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 บทคัดย่อ 

ในการศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาการ
ประสานงานและการด าเนินการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับมาและ
น าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในเร่ืองการวางแผนการท างานเป็นทีมและตระหนักในคุณธรรมความมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 

คณะผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารที่ช่วยในการ
ท างาน สามารถตกแต่งเอกสาร แทรกรูป  หรือแผนผังองค์กรลงในเอกสารได้ และโปรแกรม Power 
Point ในการน าเสนอโครงงาน มีระบบช่วยเหลือซึ่งจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงานน าเสนอ
อย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไตด์ และจัดองค์ประกอบได้อัตโนมัติ 

ผลการด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ประโยชน์ที่ได้รับคณะ
ผู้จัดท าได้ทราบถึงกระบวนการน าเข้าสินค้าประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี น าเข้ามาประกอบ
เป็นเคร่ืองจักรจัดจ าหน่ายในไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังได้น าความรู้จากการเข้าศึกษาดูงาน ท าให้ได้
เห็นภาพจริงในการปฎิบัติงาน ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้  
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รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอยกระตุ้นให้
ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้และ
ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทยาลัย
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จ ากัด ที่กรุณาอนุญาตให้คณะผู้จัดท าท าการศึกษาและให้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
อย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญทุกๆ รวมถึงความร่วมมือในการตอบค าถามต่างๆ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรใน สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลาที่คณะผู้จัดท าศึกษาค้นคว้าโครงการฉบับนี้ 
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บทที ่ 1 

 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
                         มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเคร่ืองไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล สิ่งที่ตรงกัน
ข้ามนี้คือการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและท าโดยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ในโหมดการขับขี่
ทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะท างานผ่านการท างานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่คดเคี้ยวเพื่อสร้างแรงในมอเตอร์ ในการใช้งานบางอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมขนส่ง
ที่มีมอเตอร์ฉุดมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบขับเคลื่อนและสร้างหรือเบรคเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าถูกใช้เพื่อสร้างแรงเสียดทานหรือแรงหมุน (แรงบิด) 
และควรแยกออกจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โซลินนอยด์แม่เหล็กและล าโพง ที่แปลงเป็นกระแสไฟฟ้า
แต่ไม่ได้สร้างพลังงานพลังงานกลที่สามารถใช้งานได้ซึ่งเรียกตามตัวกระตุ้นและทรานสดิวเซอร์ 
                         ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทฯ ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับเคร่ืองจักรผลิตพลาสติกและยาง ที่ได้มีการส่งขายเคร่ืองจักดังกล่าวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการผลิตและการส่งออก
เคร่ืองจักร ท าให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงในการจัดหาเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐาน
คุณภาพสูงสุด และในการผลิตเคร่ืองจักรของบริษัทฯ นั้น สิ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในการผลิตคือ 
“มอเตอร์ไฟฟ้า” ซึ่งทางบริษัท แล็บเทคเจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิ
ตาลี่เข้ามาเพื่อประกอบในการผลิตเคร่ืองจักร  เพื่อส่งออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                         ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอิตาลี่ ของบริษัท แลบเทคเอนจิเนียร่ืง จ ากัด ที่ท าการผลิตเคร่ืองจักรพลาสติกและยางที่มี
คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน บริษัทฯ จึงได้มีการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอิตาลี่ เพราะได้มีการคัดกรองตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพเมื่อน ามาใช้
งานจริงแล้วท าให้เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่ อที่จะ
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สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้น าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า ในเงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรมในการประกอบกิจการ  
                         ทั้งนี้ผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอิตาลี่ กรณีศึกษาของ บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางของการ
ประสานงานการน าเข้าและปัญหาอุปสรรคของการน าเข้าของกิจการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
วางแผนและแก้ปัญหาที่รอบคอบและน าไปต่อยอดสู่การศึกษาเรียนรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

                         1. เพื่อศึกษาการประสานงานและการด าเนินการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิ
ตาลี่ของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
                         2. เพื่อศึกษาขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันเวลาในการด าเนินการ
ผลิต 
                         3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับมาและน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 
                         4. เพื่อคณะผู้จัดท าน าปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการ
ท างานเป็นทีมและตระหนักในคุณธรรมความมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                         1. ทราบถึงวิธีการประสานงานและการด าเนินงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอิตาลี่ของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
                         2. เพื่อการด าเนินขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้ามาผลิตให้ทันเวลา 
                         3. น าข้อมูลที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
                          4. คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการ
ท างานเป็นทีมและตระหนักในคุณธรรมความมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
 



 

บทที ่2 
 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองจักรผลิต
พลาสติก ที่มีความเที่ยงตรงสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะ
ผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมมา ดังนี้ 

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
2. กลุ่มลูกค้า 
3. ก าลังการผลิต 
4. ลูกค้า 
5. การพัฒนา 
6. นโยบายคุณภาพ 
7. การน าเข้าส่งออก 
8. โครงสร้างองค์กรบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
9. ที่อยู่และแผนที่ตั้งบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้เร่ิมก่อตั้งมาประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดยมีคุณ 
Peter Jurgensen เป็นชาวสวีเดนและ คุณ พรชัย สินสุขอุดมชัย ซึ่งเป็นคนไทย และเป็นวิศวกรไทย 
ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ ในการพัฒนาเคร่ืองและ กระบวนการผลิต บริษัทฯ เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการผลิตเคร่ืองจักรขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกและยาง เหมาะส าหรับใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศ 
สวีเดน รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบความ
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ปลอดภัยของเคร่ืองจักรและบริการหลังการขายท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีเคร่ืองจักรมากมายหลาย
ชนิดจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัทฯ 
ขึ้นมานั้น บริษัทฯมีเคร่ืองจักรที่ท าการผลิต คือ Two Roll Mills , Hydraulic Presses และ Mixer ใช้
ส าหรับเปรียบเทียบค่าและคุณสมบัติของสี การผลิตของบริษัทเร่ิมจากพื้นที่เล็กๆ ในส่วนหนึ่งของ 
บริษัทฯที่เป็นเครือเดียวกันในปี 1998 บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ( K98 ) 
เคร่ืองจักรเกี่ยวกับพลาสติกที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีเคร่ืองจักรมากมายจากทั่วโลกเข้าร่วม
นิทรรศการคร้ังนี้ ซึ่งบริษัทได้โชว์เคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศไทย ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งบริษัท
ได้น าเคร่ือง Two Roll Mills , Hydraulic presses และ Mixer มาแสดงในงานโชว์คร้ังนี้ และได้การ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นจ านวนมากท าให้บริษัทฯ ต้องกลับมาขยายก าลังการผลิตโดยทันทีที่กลับมา
จากงานโชว์ การตอบสนองของลุกค้าที่นิทรรศการ ( K98 ) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีศักยภาพที่ดี
มากส าหรับเคร่ืองจักรบริษัทฯ ได้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ลุกค้าประทับใจ นั้นก็คือคุณภาพของเคร่ือง
และราคาที่ถูกมากท าให้บริษัทฯ มีความต้องการผลิตเคร่ืองจักรให้มีมากมายหลายชนิด และเร่ิม
พัฒนาการผลิตอย่างจริงจังการตลาดของบริษัทฯ เร่ิมเข้มข้นมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งบริษัทฯได้เข้า
ร่วมงานโชว์ในต่างประเทศ งานโชว์เคร่ืองจักร ( NPE ) ในเมืองชิคาโก งานโชว์ Plast ในมิลาน 
งานโชว์ Chinaplast และงานโชว์ ( K ) ที่ประเทศเยอรมันและทุกวันนี้บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งใน
เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก 
2. กลุ่มลูกค้าของเรา 

ส่วนใหญ่เคร่ืองของเราทั้งหมดที่เราผลิตจะถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรปอเมริกา
เหนือและใต้รวมทั้งเอเชียและแอฟริกา ตั้งแต่ต้นปีเรามีชื่อเสียงที่ดีมากกับลูกค้าของเราในการจัดหา
เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดซึ่งไม่เป็นอันดับสองรองใคร การขึ้น
รูปวัตถุดิบของเราจะท าด้วยเคร่ือง CNC และเคร่ืองกลึง CNC ที่มีความแม่นย าสูงและชิ้นส่วน
ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยเคร่ืองตรวจสอบแบบ 3D การประกอบจะท าในห้องที่สะอาดและมี
เคร่ืองปรับอากาศและการทดสอบก่อนจัดส่งเคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะด าเนินการเป็นเวลาหลายวันโดย
ตรวจสอบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการใช้เคร่ืองจักรกับโพลิเมอร์
ต่างๆ 
3. ก าลังการผลิตของเรา 

ปัจจุบันก าลังการผลิตของเรามีก าลังการผลิต 350 ชนิดต่อปีและก าลังการผลิตนี้
ก าลังเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสิ้นปี 2550 หลังจากที่เราย้ายเข้าสู่โรงงานแห่งใหม่ของเรา 
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4. ลูกค้าของเรา 
เคร่ืองจักรของเรามีจ าหน่ายให้กับ บริษัทฯข้ามชาติหลายแห่งตลอดจนสถาบันการ

เรียนรู้ทั่วโลก ลูกค้าของเราหลายคนเลือกเราเป็นทางเลือกแรกของพวกเขาส าหรับเคร่ืองจักรใน
ห้องปฏิบัติการและเรารู้สึกเป็นเกียรติกับค าสั่งซื้อซ้ าของพวกเขาทุกปีเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการ
เกิดขึ้น 
5. การพัฒนาของเรา 

เราก าลังออกแบบเคร่ืองใหม่อย่างต่อเนื่องในการเปิดตัวคร้ังแรกระหว่างประเทศ
ของเราที่มีการจัดนิทรรศการที่ K 1998 เรามีโรงงานผลิตเคร่ืองรีดและเคร่ืองผสม 2 เคร่ืองเท่านั้น 
ตั้งแต่นั้นมามีเพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาและขณะนี้เรามีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มากซึ่งเป็นหนึ่งใน
เคร่ืองจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรายังคงออกแบบเคร่ืองใหม่สามหรือสี่เคร่ืองทุกปี 
6. นโยบายคุณภาพ 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ผู้ผลิตเคร่ืองจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูงส าหรับ
ห้องทดลองพลาสติกและยางที่มีคุณภาพชั้นเลิศ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีความ
มุ่งมั่นที่จะน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

1.พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

2.ด าเนินการผลิตเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพและการส่งมอบตรงต่อเวลา 
3.ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4.มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านคุณภาพและความปอลอดภัยใน

การท างาน 
โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกน ามาจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ 

พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร และถูกทบทวนนโยบายคุณภาพในระหว่างการ
ทบทวนของฝ่ายบริหารซึ่งนโยบายคุณภาพอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เหมาะสม 
หลังจากการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้วอย่างต่อเน่ือง 
7. การน าเข้าส่งออกของเรา 
                         เราได้มีการน าเข้าส่วนประกอบของเคร่ืองจักรมาจากต่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อ
ผลิตเป็นเคร่ืองจักรผลิตพลาสติกและยาง และได้มีการสอ่งออกขายไปทั้งในและนอกประเทศ โดย
ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการผลิตและการส่งออกเคร่ืองจักร ท าให้บริษัทฯ 
มีชื่อเสียงในการจัดหาเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและในการผลิต
เคร่ืองจักรของบริษัทฯ นั้นสิ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้คือในการผลิตคือ “มอเตอร์ไฟฟ้า” ซึ่งทาง
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บริษัท แล็คเทคเอนจิเนียร่ิงได้มีการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่เข้ามาเพื่อประกอบในการ
ผลิตเคร่ืองเพื่อส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ 
                         ทั้งนี้ หากมองไปถึงเร่ืองต้นทุนในการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้ามาจากประเทศอิตาลี่แล้ว
นั้นจะเห็นได้ว่ามีราคาที่สูงมากคณะผู้จัดท าจึงได้มีการสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าเข้า
มอเตอร์ไฟฟ้ามาผลิตเคร่ืองจักร เพื่อส่งออกไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องที่ต้องการว่า เพราะเหตุใด
จึงต้องเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศ “อิตาลี่” 
                          ท าไมต้องเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่ เนื่องจากประสบการณ์การ
ท างานที่ได้ผลิตเคร่ืองจักมาอย่างช้านานของบริษัทแล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ก่อนหน้านี้บรษัทฯ 
ได้มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งจากในประเทศไทยและจากหลายๆประเทศมาแล้วอย่างประเทศจีน
ถึงแม้จะมีราคาต้นทุนทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าและค่าขนส่งที่กว่าและประหยัดกว่าก็ตามแต่ก็ได้พบเจอ
กับปัญหาหลายอย่างเช่น ปัญหาการจัดส่งที่ล่าช้า ตัวแทนจ าหน่ายเกิดมีปัญหาที่ซับซ้อนเกิดการ
ล่าช้าระหว่างการน าเข้า ปัญหาเอกสารไม่ตรง และปัญหาส าคัญคือมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้ลูกค้าเกิดความไม่ประทับใจและท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ง่าย
และไม่คงทนเมื่อลูกค้าได้น าไปใช้งานจริง ท าให้เกิดความเสียหายในด้านชื่อเสียงของบริษัทฯ และ
บริษัทฯจึงได้เปลี่ยนแนวคิดการท างานและจึงได้เลือกมอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่เข้ามาทดลอง
ใช้งานแล้วได้มีการส่งออกไปขายยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการในแถบยุโรปพบว่าลูกค้าเกิดความพึง
พอใจเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้งานที่ยาวนานกว่าและคุณภาพในการใช้งานท าให้บริษัทฯได้ตัดสินใจ
เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่เพราะได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานมีความทนทานต่อการใช้งานและยังสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากเลยทีเดียวท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในตัว
สินค้า 
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8. โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิงจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทคเอนจิเนีย ร่ิง จ ากัด 
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9. ที่อยู่และแผนท่ีตั้งของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
818 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี 
ถนน สุขุมวิท ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมือง 
จังหวัด สมุทรปราการ 10280 
โทร :  +66-2-709 6959 
แฟกซ์ : +66-2-710 6488 ต่อ 89 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  แผนที่บริษัท 

