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 บทคัดย่อ 

การศึกษาการน าเข้าวัตถุดิบกากถั่วจากประเทศบราซิลมาแปรรูปอาหารสัตว์
กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง เพื่อทราบถึง
กระบวนการ เอกสารละมาตรการในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบลาซิล และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างานต่อไป   
             ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยในการจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม  รวมไปถึงน า
โปรแกรม PowerPoint เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสมารถตกแต่ง PowerPoin ให้
สวยงามเพื่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท าดูน่าสนใจและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการน าเสนอ
สไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ0
ประโยชน์ในเร่ืองของการน าเข้าวัตถุดิบกากถั่วว่ามีกระบวนการน าเข้าอย่างไร ในมาตรการการ
น าเข้ากกากถั่ว เข้ามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูล  ซึ่งคณะผู้จัดท าสามารถน าความรู้และประโยชน์
จากการศึกษาดูงานคร้ังนี้มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการท างานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปปรับการศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง การน าเข้าวัตถุดิบ รวมไปถึง
เอกสารการน าเข้าอย่างถูกต้อง 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การน าเข้า – ส่งออกในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญค่อนข้างมากในการพัฒนา

ประเทศ โดยการน าเข้า – ส่งออก จะช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น รัฐบาลจะ

ได้รับภาษีในการน าเข้า ท าให้รัฐบาลนั้นจะมีเงินทุนหรือรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่รัฐบาลมีรายได้

เพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้รัฐบาลมีเงินทุนในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมการผลิต

สินค้าอุปโภคและบริโภค พัฒนาในด้านของการท่องเที่ยว พัฒนาในด้านการคมนาคม เป็นต้น 

รวมถึงการน าเข้า – ส่งออกยังช่วยยกระดับการผลิตสินค้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลที่ดีขึ้น สินค้าที่ผลิตออกไม่ว่าเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคก็จะมีคุณภาพมากขึ้น มี

เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น มีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ต่ าลง 

โดยการที่ต้นทุนในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดต่ าลงนั้น ก็จะมีผลท าให้ประชากรภายในประเทศ

สามารถอุปโภคหรือบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่ประหยัดลง และการน าเข้า – ส่งออก 

ยังมีส่วนช่วยในเร่ืองการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าให้ต่างประเทศยอมรับในศักยภาพ

การผลิตสินค้าของประเทศไทยและมีความเชื่อมั่นในประเทศมากขึ้น ดังนั้นการน าเข้า – ส่งออกจึง

เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในระยะยาว   

             ในปัจจุบันบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่าย

อาหารสัตว์ ของประเทศไทยที่ได้การยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มานานกว่า 10 กว่า

ปี โดยทางบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) จะสั่งซื้อวัตถุดิบก็คือ กากถั่วจากประเทศบราซิล เข้าใน

ประเทศไทยเพื่อท าการแปรรูปเป็นสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)จะท าการ

จัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังวัตถุดิบ แต่งบในการสั่งซื้อวัตถุดิบจะใช้เวลาจัดเก็บไว้ในคลังประมาณ 3 

เดือน เพื่อจะได้เพียงพอต่อการผลิตจ าหน่ายให้กับลูกค้า 

 



 
 
 

 

 ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ืองการน าเข้าวัตถุดิบ (กาก
ถั่ว) จากประเทศบราซิลมาแปรรูปอาหารสัตว์ กรณีศึกษาบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
ทราบถึงกระบวนการ เอกสารและมาตรการในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการท างานต่อไป  

วัตถุประสงค์ของโครงการ        
  1. เพื่อศึกษาการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษามาตรการ การน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท 
เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
  3. เพื่อทราบถึงเอกสารต่างๆที่ใช้ในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศ
บราซิล ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
  4. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการค้นหาข้อมูล
เป็นแนวทางในการประกอบโมเดล การวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
  5. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและปฎิบัติงานในอนาคต 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ        
  1. มีความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท เบ
ทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 2. เข้าใจถึงมาตรการ การน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท 
เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
  3. ทราบถึงเอกสารต่างๆที่ใช้ในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล 
ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการค้นหาข้อมูลเป็น
แนวทางในการประกอบโมเดล การวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
 5. น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและปฎิบัติงานในอนาคต 
  

 

 



 
 
 

 

บทที ่ 2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

  การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT)  การศึกษาน าเข้าวัตถุดิบข้าวโพดบดจากประเทศกัมพูชามาแปรรูปอาหารสัตว์และการศึกษา
การบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS ของ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  ธุรกิจ
ของเบทาโกรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เร่ิมจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรกที่อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับ
ขอบข่ายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่
เนื้อและไก่ไข่ การท าฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ตลอดจน
การพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยง
สุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายสุกรขุน เนื้อสุกร เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ อาหารคุณภาพเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศและส่งออก ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติ
บริษัทและการด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี ้ 

1.  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 
  2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่ไปศึกษา 
  3.  ผังองค์กร 



 
 
 

 

  4.  แผนที ่
  5.  นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
  6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1.  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา  

     เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จ ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมต้น 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ส านักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ ที่ แขวงสวนมะลิ เขต
ป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เ ร่ิมจากสร้างฐานการผลิตแห่งแรก 
ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ
ได้ขยายฐานการผลิตมาที่ จ.ลพบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้านแหล่งวัตถุดิบและท าเลที่ตั้ง 
เพื่อพัฒนาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์ม
ไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ 

ภาพท่ี 2.1 ภาพบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกแช่แข็ง และนอกจากนี้ยังได้จัดต้ังบริษัทในเครือ
ขึ้นมาอีกหลายบริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการผลิต การเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทั้งสุกร ไก่
เน้ือ ไก่ไข่ การจัดท าฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ในระดับ
มาตรฐานสากล และร่วมกับเกษตรกรด าเนินธุรกิจในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ 
โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุนรวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายและจ าหน่ายสุกรขุน เนื้อไก่สด ไข่ไก่ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออก



 
 
 

 

 ปัจจุบันเครือเบทาโกรเติบโตก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน าของประเทศที่ด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นเร่ิมต้นจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ 
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยและคนทั่วโลก มียอดขายรวมกว่า 22,000 ล้านบาท บริษัท 
ในเครือกว่า 25 บริษัทและบุคลากรมากกว่า 15,000 คน ประจ าอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและใน
ต่างประเทศและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ภายในโครงการนอร์ธปาร์ค  

 
ภาพท่ี 2.2 ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ 

สายธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ 

            ธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์  บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) อยู่ใน
สายธุรกิจนี้ เครือเบทาโกร ได้จัดต้ังบริษัทสาขาขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็น
ฐานในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจ าหน่าย
อาหารสัตว์การด าเนินธุรกิจฟาร์มสุกร และฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ 
โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่และไข่ไก่  รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร
อ่ืนๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด และ
ทันสมัย และเป็นการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น  บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

          บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ BTG (Betagro Public Company Limited) เป็นบริษัท
แรกในเครือเบทาโกร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 เดิมชื่อบริษัท เบทาโกร จ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัทเบทาโกรอาหารสัตว์ จ ากัด ในปี พ.ศ.2532 โดยท าหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของเครือเบทาโกรและจ าหน่ายอาหารสัตวเพื่อการค้าให้กับลูกค้าทั่วไปด้วย ต่อมาในปี 
พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปี 2540และเกิดภาวะไข้หวัดนกในต้นปี พ.ศ.2547 บริษัทจึงชะลอการน าบริษัทเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบทาโกร จ ากัด  (มหาชน) ในปี 2550 

(ที่มา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 



 
 
 

 

2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 

 

ภาพท่ี 2.3 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

(แหล่งที่มา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 

 

 

 

 

http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php


 
 
 

 

3.  ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

4.  แผนท่ีของบริษัท มาลาพลาส จ ากัด 

ภาพท่ี 2.5 แผนท่ีตั้งบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
หมวดหมู:่ โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง  
ที่อยู่: 46 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130    
โทรศัพท์ 0-2816-5011 โทรสาร 0-2463-9157 
อีเมล์: http://betagro.com/index_th.php 
 

 



 
 
 

 

5.  นโยบายและวิสัยทัศน์ 

 เครือเบทาโกรได้น าแนวคิดในการท างานอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ที่เรียกว่า 

Total Quality Management (TQM) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมทางความคิดและการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด TQM ที่เครือเบทาโกรน ามาใช้ ได้แก่ PDCA : Plan – 

Do –Check – Act (การวางแผนอย่างรอบคอบ การมุ่งมั่นกระท าตามแผน การส ารวจ/ตรวจตราอย่าง

สม่ าเสมอและการทบทวนตน) Customer Focus (การให้ความส าคัญทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้า

ภายนอก) Fact Base (ท างานโดยอาศัยข้อเท็จจริง) Dispersion (สนใจการกระจายหรือรายละเอียด

ไม่ดูแต่ค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมๆ) และ Process Oriented (เป็นผู้รู้ทั้งเหตุและผลสนใจทั้งกระบวนการ

และผล) ในการท างานอย่าง TQM นอกจากแนวคิด TQM ทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังต้องใช้เคร่ืองมือที่ช่วยใน

การปรับปรุงงานอ่ืนๆมาช่วยในการท างานในการวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงงานอาทิเช่น 7 QC 

Tools, Kaizen, Total Productivity management (TPm), Total Productive Maintenance (TPM), 

Performance Analysis and Control (PAC), Material Flow Cost Accounting (MFCA)เป็นต้น การ

ปลูกฝังการท างานอย่าง TQM นี้ เป็นการพัฒนาการศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดการท างาน

อย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีที่มาที่ไปและความเชื่อมโยงอย่าง

ชัดเจน (Logic & Linkage) ในทุกขั้นตอนของการท างาน ท าให้มั่นใจได้ว่า เครือเบทาโกรจะ

สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าTotal Productivity Management (TPM) 

เครือเบทาโกรได้น าเคร่ืองมือ Total Productivity management (TPm) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

และส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากร (Resource) อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยมีการก าหนดโครงสร้างการกระจายเป้าหมาย (Target Deployment Structure) 

ที่เชื่อมโยงกันจากเป้าหมายของเครือ ไปสู่เป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบเป้าหมายในแต่ละหน่วยงานจะคิดและค้นหาหัวข้อปรับปรุง (Initiatives) ผู้บังคับบัญชา

และหน่วยงานสนับสนุนจะช่วยในการสนับสนุนกระบวนการในการคิด การวิ เคราะห์ การหาวิธี

ปรับปรุง และการหาหัวข้อปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมปรับปรุงงาน (TPm) จะมีการติดตามผล

อย่างสม่ าเสมอจากผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและการสนับสนุน รวมทั้งการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้การประเมินผลหัวข้อปรับปรุง

งานนั้น นอกจากจะมีการวัดผลส าเร็จของกิจกรรมในหัวข้อปรับปรุงนั้นๆ แล้ว ยังมีการก าหนดวิธี

วัดผลเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการปรับปรุงในงบก าไรขาดทุนทางบัญชีอีกด้วย ทุกๆปี เครือจะมี

การจัดงาน TPmCHAmPIONเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและความภาคภูมิใจใน



 
 
 

 

การท ากิจกรรมปรับปรุงงานต่อผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของเครือเบทาโกรทั้งประเทศ ทั้งยัง

เป็นการแบ่งปันแนวคิดและวิธีที่ได้ปรับปรุงงาน ซึ่งท าให้เกิดการต่อยอดและเกิดวิธีการใหม่ๆใน

เครือเบทาโกร World Class Manufacturing (WCM) โครงการที่น าชื่อรางวัลระดับสูงสุดของ PM 

Prize ของสถาบัน JIPM ประเทศญ่ีปุ่น มาเป็นหลักชัย โดยรวมเคร่ืองมือการบริหารพื้นฐานเช่น 5S, 

Kaizen Suggestion System, Quality Control Circle และเคร่ืองมือที่ส าคัญคือ Total Productive 

Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Pillar ที่ส าคัญ 8 Pillars ครอบคลุมกิจกรรมของกระบวนการ

ผลิตของอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการด าเนินการผ่านกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วย

