิน 

Currency adjustment 

factor 

ค่าความผันผวนของสกุลเงิน 

64 ค่าความไม่สมดุล

ของตู้คอนเทน

เนอร์ 

Container imbalance 

charge 

CIC (Container imbalance charge) = ค่า

ความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์ 

65 ค่าใช้จ่าย Expenses มูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้า

ต้องจ่ายเมื่อท ากิจกรรมใดๆ โดยอาจจ่าย

ในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 
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66 ค่าใช้จ่ายต่อ

หน่วย 

Unit cost ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 

67 ค่าน้ ามัน Value added tax ค่าน้ ามัน 

68 ค่าน ามัน (เรือ) Emergency bunker 

surcharge 

ค่าน ามัน (เรือ) 

69 ค่าเปลี่ยนสถานะ 

เป็น LCL 

Status ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL 

70 ค่าภาระความ

หนาแน่นของ

ท่าเรือ 

Port Congestion ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ 

71 ค่าภาระภายใน

ท่าเรือ 

Terminal handling 

charge 

ค่าภาระภายในท่าเรือ 

72 ค่าสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

สาธารณูปโภค 

Facilities ค่าสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค 

73 ค าร้องขอน าเรือ

เข้าเทียบท่า 

Application For Berth ค าร้องขอน าเรือเข้าเทียบท่า 

74 คิดค่าบริการ

ความปลอดภัย 

Security surcharge คิดค่าบริการความปลอดภัย 

75 เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

Computer เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ออกแรง

น้อยลง เช่น รอก รถเข็น 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
76 งานเบิกจ่าย Pick order เป็นงานที่สนับสนุนของแผนเบิกจ่าย

ทั้งหมดเพราะพนักงานคนใดที่สามารถ

ช่วยให้การเบิกจ่ายมีความรวดเร็วจะท าให้

กระบวนด าเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้น

เช่นกัน การศึกษากระบวนการเบิกจ่ายจะ

เร็วหรือช้าย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์

และความ 

77 เงื่อนไขการชดใช้

ค่าเสียหายโดย

เฉลี่ย 

Average Clause เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายโดยเฉลี่ย 

78 ช่องทาง Aisle ช่องทาง 

79 โดยประมาณของ

การเดินทาง 

Estimed time of 

departure 

ETD (Estimed time of departure) = เวลา

โดยประมาณของการเดินทาง 

80 ต้นทุน Costs ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นการด าเนินการผลิต

สินค้า หรือบริการ หรือถ้าพูดกันแบบ

ภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือจ านวนจ่ายใน

การซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่างๆ เพื่อ

น ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้ก่อให้เกิด

รายได้คือยอดขายอีกทีโดยเร่ิม 

81 ตัวแทน Agent ตัวแทน 

82 ทะเบียนเอกสาร Documentation จัดท าเพื่อควบคุมเอกสารทั้งทาง 

83 ท าเลที่ตั้ง Location สถานที่,บริเวณ,ที่ตั้ง 

84 ที่จอดทอดสมอ Anchorage ที่จอดทอดสมอ 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
85 เทียบ Alongside เทียบ 

86 ธุรกิจ Business การท ากิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย การผลิต และ

การบริการโดยมีจุดมุ่งหมายโดยได้รับ

ผลตอบแทน หรือผลก าไรการด าเนิน

กิจกรรมนั้นอย่างเป็นระบบมีระเบียบตาม

เกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน หรือผู้บริโภค 

89 บริการพิธีทาง

ศุลกากร 

Customsbroking บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการ

น าเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้าหรือ

ส่งออก 

90 บริการเสริม / 

กระบวนการ

เสริม 

Added-value 

processes/services 

บ ริ ก า ร เ ส ริ ม ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่

ด าเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการ

เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้ งภายในและ

ภายนอก 

91 ใบรับรองการ

ตรวจสอบ 

Certicatc of Inspection เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกนั้น

มีแหล่งก าเนิด 

92 บัญชีคุ้มยอด Account Control สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจ านวนที่ได้

ลด.วัน เดือน ปี 

93 พ่อค้า / ผู้ค้า Vendor / Supplier พ่อค้า / ผู้ค้า 

94 พื้นที่ที่ก าหนด Allocated Space  พื้นที่ที่ก าหนด 

95 ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value added tax AT (Value added tax) = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
96 ระยะเวลาขนส่ง 