 
 
 



9 
 

10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
 
 

 

     

 

ภาพที่ 2.3  เคร่ืองเป่าขึ้นรูปขวด  ภาพที่ 2.4 เครื่องตรวจสอบแรงดันพลาสติกด้วยตะแกรง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  เคร่ืองอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน  ภาพที่ 2.6 เครื่องขึ้นรูปด้วยแผ่นฟิล์ม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 เคร่ืองอัดรีดพลาสติกเกลียวนอนเด่ียว ภาพที่ 2.8 เครื่องเป่าขึ้นรูปถุง 
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ภาพที่ 2.9 เครื่องผสมความเร็วสูง   ภาพที่ 2.10 เคร่ืองบดผสมลูกกลิ้งคู่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 เคร่ืองอัดรีดพลาสติกเกลียวหนอนคู่  ภาพที่ 2.12 เคร่ืองรางน้ า  

 

 

 

 

     

      

ภาพที่ 2.13 เคร่ืองตัดเม็ดพลาสติก   ภาพที่ 2.14 Twin Screws 16 mm 
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                                           ภาพที่ 2.15 New Twin 12 mm with 40 L/D 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.16 Three layer blown film line with three 30 mm , 30L/D Extruders 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.17  Five layer blown film line using five 20 mm , 30L/D Extruder 

 



 
 

บทที ่ 3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

                         การศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า จากประเทศอิตาลี่ กรณีศึกษา
ของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี ้
                         1.  ความหมายของการน าเข้า 
                         2.  ความส าคัญของการน าเข้าและการค้าระหว่างประเทศ 
                         3.  แนวคิดทฤษฎีการน าเข้าสินค้าจากประเทศอิตาลี่ 
                         4.  ขั้นตอนการน าเข้าระหว่างประเทศ 
                         5.  เอกสารการน าเข้า 
                         6.  พิธีการน าเข้า กรมศุลกากร และตรวจสอบปล่อยสินค้า 
                         7.  มาตรการในการน าเข้าและการประกันภัยสินค้า 
                         8.  การวางแผนการน าเข้าเผื่อผลิตให้ทันเวลาโดยใช้ระบบ EPR 
                         9.  การบริหารงานคุณภาพ PDCA 
                         10.  การบริหารจัดการในการบริการลูกค้า 6 Ps  
                         11.  นิยามค าศัพท์ 
1.  ความหมายของการน าเข้า      
                        การน าเข้า (import) หมายถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่
น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น   การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการน าเข้าคือ กรมศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัด
ปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษีน าเข้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษา
ด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถน าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย 
  โครงสร้างการน าเข้าของไทย 
  ในการแบ่งสินค้า น าเข้าเป็น 5 ประเภทหลักได้แก่ สินค้า ประเภทชื้อเพลิง 
ประเภททุน ประเภทวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ประเภทอุปโภคบริโภค และประเภทยานพาหนะ
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โดยน าเข้าเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 31.5 สินค้าทุนที่น าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเคร่ืองจักรกลและ
ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ส าหรับสินค้าประเภทเชื้อเพลิงมีการน าเข้าเป็นอันดับ 3 ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการน า เข้าสินค้า น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติ ส่วนการน าเข้า สินค้า 
อุปโภคบริโภค พบว่าในแต่ละปีมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่คือประมาณร้อยละ 7-8 ของมูลค่าน าเข้า
ทั้งหมดการที่ประเทศไทยน าเข้า สินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปในสัดส่วนที่¬สูงมากเช่นน้ี 
สะท้อนให้เห็นว่า การผลิตของไทยที่เป็นการผลิตเพื่อ¬ส่งออกและเพื่อ¬การบริโภคภายในยังคง
ต้องอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าในระยะหลังสัดส่วนอาจจะลดลงบ้าง แต่ก็มี
การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมากขึ้นนับต้ังแต่ปี 2546 ท าให้มูลค่าน าเข้าในภาพรวมเพิ่มขึ้น 
  ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของไทย 
   ตลาดน าเข้าสินค้าไทยที่ส าคัญมีอยู่ 4 ตลาด ได้แก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรปและอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2547 มูลค่าการน าเข้าจากญ่ีปุ่นมีสัดส่วนสูงสุดคือเฉลี่ยร้อย
ละ 25 ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมดและเช่นเดียวกันภาพรวมคือ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าสินค้าประเภท
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จ รองลงมาเป็นสินค้าประเภททุน แหล่งน าเข้าส าคัญอันดับรองลงมา ได้แก
อาเซียนสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการน าเข้าเฉลี่ยร้อยละ 15.3 ร้อยละ 12.2 และร้อย
ละ 11.5 ของมูลค่าน าเข้าทั้งหมด ตามล าดับ อัตราการขยายตัวของมูลค่าน าเข้ายังมีแนวโน้มสูงอีก
ด้วย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2543-2547) มูลค่าน าเข้าจากญี่ปุ่นมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
14.0 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่นักลงทุนญ่ีปุ่นได้เข้ามาลงทุนด้านการผลิตในประเทศไทย
จ านวนมาก ท าให้ต้องมีการน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปจากประเทศญ่ีปุ่น
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าอาเซียน แม้จะมีสัดส่วนการน าเข้ารองจากญ่ีปุ่นแต่อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยกลับสูงถึงร้อยละ 16.6 ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียนที่เร่ิมมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  
  รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของไทย 
  ในช่วง 2545-2547 ไทยมียอดน าเข้าเฉลี่ย 77,839 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รายการ
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ น้ ามันดิบ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจักไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้าและเคมีภัณฑ์ 
2.  ความส าคัญของการน าเข้าและการค้าระหว่างประเทศ 
  การค้าระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเร่ืองการค้า ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในเร่ือง
การค้า เศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อรายได้ประชาชาติโดยตรง 
หน่วยงานส าคัญทางเศรษฐกิจของไทยได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ต่างมีส่วนก าหนดให้
ระบบเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาโดยการพึ่งพาต่างประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ การช าระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 
  การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
ต่างๆ ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อ
เรียกว่า "สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) 
ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่าง 
ประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ 
ผู้น าสินค้าเข้า และ ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า 
แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยส่ง 
  สาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ  
  การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนไม่
เท่ากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืน ๆ ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายที่อ่ืน ๆ เหตุที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต่างกันเพราะว่า มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวคือ บางประเทศมีแร่ธาตุ
มาก บางประเทศเป็นแหล่งน้ ามัน บางประเทศมีป่าไม้มาก เป็นต้น ประกอบกับความแตกต่างของ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดสามารถผลิตได้ในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น 
ยางพาราส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กาแฟส่วนมากมาจาก
บราซิล เป็นต้น ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรชนิดนั้นเป็นปัจจัยการผลิต เพราะราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ า เนื่องจากมีมาก
เมื่อเทียบกับความต้องการซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ าไปด้วย ประเทศจึงควร
ผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลน หรือสินค้าที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ เช่น ประเทศไทยมีที่ดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร เมื่อเทียบกับญ่ีปุ่นนั้นไทยควรจะผลิตข้าวหรือสินค้าทางการเกษตรอย่างอ่ืน
เป็นสินค้าส่งออกเพราะต้นทุนต่ ากว่า ในขณะที่ญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ รถยนต์ เนื่องจากมีที่ดินน้อย แต่มีปัจจัยทุนมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในญ่ีปุ่น
ต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ญ่ีปุ่นต้องซื้อข้าวจากไทยและไทยต้องซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือจากญี่ปุ่น 
อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวมิใช่เป็นสิ่ง
ที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอื่นเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ความช านาญของ
ประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น จริงอยู่ ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่มี แรงงานเป็น
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จ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่มิได้หมายความว่าไทยและ
ฟิลิปปินส์จะมีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่า 
คุณภาพของประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่นและ
สวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือ สวิตเซอร์แลนด์ ต่ ากว่า
ไทย จึงปรากฏว่า ไทยต้องซื้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่านอกจากปริมาณของ
ทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนด
ต้นทุนการผลิตสินค้าแตกต่างดังกล่าวข้างต้น คือ ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร 
สภาพภูมิอากาศและความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่
ต้องการได้เองภายในประเทศ จึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผลิตได้กับสินค้าที่
ต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอการค้าระหว่างประเทศ
จึงเกิดขึ้นมาโดยมีหลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้
ต้นทุนสูงจากต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การใช้
ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของ
บุคคลภายในประเทศ นั่นคือ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเสื้อเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซื้อเสื้อผ้า
จากท้องตลาดในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนที่เขาผลิตเอง ในท านองเดียวกัน ช่างตัดเสื้อย่อมไม่พยายามท า
รองเทา้ใช้เองแต่จะซื้อรองเท้าใช้จากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเสื้อหรือตัดรองเท้าโดยเขาจะ
จ้างช่างตัดเสื้อหรือจ้างช่างตัดรองเท้าเมื่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่าย เป็น
ต้น ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้า
ที่ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นหรือราคาที่ต่ าลง ดังนั้นประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคล โดยที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้า
หากประเทศสามารถซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory)  
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินค้าที่ซื้อขาย และ
ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ 
   1. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลาย
ศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความ
ถนัดมาใช้ เขาเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเมื่อแต่ละ
ประเทศยึดหลักในเร่ืองการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าอย่าง
ใด ก็ควรผลิตสินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มความมั่งคั่งในรูปของผลผลิตหรือ
รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นสาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหนึ่งจะ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วย
ปัจจยัการผลิตจ านวนเท่ากันหรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้น
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ประเทศควรท าการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตน
เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็นสินค้าเข้า 
                         2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ 
เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิธ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิธ ในประเด็นต่อไปนี้คือ 
                         - ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ 
 โดยสมบูรณ์ได้เสมอไป 
                         - ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า ประเทศที่มีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในทุกกรณีของการผลิต สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศ
นั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่าง หากแต่สมควรที่จะเลือกผลิตสินค้าส่งออกชนิดที่มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า 
                         - ในทางปฏิบัติ การค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความ 
 ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory)  
                        ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเด็ดขาด
และทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของ
แต่ละประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า หรือ
ประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขตอยู่
ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนี้โอคลาสสิค (Neo-classic Theory) ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศในสมัยนี้โอคลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ 
ทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็น
หลักในการพิจารณาเน่ืองจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศสามารถวัดได้
จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะได้รับประโยชน์ที่สามารถ
ระบายสินค้าที่ผลิตได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และทฤษฎี
การค้าที่พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งใน
ประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 
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  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory)  
นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิคโดยเพิ่มข้อ
สมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของปัจจัยไม่สมบูรณ์ การ
โยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เกิดขึ้น การ
โยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง 
  ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิตหรือรายได้ที่แท้จริง
เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกัน
ได้แก่ 
                         1. ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น 
ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบ
ทางการผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้า
นั้นมีแนวโน้มต่ าลง 
                         2. ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่
แข่งขัน ท าให้ต้องพัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะ
ได้ยินเสมอว่า สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของ
ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะสวยงาม
ท าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์และวิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และ
นับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ เพราะว่าการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่กระจัด
กระจายทั่วไป 
                         3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หัน
มาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่
เน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง
บัดนี้ผลิตน้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น ไทยดึง
ปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้า มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้าแทน 
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เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(economy of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
                         4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิต
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่าง
ประเทศซึ่งวิธีการนี้ประเทศญี่ปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและ
วิธีการผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน า
เขาสินค้าประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วได้
ในที่สุด ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอา
เทคนิคทางด้านการจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้ว
ไปสู่ประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิด
ประเทศไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิค
ดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็
ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว 
                         5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้า
ขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจาก
ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มี
ผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพา
อาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศใน
ขณะเดียวกัน ผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลัง
พัฒนาจะหามาได้ในระยะเวลาอันสั้น 
                         6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการ
ส่งออก จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ 
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ต่อไปกระบวนการเช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกในคร้ังแรก
เป็นหลายเท่า และผลจาการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของ
สินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมาก
ขึ้น 
ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ  
                         แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหมือนกัน 
ผลกระทบที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันคือ 
                         1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิตสินค้า
ที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศขึ้นอยู่
กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใดที่ไทยสามารถส่งข้าว
ออกได้มาก เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ท า
ให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 
 ในกรณีตรงข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงอย่างฮวบฮาบ ก็จะท าให้
รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะเงินฝดด เป็นต้น และ
ถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหาของ
เสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบอย่างฮวบฮาบของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อ
ส่งออก (OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะ 
 เงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เนื่องจากน้ ามันเป็นสิ่งจ าเป็นใน
การผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับราคาสินค้าโดย
ทั่ว ๆไปสูงขึ้นได้ 
                        2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้
หลาย ๆ ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาด
ดุลในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้อง
สูญเสียทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเนื่องจาก 
อัตราการค้า (term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 
สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบ
กับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตรา
การค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่า
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ของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 
                      3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ
นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากร
จากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน
นั่นเอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็น
กลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้า
ขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้า
อุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการ
ขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
                         4. ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ
น้อยลงเท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและ
ราคาสินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี 
เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้
กลไกแก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 
                          5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับที่สูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้า เพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผล
สุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผล
จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 
                         6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ
มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยาก
ทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน 
เนื่องจาก การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี 
ตามหลักการแบ่งงานการท าระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่าง
แท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ
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การผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการผลิต
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถ
แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ 
คือ ก าแพงภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น  
  3.  แนวคิดและทฤษฎีการน าเข้าสินค้าจากประเทศอิตาลี่ 
                           กระบวนการในการน าเข้าสินค้าจากประเทศอิตาลี่เข้ามาในประเทศไทย 
   การน าเข้าสินค้าจากประเทศอิตาลี่เข้ามาไทยนั้น จ าเป็นต้องอาศัยตัวกลางอย่าง
บริษัทน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือชิปปิ้งที่เป็นมืออาชีพและไว้ใจได้ คอยให้บริการเคลียร์
สินค้าทุกๆ การน าเข้าสินค้าพร้อมทั้งผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าการน าเข้าสินค้าจะ
รวดเร็ว และถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย โดยบริษัทฯ ที่รับน าเข้าสินค้านั้นจะเป็นผู้ท าการติดต่อสั่งซื้อ
จากรายการที่ผู้สั่งซื้อต้องการและท าการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่ส าคัญเพื่อการน าเข้า ตั้งแต่ใบ
ขนส่งสินค้า ใบตราสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใยอนุญาตส าหรับควบคุม
การน าเข้า และอ่ืนๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงราบละเอียดสินค้าในแต่ละรุ่น ชนิด เป็นต้น 
นอกจากนี้กระบวนการในการขนส่งก็ส าคัญ ซึ่งในการขนส่งสินค้าจากอิตาลี่เข้ามาในไทยนั้น ถือ
ได้ว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการขนส่งที่บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้
เลือกใช้มีอยู่ 2  ประเภท ดังนี้ 
การน าเข้าสินค้าจากอิตาลี่ทางเรือ 
                          เป็นการขนส่งอันมีความส าคัญ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ า รวมทั้งสามารถ
ขนส่งได้คร้ังละมาก ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้  Container  สินค้าที่จะส่งต้องมีการ
น ามาบรรจุตู้ แล้วขนตู้ไปไว้บนเรือ 
- อัตราค่าขนส่งถูกกว่ามากหากเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ 
-  ขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากๆ 
-  มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง 
- สามารถส่งในระยะไกล ๆ มากๆได้ 
                         การขนส่งทางเรือนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งตั้งแต่ 15-45 วัน เป็นต้นไป 
เหมาะส าหรับการขนสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก และต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง
มากกว่าปกติ นอกจากนี้การขนส่งทางเรือยังสามารถขนส่งได้ในปริมาณที่มาก และยังมีค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งที่ราคาประหยัดกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน ช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งลงได้ 
แต่มีข้อเสียตรงที่จะใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานกว่าประเภทอ่ืนๆ 
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การน าเข้าสินค้าจากอิตาลี่ทางเครื่องบิน 
                            การขนส่งทางอากาศนี้มีความส าคัญมาก กับการขนส่งระหว่างประเทศเพราะ
สามารถท าได้รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย โดยเฉพาะการขนส่งอาหารสด อย่างผัก ผลไม้ ที่ช้ าง่าย 
จึงต้องใช้ความระมัดระวัง ในส่วนของความเร็วในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางเคร่ืองบินนี้ก็
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างดี                      
  - ใช้เวลาน้อย 
  - ตารางการบินที่แน่นอน ท าให้ส่งของได้ค่อนข้างตรงเวลา 
  - ท าให้การขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  - ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างคลังเก็บสินค้าน าเข้า – ส่งออก 
  - น าเนินเอกสารการขนส่งรวดเร็ว 
  - สามารถเข้าไปในที่ที่อยู่ไกลได้ 
  - ช่วยลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เพราะการขนส่งทางอากาศไม่ต้องหีบห่อ อะไรให้
มากมาย 
  - ใน 1 วัน สามารถขนส่งได้หลายเที่ยวและสินค้าอีกหลายอย่างที่เหมาะกับการ
ขนส่งทางอากาศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและกฎของแต่ละสายการบิน โดยสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะไม่อยู่ในกลุ่มของสินค้าอันตรายหรือสินค้าไวไฟ สินค้าที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะขนส่งทาง
อากาศ เช่น น้ ามัน ไม้ เป็นต้น 
                                 