พนักงานระดับปฏิบัติการและ พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ 

สร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของ และร่วมพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้องค์กรยังให้

ความส าคัญกับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงาน โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกลุ่มกันสร้าง”ชมรม

คุณภาพชีวิต” (Quality of Life Club) ด้วยมุ่งหวังให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต ที่ดีทั้งในปฏิบัติงาน 

และครอบครัว รวมถึงชุมชนรอบข้าง 

วิสัยทัศน์ 

เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรม

การเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก 

พันธกิจ  

1. พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ 

2. ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้บริโภค 

3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญ

ลักษณะ 

ของเครือเบทาโกร 

4. มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่ส าคัญของโลก 

5. เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผูร่้วมลงทุน 

ค่านิยมเบทาโกร 

 1. รู้จริง  ด าเนินงานโดยใช้แนวคิด TQM เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ ความ 

รอบรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

 2. ซื่อสัตย์  มีความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และยึดมั่นจริยธรรมในการด าเนิน 

ธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับ 



 
 
 

 

 3. ใส่ใจ  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้ 

อย่างยั่งยืน 

 4. คิดใหม่  กล้าคิดกล้าท าในสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุง 

กระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

 5. ใฝ่คุณภาพ  ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ 

(แหล่งที่มา:http://www.betagro.com/corporate/th/about) 

ระบบการจัดการคุณภาพของเครือเบทาโกร 

  Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้นเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ด าเนินการตรวจติดตามและควบคุมตามมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ตลอด

ห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เป็นหัวใจส าคัญในการผลิตอาหาร 

ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่า

ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

ภาพท่ี 2.6 ความปลอดภัยในอาหาร(Food Safety) 

2. คุณภาพอาหาร (Food Quality) เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง

แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้

แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 คุณภาพอาหาร (Food Quality) 
 

3. สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม
เร่ืองสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการริเร่ิมหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติ
ต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต 

ภาพท่ี 2.8 สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 
 
 4. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือเบทาโกรกับลูกค้าจึงไม่ได้
เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผู้ซึ่งเบทาโกรมุ่งน าเสนอแต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
ที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 



 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2.9 บริการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence) 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เครือเบทาโกรตระ

หนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับ

สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรม

เพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 2.10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

 มาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร Assured Betagro Chicken 

Production (ABCP)เป็นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการจัดการคุณภาพด้าน

ความปลอดภัยอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการผลิต 

ตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงผลิตลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่ การจับและขนส่งไก่ โรงแปรรูป ให้

สอดคล้องกับกฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ และประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อก าหนดของลูกค้า 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่จากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และ

ต่างประเทศ 

 

 



 
 
 

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร 

 มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร หรือ Assured Betagro 

Swine Production (ABSP)ใช้เพื่อจัดการและประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตสุกรให้มี

มาตรฐานในสายการผลิตสุกร ทั้งฟาร์มสุกรพันธุ์ สุกรขุนเครือเบทาโกร ตลอดจนฟาร์มสุกรขุนจ้าง

เลี้ยง มุ่งเน้นการจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค การดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัย

ด้านอาหารในการน าเน้ือสุกรไปใช้เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้สามารถเทียบเท่าได้กับ

มาตรฐานสากลในการจัดการฟาร์มสุกรและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดของทั้งกรมปศุ

สัตว์และมกอช. รวมทั้งยังค านึงถึงผลส ารวจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกรจาก

เครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกับ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e -Traceability)มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็น

คร้ังแรกของวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีการพัฒนาและน าซอฟต์แวร์มาใช้

ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเร่ิมติดตั้งและใช้งานกับธุรกิจไก่ครบวงจรเมื่อปี 

พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุก รวมทั้ง

กระบวนการผลิตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่ิมขยายผลระบบตรวจสอบย้อนกลับประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร 

ในปี พ.ศ 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว ตั้งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมส าหรับสัตว์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

ธุรกิจอาหาร ในปี พ.ศ 2554 และพัฒนาเคร่ืองมือ เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยิ่งไปกว่านั้นในปี พ.ศ. 2555 เครือเบทาโกรได้มีการจัดท า QR Code 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับส าหรับลูกค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเครือเบทาโกร   

 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่งที่ช่วยในการบริหาร

จัดการการใช้ทรัพยากร ท าให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิกัดของทุกฟาร์มและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

 การวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปศุสัตว์ อาหาร และการพัฒนาระบบทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร โดยมุ่งเน้น

ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารทุกขั้นตอน



 
 
 

 

ตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 

6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

ภาพท่ี 2.11. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

 

สายพันธุ์โดยมีระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานและ

การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของสัตวแพทย์และสัตวบาลจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเบทา

โกรที่น าไปเลี้ยงทั้งในฟาร์มของเบทาโกรเอง ฟาร์มของเกษตรกรคู่ค้าในโครงการจ้างเลี้ยงโครงการ

ประกันราคาหรือจัดจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไปล้วนมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรงเติบโตเร็วช่วยลด

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสุกรพันธุ์น้ าเชื้อคุณภาพเบเมน ฟาร์มสุกร

ขุน ฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มไก่พันธุ์  

  ภาพท่ี 2.12. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1270 ) 

 



 
 
 

 

เครือเบทาโกรจัดจ าหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้ตราสินค้า เบทาโกร (BETAGRO) 

ฟาร์ม (FARM) เพิ่มพูน (PERMPOON) บาลานส์ (BALANCE) มาสเตอร์ (MASTER) เบ-แลค 

(BE-LAC) พี-แลค (PE-LAC) ไบโอ (BIO)   โอเม็ก (OMEG) และ อะมิน่า (AMINA) ซึ่งได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตั้งอยู่ทั่ว

ภูมิภาคของประเทศและก าลังเร่งขยายสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ท าให้ปัจจุบันเครือเบทาโกร

มีศักยภาพการผลิตและจัดจ าหน่ายทั้งอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า ได้แก่อาหารไก่ไข่ อาหาร

ไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารโค อาหารเป็ด อาหารปลา อาหารกบ และอาหารกุ้ง ซึ่งตอบสนองความ

ต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตป้อนให้แก่ฟาร์มของบริษัทในเครือฯ  

ภาพท่ี 2.13. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1271 ) 

 ด้วยเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงตามแนวโน้ม

ความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัข แมว และปลาสวยงาม  เครือเบทาโกรจึงได้

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงตามประเภทและสายพันธุ์ ได้แก่ 

กลุ่มอาหารสุนัขและแมว จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก เพอร์เฟ็คต้า (Perfecta) ด็อกเอ็นจอย 

(DOG'njoy) และแค็ทเอ็นจอย (CAT'njoy)  กลุ่มอาหารปลาสวยงามและปลาคาร์ฟ จ าหน่ายภายใต้

ตราสินค้า โอคาเนะ (Okane) นอกจากนี้ยังมีอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ 

วิตามิน น้ ายาท าความสะอาด แชมพู และอ่ืน ๆ โดยจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ อี-ซี่ (E-

Z) และเฮอร์บัล เฟรช (Herbal Fresh)  



 
 
 

 

ภาพท่ี 2.14. ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1273 ) 

 

 เครือเบทาโกรน าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์มาใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มภายใต้ตราสินค้าหลักคือ บี. อินเตอร์(B.INTER) รวมทั้ง

บริการให้ค าปรึกษาในการติดต้ังอุปกรณ์ฟาร์มและเคร่ืองมือในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจรได้แก่ ระบบ

โรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไกไข่ ฟาร์มไก่

พันธุ์ และอุปกรณ์ฟาร์มสุกร ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบนความพร้อม

ด้านฐานการผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมส าหรับสัตว์ที่ทันสมัยช่วยให้เครือเบทาโกรสามารถน า

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ได้แก่ไว

ตามินพรีมิกซ์และแร่ธาตุพรีมิกซ์สารเสริมในอาหารสัตว์สารเสริมชีวนะ สารเสริมสมุนไพรเพ็นนิซิ

ลิน และยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลักคือ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า (BETTER 

PHARMA) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของตลาดสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิต

สินค้าตามความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและ

ต่างประเทศ 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1137 ) 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ภาพท่ี 2.15. ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่ปลอดภัยและบริการที่เป็นเลิศ เครือเบทาโกรด าเนินธุรกิจอาหารครบวงจรและจัดจ าหน่ายให้แก่

ผู้บริโภค ภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ เอสเพียว (S-Pure)  ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากเครือเบทาโกร 

ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ และ ไข่ไก่สด ที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตามแบบ S-Pure 

Process ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ดี การเลี้ยงจนถึงขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง และจุดจ าหน่าย อยู่

ภายใต้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคที่พิถีพิถันใส่ใจในสุขภาพ และให้ความส าคัญในด้าน

ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารเป็นพิเศษ ส าหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น 

ฮ่องกง 

 (แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1139) 

 เบทาโกร (BETAGRO) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อนามัย อาทิ เนื้อหมูอนามัย เนื้อไก่

อนามัย ไข่ไก่อนามัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้ง

อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สู่

ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเครือเบทาโกร 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1140 ) 

 อิโตแฮม (Itoham) นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก อิโต

แฮม (Itoham) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เกรดพรีเมี่ยม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองจาก

กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยและผ่านการรับรองจากประเทศญ่ีปุ่น ด้วยเนื้อสัตว์อนามัยจากเบทา

โกรที่คัดสรรพิเศษ ท าให้ได้ไส้กรอก แฮม และเบคอนที่มีคุณภาพ อร่อยจนต้องลอง 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1141 ) 

 



 
 
 

 

บทที ่ 3 

แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาขั้นตอนการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จาก
ประเทศบราซิล กรณีศึกษาของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน าเข้า 
 2.  วัตถุดิบกากถั่ว 
 3.  มาตรการการน าเข้ากกากถั่ว 
 4. สินค้าที่น าเข้าจากประเทศบราซิล 

5.  การประกันภัยในการน าเข้าสินค้า 
6.  นิยามค าศัพท์ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน าเข้า 
 การน าเข้า (import) หมายถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่
น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 
 การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
น าเข้าคือ กรมศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษี
น าเข้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษาด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถ
น าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย 
(ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki) 
 ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าและการค้าระหว่างประเทศ   
 การค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการส่งออกและการน าเข้ามีความส าคัญยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งออกเป็นวิธีหลักของการน ารายได้เข้าประเทศในขณะที่การน า 
เข้าาสินค้าทุนและสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตในขั้นต่อไปเป็นวิธีหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพใน
ด้านการผลิตและการส่งออกให้มากขี้นเมื่อการค้าต่างประเทศมีความส าคัญเช่นนี้การเจรจาเพื่อท า
ข้อตกลงระหว่างประเทศก็ย่อมมีจุดประสงค์ดังกล่าวจ าเป็นต้องทราบว่ามีสินค้ารายการใดบ้างที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากกว่ากัน 
 1.1 โครงสร้างการน าเข้าของไทย 



 
 
 

 

 ในการแบ่งสินค้าน าเข้าเป็น 5 ประเภทหลักได้แก่ สินค้าประเภทเชื้อเพลิง ประเภท
ทุนประเภทวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ประเภทอุปโภคบริโภค และประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2547 ประเทศไทยได้น าเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งส า
เร็จรูปในสัดส่วน สูงสุดคือเฉลี่ยร้อยละ 45.1ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมด สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่
ได้แก่ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สินค้าน าเข้าที่ส าคัญรองลงมาเป็นสินค้าประเภททุกโดยน าเข้าเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อย
ละ 31.5 สินค้าทุนที่น าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส าหรับสินค้าประเภทเชื้อ  
เพลิงมีการน าเข้าเป็นอันดับบ 3 ในสัดส่วนร้อยละ10 โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าน้ ามันดิบ 
น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตารางท่ี 3.1 โครงสร้างสินค้าน าเข้าของปะเทศตามประเภทสินค้าปี พ.ศ2541 -2547 
  