จาก Port to Por 

Transit time T/T (Transit time) = ระยะเวลาขนส่ง จาก 

Port to Port 

97 รายการแยกราคา Cost Break down การแจกแจ้งรายละเอียดต้นทุน 

98 เรือประจ าทาง Liners สายเดินเรือที่สมุทรประจ าเส้นทาง 

99 โลจิสติกส์สินค้า

ขาเข้า 

Inbound logistics โลจิสติกส์สินค้าขาเข้า 

100 โลจิสติกส์สินค้า

ขาออก 

Outbound logistics โลจิสติกส์สินค้าขาออก 

101 เวลาประมาณที่

จะมาถึง 

Estimed time arrival ETA (Estimed time arrival) = เวลา

ประมาณที่จะมาถึง 

102 ศูนย์กระจาย

สินค้าระดับชาติ 

National Distribution 

Centre (NDC) 

ศูนย์กระจายสินค้าระดับชาติ 
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 บทที่ 4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

                        บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัดเป็นผู้น าเข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศโดยมีการ

น าเอาเคร่ืองจักรที่ได้มาส่งต่อให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและศึกษากระบวนน าเข้าเคร่ืองจักรและได้

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าเคร่ืองและสามารถน ามาหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้น าปรับ

ในธุจกิจตัวเองได้ ซึ่งได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ศึกษากระบวนน าเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ 

                        1.1 บริษัทมีการยื่นข้อมูลใบขนสินค้าต้องน าข้อมูลทั้งหมดของสินค้าผ่านกรม

ศุลกากรเมื่อผ่านขั้นตอนกรมศุลกากรแล้ว ก็จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยกันอีกคร้ังหนึ่งถ้าหาก 

ว่ามีข้อผิดพลาดก็จะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

 1.2 เมื่อยื่นใบขนสินค้าเสร็จก็ท าการตรวจสอบข้อมูล ตรวจเช็คสภาพของสินค้าที่

น าเข้ามาก่อนเก็บไว้ที่บริษัทว่ามีความถูกต้องของจ านวนสินค้าที่สั่งไว้หรือไม่ถ้าสินค้าถูกต้อง

สามารถน าใบขนสินค้าขาเข้า ไปช าระภาษีอากร และวางประกันที่เกี่ยวข้อง ที่กรมศุลกากรได้เลย 

 1.3 การตรวจเสร็จเรียบร้อยก็ท าการปล่อยสินค้าเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบและ

จ่ายเงินค่าภาษีอากรเรียบร้อย ทุกอย่างจะถูกส่งต่อไปยังบริษัท 

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าเครื่องจักร 
  2.1 การน าเข้าเคร่ืองจักรมีอุปสรรคในการท าเอกสารซับซ้อนและยุ่งยากต่อการท า
เอกสารและในการน าเข้าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
  2.2 การน าเข้าเคร่ืองจักรเป็นอุปสรรคในการน าเข้ามาทางบกเพราะการก าหนด
น้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่เขตไม่เท่ากัน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
  2.3 อุปสรรคในการขอใบอนุญาติในการน าเข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศในการ
น าเข้าเคร่ืองจักรที่ยุ่งยากและจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
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เอกสารท่ีใช้ในการน าเข้าสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อน าเอาสินค้าเข้าประเทศ 
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3. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท าโครงการ 

  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้
จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้
ยืมสิน และถ้าเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และ อาจจะใช้จ่ายมาเพื่อ
ปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น 
ให้เกิดการใช้จ่านอย่างเกินตัว ในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิ ต น การ
บริโภคเกินตัว ในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินปัจจัยในการด ารงชีวิต  
4. น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพ 
  ด้านการศึกษา 
  เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและขั้นตอนการออกเอกสารในการน าเข้า
เคร่ืองจักรการน าเข้าเอกสารเพื่อน าประมายุกต์ใช้กับชีวิตจริงและสามารถประกอบอาชีพได้และ
เปิดธุรกิจของตัวเองเพราะในการน าเข้าสินค้านั้นจะต้องมีความรู้ในเร่ืองเอกสารอย่างแม่นย า 
 ด้านประกอบอาชีพ 
                           สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการน าเข้าเคร่ืองจักรและน ามาประกอบอาชีพใน
ด้านการศึกษากระบวนการในการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