การขนส่งส าหรับการค้าระหว่างประเทศ (Transportations For International Trade) 
                           การขนส่ง (Transportation) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน 
(People) สินคัา (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในกรณี
ของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของ
หลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 
เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 
การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 
                      1) เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม 
รวมทั้งการขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่ง
ที่ดีจะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่า
บ ารุงรักษารถบรรทุก 
                         2)   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน    บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้ าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวน
รถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 
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                        3) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้ งเป้าหมายว่าเมื่อ
จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ
พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
                        4) เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะ
สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของ
ตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 
                        5) เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 
                          6)  เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย
ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลด
ต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 
                            7)  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
  ลักษณะของผู้ขนส่งและบริการ 
  1. ใช้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่างคุ้มค่า บริหารรถ , พื้นที่ที่เก็บสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่
จัดเรียงให้มากขึ้น ในพื้นที่เท่าเดิม 
  2. บริหารเส้นทางเพื่อลดระยะทาง 
  3. ลดต้นทุน การด าเนินงาน 
  4. ใช้ทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่า ถึงแม้ทรัพย์สินจะลดลง 
  5. ตกลงอะไรกับลูกค้ามาแล้ว ให้บริการเขาได้ครบหรือไม่ 
  6. สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า 
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิธีการขนส่ง 
  - ตัวผลิตภัณฑ์ (ของแข็ง,ของเหลว,มูลค่า) ดูทางกายภาพ 
  -  แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทาง (ดูเส้นทางการขนส่ง) 
  - ความเร็ว (ดูค่าระวาง) 
  - อัตราค่าระวาง (Freight Rate) 
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                            - ความน่าเชื่อถือ (Dependability) 
รูปแบบในการขนส่ง 

                             1. การขนส่งทางน้ า (Water Transportation)คือ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการ
ขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการ
ขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้
เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย 
แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น 
                                                                  

                 
                                       รูปภาพที่ 3.1 การขนส่งทางน้ า 
                      
  2. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
                           2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่
ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็น 
รัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการ
ไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง 
ในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 
  2.1.1 รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่าย
เมื่อถูกแดดถูกฝน 
  2.1.2 รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหาย
เมื่อถูกแดดถูกฝน 
  2.1.3 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ ามัน 
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น – เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 
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  2.2 การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck 

Transportation) 
การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้ในปัจจุบัน
รัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้น 
สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก  
เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 
 

 

                                   รูปภาพที่ 3.2 การขนส่งทางบก 

 

  3. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ
มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง
ประเภทอ่ืนๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนานสะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท
ที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การ
ใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและสินค้า
ราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้ง
ในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 
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                             รูปภาพที่ 3.3 การขนส่งทางอากาศ 
 
 
4. ขั้นตอนการน าเข้าระหว่างประเทศ 
ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประกอบด้วย 
                   1. การจดทะเบียนพาณิชย์ 
                   2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
                   3. การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ 
                   4. การติดต่อสั่งซื้อสินค้า 
                   5. การช าระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร 
                   6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการน าเข้าสินค้า 
                   7. ติดต่อผ่านพิธีศุลกากร (การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless พิธีการประเมินอากร การ
ช าระภาษีอากร พิธีการตรวจปล่อยสินค้า) 
                   8. กางส่งมอบสินค้า 
                   9. การกระจายสินค้า 
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                                   รูปภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ 
                           ภายใต้ระบบการน าเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้น าเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องไม่
จ าเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้น าเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต
โดยทั่วไปขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้ามี 4 ขั้นตอนดังน้ี 
                          1. การถ่ายโอน และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า : ขั้นตอนแรกของพิธีการ
น าเข้าคือการส าแดงข้อมูลการน าเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรศุลกากรให้บริษัทหรือตัวแทนออกของ
ส่งข้อมูลเรือเข้าบัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ 
เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่น าเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร 
                          2. การตรวจสอบพิสูจน์การส าแดงข้อมูล : ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การ
ส าแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้น าเข้ายื่นเข้ามา ในขั้นตอนนี้ระบบของกรมจะแยก
ใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนสินค้าให้ตรวจและใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ ผู้น าเข้า
สามารถด าเนินการช าระภาษีอากรที่เกี่ยวได้ทันที หากใบขนสินค้าของตนเป็นใบขนสินค้ายกเว้น
การตรวจ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM7pPS45PdAhXHV30KHY43BrMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.spcargo.co.th/im-export.html&psig=AOvVaw3-mJLYGxv5MnfyUWfT8a2a&ust=1535684210542366
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                     3. การช าระภาษีอากรขาเข้า : ขั้นตอนที่ 3 คือการช าระภาษีอากรและการวางประกันที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบันสามารถช าระได้ 3 วิธี: ช าระที่กรมศุลกากร ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ช าระที่ธนาคาร  
                     4. การตรวจและการปล่อยสินค้า : ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้าจาก
อารักขาของศุลกากร ผู้น าเข้ายื่นใบขนสินค้ากับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ใน
ขั้นตอนนี้ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการ
เปิดตรวจจะใช้ เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะของการปล่อยสินค้าจะส่งผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้น าเข้าหรือตัวแทนอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการ
ตรวจสอบพิธีการท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อย
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 
                   อันดับแรกผู้น าเข้าสินค้า ควรที่จะศึกษาจัดท าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการแหล่ง
ผลิตสินค้า (ผู้ขายสินค้า) การผลิตการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย ล าดับถัดมา ผู้ประกอบการ
น าเข้าสินค้าควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการน าเข้าของกรมศุลกากรที่ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
อากรส าหรับสินค้าที่น าเข้า สินค้าที่เป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ต้องก าจัด (สินค้าควบคุมต้องขอ
ใบอนุญาตน าเข้า) การขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การ
ประกันภัยสินค้า การช าระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร 
ขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 
ขั้นตอนที่หนึ่ง ยื่นข้อมูลใบขนสินค้า 
                   หลังจากผู้ประกอบการเตรียมเอกสารข้างต้นกันครบหมดแล้ว ต้องน าข้อมูลทั้งหมดมา
กรอกลงในระบบ Service counter เพื่อแปลงข้อมูลของสินค้าเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากร 
เมื่อขั้นตอนขั้นสู่กรมศุลกากรแล้ว ก็จะต้องตรวจความเรียบร้อยกันอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อดูว่า ชื่อและที่
อยู่ของผู้น าเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร และราคาของสินค้านั้นมีความถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดก็จะต้องถูกส่งกลับมาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
แล้วก็จะได้ เลขที่ขนสินค้าเข้า มาครอบครอง 