 1.2 ตลาดน าเข้าที่ส าคัญของไทย 
 ตลาดน าเข้าสินค้าไทยทีส าคัญมีอยู่4 ตลาดได้แก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรปและอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2547 มูลค่าการน าเข้าจากญีปุ่นมีสัดส่วนสูงสุด คือเฉลี่ยร้อย



 
 
 

 

ละ 25 ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมดและเช่นเดียวกับภาพรวมคือส่วนใหญ่เป็นการน าาเข้าสินค้าประเภท
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป รองลงมาเป็นสินค้าประเภททุน แหล่งน าเข้าส าคัญอันดับรองลงมา ได้ แก่
อาเซียน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการน าาเข้าเฉลี่ยร้อยละ 15.3 ร้อยละ12.2 และ
ร้อยละ11.5 ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมด ตามล าดับ 
  ในการน าเข้าจากญีปุ่่น นอกจากสัดส่วนการน าเข้าในแต่ละปีจะสูงสุดแล้วอัตรการ
ขยายตัวของมูลค่าน าเข้ายังมีแนวโน้มสูงอีกด้วยในช่วง 5 ปีทีผ่านมา(ปี พ.ศ. 2543-2547)มูลค่า
น าเข้าจากญ่ีปุ่นมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ14 .0 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่ นักลงทุนญ่ีปุ่น
ได้เขา้มาลงทุนด้านการผลิตในประเทศไทยจ าานวนมาก ท าให้ต้องมีการน าาเข้าสินค้าทุนและสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปจากประเทศญ่ีปุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอาเซียน แม้จะมี
สัดส่วนการน าเข้ารองจากญ่ีปุ่นแต่อัตราการขยายตัวของมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยกลับสูงถึงร้อยละ 16.6
ทั้งนีน้่าจะเป็นผลมาจากการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เร่ิมมีผลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 3.2 สัดส่วนการน าเข้าข้าวของประเทศไทย ปี พ.ศ 2538-2547 
  
  
 



 
 
 

 

1.3 รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของไทย 
 ในช่วง 2545-2547 ไทยมียอดน าเข้าเฉลี่ย 77,839 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แสดงถึง
รายการสินค้าทีไทยน าาเข้ามากติด 20 อันดบัแรกโดย 20 รายการรวมกันมีสัดส่วนการน าาเข้าสูงถึง 
ร้อยละ 80.4 ของมูลค่าน าาเข้ารวม รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ น ามันดิบ เคร่ืองจกัรกลและ 
ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้ าและเคมีภัณฑ์ดังในตารางที่ 3.3 

 
      ตารางท่ี 3.3 รายการสินค้าที่น าเข้า 20 อันดับแรกของโลก(ที่มา : 
http://www.thaifta.com/trade/study/cl2_chap2.pdf) 



 
 
 

 

1.4 พิธีการน าเข้าศุลกากร 
 1.4.1 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ
น าเข้าสินค้า ดงันี ้
 ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้าแบบพิมพ์ที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 
 - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม 
(กศก. 99/1) ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบ
ขนฯ ประเภทอ่ืน 
 - ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้า
หรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
 - แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่คราว ใช้
ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 
 - แบบ JDA ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียใช้ส าหรับการ
น าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
 - ใบขนสินค้าถ่ายล า (แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายล า 
 - ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตาม
ความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 
 - ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
  - ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
  เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 
 1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB ) 
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
  3. เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อ
ขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองใน
การซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
น าของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 



 
 
 

 

 4. ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5. กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่
สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 
 1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อใน
รูปแบบเอกสาร 
 2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธี
การ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรแล้ว 
  3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี ้
  3.1 ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
  3.2 ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้
ส่งข้อมูลแทน 
  3.3 ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
  3.4 ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสาร
ประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
   
  - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
  - แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) 



 
 
 

 

  - ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 
  - ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
  - บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
  - ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี) 
  - ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
  - ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) 
  - เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้
งานของสินค้า  
 การช าระภาษีอากร 
 1. ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
Funds Transfer : EFT) 
 2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
 5. การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ  
 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 1. ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ และด าเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร 
 3. ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชี 
 4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
 5. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 
 6. กรณียกเว้นการตรวจ  ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับสินค้าไปจาก
อารักขาศุลกากร 
 7. กรณีสั่งการเปิดตรวจ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
กับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะส่งมอบสินค้าให้ผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 
 
 



 
 
 

 

ขั้นตอนปฎิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนพิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 



 
 
 

 

 1.4.2 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 
 กรมศุลกากรได้พัฒนาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการ
ศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของ
กรมศุลกากร ณ จุดน าเข้า-ส่งออก 
 การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 1. ค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากร
ก าหนด) 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4. บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง 
หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 
 6. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ (ยกเว้นบุคคลที่มี
บัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร และได้ผ่านการอบรมและทดสอบ
จากสถาบันวิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 8.ส าเนาเอกสารตามข้อ (2) - (5) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง 
 โดยยื่นค าร้องที่ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร กรมศุลกากรหรือยื่นผ่านส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะ
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 
 ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้  ผู้น าเข้าต้องยื่น



 
 
 

 

แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ ใบขนฯประเภท
อ่ืนๆ 
 เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 
 ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการคลัง 
สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 
 1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับการน าเข้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบขน
สินค้าขาเข้า 2 ฉบับ 
 2. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก. 100/1) 
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
  5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
 6. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
 7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้าได้จาก 
www.customs.go.th เลือกรายการของควบคุมการน าเข้า-ส่งออก 
 8. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
 9. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า
แค็ตตาล็อก เป็นต้น 
 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 
 1. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองหรือผ่าน Service Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์  
 2. การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการสั่งการตรวจ
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ  เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะก าหนดเลขที่ใบ
ขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร 



 
 
 

 

  2.1 กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือ
ท่าเทียบเรือรับมอบสินค้าได้ทันที 
  2.2. กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่า
เทียบเรือเพื่อเตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 
  2.3.การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือก
ช าระและวางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ 
  2.4. การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวางค้ า
ประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ได้ 
   2.5. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้า
ว่ามีชื่อส่งของถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอก
เขตท่าที่น าเข้าได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
  2.6. ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร) ไป
ด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือบริษัท 
  2.7. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของ
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจ
ปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 
  1. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
  2. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
  3.IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

กระบวนการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 กระบวนการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส ์
  
 1.4.2 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางอากาศ 
 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ( e-
Import)หลักการปฏิบัติพิธีการ e - Import การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน ผู้น าของเข้าหรือ
ตัวแทนสามารถจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านวิธีการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจัดท า ยื่น ส่ง 
รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษโดยสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด ผ่านบุคคลผู้เป็นสื่อกลางคือ ผู้ให้บริการ
รับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลแล้ว จะท าการตรวจสอบ และตอบรับให้ผู้น าของเข้าหรือ 



 
 
 

 

ตัวแทน ทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 
 ช่องทางการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import มี 4 ช่องทาง ดังนี ้
 1. ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
 2. ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ เป็นผู้ส่งข้อมูล 
 3. ผู้น าของเข้าใช้บริการ เคาน์เตอร์บริการ ในการส่งข้อมูล 
 4. ผู้น าของเข้ายื่นแบบบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ณ จุดบริการศุลกากร ส่วน
บริการศุลกากร 1 ชั้น 1 อาคาร BC-1โดยผู้น าของเข้า สามารถช าระค่าอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีอากรอ่ืน ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือติดต่อขอช าระได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ อาคาร
ตรวจสินค้าขาออก (CE) สาหรับนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ 
e - Import 
 ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import 
 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งการตรวจ "ตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของ (Red line)" 
              1. ให้ผู้น าของเข้าติดต่อคลังสินค้า TG หรือ BFS เพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ (ใบ
ขนสินค้ามีสถานะ 0301) คลังสินค้าจะส่งข้อมูลเตรียมของเพื่อตรวจสอบ มายังระบบฯ หลังจากนั้น 
ระบบฯ จะก าหนดชื่อ เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจปล่อยโดยอัตโนมัติ 
  1.1. ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 
อาทิ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน บัญชีราคาสินค้า ใบอนุญาตหรือเอกสารประกอบการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร หรือรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับ
มอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ตามหลักเกณฑ์เร่ืองการกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร การกา
หนดราคาศุลกากร และหลักเกณฑ์การตรวจปล่อยสินค้า 
  1.2. กรณีของที่น าเข้าต้องได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือมีเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ให้ผู้น าของเข้า 
พิมพ์หรอืเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการ ศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และยื่นเอกสาร
ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจปล่อย และยื่น
เอกสารดังกล่าวเพื่อการลงทะเบียนรับเอกสารต่อไป 

 



 
 
 

 

แผนภูมิกระบวนการน าเข้าทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 3.3 แผนภูมิกระบวนการน าเข้าทางอากาศ 



 
 
 

 

1.5 เงื่อนไขการค้า 
 หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce - ICC) ได้มีการ
ประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้า นานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบ
สินค้าระหว่างประเทศ เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 
2010 (เร่ิมใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) เพื่อให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้า
เทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้ขอบเขต
ของ INCOTERMS 2010 จ ากัดอยู่เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซื้อขายใน
เร่ืองการส่งมอบสินค้าที่ขาย ประกอบด้วย 11 ข้อตกลง ซึ่งได้แก่ 

- EXW (Ex Works) 
- FCA (Free Carrier) 
- FAS (Free Alongside Ship) 
- FOB (Free on Board) 
- CFR (Cost and Freight) 
- CIF (Cost Insurance and Freight) 
- CPT (Carriage Paid to) 
- CIP (Carriage Insurance Paid to) 
- DAT (Delivered at Terminal) 
- DAP (Delivered at Place) 
- DDP (Delivered Duty Paid) 

 1. EXW(Ex Works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น 
โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงหลังจาก 
การส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นพาหนะขนส่ง การผ่านพิธีการส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงนี้ 
เหมาะสม หรับการค้าในประเทศ อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ   
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย   
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการด าเนินการผ่านพิธีการ 
ส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ขายต้องช าระ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบ 
คุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย 
ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว   



 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   
 ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลา 
ส าหรับการส่งมอบ   ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ ายค่าจัดหา
ใบอนุญาต ส่งออกและน าเข้า หรือการมอบอ านาจใด ๆ รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด 
ๆ ที่ถูกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดย
หน่วยงาน ที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ช าระค่าภาษีอากร และค่า
ภาระอื่น ๆ ทั้งหมด  
  2. FCA (Free carrier) ผู้ขายส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการ 
ขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนด ต้องผ่านพิธีการส่งออก ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มี 
การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ   
  หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ขาย  
  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายมีภาระในการขนสินค้าขึ้นบนพาหนะขนส่งที่ผู้ซื้อก าหนด ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งสินค้าออก การ
ตรวจสอบ ซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อ สินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งช าระ
ค่าภาษี อากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมด แต่ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และ
สัญญา ประกันภัย   
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  
  ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ 
ตกลงกันไว้ส าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่ 
ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 3. FAS (Free alongside ship) ผู้ขายส่งมอบของไว้ข้างเรือ เช่นบนหน้าท่า หรือใน 
เรือล าเลียง ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความ 
เสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของได้ส่งมอบแล้ว ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทาง 
น าในแผ่นดินเท่านั้น   
หน้าที่ความรับผดิชอบของผขู้าย  



 
 
 

 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน ไปวางไว้ที่ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ผู้ขาย 
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด านินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก 
การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มี 
อ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก 
รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอื่น ๆ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ 
ใด ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้น
ทางที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 4. FOB (Free on board) ผู้ขายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อ 
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บน 
เรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย  
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ 
ซื้อ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด า เนินการ 
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายใน 
การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด 
ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญาเพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง 
ที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อ 
การสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
  5. CFR (Cost and freight) ผู้ขายส่งมอบของโดยน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือ 
ปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใด จุดหนึ่งที่ท่าเรือนั้น ผู้ขายช าระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของ 
ถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ ผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
อาจ เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นบนเรือ ณ ท่าส่งออก ข้อตกลงนี้ใช้กับการ
ขนส่ง ทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น   



 
 