จากที่ได้ไปศึกษา กระบวนการน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วจาก
ต่างประเทศ กรณี ศึกษาได้พาไปเยี่ยมชมภายในบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ได้ให้ความรู้
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เพื่อน าเอามาจัดท าโครงการท าให้รู้ถึงกระบวนการและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้าของสินค้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศโดยมีการน าเอาเคร่ืองจักรผลิตเข้ามา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี มีการยื่นข้อมูลใบสินค้าผ่านกรมศุลกากร
เมื่อขั้นตอนผ่านศุลกากรแล้วก็จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังหนึ่งเมื่อยื่นใบขนสินค้า
ส าเร็จแล้วก็จะท าการตรวจสอบข้อมูล ตรวจเช็คสภาพสินค้าที่น าใบสินค้าขาเข้า ไปช าระภาษีอากร
และวางเงินประกันที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบให้เรียบร้อยก็ท าการปล่อยสินค้าจนเสร็จ อุปสรรคใน 
การน าเข้าเคร่ืองจักรและอุปสรรคในการท าเอกสารที่ซับซ้อนและยุ่งยากเอกสารมีค่าใช้จ่ายสูงและ
ท าให้การน าเข้าเคร่ืองจักรมาทางบกยุ่งยากและล าบากในการขอใบอนุญาตน้ าหนักผ่านแต่ละเขตท า
ให้เสียค่าจ่ายเพิ่มขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทฯ ควรจะน าสินค้าติด RFID เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและชนิดสินค้า
จ านวนของ 

2. บริษัทฯ ควรจะลงทุนใช้ระบบ NAVISION เพราะระบบนี้  บอกจ านวนสินค้า
และของหายได้ และ ค านวณ บอกเวลาขนส่งสินค้าจากท่าเรือได้มาที่บริษัทได้ 

3. บริษัทฯ ควรจะ ใช้ระบบ AI  เพื่อท าก าลังผลิตได้เยอะมากลดต้นทุน 
4. บริษัทฯ ใช้ระบบ  KAIZEN  เพราะระบบนี้ ค านวณ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการ

น าเข้าสินค้าและลดปริมาณค่าใช้จ่ายต่างบริษัท 
5. บริษัทฯ ใช้ระบบ Blockchain เป็นระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคล้ายห่วงโซ่ 

(Chain) โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้และ การจัดเก็บรหัสลูกค้า ข้อมูลผู้จัดส่ง สินค้า วัสดุที่
ใช้ และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเราสามารถระบุหมายเลข ID นี้ไปกับการขนส่งทุกคร้ัง เพื่อที่จะสามารถ
ติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกหลอกลวง 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
                       1. เอกสารไม่พร้อมให้น ากลับไปท าใหม่ 
                       2. แก้ไขความถูกต้องสะกดตัวอักษรและระยะบรรทัดผิด 
                       3.โมเดลเรียบร้อยแต่การน าเสนอยังไม่ค่อยพร้อม 
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วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ในบันทึกการปฏิบัติโครงการ 

หัวข้อโครงการ  การศึกษากระบวนการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 
กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี  จ ากัด 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of the Engines Import for producing the Glass Container 
Case Study : Siam Glass Industry Co., Ltd 

 

ลงชื่อ……………………………………. 
(นางสาวยุพิน  รอดไผ่ล้อม) 
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 11-15 มิ.ย. 61 แจ้งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     

 29 มิ.ย. 61 ประชุมนักศึกษา     

 2-6 ก.ค. 61 ส่งหัวข้อโครงงาน     

 9-13 ก.ค. 61 อนุมัติหัวข้อโครงงาน     

 16-31 ก.ค. 61 ออกหนังสือสถานประกอบการเพ่ือขออนุเคราะห์
ข้อมูล 

    

 30ก.ค. - 5ส.ค. 61 เริ่มส่งบทที่ 1     
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 5-11 พ.ย. 61 ตรวจทาน/ตรวจสอบ Power Point     
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 26พ.ย. - 9.ธ.ค.61 แก้ไขโครงการหลังน าเสนอ     

 1-14 ธ.ค. 61 เตรียมผลงานร่วมงาน ATC นิทรรศน์ ( กลุ่มท่ีได้รับ
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การศึกษาดูงานบริษทัใน สยามกลาสอินดัสทร ีจ ากัด 
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1. นักศึกษาเข้าชมงาน 

 

2. รูปป้ายหน้าบริษทั สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 
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2. การดูงานวิธีการจัดเก็บสินค้า 

 

4. มอบของที่ระลึกใหบ้ริษทั 
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ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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1. เร่ิมการวาดโมเดล 
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2. เร่ิมก่อตั้งโมเดล 

 

3. โมเดลใกล้เสร็จสมบูรณ์

4. โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

รายการ ราคา/บาท 
1. แผ่นอะคริลีก 1,000 
2. ตลับหมึก 799 
3. ค่าเข้าเล่มโครงการปกหนา 200 
4. ไม้อัด 100 
5. กระดาษ A4 80 
6. สีน้ าเงิน 79 
7. รถโมเดล 69 
8. ปืนกาว 39 
9. พู่กัน 30 
10. คัดเตอร์ 25 
11. กรรไกร 20 
12. กระดาษสี 20 
13. แท่งกาว 20 
14. ดินสอ 15 
15. ลังกระดาษ 5 

รวม 2,501 
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