 ขั้นตอนท่ีสอง การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด 
                             ขั้นตอนนี้สินค้าจะถูกส ารวจอย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้ของกรม
ศุลกากร โดยขั้นนี้สินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 
                             1. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ซึ่งถ้า
สินค้าอยู่ในประเภทนี้ พ่อค้าแม่ค้าสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้า ไปช าระภาษีอากร และวางประกัน
ที่เกี่ยวข้อง ที่กรมศุลกากรได้เลย 
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              2. ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ในส่วนของใน
ขนสินค้าประเภทนี้ พ่อค้าแม่ค้าต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่
น าเข้าสินค้านั้นๆ ก่อนจนกลายเป็นสินค้าแบบ Green Line 
   ขั้นตอนที่สาม การตรวจและการปล่อยสินค้า 
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ และจ่ายเงินค่าภาษีอากรเรียบร้อย ทุกอย่างจะถูกส่งต่อไปที่ท่าเรือ  โดย
ข้อมูลของสินค้าก็จะต้องถูกตรวจสอบอีกคร้ัง บางรายอาจจะต้องโดนเปิดสินค้าเพื่อตรวจสอบอีก
รอบก็ได้        
  บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองจักรผลิต
พลาสติกและยาง ที่ได้มีการส่งขายเคร่ืองจักดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการผลิตและการส่งออกเคร่ืองจักร ท าให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงใน
การจัดหาเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และในการผลิตเคร่ืองจักร
ของบริษัทฯ นั้น สิ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในการผลิตคือ “มอเตอร์ไฟฟ้า” ซึ่งทางบริษัท แล็บเทค
เจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่เข้ามาเพื่อประกอบในการผลิต
เคร่ืองจักร  เพื่อส่งออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศฯ จึงได้มีการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอิตาลี่ เพราะได้มีการคัดกรองตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพเมื่อน ามาใช้
งานจริงแล้วท าให้เคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มี
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
5. เอกสารการน าเข้า 
  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 
                          1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) 
                          2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill) 
                          3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
                          4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
                          5. ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 
                          6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
                          7. เอกสารอ่ืนๆ เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
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                                    รูปภาพที่ 3.5 ใบขนสินค้าขาเข้า 
 
 
 

             
 
                                  รูปภาพที่ 3.6  ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit2MSI3JPdAhVKeysKHfSkDz8QjRx6BAgBEAU&url=http://tawantech.co.th/tawantech_new/paperlessImport.html&psig=AOvVaw1YTegOWlSP7WQJV6kqNzD6&ust=1535682164903267
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPyfD43JPdAhWbWX0KHVJeAqsQjRx6BAgBEAU&url=http://annrorasblog.blogspot.com/2012/04/blog-post_10.html&psig=AOvVaw2bvxjQ37zvao7-WfrFlgvw&ust=1535682414416809
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                        รูปภาพที่ 3.7  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB-Air Way Bill) 
 

                               
 
                                    รูปภาพที่ 3.8 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi94-TE3ZPdAhXEUn0KHdpIC78QjRx6BAgBEAU&url=http://annrorasblog.blogspot.com/2012/04/blog-post_10.html&psig=AOvVaw0Sm9V26YdDOr7I2lqsmdYM&ust=1535682532964836
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC-_i135PdAhXFfn0KHZSQALYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tpt-trans.com/service.php&psig=AOvVaw1_IrNdwFAsKQQjwwFV452m&ust=1535683080157188
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                            รูปภาพที่ 3.9 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 

                                       
 
          รูปภาพที่ 3.10 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า   
                                                      (Import License) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn342Y4JPdAhXQXCsKHdFfBGkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.onestopim-ex.com/imp2.html&psig=AOvVaw3hGdfzYYrpTlIBC9fiGlAC&ust=1535683278628086
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ0PTP4JPdAhWNf30KHRLFA3oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bangkokguide.co.th/gpstracking.php&psig=AOvVaw1nDZHPNFYIFA_PwFCBeLsF&ust=1535683398278871
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                    รูปภาพที่ 3.11 ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificates of Origin) 
 
 
6. พิธีการน าเข้า กรมศุลกากร และตรวจสอบปล่อยสินค้า 
  พิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 
                           ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 
  1.ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นท่ีให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า 
แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 
  1.1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม 
(กศก. 99/1) ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบ
ขนฯ ประเภทอ่ืน 
  1.2 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้า
หรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
  1.3 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL_c3J4ZPdAhUFeysKHbCVD0UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alibaba.com/product-detail/FORM-E-service-form-China-to_692755015.html&psig=AOvVaw2Sn2OERpmKyRUf1UW1zslN&ust=1535683602201285
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  1.4 แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซียใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
  1.5 ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้า
ถ่ายล า 
  1.6 ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดน
ตามความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 
  1.7 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
  1.8 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
  2.เอกสารท่ีใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 
  2.1  ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB ) 
  2.2  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
  2.3 เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อ
ขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองใน
การซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
น าของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 
  2.4 ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัด
ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.5 กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่
ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)  
  3.การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 
  3.1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XMLFormat) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
3.2 การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากร
ก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบ
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คอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่น
เอกสารน้ันๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 
  4. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี้ 
  4.1  ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 
  4.2  ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล
แทน 
  4.3  ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
  4.4 ผู้น าเข้าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร 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 (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 
  - เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งานของ
สินค้า Catalogue 
  5.การช าระภาษีอากร 
  5.1ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
FundsTransfer: EFT) 
  5.2  ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
  การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ  
  ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร   
  1.ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 
  2.เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
(Car Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร 
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  3.ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest 
  4.ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
  5.ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 
  1. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับ
สินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 
  2. กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะส่งมอบสินค้า
ให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 

               
 
                                  รูปภาพที่ 3.12 ขั้นตอนและพิธีการน าเข้าสินค้า 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLlqzt55PdAhUPdCsKHVhUD_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?xleft_menu=menu_business_160421_02_160421_01_160914_01&ini_menu=menu_business_160421_02&ini_content=business_160426_02_160426_01&root_left_menu=menu_business_160421_02_160421_01&lang=th&left_menu=menu_business_160421_02_160421_01&psig=AOvVaw0LXwft4pS_WFlw6QXP4Ejy&ust=1535685316013672
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  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 
  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 1.ผู้น าเข้าต้องยื่น
แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ ใบขนฯประเภท
อ่ืน 
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   1.ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับการน าเข้าอาวุธปดน เคร่ืองกระสุนปดน 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 

2.พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์
หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขน 

สินค้าหลายเที่ยวเรือ 
3.พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.

99/1) อีก 1 ฉบับ 
4.พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
5.พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) มี 2 กรณีดังนี้ คือ 

กรณีสินค้าอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 
 1.ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ช าระอากร 1 ใน 10 
2.ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

กรณีสินค้าอยู่นอกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 1.ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้า
ส่งกลับ (RE-EXPORT)ขอคืนอากร9 ใน 10 

2.ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 
6.พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 
1.แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 
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2.แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้า
เพื่อส่งออก 
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ   

1.ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง
หรือผ่าน Service Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การ
อนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

2.การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ใน
การสั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขน
สินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบ
ตรวจสอบเสร็จแล้วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบ
กลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบ
ถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร 

1.กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือรับ
มอบสินค้าได้ทันที 

2.กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือเพื่อ
เตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 

3.การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกช าระและ
วางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) ได้ 

4.การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวางค้ าประกันที่
ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ได้ 

5.การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของ
ถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่น าเข้า
ได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร 

6.ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order 
(D/O) ไปด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือ
บริษัท 
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7.ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็น
เวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้สามารถ
จัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

1.IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
2.IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
3.IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 

 

                                   
                                      รูปภาพที่ 3.13 พิธีการน าเข้าทางเรือ 
 

พิธีการศุลกากรน าเข้าทางอากาศ 
•การผ่านพิธีการศุลกากรนาเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Import)  
•การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e-Import  
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Import) 
1. หลักการปฏิบัติพิธีการ e - Import การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน ผู้น าของ

เข้าหรือตัวแทนสามารถจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านวิธีการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจัดท า 
ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษโดยสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด (ebXML/ XML 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsuLDk8JPdAhVLVisKHZMoBAAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thailandntr.com/th/goods/procedures-and-documentary-requirement&psig=AOvVaw21WuqPdfNR1-X6GocOulnG&ust=1535687698630341
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Format) ผ่านบุคคลผู้เป็นสื่อกลางคือ ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added 
Network Services: VANS) เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลแล้ว จะท าการตรวจสอบ และตอบรับให้ผู้น าของ
เข้าหรือตัวแทน ทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

2. ช่องทางการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import มี 4 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 

               2. ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
               3. ผู้น าของเข้าใช้บริการ เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล 
                4. ผู้น าของเข้ายื่นแบบบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ณ จุดบริการศุลกากร ส่วน
บริการศุลกากร 1 ชั้น 1 อาคาร BC-1 
โดยผู้น าของเข้า สามารถช าระค่าอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย 
และภาษีอากรอ่ืน ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอช าระได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร 
ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) สาหรับนอกเวลา
ราชการ ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import 

3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import 
 ผู้น าของเข้าจะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด แล้ว
ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบฯ 
ได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน (Manifest) วันน าเข้าจริง (Actual 
Arrival Date) และใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House Air Waybill: HAWB) 
จากตัวแทนอากาศยานแล้ว จะท าการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าถึงความ
ถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง (Reference File) ระบบ Profile และ
แฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หากข้อมูลถูกต้อง ระบบฯจะท าการจับคู่ Manifest กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้ส่งเข้ามาใน
ระบบฯ เพื่อการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า โดย จะมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
                   1. กรณีระบบฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า แล้ว
ถูกต้องตรงกัน ระบบฯ จะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
          2. หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล Manifest ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้า ระบบฯจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ แต่จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลว่า 
"ยังไม่พบข้อมูลบัญชีสินค้า" 
ผู้น าของเข้าต้องแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลในใบขนสินคาขาเข้า (Version) เข้าสู่
ระบบฯ อีกคร้ัง ผู้น าของเข้าจะต้องท าการตรวจสอบ และท าการแก้ไขข้อมูลในใบขนสินคาขาเข้า 
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หรือแจ้งตัวแทนอากาศยาน เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) แล้วส่งข้อมูลการ
แก้ไขไปยังระบบฯอีกครั้ง เพื่อให้มีการตัดบัญชีกับ Manifest ได้ 

การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e – Import 
  1. หลักการทั่วไปในการรับของน าเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว 
  1.1 ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคา  หรือเกี่ยวกับอัตราอากร 
ถูกต้องตรงตามที่ผู้น าของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
  1.2 ก่อนการรับมอบของไปจากคลังสินค้า TG หรือ BFS ให้ผู้น าของเข้า
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรให้ครบถ้วน 
                           1.3 ผู้น าของเข้าต้องตรวจสอบของที่น าเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่
ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
                            2. การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e - Import 
              2.1 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งการตรวจให้ ยกเว้นการตรวจ (Green Line) 
              2.1.1 ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า TG หรือ BFS (ใบขนสินค้ามี
สถานะ 0309) เมื่อคลังสินค้าพิมพ์ใบสั่งปล่อย (Customs Permit) ระบบฯ จะปรับสถานะใบขน
สินค้าฉบับนั้นเป็น 0409 
              2.1.2 กรณีของที่น าเข้าต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

             1) หากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อาทิ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ขอท าการตรวจสอบของ
ก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของดังกล่าวเพื่อน าของ
ออกจากคลังสินค้า TG หรือ BFS มาให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจสินค้า หรือคลังสินค้าหรือที่ อ่ืนใดที่หน่วยงานดังกล่าว
เห็นชอบ 

2) ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสาร
การอนุมัติ /อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

              3) ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบริการศุลกากร ก่อน
การติดต่อขอรับของออกจากคลังสินค้า 
                           4) หน่วยบริการศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร แต่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับข้อมูลรายละเอียดของ
ใบขนสินค้าขาเข้า 
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5) ส่งมอบเอกสารดังกล่าว ภายใน 3 วันทาการ ให้หน่วยงานทบทวนหลังการ
ตรวจปล่อยเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