 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของผุ้ขาย    
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้โดย 
สัญญา ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด 
การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูก 
ก าหนดโดยหนว่ยงานที่มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก ผู้ขายต้องท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการ
ขนส่งสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใดจุดหน่ึงที่ท่าเรือนั้น 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ   
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องจัดหาใบอนุญาต 
น าเข้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และการผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของ 
สินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
 6. CIF (Cost insurance and freight) ผู้ขายส่งมอบของที่ท่าเรือปลายทางที่ก าหนด 
ผู้ขายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้า และท าสัญญาประกันภัย 
เพื่อความเสี่ยงภัยต่อ การเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    
 หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ขาย    
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ 
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด า เนินการ 
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) เพื่อการส่งมอบ 
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญาจัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง  
 7. CIF (Cost insurance and freight) ผู้ขายส่งมอบของที่ท่าเรือปลายทางที่ก าหนด 
ผู้ขายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้า และท าสัญญาประกันภัย 
เพื่อความเสี่ยงภัยต่อ การเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ยง 
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น    
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย    



 
 
 

 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ 
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด า เนินการ 
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) เพื่อการส่งมอบ 
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้า ที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของ 
ประเทศที่ส่งออก ตลอดจนผ่านพิธีการส่งออก และการขนส่งสินค้า ผ่านประเทศใดๆ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ  
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ 
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ 
เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่ 
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง 
และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ 
 8. CIP (Carriage insurance paid to) ผู้ขายส่งมอบของแก่ผู้รับจัดการขนส่ง โดยมี 
ภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้องท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง และ 
รับผิดชอบความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ 
ไว้ ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ      
 หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ขาย    
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง 
สถานที่ปลายทางที่ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่งในวันที่ 
หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขาย 
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก 
การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มี 
อ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการ
ส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่าน 



 
 
 

 

ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ
สินค้า ได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ 
 9. DAT (Delivered at terminal) ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ปลายทางตามที่ได้ตก 
ลงกันไว้ ซึ่งสถานที่ปลายทางอาจเป็นชื่อท่าเทียบเรือ คลังสินค้า คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ (CY: 
Container Yard) หรือ ชื่อถนน รถไฟ หรือ คลังสินค้าทางอากาศยาน (air cargo terminal) และขน 
ของลงจากพาหนะขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็นภาระของผู้ขาย ข้อตกลงนี้อาจ 
น าไปใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ  
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย   
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญา ผู้ขายมีภาระท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับ 
มอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการ 
ขนส่ง ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง   
 10. DAP (Delivered at place) ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตก 
ลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของสินค้า และ 
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก แต่ 
ไม่ต้องรับผิดชอบการผ่านพิธีการน าเข้า ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่ง 
รูปแบบ    
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย     
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาผู้ข้ายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง 
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ    
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ 
ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 



 
 
 

 

นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญา รับจัดการขนส่งผู้ซื้อมีหน้าที่ต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่า
ภาระอื่นๆ ทั้งหมด 
(ที่มา : http://www.customs.go.th) 
  
2. วัตถุดิบกากถั่ว 
 วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร หมายถึงผลิตผลจากการเกษตร ได้แก่ ผลิตผล
จากพืช ปศุสัตว์ และประมง เป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบจะเข้า
สู่กระบวนการแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษา 
 คุณภาพวัตถุดิบ เป็นหัวใจส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ในปัจจุบันการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร มีการน าหลักการ Good Agricultural Practice : 
GAP) เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) มุ่งให้เกิด
กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย ข้อก าหนดเร่ือง แหล่งน้ า พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษา 
และขนย้ายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพดี และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี 
  
 ลักษณะส าคัญของวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 1. แหล่งที่มา วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากพืช 
และวัตถุดิบจากสัตว์ซึ่งได้มากจากการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง และวัตถุดิบบางส่วน
อาจได้มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น สัตว์น้ า อาหารทะเล ซึ่งท าให้คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ 
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ซึ่ งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด นอกจากนี้การผลิตวัตถุดิบจากการเกษตร มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจาก
สภาพแวดล้อมได้มาก ทั้งจาก ดิน น้ า ฝุ่นละออง อากาศ มลพิษ รวมทั้งปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยยาฆ่า
แมลง 
 2. ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ มีผลมาจากพันธุ์ของพืชและพันธุ์สัตว์ การดูแล
รักษา สภาพแวดล้อม และดินฟ้าอากาศ ปริมาณของวัตถุดิบประเภทผลไม้บางชนิด เช่น เงาะ 
ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด มีเป็นฤดูกาล ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบอาจได้รับผลกระทบจากการ
เกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค แมลง ท าให้ให้ปริมาณวัตถุดิบไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงงาน อาจมีผลท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดความผันผวนด้านราคา 
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3. การเก็บรักษา วัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการแปรรูปอาหารส่วนใหญ่ เป็นอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์ ซึ่งเน่าเสียได้ง่ายด้วยจุลินทรีย์ ปฏิกิริยาทางชีวเคมี ท า ให้คุณภาพของวัตถุดิบเสื่อมลง
ตลอดเวลา จึงต้องมีวิธีการเก็บรักษาให้เหมาะสม เพื่อชะลอการเสื่อมเสีย 
(ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 การเก็บรักษาวัตถุดิบ 
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 กากถั่ว  เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญในอาหารไก่ และสุกรโดยเฉพาะในอาหารไก่
จะนิยมใช้มากเพราะนอก จะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในกากถั่วยังมีแคโรทีน ซึ่งช่วยท าให้สีของ
เน้ือไก่ และไข่แดงเข้มขึ้นตามความนิยมของผู้บริโภคอีกด้วย 
 คุณสมบัติ 
  1. ให้พลังงานสูง มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรและสัตว์ปีเท่ากับ 3,168 และ 
3,370 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 
  2. มีโปรตีนต่ าประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดอะมิโนไลซีน ทริฟโตเฟนและ
เมทไธไอนีนต่ า 
  3. มีระดับแคลเซียมต่ าแต่ฟอสฟอรัสสูง 
  4. มีไวตามินบี 1 (ไทอามิน) และไนอะซินสูงแต่ไนอะซินอยู่ในรูปที่สัตว์น าไปใช้ 
  5. กากถั่วมีคุณค่าและปริมาณสารอาหารเหมือนกันต่างกันที่ข้าวโพดเมล็ดสีเหลือง
มี ปริมาณแคโรทีนหรือไวตามินเอสูงกว่า 
  6. กากถั่วที่มีความชื้นสูงจะขึ้นราได้ง่าย และการปนเปื้อนของสารพิษหลายชนิด
โดยเฉพาะที่ส าคัญ คือ  อะฟลาท็อกซินซึ่งเกษตรกรควรจะระวังอย่างยิ่งในการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
 ข้อจ ากัดในการใช้ 
                 โดยทั่วไปสามารถใช้กากถั่วเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีกโดยไม่มีข้อจ ากัดแต่ในสุกรขุน
การใช้กากถั่ว ในระดับ สูงอาจท าให้สุกรมีลักษณะมันเหลวซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
นอกจากนี้จะต้องระมัดระวัง เลือกใช้กากถั่วที่มีคุณภาพดี ไม่มีราขึ้น โดยเฉพาะใช้เป็นอาหารเป็ด 
เพราะเป็ดมีความทนทานต่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน ได้ค่อนข้างต่ า 
 ข้อแนะน าในการใช้ 
  1. ควรบดกากถั่วให้ละเอียดก่อนน าไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสัตว์ไม่สามารถ
ย่อย กากถั่วทั้งเมล็ดได้ 
  2. ควรเลือกใช้กากถั่วที่แห้งสนิทไม่มีราขึ้น 
  3. ควรเลือกใช้กากถั่วที่ไม่มสีิ่งอื่นปลอมปน  
  4. ควรเลือกซื้อกากถั่วมาบดเองดีกว่าซื้อกากถั่วที่พ่อค้าบดแล้วเนื่องจากกากถั่วบด
มักจะ พบสิ่งปลอมปนสูง เช่น แกลบ หินฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถสังเกตได้ว่า มีการ
ปนเปื้อนของเชื้อรา หรือไม่ 
  
 
 
 



 
 
 

 

ส่วนประกอบทางเคมี 
 
 
 ตารางที่ 3.1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

ภาพท่ี 3.5 ส่วนประกอบทางเคมี 
(ที่มา : http://nutrition.dld.go.th 
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3. มาตรการการน าเข้ากากถั่ว 
 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (คร้ังที่ ๗๔) 
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้ากากถั่ว ปี 
๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
 1. การน าเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : 
AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayerawady-chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ภาษีร้อยละ ๐ ก าหนดมาตรการบริหาร
น าเข้าโดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) น าเข้าได้ตลอดทั้งปี โดยให้ อคส. จัดท าแผนการจัดซื้อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคาและความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อราคาผลผลิตในประเทศ และให้ผู้น าเข้าทั่วไปน าเข้าได้ช่วงเดือนมีนาคม -กรกฎาคม และต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                   2. การน าเข้าตามความตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : 
WTO) ภาษีน าเข้าในโควตาร้อยละ ๒๐ ปริมาณโควตา ๕๔,๗๐๐ ตัน โดยให้ อคส. เป็นผู้น าเข้าไม่
จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า ภาษีน าเข้านอกโควตาร้อยละ ๗๓ และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ ๑๘๐ บาท 
                 3. การน าเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ 
(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP) ภาษีร้อยละ ๐ ยกเว้นการ
ก าหนดปริมาณน าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตน าเข้าและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดระเบียบ
การน าเข้า 
                    4. การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free 
Trade Agreement : TAFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ ๙.๓๓ ปริมาณโควตา ๘,๐๘๑.๖๘ ตัน การ
บริหารการน าเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ ๖๕.๗ 
                   5. การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ญ่ีปุ่น (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement : JTEPA) ภาษีในโควตาร้อยละ ๐ ปริมาณโควตาและการบริหารการน าเข้า
ตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ ๗๓ 
                     6. การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership : AJCEP) ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ภาษีในโควตา
ร้อยละ ๑๐.๙๐ และ ๑ เมษายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาษีในโควตาร้อยละ ๙.๑๐ ปริมาณโควตา
และการบริหารการน าเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ ๗๓ 



 
 
 

 

                     7.  การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free 
Trade Agreement : AKFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ ๖.๖๗ ปริมาณโควตาและการบริหารการน าเข้า
ตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ ๗๓ 
                  8.การน าเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) ภาษีน าเข้ากิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท 
ค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ ๑,๐๐๐ บาท 
                ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ บริหารจัดการสต๊อค (stock) และด าเนินการระบาย
กากถั่วให้เหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาผลิต กากถั่ว
ภายในประเทศ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เร่ือง กรอบการระบายกากถั่ว
ตามโครงการแทรกแซงตลาดกากถั่ว) (ที่มา :  http://www.cabinet.soc.go.th) 
 พิธีการน าเข้ากากถั่ว 
 การน าเข้ากากถั่วซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์
นอกจากต้องปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแล้ว ยัง
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องและกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ดังนี้ 
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง 
 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้า
มาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ.2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2556 (ออกประกาศเป็นรายปี) 
 - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
และการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบาง ส่วน ส าหรับ
ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น าเข้ามาในราชอาณา จักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนส าหรับปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 (ออกประกาศเป็นรายปี) 
 1. ขอบเขตสินค้ากากถั่วที่อยู่ในข่ายต้องขอหนังสือรับรองใช้สิทธิการน าเข้า กาก
ถั่วหมายความว่า กากถั่วที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 
1005.90.90  
 2. การอนุญาตน าเข้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ 
  3. การบริหารปริมาณโควตาน าเข้าตามความตกลง WTO  
 4. ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้น าเข้าตามปริมาณในโควตา 54,700 ตันแต่
เพียงผู้เดียว  
 5. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง และเงื่อนไขการน าเข้าตามความตกลง 
AFTA 
 การควบคุมตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ. ศ 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  



 
 
 

 

 ภายหลังได้รับการตรวจปล่อยสินค้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ผู้น าของเข้ามี
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดต้องน าสินค้าเกษตรไปผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ประจ าด่านตรวจพืช
โดยต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย (ที่มา : http://chanidservice.com) 
5. สินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศบราซิล 
 บราซิล (อังกฤษ: Brazil; โปรตุเกส: Brasil) หรือชื่อทางการว่า  สหพันธ์สาธารณรัฐ

บราซิล (อังกฤษ: Federal Republic of Brazil; โปรตุเกส: República Federativa do Brasil) เป็น

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับที่  5 ของโลก มีพื้นที่กว้ างขวางระหว่างตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้และ          

อาร์เจนตินา ปารากวัย โบลิเวีย เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา กายอานา ซูรินาม และแคว้นเฟรนช์เกีย

นาของฝร่ังเศส (ติดกับทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยกเว้นเอกวาดอร์และชิลี)ชื่อ "บราซิล" มาจาก

ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า บราซิลวูด (Pau-Brasil ในภาษาโปรตุเกส) ซึ่งน าไปใช้ย้อมผ้าด้วยสีแดง

จากเปลือกไม้ของมัน บราซิลเป็นดินแดนแห่งเกษตรกรรมและป่าเขตร้อน การที่บราซิ ลมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายและมีแรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ (สูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก) และเป็นผู้น า

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปัจจุบัน บราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการ 

 ภูมิศาสตร์ 
             ภาคเหนือ กินพื้นที่ร้อยละ 42 ของทั้งประเทศ หรือใหญ่กว่ายุโรปตะวันตกทั้งหมด เป็นเขต
ลุ่มแม่น้ าอเมซอน ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณน้ าจึด 1 ใน 5 ของโลก รวมทั้ง
เป็นเขตป่าฝน (rainforest) ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย 
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทั้ง 5 ภูมิภาคของบราซิล (คิด
เป็นร้อยละ 18) ประกอบด้วย 7 รัฐ มีพื้นที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอนแลนติก มีทั้งเขตลุ่มแม่น้ าที่
สามารถท าการเพาะปลูกพืชเขตร้อน และเขตที่ราบสูงที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ประชากรส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล มีเมืองใหญ่หลายเมือง ได้แก่ เมือง Salvador และเมือง Recife 
             ภาคตะวันตกตอนกลาง เป็นที่ราบสูงเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล กินพื้นที่ร้อยละ 
22 ของประเทศต่อจากเขต อเมซอนไปทางใต้ เป็นเขตป่าไม้ชุกชุม เป็นพี้นที่เพาะปลูกและท าปศุ
สัตว์ บางแห่งเป็นพื่นที่แห้งแล้งกันดาร 
             ภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่เพียงร้อยละ 11 ของประเทศ แต่เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ที่สุด 
3 เมืองของบราซิล คือ รีโอเดจาเนโร เซาเปาลู และเบโลโอรีซอนตี และเป็นที่อยู่ของประชากรร้อย
ละ 45 ของทั้งประเทศ เป็นพื้นที่ชายฝั่ง หาดทราย และที่ราบสูง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA


 
 
 

 

             ภาคใต้ มีพื้นที่น้อยที่สุด มีอากาศใกล้เคียงกับยุโรป มีหิมะตกบางพื้นที่ในฤดูหนาว เป็น
ที่ตั้งรกรากของชาวยุโรปที่ไปตั้ง ถิ่นฐานในบราซิลในศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะจาก อิตาลี เยอรมนี 
โปแลนด์ และรัสเซีย และอยู่อาศัยเร่ือยมาจนปัจจุบัน ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ ผลิตผลส าคัญ 
ได้แก่ ข้าวสาลีข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว รวมทั้งเป็นเขตปศุสัตว์ที่ส าคัญของประเทศด้วย 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ธงชาติประเทศบราซิล 

 ลักษณะและความหมายของธงชาติประเทศธงชาติบราซิล (โปรตุเกส: Bandeira do Brasil) 
มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลือง ภายในรูป
ดังกล่าวมีวงกลมสีน้ าเงิน บรรจุรูปแผนที่ของกลุ่มดาวขนาดต่างๆ กลางวงกลมนั้นมีแถบสีขาวพาด
ผ่าน บรรจุข้อความเขียนด้วยตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่สีเขียวว่า "Ordem e Progresso" (แปลว่า 
"ความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า") ธงนี้ในบางคร้ัง มักมีการเรียกชื่อว่า  Auriverde ซึ่งแปลว่า " 
(ธง) สีทองและเขียว" 
             แบบธงชาติซึ่งเป็นต้นแบบของธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เร่ิมใช้อย่ างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 โดยแนวคิดของการออกแบบธงชาติเป็นผลงานร่วมกันของ ไรมุนโด เทย์
เซย์รา เมนเดส (Raimundo Teixeira Mendes) มิเกล เลมอส (Miguel Lemos) และมานูเอล เปอร์เรย์
รา เรย์ส์ (Manuel Pereira Reis) ส่วนการออกแบบธง ด าเนินการโดย เดซิโอ วิลาเรส (Décio 
Vilares) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7  ดอกไม้ประจ าชาติบราซิล 
  
 Tabebuia มีถิ่นก าเนิดมาจากประเทศ ปารากวัย อาร์เจนตินา และบราซิล เป็นไม้ยืนต้นผลัด
ใบขนาดกลาง ล าต้นสูงประมาณ 8 เมตร มีทรงพุ่มเป็นรูปร่มหรือรูปไข่ขนาด 3-6 เมตร ล าต้นมี
เปลือกสีน้ าตาล มักแตกเป็นร่องลึกขรุขระตามแนวยาวของล าต้น กิ่งก้านสาขามักแตกออกเป็นชั้นๆ 
ใบมีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือ เป็นใบประกอบออกเรียงสลับกัน มีใบย่อยรูปรีแกมรูปขอบขนาน 5-7 
ใบ มีความกว้าง 2-4 ซม. ยาว 6-18 ซม. ความยาวของก้านใบรวมประมาณ 8-15 ซม. ก้านใบย่อยยาว
ประมาณ 1-5 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบสอบหรือมน แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบ เนื้อใบ
เหนียวค่อนข้างแข็ง ทั้งด้านบนและล่างของใบจะเป็นสีเงินเหลือบ ดอกมักออกกระจุกเป็นช่อที่
ปลายกิ่ง มีสีเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กาลางดอกประมาณ 3-4 ซม. ช่อดอกยาวประมาณ 10-15 ซม. 
ดอกย่อยมีลักษณะเป็นรูปแตรประมาณ 7-15 ดอก บริเวณโคนกลีบเลี้ยงจะเชื่อมติดกันคล้ายระฆัง
และแยกออกที่ส่วนปลาย 5 แฉก หลอดโคนดอกที่เชื่อมติดกันจะยาวประมาณ 4.5-6.5 ซม. มีเกสร
เพศผู้อยู่ 4 อัน มักออกดอกให้เห็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
             ผล มีสีเขียวอมน้ าตาล เป็นฝักทรงกลมค่อนข้างแบน กว้างประมาณ 1.5-2 ซม. ยาวประมาณ 
10-12 ซม. มีรอยตะเข็บ 4 รอยตามแนวยาวของฝัก เมื่อสุกจะกลายเป็นสีน้ าตาลทั้งหมด ฝักที่เป็นผล
แห้งสามารถแตกออกได้ ภายในฝักมีเมล็ดอยู่เป็นจ านวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็นสีน้ าตาล มีปีก 
หรือมีเยื่อสีขาวบางๆ อยู่ ในช่วงเดือนเมษายน-กรกฏาคมมักจะมีผลออกมาให้เห็น 
ดอกไม้ชนิดนี้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ทั่วไป มักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ดอกที่มีสีเหลืองสวย
สดงดงาม และทรงพุ่มของต้นที่สวยงาม จึงเหมาะที่จะปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ 
หรือริมถนนก็ได้ (ที่มา : http://www.vichakaset.com) 



 
 
 

 

 อาหารประจ าชาต ิ
  Arroz com Feijão คือ ข้าวและถั่ว (Arroz หมายถึง ข้าว และ Feijão หมายถึง ถั่ว) 
ชาวบราซิลเลียนกินข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกับเรา เพียงแต่เขาจะกินข้าวกับซุปถั่วข้นๆ จะว่าเป็น
เคร่ืองเคียงก็ใช่ เพราะสามารถกินคู่กับข้าวก็ได้ หรือกินคู่กับอาหารอ่ืนๆ ก็ได้ หรือจะเรียกว่าเป็น
อาหารจานหลักที่ต้องมีกินคู่กับข้าวก็ได้ ซึ่งซุปถั่วนั้นเป็นถั่วขาวที่น ามาตุ๋นหรือเคี่ยวกับหอมใหญ่
และกระเทียม แล้วปรุงรส หรือจะใส่วัตถุดิบอ่ืนๆ เพิ่มรสชาติก็ได้ และยังมี Feijoada ที่เป็นสตูถั่วด า 
ตุ๋นผสมกับไส้กรอกและเนื้อสัตว์ ก็เป็นเมนูที่น าไปกินคู่กับข้าวด้วย 
               Churrasco หรือ บาร์บีคิวสไตล์บราซิล มีทั้ งแบบที่ท ากินกันง่ายๆ ที่บ้าน 
โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่เพื่อนฝูงจะมาสังสรรค์เฮฮากันที่บ้าน ก็จะต้องมีเมนูนี้รวมอยู่ด้วยเสมอ 
โดยจะใช้เนื้อสัตว์ต่างๆ ทั้งเนื้อวัว ไก่ ไส้กรอก และอ่ืนๆ น ามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆ เสียบกับเหล็ก
ส าหรับย่าง 
  ส่วน Churrasco อีกชนิดก็คือ ตามร้านเนื้อย่างบาร์บีคิว ที่คล้ายกับร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์ โดยทางร้านจะมีเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดเสียบไม้ย่าง มีทั้งโรยเกลืออย่างเดียวแล้วย่าง และ
หมักด้วยส่วนผสมอื่นๆ แล้วน าไปย่าง พนักงานจะเดินถือเหล็กเสียบเนื้อที่ย่างสุกแล้วเดินเสิร์ฟตาม
โต๊ะ ใครต้องการเนื้อชนิดไหนก็สามารถเรียกได้ 

 
ภาพท่ี 3.8 อาหารประจ าชาติ 

 
  
 



 
 
 

 

ชุดประชาต ิ
  ชุดประจ าชาติของบราซิลคือ ชาวบราซิลจะแต่งกายอย่างสบาย ๆ ภายนอก
ส านักงาน ไม่มีภัตตาคารชั้นน าของประเทศแห่งใดที่ก าหนดให้สวมเสื้อมีปกและเน็คไท ถึงแม้ว่า
สโมสรเอกชนได้ก าหนดเป็นคร้ังคราว เสื้อมีปกและเน็คไทยังคงใช้กันมากในส านักงานที่เป็น
ทางการ และสภาพแวดล้อมที่เป็นธุรกิจใน เซา เปาโล และ Rio de Janeiro และผู้หญิงท างานส่วน
ใหญ่สวมเสื้อกระโปรงชุดหรือกระโปรง สุภาพสตรีควรจ าไว้ว่าจะเก็บเสื้อนอกและเสื้อขนสัตว์เมื่อ
มาถึงบราซิล เนื่องจากอาคารและภัตตาคารบางแห่งไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
เมื่อเก็บของ กรุณาจ าไว้ว่า เมืองต่าง ๆ เช่น Rio และเซา เปาโล เป็นเมืองใหญ่ ทันสมัย และ
ประกอบด้วยชนหลายชาติหลายภาษา และไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก หากท่านลืมที่จะน าเอา
รายการเสื้อผ้ามา อย่ากังวล ท่านจะสามารถพบสิ่งที่ท่านลืมไว้ที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใด ๆ เมื่อมุ่ง
หน้าเดินทางต่อไปที่อเมริกาใต้ กรุณาอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระหว่างเดือนที่เป็นฤดูหนาวของซีกโลกใต้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3.9 ชุดประจ าชาติ 



 
 
 

 