2.2 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งการตรวจ "ตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของ (Red 
line)" 
              2.2.1 ให้ผู้น าของเข้าติดต่อคลังสินค้า TG หรือ BFS เพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ 

(ใบขนสินค้ามีสถานะ 0301) คลังสินค้าจะส่งข้อมูลเตรียมของเพื่อตรวจสอบ มายังระบบฯ หลังจาก
นั้น ระบบฯ จะก าหนดชื่อ เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจปล่อยโดยอัตโนมัติ 
                             1) ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า อาทิ ใบ
ตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ใบอนุญาตหรือเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ตามหลักเกณฑ์เร่ืองการก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร การก าหนดราคาศุลกากร และหลักเกณฑ์การตรวจปล่อยสินค้า 
                             2) กรณีของที่น าเข้าต้องได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร หรือมีเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียน
เลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การ ศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจปล่อย และยื่นเอกสาร
ดังกล่าวเพื่อการลงทะเบียนรับเอกสารต่อไป 
            2.2.2 ในกรณีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอท าการตรวจสอบของก่อน 
การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าน าของมาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

3. ให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน ตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยท
หัวหน้างานตรวจสินค้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

              4. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ หากไม่พบ
ความผิด เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการตรวจในระบบฯ ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้า ทราบถึงการตรวจ
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนติดต่อรับของกับ
คลังสินค้า TG หรือ BFS ต่อไป (ใบขนฯมีสถานะ 0309 และเมื่อคลังสินค้าสั่งพิมพ์ Customs Permit 
ระบบฯ จะปรับสถานะใบขนฯเป็น 0409 
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รูปภาพที่ 3.14 การพิธีการศุลกากรนาเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Import) 
 

การตรวจสอบและปล่อยสินค้าขาเข้า  
1. หลักการทั่วไปในการตรวจสินค้า 
1.1 การตรวจสินค้าให้กระท า ณ ท่าหรือ ที่ หรือสนามบินสุวรรรณภูมิ ที่ระบุไว้ใน

บัญชีสินค้าว่า “มีชื่อส่งของถึง” 
              1.2 เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากร ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและ

จะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร/น าเข้าไปในเขตประกอบการ
ค้าเสรี   (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)  หรือขนย้ายสินค้าจากที่ท าการศุลกากร แห่งหนึ่งไปยังที่ท าการ
ศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง ให้ด าเนินการตรวจสอบสินค้าเช่นเดียวกับข้อ  1.1 
ที่มา: ระเบียบกรมศุลกากรที่ ๔๑/๒๕๔๙ ข้อ ๓๘  

2. การรับของจากอารักขาศุลกากร  
2.1 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ  

                          - ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า  
                          - ยื่นเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจากโรงพัก
สินค้าหรือคลังสินค้า 
                         - เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และท าการตรวจ สอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบกับข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้า แล้ว
ส่งมอบให้หน่วยงานทบทวนหลังการตรวจปล่อยเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRh_LS_5PdAhXKfX0KHYilBW4QjRx6BAgBEAU&url=http://tawantech.com/tawantech/Knowledge_paperless.html&psig=AOvVaw2kMp5owGARcv75pGNWP6cz&ust=1535691727533577
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                        -ในกรณีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรสามารถรับ-ส่งข้อมูลการอนุมัติ/
อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรหรือข้อมูลเพื่อประกอบ การใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากรได้แล้ว ผู้น าของเข้าไม่ต้องน าเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตมายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร
อีก 

2.2 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 
2.2.1 ให้ผู้น าของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ 

                          -ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อ ให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอ านาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของตาม
หลักเกณฑ์ในเร่ืองการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการก าหนดราคาศุลกากร 
                         -กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือ
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
                       -ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการ
อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบ การใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากร และ 
                       -ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

        2.2.2 ในกรณีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอท าการตรวจสอบของก่อน 
การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าน าของมาให้เจ้า หน้าที่ของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

         2.2.3 ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จจะท าการบัน ทึก
การตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อย
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อติดต่อรับของกับคลังสินค้าต่อไป 
2.3 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ หากผู้น าของเข้าตรวจ สอบพบว่าข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของที่โรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า หรือพบว่าของ
จะท าการปล่อยออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสิน ค้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะน าของออกจาก
โรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าให้ด าเนิน  การ ดังนี้ 
                      -แจ้งเป็นหนังสือต่อคลังสินค้าและหน่วยบริการศุลกากรว่า ตรวจพบกรณีข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาเข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน 
                     -ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
                    -ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการก าหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ 



46 
 

                             -ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและด าเนินการกับของดังกล่าว
เช่นเดียวกับของต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ ต่อไป 
   2.4 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของ หากผู้น า
ของเข้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของที่โรงพัก
สินค้า หรือก่อนการตรวจพบความ ผิดของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                            -แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่าตรวจพบกรณีข้อมูลใบขนสินค้าขา
เข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน 
                            -ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบและด าเนินการ ต่อไป 
  2.5 กรณีผู้น าเข้าต้องด าเนินกระบวนการทางศุลกากรอ่ืน ๆ 
                            -ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากรในการด า เนินกระบวนการ
ศุลกากรใด ๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากร เช่น การขอผ่อนผันใบสุทธิน ากลับ การขอ
ตรวจสอบสิทธิในการขอยกเว้นอากรตามภาค ๔ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การขอช าระ
ภาษีอากรขาเข้า การส่งของในอารักขาศุลกากรกลับออกไปยังต่างประเทศทางท่า ที่ สนามบิน อ่ืนที่
มิใช่สนามบินที่น าของเข้า เป็นต้น 
                          -ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอ านาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
เป็นรายกรณีไป 
                          -กรณีต้องมีการพิจารณาความผิดก่อน ให้หน่วยบริการด าเนินการพิจารณาความผิด
ตามเกณฑ์การสั่งคดีให้เสร็จสิ้น ก่อนการพิจารณาอนุญาตตามค าร้อง และรวบรวมการสั่งคดีไป
ก่อนเพื่อรายงานเป็นรายเดือน 
 ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓/๒๕๕๖ 
  3. ของที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าการตรวจสอบด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ ได้แก่ 
  -  สิ่งมีชีวิต 
  - ฟิล์มหรือวัสดุไว้แสงส าหรับการถ่ายภาพที่มีความไวแสง ตั้งแต่ ๑๖00 ASA ขึ้น
ไปหรือเทียบเท่า 
  -  อุปกรณ์กึ่งตัวน า (Semiconductor Device) 
  -  ของที่น าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าแล้ว 
ที่มา : ระเบียบกรมศุลกากรที่ ๓/๒๕๕0 
  4. ของถ่ายล าทางอากาศยานไปต่อเรือให้ตรวจสอบเคร่ืองหมาย เลขหมาย จ านวน 
และลักษณะหีบห่อถูกต้องตรงกัน ให้มัดลวดประ ทับตรา กศก.  ที่หีบห่อ หรือที่รถตู้ทึบ (Close 
Van) หรือที่คอนเทนเนอร์  
ที่มา : ค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๕๒/๒๕๔๗ 
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                           5. การขนย้ายของน าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปให้สุ่มตรวจรายละเอียด
ของตามความเหมาะสมโดยขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วย งานศุลกากรประจ าท่าแล้วให้ด าเนินการ
ร้อยแถบเหล็ก(CRC ) หรือมัดลวดประทับตรา กศก.  ที่หีบห่อหรือที่รถตู้ทึบ และก่อนการขนย้าย
ให้ลงสมุดทะ เบียนแล้วโทรศัพท์หรือวิทุโทรสาร (Fax) หรือโดยวิธีอ่ืนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ก ากับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปทราบเพื่อติดตามควบคุมของต่อไป  
ที่มา : ประมวลฯ ข้อ ๕ 0๒ 0๒ 0๘ 

6. การขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประ เภทโรงผลิต
สินค้าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าท่าหรือที่น าของเข้าพิจารณาเปิดดูชนิดของให้ตรงตามส าแดงใน
ใบขนสินค้าและให้ปฏิบัติ ท านองเดียวกับการขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์
บนทั่วไป  
ที่มา : ประมวลฯ ข้อ ๕ 0๒ 0๗ 0๕ 
  7. การขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในเขตปลอดอากร การควบคุมทางศุลกากร
จะใช้วิธีการเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง โดยใช้วิธีมัดลวดประทับตราตะกั่วก
ศก. 
ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ ๘/๒๕๔๙ 
  8. การขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในเขตประกอบการค้าเสรี (เขต
อุตสาหกรรมส่งออก) ให้ขนส่งตามเส้นทางและรูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมและใช้วิ ธีการ
ควบคุมทางศุลกากรเท่าที่จ าเป็นโดยใช้วิธีมัดลวดประทับตราตะกั่วกศก.และให้หน่วยงานประจ าท่า
น าเข้าบันทึกเลขที่ใบขนสินค้า จ านวนหีบห่อ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ  วัน  และเวลาที่ขนย้าย
ลงในสมุดทะเบียนแล้วแจ้งทางโทรสาร(Fax) หรือ e-Mail (ถ้ามี หรือวิทยุ หรือโทรศัพท์) ให้
ส านักงานศุลกากรประจ านิคมอุตสาหกรรมทราบเพื่อติด ตามและควบคุมของต่อไป 
7. มาตรการในการน าเข้าและการประกันภัยสินค้า 
  การค้าภายในประเทศ 
  1. การยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
  1.1 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ ได้ปรับการท างานเป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยผลักดันให้ประเทศไทยมี
บทบาทในการเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญในตลาดโลกเช่น ข้าว ยางพารา และน้ าตาล 
เพื่อรักษาเสถียรภาพ และยกระดับราคาสินค้า ควบคู่กับการใช้มาตรการแทรกแซงราคาสินค้า
เกษตรแนวใหม่  ที่มีการวางแผนเชื่อมโยงการแทรกแซงตลาด และการระบายผลผลิต
ภายในประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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อย่างแท้จริง โดยได้ด าเนินการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรส าคัญที่มีปัญหาด้านราคา เช่น ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดกาแฟ ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน และมังคุด เป็นต้น เช่น สินค้าข้าวและมัน 
ส าปะหลังได้มีการด าเนินการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
 