สถานที่ท่องเที่ยว 
 Lagoa Neighborhood ย่านลากัวเปนแหล่งที่อยู่ของเหล่าบรรดาผู้มีอันจะกินในริโอ 
พื้นที่แถบนี้มีราคาสูงมากที่สุดเป็นอันดับสามของทวีปอเมริกาใต้ เป็นลากูนวิวสวย ติดทั้งทะเล และ
ภูเขา รอบๆ ลากูนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทั้งทางวิ่ง และปั่นจักรยานระยะทางกว่า 4 ไมล์ 
รวมไปถึงร้านอาหาร และคาเฟ่แบบ open-air หรูๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10  Lagoa Neighborhood 
 
  Ipanemaชายหาดที่โด่งดังขึ้นมาจากบทเพลงบอสซาโนวารุ่นคลาสสิค “The Girl 
from Ipanema” ในช่วงยุค 1960 หลังจากนั้นมาที่นี่ก็ติดอันดับชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
มาอยู่เสมอแทบทุกปี มีหาดทรายเม็ดละเอียดสบายเท้า ทอดตัวยาวตลอดชายฝั่งที่เต็มไปด้วยร้านค้า 
ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงหนัง แกลเลอร่ีศิลปะ และที่ส าคัญคือหนุ่มหล่อกล้ามโตผิวสีแทน และสาว
สวยเซ็กซี่ในชุดบิกีนี ที่นัดกันมาเดินเล่นบริเวณนี้นี่เอง 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 3.11  Ipanema 
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สัตว์ประจ าชาติ 

 นกแก้วมาคอว์ เป็นสัตว์ประจ าชาติของประเทศบราซิล เป็นสัตว์ประจ าชาติของ
บราซิล เป็นนกในตระกูลปากขอที่มีขนาดใหญ่นิยมเลี้ยงกันมากหรือจะมากที่สุดก็ว่าได้ โดยเฉพาะ
มีสีสันที่สวยงาม สด ฉูดฉาด ใครพบเห็นจะหลงเสน่ห์แทบทั้งสิ้นในท่าทางที่สุดเชื่องและการพูดจา
เลียนเสียงคนนั่นเอง นกแก้วมาคอว์ถือเป็นนกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีถิ่นก าเนิดในแม็กซิโกและ
อเมริกาใต้ มีสีสันสวยงาม มีเสียงร้องที่ดังมากจงอยปากจะใหญ่เป็นพิเศษ เหนือปากด้านบนจะมีสี
ขาวเส้นเล็กๆคาดระหว่างปากกับหัว บนหัวมีขนสีเขียวสดและสีฟ้า ดวงตามีขนเป็นลายเส้นด า 4-5 
เส้น ขนบริเวณคอจนถึงหน้าอกเป็นสีเหลืองเข้มและขนหางมีสีแดงสด ขาสั้นใหญ่ แข็งแรง ขนที่
ปีกบางทีก็เป็นสีฟ้าและสีเหลืองหรือสีเขียวเหลือง ขนาดของนกมาคอว์มีขนาดต้ังแต่ 32-35 นิ้ว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 นกแก้วมาคอว์ 
 
(ที่มา : https://sites.google.com) 
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6. การประกันภัยในการน าเข้าสินค้า 
 การประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัยทั้งหลายที่
บรรเทาภัยหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจากการขนส่ง
และการจัดเก็บ หรือพักสินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งระหว่างที่อยู่ภายในประเทศไทย และภายนอก
ประเทศไทย อนึ่ง ความเสี่ยงต่อตัวสินค้า ได้แก่ สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตกหรือเปียกน้ า
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า 
 การประกันภัย อ่ืน ๆ เช่น การประกันสินเชื่อทางการค้า ซึ่งคุ้มครองผู้ส่งออก ใน
กรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้ว ไม่ได้รับช้าระค่าสินค้าของตนจากผู้ซื้อ และการประกันภัยลักษณะ
อ่ืน ที่ขึ้นอยู่กับสินค้าและความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งการประกันภัยลักษณะนี้มีความหลากหลาย
จะต้องติดต่อ และให้รายละเอียด กับบริษัทประกันภัยเป็นกรณี เช่น ผู้ส่งออกเป็นห่วงเร่ืองสินค้า
เดินทางไปไม่ทันฤดูกาลขาย สินค้า และอยากท้าประกันภัยลักษณะนี้ต้องเป็นการสอบถามและให้ 
บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นกรณีไป 
 การประกันภัย มักจะถูกมองว่า เป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและยุ่งยาก ผู้ส่งออกมักจะ
ละเลยที่จะให้ความสนใจ แต่แท้ที่จริงการประกันภัยมีความส าคัญระดับที่เรียกว่า ชี้เป็นชี้ตายของ
ธุรกิจส่งออกได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ส่งออกจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ และท าประกันภัยการส่งออก
ไว้อย่างเหมาะสม 
 ขั้นตอนการท าประกันภัย 
 ในกรณีการท้าประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อท้าประกันภัย 
ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ส่งออกใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง 
เพื่อปรึกษาและติดต่อท้าประกันภัยก็ได้ โดยข้อมูลที่จะต้องเตรียมไว้เป็นอย่างน้อย มีดังนี้ 
 -ตัวสินค้าคืออะไร 
 -มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร 
 -จุดหมายปลายทางคือที่ใด 
 -ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งชื่ออะไร 
 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย ย่อมให้ข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจน เกี่ยวกับความคุ้มครอง 
 การเลือกประเภทประกันภัย 
 การประกันภัย มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สนองความ
ต้องการของผู้ซื้อประกันภัยอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของประกันภัย ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
บรรเทาภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัยเท่านั้น จึงท าให้ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อบางคร้ังอยากจะได้
บริษัทประกันภัย ไม่สามารถคุ้มครองให้ได้ เช่น ถ้าต้องการให้บริษัทประกันภัย รับประกันว่า 



 
 
 

 

ข้าวสารที่ส่งไปขายจะไม่เก่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไปย่อมไม่สามารถท าประกันภัยได้การประกันภัย 
แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเภทและมีรายละเอียดมาก แต่ในส่วนของการประกันภัยเพื่อการส่งออก
นั้น พอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
 -การประกันภัยตัวสินค้า คือ การประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายของตัว
สินค้า จากอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง มีมาตรฐานสากลให้ผู้ขายกับผู้ซื้อ มีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน โดย กรมธรรม์ประกันภัย จะระบุความคุ้มครองหลักของตัวสินค้าแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
 1. Institute Cargo Clauses (C) คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วน 
หรือทั้งหมด) เน่ืองจากเพลิงไหม้, ระเบิด , เรือเกย 
ตื้น , จมหรือล่ม , ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกจากราง ,เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับ
วัตถุอ่ืนใด ,การขนส่งสินค้า ลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย , ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม , สินค้าถูก
โยนทิ้งทะเล 
 2. Institute Cargo Clauses (B) นอกจากความคุ้มครองตาม ICC (C) แล้ว ยังรวม
ความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว , ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า, สินค้าถูกน้ าทะเลซัดตกเรือไป , น้ าจากแม่น้ า , 
ทะเลสาบ หรือ น้ าร่ัวไหลเข้ามาในเรือ , ในยานพาหนะ ในระวางหรือในตู้ล าเลียง หรือในสถานที่
เก็บสินค้า , สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือเกิดจากการขนขึ้นขนลง จาก
เรือหรือยานพาหนะ 
 3. Institute Cargo Clauses (A)ระบุให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง 
ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการพิจารณารับประกันภัย ของบริษัทประกันภัย  
 ในกรณีที่เป็นภัยมาตรฐานแล้ว บริษัทประกันภัย จะพิจารณาจากลักษณะสินค้า 
บรรจุภัณฑ์ จ้านวนเงินเอาประกันภัย พาหนะที่ใช้การขนส่ง เมืองท่าปลายทาง และระหว่างทางส้า
หรับการประกันภัยขนส่งสินค้า 
 ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า โดยปกติแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการค้าของตน เช่น ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้าที่ขาย ประเทศที่ขายสินค้าไปให้ 

รายชื่อผู้ซื้อสินค้าทุก ๆ ราย ฯลฯเพื่อผู้รับประกันภัย จะได้น าข้อมูลทั้งหมดไปประมวล และเสนอ
เงื่อนไขความคุ้มครอง วงเงินจ ากัดความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งออก 
 การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้า ตามหลักสากลนิยมมักจะก าหนดมูลค่าของสินค้าที่
เอาประกันภัยเป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในเงื่อนไขแบบ C.I.F. หรือ C&F ซึ่งการ
ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย ร้อยละ 10 ที่บวกเข้าไปนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกของและ
ขนส่งต่อ 



 
 
 

 

 การเลือกซื้อความคุ้มครอง ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอเอาประกันการเลือกซื้อความคุ้มครอง ส าหรับการประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลนั้น มีแนวทางในการขอเอาประกันภัย ดังนี้ 
 1. ควรเลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า กล่าวคือ 
สินค้าโดยทั่ว ๆ ไปที่มีการบรรจุหีบห่อ เงื่อนไขความคุ้มครองมักใช้เงื่อนไขแบบมาตรฐานซึ่งมีให้
เลือก 3 เงื่อนไขด้วยกัน คือ 
  เงื่อนไข “A” ส าหรับการคุ้มครองที่กว้างที่สุด 
  เงื่อนไข “B” ส าหรับการคุ้มครองอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่นรถคว่ า เรือชนกัน เกยตื้น 
ไฟไหม้ และรวมถึงความเสียหายจากการเปียกน้ าด้วย 
 เงื่อนไข “C” คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ส าหรับสินค้า
บางประเภท การเลือกใช้เงื่อนไข แบบหนึ่งแบบใดอาจจะไม่เหมาะสม ควรเลือกเงื่ อนไขความ
คุ้มครอง ที่ร่างขึ้นส าหรับสินค้านั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกรวม ๆว่าเงื่อนไขพิเศษ เช่นส าาหรับ
คุ้มครองน้ ามันที่บรรทุกในเรือบรรทุกน้ ามัน ส าหรับสินค้าที่แช่แข็ง 
  2 .ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง 
 3 .ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซื้อขายเป็นเงื่อนไขแบบใด ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายแบบ 
C.I.F. ในกรณีที่เป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเงื่อนไขของ L/C ที่ผู้ซื้อสินค้าระบุมาว่า ให้ใช้
เงื่อนไขความคุ้มครองแบบใด ถ้าผู้ซื้อระบุการคุ้มครองที่กว้างกว่าประเพณีนิยมของการซื้อขายชนิด
นั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 
 4. ควรพิจารณาท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นสินค้าน าเข้าเพราะนอกจากจะเป็นการสงวนเงินตราไว้ภายในประเทศได้ส่วนหนึ่งแล้ว ในกรณี
ที่สินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท
ประกันภัยในประเทศ จะสะดวกรวดเร็วกว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย
ซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ 
 5. ควรมีข้อมูลและรายละเอียดส าหรับท าประกันภัย ดังนี้ 
 - ชื่อผู้เอาประกันภัย 
  - ชื่อและประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย 
 - จ านวนเงินเอาประกันภัย 
 - เส้นทางการขนส่ง ควรระบุเมืองต้นทาง และเมืองปลายทางให้ชัดเจนในกรณีที่มี
การถ่ายล าจะต้องระบุเมืองท่าที่มีการถ่ายล าด้วย 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการภายหลังจากที่สินค้าขึ้นเรือเรียบร้อย จะต้อง
แจ้งข้อมูลบริษัททราบ เพื่อออกกรมธรรม์ ดังนี้ 



 
 
 

 

 - ชื่อเรือหรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า ชื่อเรือที่มีการถ่ายล า (ถ้ามี) 
 - วันที่เรือออกเดินทาง 
 - เมืองท่าต้นทางและปลายทาง 
 - จ านวนหีบห่อและเคร่ืองหมายบนหีบห่อ 
 เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเอาประกันภัย 
  1. Letter of Credit 
 2. ใบก ากับภาษี 
 3. ใบตราส่ง (Bill of Lading) 
 ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย ที่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียกร้องค่ าสินไหม
ทดแทน ของผู้เอาประกัน ภัยและ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย พึงจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
  1 .ส ารวจสภาพสินค้าในทันทีทุกคร้ังก่อนรับมอบสินค้า 
  2. ถ้าพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย ให้ผู้ขนส่ง/ผู้รับฝากสินค้า ออกหลักฐานระบุ
ความเสียหายหรือท าเป็นหมายเหตุลงในใบรับสินค้า 
  3. กรณีขนส่งด้วยตู้ล าเลียง  ต้องตรวจว่า ตู้ล าเลียง และ Seal มีสภาพเรียบร้อย
ถูกต้องถ้าตู้ล าเลียงหรือ Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อ่ืนต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน 
  4. ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที 
  5. กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลังต้องท าหนังสือแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใน 3วัน นับจากวันรับมอบสินค้า 
   6. ในทุกกรณีเมื่อพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย รีบแจ้งให้ผู้ประกันภัยทราบในทันที่
ทั้งนี้ การจัดเตรียม และส่งมอบหลักฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
ครบถ้วน จะช่วยให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถด าเนินการไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 
 หลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
 2 .ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  
 3. ใบก ากับสินค้าและใบแสดงการบรรจุหีบห่อ  
 4. ใบตราส่งสินค้า  
 5. หลักฐานแสดงความเสียหาย  
 6. หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ  



 
 
 

 

 7. ส าเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ถึงผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือตอบ
จากผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดต่อความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 รูปท่ี 3.10 Letter of Credit 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.13 ใบก ากับภาษี 
(ท่ีมา : http://www.sme.go.th)  

http://www.sme.go.th/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.14 ใบตราสินค้า  



 
 

7. นิยามค าศัพท ์
 
ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การน าเข้า หมายถึง import ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า จ า ก
ต่างประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้ามัก
เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ห รื อ ผ ลิ ต ใ น
ประเทศไม่ได้  เช่น ยารักษาโรค 
เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็น
ต้น 

2 ใบตราส่งสินค้า  
  

Bill of Lading : B/L , 
Air Waybill : AWB  

เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้
ส่งสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับขน
ของให้ตามข้อตกลง 

3 บัญชีราคาสินค้า Invoice ใบแจ้งหนี้หรือใบก ากับสินค้าที่
ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ส่งออกในต่างประเทศ
ส่งให้ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศเพื่อการ
เ รียก เก็บค่ าขายสินค้ าห รือ เป็น
เอกสารก ากับสินค้า 

4 เอกสารใบรับรองการ
วิเคราะห์ของผู้ผลิต
สินค้า  
 

Certificate of Analysis ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิต
สินค้า หรือเอกสารรายละเอียดของ
สินค้ าห รือ เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยซึ่ งมี รายละ เ อียด เพี ยง
พอที่ จะใช้พิ จารณา  พ ร้อมด้วย
กรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้
ส่งออก หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้
ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

5 เอกสาร รายละเอียด
ของสินค้า  

Specification ใ บ เ ส น อ ร า ค า เ ป็ น เ อ ก ส า ร ที่
ผู้ประกอบการ ออกให้กับฝ่ายลูกค้า
(ผู้ซื้อ) พื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคา
สินค้า/บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 
ก่อนตัดสินใจซื้อ 



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
6 เอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัย  
Material Safety Data 
Sheet 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของ
สาร เคมีห รือ เคมี ภัณฑ์ เกี่ ย วกับ
ลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ 
การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัด
และการจัดการอ่ืนๆ เพื่อให้การ
ด า เนินการ เกี่ ย วกับสาร เคมีนั้น
เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

7 นายหน้าศุลกากร Customs Broker เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคล
ฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบ าเหน็จแก่
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "นายหน้า"  
เพื่อตอบแทนการที่นายหน้าได้ชี้
ช่องหรือจัดการให้ เขาได้ เข้ าท า
สัญญากับบุคคลอีกฝ่าย 

8  เคาน์เตอร์บริการ Service Counter เคาน์ เตอร์เซอร์วิส คือบริการรับ
ช าระ ไปรษณีย์, บริการเติมเงินมือ
ถือออนไลน์, รับช าระค่าสินค้าและ
บ ริก าร  ช า ระสินค้ า บน ร้ านค้ า
ออนไลน ์

9 บัญชีรายละเอียดบรรจุ
หีบห่อ  

Packing List เอกสารที่ออกโดยผู้ส่งออกหรือ 
ผู้ขาย เพื่อมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ 
น าเข้า 

10 ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน  
  

Insurance Premium 
Invoice 

ใบแจ้งยอดเบียประกันภัยและยอด
การช าระเงินในแต่ละงวด จ านวน
เงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องท าการ
ช าระเงินให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อ
ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการ
ประกันชีวิตที่ท าการซื้อประกันของ
เดือนถดไป 



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
11 ช าระโดยผ่านธนาคาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีตัดบัญชีธนาคาร  

Electronic Funds 
Transfer : EFT 

เป็นการช าระค่าสินค้าและบริการ
ห รื อ โ อ น เ งิ น ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
อิน เทอ ร์ เน็ ต   โดยผู้ ใ ช้ บ ริก า ร
สามารถเลือกช าระค่าสินค้าและ
บริการได้ในรูปแบบต่าง ๆ 

12 ข้อมูลส่วนตัว Profile ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลทั้งที่ระบุตัวตนหรือสามารถ
ระบุตัวตนได้ หากเราไม่ (หรืออย่าง
น้อยไม่ตอ้งใช้ความพยายามและ
เวลาอย่างไม่เป็นสัดส่วน) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังตัวคุณ
โดยตรงเป็นการส่วนตัวได้ ข้อมูลนี้
ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว 

13 สายสีแดง Red Line เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในกรุงเทพมหานครและ
ป ริมณฑล  โดยก ารรถ ไฟแห่ ง
ประเทศไทย รถไฟฟ้าชานเมืองสาย
สีแดง  

14 ช าระและวางเงิน
ประกันผ่านธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 

e-Payment การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ว่ านี้  เป็นที่ ท ราบกันดี แล้ วว่ า 
หมายถึงการจ่ายเงินหรือท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ผ่านเคร่ืองมือ
ทันสมัยนั่นเอง เร่ิมตั้งแต่การรูดบัตร
ต่างๆ ไปจนถึงการโอนเงินไปเข้า
บั ญชี  ห รื อ ก า รจ่ า ย ผ่ า น ร ะบบ
โทรศัพท์มือถือ  

15 บริการค้ าประกันทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

e-Guarantee เป็นบริการที่ ธนาคารให้การค้ า
ประกันลูกค้าธนาคารระหว่าง เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าวางค้ า
ประกันกับผู้รับประโยชน์ ได้อย่าง
รวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลา 



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
16 ระบบพิธีการศุลกากร

อิเล็กทรอนิกส์ 
e - Import ก า ร ผ่ า น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร

อิเล็กทรอนิกส์ด้านการน าของเข้า
เป็นการปรับปรุงกระบวนงาน ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้สะดวก 
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการสั่ง
ปล่อยสินค้าไปยังโรงพักสินค้าหรือ
ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถออกของได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

17 หอการค้านานาชาติ  International Chamber 
Of Commerce - ICC 

เป็นองค์กรเอกชนนานาชาติ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2462 ปัจจุบันมี
สมาชิกและเครือข่ายเป็นองค์กร
ธุรกิ จหลายพันราย  ในกว่ า  130 
ประเทศทั่วโลก มีภารกิจหลักในการ
ส่ ง เส ริมการค้ า  และการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

18 ผลงานเก่า 
 

EXW (Ex Works) เป็นผลงานเก่า 

19 ผู้ให้บริการฟรี 
 

FCA (Free Carrier) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับ
ขนส่ ง ที่ ผู้ ซื้ อ ไ ด้ ก า หนดม า  ณ 
สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ รวมถึงการ
ผ่านพิธีการส่งออกด้วย จุดส าคัญคือ 
สถานที่ส่งมอบสินค้านั้นมีผลใน
ภาระของการบรรทุกสินค้าขึ้น และ
การน าสินค้าลง ณ สถานที่ดังกล่าว 

20 ฟรีข้างเรือ FAS (Free Alongside 
Ship) 
 

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า ณ ข้างล าเรือ
ที่ท่าเรือต้นทาง นั้นคือค่าใช้จ่าย และ
ความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น  ณ  จุ ดนั้ น จะ เป็ นภ า ระ
รับผิดชอบของผู้ซื้อ ข้อตกลงนี้ผู้ขาย
มีหน้าที่ในการผ่านพิธีการส่งออก 
เทอมนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเล  



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
21 ฟรีบนเรือ  FOB (Free on Board) เมื่อผู้ขายท าการส่งสินค้าเรียบร้อย

แล้ วให้ถื อว่ าสินค้ าอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องท า
การจ่ ายค่ าขนส่ งต่ า ง  ๆ  รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายหรือ
การสูญหายของสินค้า ผู้ซื้อจะไม่
สามารถเรียกร้องการคืนเงินจาก
ผู้ขายได้ 

22 ค่าใช้จ่ายและการ
ขนส่งสินค้า 

CFR (Cost and 
Freight) 

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าผ่านกราบ
เรือ ณ ท่า เ รือปลายทาง  ผู้ขายมี
หน้าที่จ่ายค่าใช้จ่าย และค่าขนส่ง
สินค้าจากต้นทางไปจนถึงท่าเรือ
ปลายทาง แต่ความเสี่ยงอันเกิดจาก
สินค้าเสียหายขึ้นหลังหลังจากสินค้า
ผ่านกราบเรือ หรือรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว นั้น
เป็นภาระของผู้ซื้อ ข้อตกลงนี้ ผู้ขาย
มีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ข้อตกลง
นี้ใช้กับการขนส่งทางทะเล หรือ 
แม่น้ าเท่านั้น 

23 ราคารวมค่าระวางและ
ประกันภัยสินค้า 

CIF (Cost Insurance 
and Freight) 

เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่า
ระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่า
ปลายทางตามที่ ระบุ  รวมทั้ งค่ า
ประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ที่
อาจเกิดขึ้นหลักจากสิแล้ว สินค้า
น าเข้าของไทยส่วนใหญ่จะน าเข้ามา
ในเงื่อนไขราคานี้จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่า
ภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอ่ืนๆ 
จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง 



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
24 การขนส่งช าระเงินไป CPT (Carriage Paid 

to) 
 

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับ
ขนส่งตามที่ผู้ซื้อได้ก าหนดมา และ
ผู้ขายต้องมีหน้าที่ช าระค่าขนส่ง
จนถึงสถานที่ปลายทาง ส่วนผู้ซื้อมี
การรับผิดชอบในความเสี่ยง อันเกิด
จากสินค้าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมหลังจากสินค้าได้ส่งมอบ 

25 ประกันภัยการขนส่ง CIP (Carriage 
Insurance Paid to) 
 

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับ
ขนส่งตามที่ผู้ซื้อได้ก าหนดมาและ
ผู้ขายต้องมีหน้าที่ช าระค่าขนส่ง
จนถึงสถานที่ปลายทาง ส่วนผู้ซื้อมี
ภาระรับผิดชอบในความเสี่ยง อัน
เกิดจากสินค้าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมหลังจากสินค้าได้ส่งมอบ 
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้  ผู้ขายมี
หน้าที่จัดหาประกันภัยทางทะเล แก่
สินค้าที่สูญหาย  

26 ข้อก าหนดในการส่ง
มอบสินค้า 

DAT (Delivered at 
Terminal) 
 

เป็นข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า 
หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดย
ก าหนดเป็นมาตรฐานความหมาย
การค้าที่ใช้ตกลงในการท าสัญญาซื้อ
ขายระหว่างผู้ซื้ อกับผู้ขายที่ เป็น
สากล ได้รับการดูแลและคุ้มครอง
โดยสภาหอการค้านานาชาติ 

27 จัดส่ง DAP (Delivered at 
Place) 
 

เ ป็ น เ ท อม ใหม่ ท า ง ห อก า ร ค้ า
นานาชาติเห็นว่า เทอมเดิมทั้งสี่เทอม
ดั งกล่ า วค่ อนข้ า งคล้ า ยกันมาก
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงยุบ
รวมกันเพื่ อให้ เกิดความสะดวก
ยิ่งขึ้น และต้องรับความเสี่ยงภัยจน
สินค้าถึงจุดหมายปลายทาง 