  ข้าว 
  เมื่อต้นปี 2544 (ก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ) มีข้าวในสต๊อกมาก เนื่อง 
จากการแทรกแซงข้าวในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ า กระทรวงพาณิชจึงได้
ด าเนินการตามมาตรการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล สามารถดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 
และมีการก ากับดูแลการรับจ าน าอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดการร่ัวไหล ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึง
พอใจ ขายข้าวได้ตามราคาที่ต้องการ และในส่วนของการส่งออกมีการตัดราคาของประเทศคู่แข่ง 
ท าให้ราคาข้าวในตลาดผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ด าเนินการปรับกลยุทธ์การ
ส่งออก ข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทย และให้สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก โดยมีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ คือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญของโลก 5 ประเทศ 
คือจีน อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม และไทย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ในตลาดโลก 
รักษาตลาดข้าวหลัก พร้อมกับการเร่งขยายตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มอาเซียน เอเชียแปซิฟิค 
และตะวันออกกลางสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น
ในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ได้ก าหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกต้องมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 92 
ขึ้นไป พร้อมกันนี้ ได้ออกเคร่ืองหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิ
ไทยที่ส่งออกตามมาตรฐาน และเพื่อให้ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปก ากับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ในการตรวจสอบคุณภาพก่อน
ส่งออกอย่างเคร่งครัด ณ สถานที่ส่งออก โดยให้ครอบคลุมผู้ส่งออกและบริษัทเซอร์เวย์ทุกรายและ
หากพบสินค้าที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน จะให้ผู้ส่งออกปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินค้าเกษตร เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ปริมาณและราคาข้าวสารทั้งในและ
ต่างประเทศ ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้าวในตลาดต่าง ๆ เช่น อิหร่าน ไนจีเรีย 
และจีน เพื่อไปเก็บและกระจายต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ต่อไปผลการด าเนินงานท าให้ปริมาณการ
ส่งออกอยู่ระดับสูงกว่า 7 ล้านตันต่อปีเป็นเวลาหลายปี โดยราคาข้าวมีเสถียรภาพ เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และจากการที่ราคาส่งออกข้าวได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นโดยล าดับ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย มี
ราคาส่งออกในปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2546) อยู่ในระดับตันละ 510 เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา
ข้าวเปลือกหอมมะลิไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ยตันละ 5,628 บาท ในปี 2544 เป็นตันละ 
6,116 บาท ในปี 2546 และตันละ 8,043 บาท ในปี 2546 (มค.-พย.) 
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  มันส าปะหลัง 
  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ได้รับความเดือดร้อนจาก
ราคามันส าปะหลังตกต่ า และการด าเนินโครงการรับจ าน าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ปี 2543/2544 
เน่ืองจากมี การรับจ าน าเกินกว่าปริมาณที่รับอนุมัติจาก คชก. ซึ่งกระทรวง พาณิชย์ได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าความเดือดร้อนเป็นเร่ืองที่เกษตรกรจ าน าหัวมันสด แต่ยังไม่ได้รับ
ใบประทวนสินค้า จึงได้ด าเนินการช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีการขยาย การรับจ าน าเพิ่ม 
ป้องกันการไม่ให้ผู้ประกอบการน ามันเส้นที่จ าน ามาหมุนเวียน โดยเพิ่มจ านวนความถี่ในการ
ตรวจสอบปริมาณมันเส้นที่จ าน าในโกดังของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท า
ให้ผู้ประกอบการต้องซื้อมันเส้นเข้าเก็บในโกดังอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การระบายมัน
เส้น/แป้งมันที่รับจ าน า จากที่ใช้วิธีประมูลขายในคราวเดียวกัน เป็นการเปิดให้ผู้สนใจเสนอราคา
และเจรจาต่อรองราคาเป็นคร้ัง ๆ ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกที่มีค าสั่งซื้อล่วงหน้าและต้องส่งสินค้า
ตามก าหนด ต้องซื้อมันเส้น/มันเม็ดในท้องตลาดหรือซื้อจากที่รัฐบาลรับจ าน าไว้ผลจากการ
ด าเนินการข้างต้นส่งผลให้ราคาหัวมันสดสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 0.65 บาท ช่วงเร่ิมโครงการฯ เป็น
กิโลกรัมละ 1.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2544 และขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 1.25 บาท ใน
เดือนพฤษภาคม 2545 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ก าไรจากการขายสินค้าที่จ าน าไว้เป็นคร้ังแรก
ประมาณ 87.028 ล้านบาท และมีเงินเหลือจากการบริหารโครงการฯ ส่งคืน (คชก.) จ านวน 133.11 
ล้านบาทนอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรระดับรากหญ้ากว่า 5.6 
ล้านครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วาง
แนวทางไว้ จึงได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการตลาดและยกระดับราคาสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ระบบกลไกตลาดเป็นตัวปรับความสมดุลของอุปสงค์และ อุปทาน 
และจะด าเนินการแทรกแซงตลาดเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น มาตรการที่ได้ด าเนินการสรุปได้ 
ดังนี้  
  มาตรการปกติ 
จัดระบบการซื้อขายผลผลิตของผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า โรงงาน ผู้ใช้สินค้า
เป็นวัตถุดิบและผู้ส่งออก เพื่อให้การไหลเวียนของสินค้ามีความคล่องตัวตามสถานการณ์ และให้
เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต เช่น ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง เป็นต้น 
เชื่อมโยงและระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งบริโภคปลายทางในช่วงต้นฤดู รวมทั้งเร่งรัด
ผลักดันให้มีการส่งออกไปยังตลาดปลายทางและหาตลาดใหม่รองรับ เช่น ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด 
เป็นต้น 
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น การจัดตลาด
สินค้าเกษตรในแหล่งผลิตช่วงต้นฤดู (เช่น ข้าว ถั่วเหลือง) สนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่าน
ตลาดกลาง (เช่น ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ) ส่งเสริมการขายในรูปตลาดข้อตกลง (เช่น ผลไม้ ผักต่าง ๆ) 
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รวมทั้งเร่งรัดการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในเร่ืองราคา สนับสนุนให้
เกษตรกรใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา เช่น คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น โดยพยายามให้
มีการรับฝากสินค้าเกษตรในเชิงรุก (คลังสินค้าสาธารณะ) ซึ่งเกษตรกรสามารถน าใบประทวนไป
จ าน าได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า เช่น การจัดชั้นคุณภาพสินค้าในการ
ซื้อขาย การจัดประกวดคุณภาพสินค้าเกษตร (เช่น ข้าวหอมมะลิ เมล็ดกาแฟ ถั่วเหลือง) และการ
แปรรูปผลผลิต (เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน ล าใยอบแห้ง) เป็นต้นตรวจสอบการใช้เคร่ืองชั่ง
ของผู้ประกอบการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อปกป้องมิให้เกษตรกรถูกโกงน้ าหนักใน
การขายผลผลิต รวมทั้งตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ
สินค้าเกษตร (30 ชนิดสินค้า) ที่ กกร. ก าหนดร่วมกับกรมศุลกากร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรมาขายแข่งขันกับผลผลิตภายในประเทศ 
เช่น น้ ามันปาล์ม มะพร้าว กระเทียม หอมหัวใหญ่ กุ้ง เป็นต้น 
  1.2 การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยมีพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า เกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแล เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีการ
ส่งมอบในระยะเวลาข้างหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้รู้ราคาในอนาคตและใช้ลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคา ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเปิดใช้ตลาด คาดว่าจะ
เปิดท าการซื้อขายได้ในปี 2547ตลาดข้อตกลง ได้ด าเนินการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าสัญญาข้อตกลงแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกว่า 9,319 ราย ขณะนี้มีการซื้อขายตาม
สัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร ได้แก่ หน่อไม้ฝร่ัง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวเปลือก เป็นต้น โดยมี
ผู้ซื้อผู้ขายที่ใช้สัญญาข้อตกลงฯ แล้วกว่า 7,514 รายตลาดกลางสินค้าเกษตร ปัจจุบันมีตลาดกลางใน
ความส่งเสริม รวม 90 แห่ง โดยแยกเป็นตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 72 แห่ง ตลาดกลางผักและผลไม้ 
16 แห่ง ตลาดกลางสัตว์น้ า 2 แห่ง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออกครบวงจร (POSSEC) ที่จังหวัดปทุมธานี และ
พัฒนาศูนย์คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับภูมิภาค (AGQC) ที่ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง 
รังสิต โดยมีเป้าหมายจัดตั้งที่จังหวัดราชบุรี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช เป็นล าดับต่อไป 
  1.3 จัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรหลัก  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดท า
ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรหลัก 12 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ทุเรียน 
ล าไย ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง กุ้ง สับปะรด กาแฟ กล้วยไม้ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 
เป้าหมายรายชนิดอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการผลิต การตลาดทั้งในประเทศและการส่งออก แปรรูป 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้าเป้าหมายรายสินค้า  
2. การเพิ่มมูลค่าสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) 
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รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon Product : OTOP) 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนระดับรากหญ้า โดยการผลักดันให้สินค้า OTOP มีการขยายตลาดให้
มากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการจัดงานแสดงสินค้าในระยะ 10 เดือนที่ผ่านมามี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าOTOP กว่า 25,000 ล้านบาท และในปีนี้ยอดขายทั้งปีประมาณ 30,000 
ล้านบาท โดยคาดว่าภายใน 2 ปี ยอดขายสินค้า OTOP จะทะลุถึง 100,000 ล้านบาท 
กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งเสริมการขายสินค้า OTOP โดย
เพิ่มช่องทางการขยายตลาดสินค้า น ากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
และงานเทศการของจังหวัด เช่น งานเมคอินไทยแลนด์ งานสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ รวมทั้งคัดเลือก
สินค้าที่มีศักยภาพป้อนสู่ช่องทางการตลาด หรือ Outlet ทั้ง 3 ขนาด คือ Outlet ขนาดเล็กที่ห้า
สรรพสินค้า Super Market รวม 110 แห่ง และสถานีบริการน้ ามันประมาณ 200 แห่ง เช่น ห้าง
เซ็นทรัล เดอะมอลล์ เทสโก้ คาร์ฟูร์ บางจาก Outlet ขนาดกลางที่สวนจตุจักร ที่อาคาร Thailand 
Export Mart ที่เกาะสมุย และอมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพฯ และ Outlet ขนาดใหญ่ในลักษณะ Plaza ที่
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ทั้งนี้ Outlet ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้ง
ส าหรับ Outlet ต่างประเทศ จะเน้นร้านอาหารไทยและห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า 
Selfridges ร้านอาหาร Blue Elephant ในประเทศอังกฤษ และเทสโก้ รวมทั้ง มีการส่งเสริมการ
กระจายสินค้าในต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการสินค้า OTOP ในงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ ของ กระทรวงพาณิชย์ และที่ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศนอกจากนี้ ได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้
เร่ิมมีการซื้อขายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ในบางจังหวัดแล้ว รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้โดย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการด้านการตลาด การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการน าเยี่ยมชมการจัดการแสดงสินค้าของ
ภาครัฐและเอกชน 
   