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
28 การส่งมอบ DDP (Delivered Duty 

Paid) 
เงื่อนไข การส่งมอบนี้  ผู้ ขายจะ
สิ้นสุดภาระการส่งมอบ สินค้าเมื่อ 
ผู้ขายได้จัดให้สินค้า พร้อมส่งมอบ 
ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อซึ่ง
ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ การท าพิธีการ
ส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่า
ประกันภัยขน ส่งสินค้า  

29 การปฎิบัติทาง
การเกษตรที่ดี 

Good Agricultural 
Practice (GAP) 

แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ได้ผลผลิตสูง
คุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการ
ผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกร
และผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่
เกิดประโยชน์สูงสุด  

30 ประเทศบราซิล Brazil บราซิล หรือชื่อทางการว่า สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล เป็นประเทศที่
ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด
ในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลกมี
พื้นที่กว้างขวางระหว่างตอนกลาง
ของทวีปอเมริกาใต้และ มหาสมุทร
แอตแลนติก 

31 เหลืองปรีดียาธร Tabebuia เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ล า
ต้นสูงประมาณ 8 เมตร มีทรงพุ่ม
เป็นรูปร่มหรือรูปไข่ขนาด 3-6 เมตร 
ล าต้นมีเปลือกสีน้ าตาล มักแตกเป็น
ร่องลึกขรุขระตามแนวยาวของล า
ต้น กิ่งก้านสาขามักแตกออกเป็น
ชั้นๆ ใบมีลักษณะเป็นรูปนิ้วมือมือ 
เป็นใบประกอบออกเรียงสลับกัน มี 
  



 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
32 

 
ประกันภัยการขนส่ง
สินค้าทางทะเล 

Cargo Insurance การประกันเพื่อคุ่มครองสินค้าหรือ
ทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศ
หนึ่งโดยทางเรือสมุทร เคร่ืองบิน 
หรือทางพัสดุไปรษณี จากอุบัติเหตุ
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟ
ไหม้ เรือคว่ า เรือจม เป็นต้น 

33 การประกันภัยทาง 
 

Institute Cargo 
Clauses 

ทะเลและขนส่ง 
การประกันความเสียหายแก่เรือและ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่าง
การขนส่งทางทะเล และยังขยายของ
เขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่ง
สินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่ง
ต่อเน่ืองกับการขนส่งทางทะเลด้วย 

34 การประกันภัยค่า
ขนส่ง 

C.I.F.( Cost Insurance 
Freight) 

เงื่อนไขการซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งได้
ค่าสินค้าหรือบริการ ค่าขนส่ง และ
ค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้แล้ว โดยที่
ราคาแบบ CIF นี้ จะเป็นราคาถึง
ท่าเรือหรือท่าอากาศยานในประเทศ
ไทย ส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากนั้น ผู้ซื้อ
จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่า
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร ค่าขนส่ง
จากท่าเรือหรือสนามบินมายังที่ตั้ง
ของผู้ซื้อ เป็นต้น 

 

 
 

 

 



 
 

 

บทที ่4 
การวิเคราะห์การน าเข้าวัตถุดิบ (กากถ่ัว) มาแปรรูปอาหารสัตว์จาก 

ประเทศบราซิล 
 

 จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 

กันยายน พ.ศ. 2561 ในเร่ืองการศึกษา การน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) มาแปรรูปอาหารสัตว์ จาก

ประเทศบราซิล  โดยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1. การน าเข้าวัตถุดิบ(กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 เมื่อท าการสั่งซื้อกากถั่ว เพื่อใช้ในการแปรรูปอาหารสัตว์เรียบร้อยแล้ว ผู้ ผลิตจะ

ท าการจัดส่งกากถั่วโดยทางเรือและเมื่อกากถั่วมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ

ท าเอกสารเพื่อช าระภาษีอากรแก่กรมศุลกากรเพื่อน ากากถั่วขึ้นจากท่าเรือ แหลมฉบัง ฝ่าย

ประสานงานจะท าการจัดจ้างรถบรรทุกเพื่อขนย้ายกากถั่วมาจัดเก็บในไซโล แล้วอีกส่วนหนึ่งน าไป

แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.1  ตัวอย่างการขนย้ายวัตถุดิบกากถั่วด้วยรถบรรทุก 

 



 
 

2. มาตรการการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล 

  2.1. ขอบเขตในการควบคุม กากที่เหลือจากการสกัดเอาน้ ามันออกของถั่วเหลือง 

  2.2. ระเบียบและหลักเกณฑ์การน าเข้า ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวง

พาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 

ตารางท่ี 4.1 สินค้าที่มีมาตรการน าเข้า 

3. เอกสารท่ีใช้ในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว)  จากประเทศบราซิล 

  3.1. เอกสาร INVOICE และ PACKING LIST ใช้ส าหรับตรวจสอบจ านวน

วัตถุดิบที่ได้น าเข้ามาจากประเทศบราซิล 

 3.2. เอกสาร PRODUCT QUALITY CERICATE ใช้ส าหรับการเก็บบันทึกข้อมูล

ของวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติของกากถั่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  ตัวอย่างเอกสาร  INVOICE 

 

พิกัด

ศุลกากร 

ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอ านาจ

อนุญาต 

23.04  

23.05 

 พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า

ควบคุมการน าเข้า (ฉบับ

ที่ 32) พ.ศ.2516 ลงวันที่ 

14 มีนาคม 2516  

เพื่อป้องกัน

การขาด

แคลนวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ 

กรมการค้าต่างประ 

เทศ (กองบริหารสินค้า

ข้อตกลงและมาตรการ

การค้า) 

รัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง

พาณชย์ 



 
 

4. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความพอประมาณมาใช้ในการท างาน 

  หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความพอประมาณที่น ามาใช้ในการท างานคร้ังนี้

คือ การค านึงความรู้ในการท างานเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินงาน  โดยมีการศึกษารายละเอียด

จากคู่มือ ขั้นตอน วิธีการท างานและความสมเหตุสมผล เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน  

ด าเนินงานตามแผน และการค านึงถึงความพอดีพอประมานในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใน

การจัดท าโมเดลและการด าเนินงานอ่ืนๆ เพื่อให้ได้งานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตาม

เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

5. การน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและปฎิบัติงานในอนาคต 

 การศึกษา 

 จากการที่ได้เข้าไปศึกษาที่บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ท าให้เข้าใจถึงวิธีการ

ด าเนินขั้นตอนในการน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแปรรูปอาหารสัตว์จากประบราซิลและพิธีการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการด้านภาษีกรมศุลกากร วิธีการออกของ การติดต่อประสานงานกับ

ฝ่ายต่าง ๆ  และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าวัตถุดิบรวมถึงวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ    

 การประกอบอาชีพ 

 ทราบถึงวิธีการน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปอาหารสัตว์และการของการติดต่อ

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าวัตถุดิบรวมถึงวิธีการ

จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทางบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก

การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้จริงในอนาคตอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาเร่ืองการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศ

บราซิล ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ท าให้ทราบ

ขั้นตอนและวิธีการที่จะน าเข้าวัตถุดิบ คุณสมบัติของกากถั่ว พิธีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการ

ด้านภาษีกรมศุลกากร วิธีการออกของ มาตรการน าเข้าวัตถุดิบ ข้อกฎหมายรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้

ในการน าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

สรุป 

 1. บริษัทฯ ได้มีวิธีการและขั้นตอนในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศ

บราซิล เมื่อท าการสั่งซื้อกากถั่ว เพื่อใช้ในการแปรรูปอาหารสัตว์เรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจะท าการ

จัดส่งกากถั่วโดยทางเรือและเมื่อกากถั่วมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะท า

เอกสารเพื่อช าระภาษีอากรแก่กรมศุลกากรเพื่อน ากากถั่วขึ้นจากท่าเรือแหลมฉบัง ฝ่ายประสานงาน

จะท าการจัดจ้างรถบรรทุกเพื่อขนย้ายกากถั่วมาจัดเก็บในไซโล แล้วอีกส่วนหนึ่งน าไปแปรรูปเป็น

อาหารสัตว์ 

 2. บริษัทฯ ได้น ามาตรการการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล โดยมี

ขอบเขตในการควบคุม กากที่ เหลือจากการสกัดเอาน้ ามันออกของถั่วเหลือง  ระเบียบและ

หลักเกณฑ์การน าเข้า ต้องขออนุญาตส่งออก โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การ

ผลิตและการค้า 

 3. บริษัทฯ ได้ใช้เอกสารที่ใช้ในการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว)  จากประเทศบราซิล  

มีเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสาร INVOICE และ PACKING LIST ใช้ส าหรับตรวจสอบจ านวนวัตถุดิบ

ที่ได้น าเข้ามาจากประเทศบราซิล และเอกสาร PRODUCT QUALITY CERICATE ใช้ส าหรับการ

เก็บบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติของกากถั่ว 

 4. บริษัทฯ ได้มีแนวความคิดการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความ

พอประมาณมาใช้ในการท างานคร้ังนี้คือ การค านึงความรู้ในการท างานเพื่อการตัดสินใจในการ

ด าเนินงาน  โดยมีการศึกษารายละเอียดจากคู่มือ ขั้นตอน วิธีการท างานและความสมเหตุสมผล เมื่อ

ศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน  ด าเนินงานตามแผน และการค านึงถึงความพอดีพอประมานใน



 
 

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโมเดลและการด าเนินงานอ่ืนๆ เพื่อให้ได้งานที่มีความ

ถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

 5. เราสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและปฎิบัติงานใน

อนาคต ท าให้เข้าใจถึงวิธีการด าเนินขั้นตอนในการน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแปรรูปอาหารสัตว์

จากประบราซิลและพิธีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการด้านภาษีกรมศุลกากร วิธีการออกของ 

การตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าวัตถุดิบรวมถึงวิธีการ

จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ  สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา

ดูงานในคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้จริงในอนาคตอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ืองการน าเข้าวัตถุดิบ (กากถั่ว) จากประเทศบราซิล ของบริษัท      

เบทาโกร จ ากัด มหาชน ทางคณะผู้จัดท าได้พบปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรจะมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความทันสมัยและช่วยอ านวยความสะดวก

ในการเก็บข้อมูลการน าเข้าวัตถุดิบ 

                     2. เพิ่มความเข้มงวดและการคัดสรรในตัววัตถุดิบที่ได้น าเข้ามาใช้ในการแปรรูป

ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้เพิ่มความมีคุณภาพของตัววัตถุดิบไปด้วย 

 3. ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความมีเหตุผล ความรอบครอบ

และความระมัดระวังการลงทุน มาใช้ในการท างานครั้งต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 1. ผู้เชี่ยวชาญแนะน าเกี่ยวกับพิธีการน าเข้า 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนเข้าเยี่ยมชมภายในบริษทั 

 
 

 

 

  

 

 



 
 

ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  เจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุก 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  เจ้าหนา้ที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  เจ้าหน้าที่สาธิตการจัดเก็บสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่อธิบายถึงจุดรับใบสั่งอาหาร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.7   เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อกระบวนการการท างานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  มอบกระเช้าให้กับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัท 
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ขั้นตอนการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพท าโมเดล 

1. วัดขนาดพื้นที่ของฐานโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท าการวัดและตัดกระดาษเพื่อท าเป็นถนน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.ประกอบฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าไม้มาต่อกันเพื่อท าชั้นวางสินค้า 



 
 

 

 

 

 

 

 

5.ประกอบกรมศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พ้นสีไซโล 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

7.ทาสีรั่วฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. น าชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบอย่างแน่นหนา 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 



 
 

งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 

  

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 230 
2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 
3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 
4 กระดาษสี 2 แผ่น 90 
5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 
6 เดินเส้น 3 ม้วน 36 
7 ไม้ท าเครน 12 แท่ง 360 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 42 
13 คัตเตอร์ 2 ด้าม 30 
14 กาว TOA  15 
15 สี 5 กระป๋อง 200 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม้ 150 
20 กระดาษสติ๊กเกอร์ 50 
21 กาวหนังไก่ 15 

รวม 2,126 

 

 