                          ทั้งนี้ สินค้า OTOP อยู่ในกลุ่มสินค้าที่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ 
GSP ซึ่งจะได้รับการลดอัตราภาษีจากประเทศผู้น าเข้า ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงส่งเสริมให้มีการ
ใช้สิทธิ GSP ในการส่งออกสินค้า OTOP มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออก
สินค้าหนึ่งต าบล ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ 
  3. การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย์
ได้สนองนโยบายด้านการค้าสินค้าและบริการ ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยดูแลผู้บริโภคให้ได้รับ
ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้บริโภคได้มีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง ดังนี้ 
  3.1. การก ากับดูแลให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม 
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ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งได้มีการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส าคัญ 
จ านวน 73 สินค้า อย่างใกล้ชิด ดูแลการก าหนดราคาของผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย ให้การตั้งราคาและ
การปรับราคาสินค้าสอดคล้องกับต้นทุน ก าหนดให้แสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยต้องปิดป้าย
แสดงราคาในสินค้า 190 รายการ และบริการ 37 รายการ รวมทั้งได้จัดท าราคากลางสินค้าเผยแพร่
ผ่าน Website ของกรมการค้าภายใน ให้หน่วยราชการและประชาชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ โดยส่งชุดสายตรวจออกตรวจสอบให้มี
การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าและเร่ืองร้องเรียน รวม 
267,990 ราย พบผู้กระท าผิดและด าเนินคดี 6,333 ราย และจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน และสายด่วน 
1569 ให้ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ 
ตรวจสอบการใช้เคร่ืองชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ โดยส่งชุดสายตรวจออกตรวจสอบการใช้เคร่ือง
ชั่งตวงวัดและปริมาณการบรรจุหีบห่อให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เช่น ตรวจสอบเคร่ืองชั่งตาม
ตลาดสด ร้านค้า ตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ ามันตามสถานีบริการน้ ามัน และตรวจสอบปริมาณ
การบรรจุสินค้า หีบห่อตามสถานประกอบการค้าทั่วไป รวมทั้งสิ้น 998,674 เคร่ือง/ชิ้น ตรวจพบผิด 
23,922 เคร่ือง/ชิ้น 
  ประวัติและความส าคัญของการประกันภัยสินค้า      
    ในสมัยโปราณเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ส าคัญของมนุษย์ก็ คือการขนส่งสินค้า
ทางน้ าการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างเมือง เพื่อน าสินค้าไปขายต้องอาศัยการล าเลียงสินค้า  ผ่าน
ทางน้ าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ า หรือทะเล  ที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเดินทางย่อมมีอุปสรรค์
นานับประการเช่นการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อันได้แก่คลื่น ลมมรสุม  หรือแม้แต่น้ ามือของ
มนุษย์ด้วยกันเองอย่างเช่นโจรสลัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับเจ้ าของเรือ และเจ้าของสินค้า 
ดังนั้นการประกันภัยทางทะเลจึงถือก าเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงภัยของเจ้าของเรือและ
เจ้าของสินค้า ในเวลาต่อมาได้ขยายความคุ้มครองไปถึงทางบกและความสูญเสียในขณะขนส่งโดย
ทางล าน้ าในประเทศอีกด้วย เมื่อโลกได้มีการพัฒนามากขึ้นการขนส่งมิได้จ ากัดอยู่แค่ทางน้ าและ
ทางบกเท่านั้นยังรวมถึงการขนส่งทางอากาศ  อีกด้วยในปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นทั้งจากภัยอันตรายและ
ความเสียหายต่อสินค้าที่ท าการขนส่งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
บางคร้ังเราไม่อาจทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้เช่นภัยจากธรรมชาติ ภัยจากเคร่ืองบินตก ภัย
จากการเดินเรือ ภัยจากการขนถ่ายสินค้า ภัยจากเพลิงไหม้ ภัยจากการปนเปด้อนร่ัวไหลของบรรจุ
ภัณฑ์  ฯลฯ  ดังนั้น การท าประกันภัยการขนส่ง จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของสินค้าว่า 
หากทรัพย์สิน หรือสินค้า ที่น ามาท าประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอา
ประกันก็สามารถน าเงินที่ได้จากบริษัทประกันภัยไปสร้าง , ซื้อ, หรือจัดหาทรัพย์สินใหม่ ท าให้
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
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ประวัติการประกันภัยสินค้าทางทะเล 
                        การประกันภัยทางทะเลได้ถือก าเนิดเมื่อประมาณ  5000 ปีก่อนคริสต์ศักราช เร่ิมต้น
ที่ชาวบาบิโลเนียน(Babylonian) แห่งลุ่มแม่น้ ายูเฟสติส ได้มีการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมผลิต
สินค้าขึ้นส่งไปขายตามเมืองต่าง ๆ โดยอาศัยแรงงานจากทาส หรือบริวาร ในการขนส่งสินค้าหรือ
วัตถุดิบ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งซึ่งบรรดาทาสหรือบริวารเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัด จึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความสะดวกสบายทางการค้าในเวลา
ต่อมาจึงได้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนรับหน้าที่ในการขนส่งสินค้า หรือวัตถุดิบไปจ าหน่ายตามเมือง
ต่าง ๆ แทน  ซึ่งเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “พ่อค้าแร่ Traveling Salesman” และเพื่อเป็นหลักประกันว่า
พ่อค้าเร่จะไม่คดโกงเจ้าของสินค้า พ่อค้าเร่เหล่านั้นจะต้องมอบทรัพย์สิน ภรรยา และบุตร ไว้กับ
เจ้าของสินค้าเพื่อเป็นหลักประกัน โดยมีสัญญาไว้ว่าเมื่อขายสินค้ากลับมาแล้วพ่อค้าเร่จะต้องแบ่ง
ก าไรให้กับเจ้าของสินค้าคร่ึงหนึ่งหากพ่อค้าเร่หนี หรือถูกโจรปล้นเอาสินค้าไปหมด บรรดา
ทรัพย์สิน ภรรยาและบุตร ของพ่อค้าเร่จะต้องตกเป็นทาสไปด้วยเงื่อนไขดังกล่าวด้วยเงื่อนไขอัน
เสียเปรียบนี้ท าให้บรรดาพ่อค้าเร่ไม่พอใจและเกิดการแข็งข้อไม่ยอมรับเงื่อนไขและในที่สุดได้ตก
ลงเงื่อนไขใหม่ว่า “ถ้าการสูญเสียสินค้าโดยมิใช่ความผิดของพ่อค้าเร่ หรือพ่อค้าเร่มิได้เพิกเฉยต่อ
การป้องกันรักษาสินค้าอย่างเต็มที่แล้วให้ถือว่าพ่อค้าเร่ไม่มีความผิด เจ้าของสินค้าจะริบทรัพย์สิน 
ภรรยา และบุตร ของพ่อค้าเร่ไม่ได้” ข้อตกลงนี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้กันกันมาอย่างแพร่หลาย 
ส าหรับการค้าในสมัยนั้น ซึ่งนับได้ว่าข้อตกลงดังกล่าว เป็นการเร่ิมต้นของการประกันภัยในสมัย
โบราณ 
          ในเวลาต่อมาชาวกรีกได้พัฒนาแนวความคิดของชาวบาบิโลเนี่ยมาใช้กับการ
เดินเรือของตนซึ่งเรียกแนวคิดนี้ว่า “สัญญาบอตตอมรี (Bottomry) สัญญาดังกล่าวนี้เป็นสัญญาที่
เจ้าของเรือผู้ต้องการจะขนส่งสินค้าไปขายยังเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกล จึงจ าเป็นต้องใช้
เงินทุนในการซื้อสินค้าและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเรือซึ่งอยู่ในท้องทะเลเป็นเวลานาน เจ้าของเรือ
จึงต้องกู้เงินจากนายทุนเงินกู้ เพื่อน าเงินไปเป็นทุนในการค้าขาย หลักประกันส าหรับเงินกู้เจ้าของ
เรือที่มีเรือเป็นของตนเองโดยน าเอาเรือของตนมาเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเรือ
สินค้ากลับมาจากการขายสินค้าแล้วจะต้องชดใช้เงินที่กู้ไปทั้งหมดถ้าบิดพร้ิวนายทุนเงินกู้จะยึดเรือ
นั้นเพื่อชดใช้หนี้เงินกู้ แต่ถ้าเรือสินค้าล านั้นไม่กลับมาเจ้าหนี้จะมาเรียกร้องหนี้สินคืนจากเจ้าของ
เรือไม่ได้ แต่ถ้าผู้กู้ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือมีแต่สินค้าที่จะส่งไปขายหรือผู้ที่ต้องการจะซื้อสินค้า
กลับมาผู้กู้จะเอาสินค้าเหล่านั้นเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ได้เช่นเดียวกันซึ่งสัญญาเงินกู้ที่มี
สินค้าเป็นประกันเรียกว่า“สัญญาเรสปอนเดนเทีย Respondentia” จึงนับได้ว่าการประกันภัยทาง
ทะเลได้เร่ิมต้นในช่วงเวลานี้และยังได้มีการจัดต้ังสถาบันการประกันภัยทางทะเลขึ้นในกรุงเอเธนส์ 
  ในสมัยโบราณนั้น การประกันภัยมาจากระบบการค้าขายที่ต้องส่งสินค้าจากเมือง
หนึ่งไปขายยังเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงภัยเป็นอันมาก สินค้าอาจไปไม่ถึง
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ปลายทางด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปอาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือน้ าของมือมนุษย์ด้วยกันเอง 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ พ่อค้าจึงจ าเป็นต้องแสวงหา “หลักประกัน 
Guarantee” ไว้ชดใช้เมื่อเกิดภัยขึ้น การหาหลักประกันดังกล่าวแม้จะไม่ใช้หลักเกณฑ์ของการ
ประกันภัยซึ่งใช้ในปัจจุบันก็ตามทีแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีแนวความคิดที่จะได้ทรัพย์สิน
อันหนึ่งอันใดมาชดใช้ความเสียหาย (Indemnified) ที่เกิดขึ้นกับตน แต่หลักประกันที่แท้จริงนั้นก็
คือการกระจายความเสี่ยงภัยจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนอีกหลายคน ซึ่งการกระจายความเสี่ยงใน
สมัยโบราณเป็นแนวคิดมาจากพ่อค้าชาวจีนเมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งอาศัยแม่น้ า
แยงซีเกียงเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าไปขายยังเมืองต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเสี่ยงภัยธรรมชาติ เช่นฝน
ตกหนัก น้ าไหลเชี่ยว หรือหิม และตอไม้ใต้กระแสน้ า  อีกทั้งสภาพของเรือที่มีขนาดเล็ก และไม่
แข็งแรงเพียงพอที่จะผจญกับภัยพิบัติและอันรายต่าง ๆ ได้ทุกชนิด เ มื่ อ มี ค ว า มกลั ว ต่ อ ค ว า ม
หายนะ พ่อค้าชาวจีน จึงได้น าสินค้าที่จะขนส่งเหล่านั้นใส่เรือแต่ละล า หากเรือล าใดเกิดภัยพิบัติจม
ลง พ่อค้าก็ยังเหลือสินค้าในเรือล าอื่นส่งไปถึงปลายทางได้ วิธีการนี้เป็นการกระจายโอกาสที่จะเกิด
ความหายนะออกไป พ่อค้าเหล่านั้นให้เหตุผลดังกล่าวว่า ถ้าเรือ 100 ล า แต่ละล าบรรทุกสินค้า 100 
ห่อ ได้เร่ิมเดินทางที่ต้นกระแสน้ าเชี่ยว พ่อค้าจะกระจายความเสี่ยงภัยโดยในเรือแต่ละล า พ่อค้าจะ
บรรทุกสินค้าของตนในเรือเพียงคนละ 1 ห่อต่อเรือ 1 ล า จนครบ 100 ล า การสูญเสียเรือ 1 ล า จะท า
ให้พ่อค้าแต่ละคนสูญเสียสินค้าเพียงคนละ 1 ห่อเท่านั้น  
   วิธีการน้ีชาวโรมันสมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชเคยใช้ในการลงทุนซื้อเรือเพื่อขน
สินค้าไปขายต่างเมืองต่าง ๆ กล่าวคือ พ่อค้าชาวโรมันเหล่านี้จะไม่ซื้อเรือทั้งล ามาเป็นเจ้าของเพียง
คนเดียว แต่จะชักชวนผู้อ่ืนมาลงทุนซื้อเรือร่วมกันหลาย ๆ ล า พ่อค้าแต่ละคนจะเป็นเจ้าของส่วน
หนึ่งของเรือแต่ละล า หากเรือล าใดเสียหายล่มจมไป ก็ยังมีเรือล าอ่ืนเหลืออยู่ ไม่สูญเสียทั้งหมด จึง
ไม่ท าให้กิจการของเขาต้องหยุดชงังหรือล้มละลาย หลักการเช่นนี้เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยที่
คล้ายกับการประกันภัยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
  กิจการค้าของประเทศยุโรปในสมัยโบราณ เมื่อประมาณ 2000 ปี มาแล้วได้อาศัย
ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียนเป็นเส้นทางค้าขายที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะประเทศริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ย
มด้านตะวันออกเป็นศูนย์กลางกิจการค้าของยุโรปในขณะนั้น  พ่อค้าชาวยุโรปได้ส่งสินค้าไปขายยัง
เมืองต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางทะเล แต่การเดินทางติดต่อค้าขายทางทะเลจะมีราคาถูกกว่าทางบก 
เน่ืองจากการขนส่งสินค้าทางบกนั้นต้องอาศัยก าลังคนมากเพื่อคุ้มกันทรัพย์สินและล าเลียงสินค้าไป
เป็นกองคาราวาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางแต่ละเที่ยวจึงสูงมาก ส าหรับการเดินทางทางทะเลมี
ค่าใช้จ่ายถูกแต่ก็เต็มไปด้วยภัยพิบัตนานับปการ เช่ยภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุคลื่นลม ฟ้าผ่า 
อัคคีภัยและโจรสลัดการขนส่งสินค้าทางเรือในสมัยนั้นยังเป็นเรือใบขนาดเล็กซึ่งมีการเสี่ยงภัยสูง  
ดังนั้นจึงเรียกการเดินทางโดยทางทะเล ดังกล่าวว่า  “การเสี่ยงภัยทางทะเล Marine Adventure” เมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้นจึงท าให้พ่อค้าที่ท าการค้าขายทางทะเลต้องสิ้นเนื้อประดาตัว ด้วยสา เหตุแห่งการ
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เสี่ยงภัยทางทะเล ดังกล่าวนี้จึงมีระบบการกู้ยืมเงินเพื่อจัดหาสินค้าและพาหนะขนส่งสินค้าไปขาย
ยังเมืองต่าง ๆ โดยใช้สินค้าหรือเรือที่จะใช้เป็นพาหนะขนส่งสินค้านั้นเป็นหลักประกันในการใช้
เงินกู้คืน หากเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยสินค้า นายทุนที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือจัดหา
ยานพาหนะก็จะได้เงินกู้คืน 
พร้อมด้วยส่วนแบ่งที่เป็นผลก าไรหลายเท่าของจ านวนเงินกู้ ในกรณีที่เรือประสบภัยพิบัติสูญเสียทั้ง
ชีวิตของผู้กู้ นายทุนเงินกู้ก็จะไม่เรียกร้องให้ชดใช้หนี้งินกู้ดังกล่าว 
  ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบาร์ด (The Lombards) ประเทศอิตาลีได้อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานในกรุงลอนดอน ได้น าระบบงินกู้ของชาวกรีกโบราณ ซึ่งมีตัวเรือและสินค้า เป็น
หลักทรัพย์ในการค้ าประกันมาใช้ในการกู้เงินที่มีเรือเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เรียกว่า “สัญญาบอต
ตอมรี Bottomry Bond” และเรียกสัญญาเงินกู้ที่เอาสินค้ามาค้ าประกันว่า “สัญญาเรสปอนเดนเทีย 
Respon-Dentia Bond”  ต่อมากลุ่มพ่อค้าชาวลอมบาร์ได้คิดระบบการกระจายความเสี่ยงภัยที่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเขาจะไม่ให้เงินกู้ในลักษณะการจัดหาเรือและซื้อสินค้า แต่
เขาจะจ่ายเงินให้เมื่อเกิดภัยพิบัตทางทะเล แล้วท าให้เกิดความเสียหายกับตัวเรือและสินค้าที่ขนส่ง
กับเจ้าของเรือและสินค้าแทน 
  วิธีการนี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยประกันภัย (Premium) จากเจ้าของเรือ
หรือสินค้าซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงและเป็นจุดเร่ิมต้นของการท าประกันภัยการขนส่งทางทะเล
ในประวัติศาสตร์ การประกันภัยการขนส่งทางทะเลมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศ
อังกฤษในราวศตวรรษที่ 17  อันเนื่องมาจากในสมัยนั้นประเทศอังกฤษมีการค้าขายทางทะเล
มากกว่าประเทศใดในยุโรปท าให้แนวความคิดในด้านการกระจายความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยทาง
ทะเลมีมากขึ้น การประกันภัยทางเรือและสินค้าในกรุงลอนดอนจึงมีพ่อค้าผู้มีความประสงค์เข้ารับ
เสี่ยงภัยในการเดินทางหรือขนส่งเพื่อหวังจะได้ค่าธรรมเนียมตอบแทนกิจการค้าหลายชนิดมีการ
ติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าซึ่งมีการพบปะพุดคุยในเร่ืองของกิจการค้าภายในร้านกาแฟต่าง ๆ ใน
กรุงลอนดอน ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจประกันภัยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการติดต่อเจรจาต่อรองเอา
ประกันภัยและรับประกันภัย ในบรรดาร้านกาแฟเหล่านั้นมีร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เทมส์มีเจ้าของซื่อ นายเอ็ดเวิดลอยด์ (Edward Lloyd) เป็นร้านกาแฟที่มีพ่อค้ามาพบปะและเจรจา
การค้าในร้านกาแฟร้านนี้ ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าของเรือ และเจ้าของสินค้าที่ขนส่งสินค้าทางเรือ 
รวมทั้งพ่อค้าอื่น ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงภัยทางทะเล เช่นเจ้าของเงินกู้ นายธนาคาร 
นายหน้าซื้อขายสินค้า ฯลฯ 
 
 
   
   



56 
 

นายเอ็ดเวิด ลอยด์ได้ช่วยเหลือและส่งเสริมพ่อค้าหรือผู้รับประกันภัย (Underwriters) ลงลายมือชื่อ
ของเขาลงบนส่วนล่างของสัญญาประกันภัย เพื่อให้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นมีผู้รับประกันภัยรับ
เสี่ยงภัยจนครบจ านวนเงินมี่เอาประกันภัย  นายเอ็ดเวิด  ลอยด์  ได้จัดหาข่าวเกี่ยวกับการเดินเรือ 
สถิติของเรือแต่ละล า และความสามารถของเรือรวมทั้งกัปตันและลูกเรือที่ได้ผ่านการผจญภัยใน
การเดินเรือในเส้นทางต่าง ๆ มาเสนอพ่อค้าและผู้รับประกันภัยในปี ค.ศ 1696 นายเอ็ดเวิด ลอยด์ ได้
จัดพิมพ์แผ่นปลิวข่าวที่เรียกว่า LLOYD’S NEWS และต่อมาได้ถูกรัฐบาลอังกฤษสั่งห้ามตีพิมพ์ 
และในช่วงเวลาต่อมาได้มีการออกหนังสือพิมพ์รายวันชื่อ LLOYD’S LIST ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงลอดดอน และยังคงมีการตีพิมพ์จ าหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน 
  ปี ค.ศ. 1769 ร้านกาแฟของนายเอ็ดเวิด ลอยด์ได้ย้ายมาตั้งที่ใหม่โดยใช้ชื่อว่า  
NEW LLOYD’S COFFEE HOUSE ที่ POPE’S HEAD ALLEY  
  ปี ค.ศ.  1771  ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการของนายลอยด์ขึ้นบริหารธุรกิจ
ประกันภัย 
  ปี ค.ศ. 1774  ได้ย้ายที่ท าการแห่งใหม่ Royal Exchange ในกรุงลอนดอน และใช้
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า LLOYD’S INSURANCE การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายซึ่งต้องผ่าน
รัฐสภาของอังกฤษ 
  ปี ค.ศ. 1871  LLOYD’S INSURANCE ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของธุรกิจประกันภัยบน
ถนน Line Street มีสมาชิกรับประกันภัยในนามของลอยด์ประมาณ 18,500 คน การรับประกันภัย
กระท าโดยกลุ่มผู้รับประกันภัย (Syndicate) และกลุ่มผู้รับประกันภัยเหล่านี้เรียกว่า Underwriter ซึ่ง
มีสิทธิลงลายมือชื่อรับประกันภัยในนามของกลุ่มผู้รับประกันภัย กลุ่มผู้รับประกันภัยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุ่มดั่งนี้กลุ่มผู้รับประกันภัยทางทะเล  (Marine)  และกลุ่มรับประกันภัยอ่ืน ๆ นอกจาก
ภัยทางทะเล (Non Marine) LLOYD’S INSURANCE ถือว่าเป็นธุรกิจประกันภัยที่เก่าแก่และใหญ่
ที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
   ประวัติการประกันภัยสินค้าในประเทศไทย  
  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ในช่วง
ระยะเวลานั้นอาจมีการประกันภัยกันบ้างแล้วโดยเฉพาะการประกันทางทะเลและขนส่ง แต่เป็นการ
ที่ชาวตา่งชาติท าประกันกันเอง ไม่เกี่ยวมาถึงไทย การประกันภัยเร่ิมขึ้นในประเทศไทยคร้ังแรกใน
สมัยรัตนโกสินร์ ประมาณปี  พ.ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และ
ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งยังทรงผนวชอยู่ ได้ทรงสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์จาก
ประเทศอังกฤษ และโดยที่เกรงว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างทาง จึงได้สั่งให้เอาเคร่ืองพิมพ์
ดังกล่าวประกันภัยระหว่างการขนส่งในนามของพระองค์เอง แสดงว่าการประกันภัยนั้นได้เร่ิมแผ่



57 
 

เข้ามาถึงเมืองไทยแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้รู้จักวิธีการประกันภัย หรือการประกันภัย
ทางขนส่งสินค้าของได้เร่ิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  
การประกันภัยที่ควรจะนับว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรงได้เร่ิมจากสมัยรัชกาลที่  4 เป็นต้นมา 
คือในรัชกาลนี้มีฝร่ังเศษเข้ามาตั้งห้างค้าขายมาก ห้างฝร่ังเศษเหล่านี้ปรากฏว่า บางห้างได้เป็น
ตัวแทนของบริษัทประกันภัยต่างประเทศด้วย เท่าที่ปรากฏมีดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2399   
                               - ห้างบอเนียว เป็นตัวแทนของ Netherlands Indea Sea and Fire Insurance 
Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภัย กับเป็นตัวแทนของ North China Insurance 
Company 
       - ห้างสก๊อต เป็นตัวแทนของ Ocean Marine Insurance Company 
  ปี พ.ศ. 2401 ห้างบิกเกนแบ็ก เป็นตัวแทนของ Colonial Sea and Fire Insurance Company   
ในสมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศอังกฤษได้ขอพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท อ๊ิสเอเซียติก 
จ ากัด ของชาวอังกฤษด าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยแห่งกรุงลอนดอน ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอนุญาต โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
เป็นผู้ถือกรมธรรม์เป็นคนแรก หลังจากนั้นมาธุรกิจประกันชีวิตก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ
กรมธรรม์ต้องส่งมาจากประเทศอังกฤษและคนไทยก็ยังไม่มีความสนใจ ธุรกิจประกันชีวิตท าให้
ธุรกิจต้องหยุดชงักไปเองในปลายรัชกาลที่ 5 นั่นเอง  
แต่ทว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นกิจการประกันภัยในด้านที่ไม่ใช่ประกันชีวิต ก็ยังคงด าเนิน อยู่ต่อไป 
ห้างฝร่ังที่ตั้งในเมืองไทยส่วนมากเป็นตัวแทนของบริษัทรับประกันจากต่างประเทศหลายแห่งและ
นอกจาก บริษัท อ๊ิสเอเซียติก จ ากัดแล้ว ก็ยังมีหลายห้างที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตของ
ต่างประเทศ เช่น  
  - ห้างสยามฟอเรสต์ เป็นตัวแทนของ Commercial Union Assurance Company  
  - ห้างเบนเมเยอร์ เป็นตัวแทนของ Nordstern Life Insurance Company of Berlin  
  - ห้างหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ เป็นตัวแทนของ China Mutual Life Insurance 
Company  
สมัยนั้นบริษัทหรือห้างที่จะตั้งกิจการประกันภัยโดยตรงขึ้นในเมืองไทยยังไม่มี เว้นแต่บริษัทเรือ
เมล์จีนสยาม ซึ่งได้รับอ านาจพิเศษให้ด าเนินกิจการรับประกันอัคคีภัย และรับประกันภัยทางทะเล 
อย่างไรก็ตามการประกันภัยนับได้ว่ามีมาแล้วนับแต่มีการประกันอัคคีภัย การประกันทางทะเล การ
ประกันชีวิตและการประกันรถยนต์ ก็ได้มีมาในเวลาไล่เลี่ยกัน เช่น ห้างสยามอิมปอร์ต เป็นตัวแทน
ของ Motor Union Insurance Company รับประกันรถยนต์แสดงว่าการประกันภัยต่าง ๆ ไม่ใช่เป็น
ของใหม่ส าหรับประเทศไทยแต่ เคยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 และรัชกาลที่ 5 แล้ว  
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กฎหมายฉบับแรกที่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นคือบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันภัยพระราชบัญญัติ
ลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ.130 ( พ . ศ . 2454 )  มาตรา 115 บัญญัติว่า “บริษัทเดินรถไฟ 
รถราง บริษัทรับประกันต่าง ๆ บริษัทท าการคลังเงินเหล่านี้ ท่านห้ามมิให้ตั้งขึ้นนอกจากได้รับพระ
บรมราชานุญาต” 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้น มีบรรพ 3 ลักษณะ 20 
เป็นเร่ืองการประกันภัยรวมอยู่ด้วย เป็นการรับรู้ข้อตกลงในเร่ืองประกันภัยว่าเป็นสัญญาที่ผูกพัน
ชอบด้วยกฎหมาย  
และได้มีบทบัญญัติลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท มาตรา 1014 ไว้ว่า ห้ามมิให้ตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 
เพื่อท าการประกันภัยขึ้น เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษ ซึ่งเท่ากับว่า
เป็นการเร่ิมควบคุมการก่อต้ังบริษัทประกันภัยไม่ให้ตั้งโดยเสรี แต่ยังมิได้ ควบคุมการด าเนินกิจการ
โดยตรง  
ชาวต่างประเทศในขณะนั้นได้ติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยกับกระทรวงพาณิชย์และ
คมนาคม แต่ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมยังไม่พร้อมที่จะรับการ จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจประกันภัยในทันที เพราะเห็นว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่ต้องด าเนินโดยมีส่วน
เกี่ยวพันถึงสาธารณชนในด้านความผาสุกและปลอดภัย จึงได้มีการก าหนดธุรกิจประกันภัยไว้ใน
กฎหมายที่ว่าด้วยความผาสุกและปลอดภัยแห่งสาธารณชน ทั้งจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบการปฏิบัติ
ในการควบคุมธุรกิจให้มีมาตรฐานและปลอดภัยด้วย  
ส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ปี พ.ศ.2467 ดังกล่าวข้างต้นได้ถูกยกเลิก และใช้
บทบัญญัติบรรพ 3 ที่ตรวจช าระใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่ง บรรพ 3 ที่ตรวจช าระใหม่ก็มี
บทบัญญัติลักษณะ 20 ว่าด้วยประกันภัยตั้งแต่มาตรา 861 ถึงมาตรา 897 และมีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน  
 
   ความส าคัญของการประกันภัยสินค้า 
                ความหมายของค าว่า “การประกันภัยสินค้า” ได้แก่  การประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
เนื่องจากภยันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ท าการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก 
หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ ในการประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ขนส่งโดยวิธีใดก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งในการท า
ประกันภัยขนส่งสินค้านี้จะใช้กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลในการรับประกันภัยทั้งสิ้นแม้ว่า
สินค้านั้นจะบรรทุกโดยทางรถยนต์ หรือทางอากาศก็ตาม 
            การท าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งนั้น จะแยกลักษณะของการท าประกันภัย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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   (1.) การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance) ได้แก่ การท า
ประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไป
จะเป็นการขนส่งสินค้ากันด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้ากันเป็นจ านวนมาก การขนส่ง
สินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้ากันเป็นประจ า ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วน
ช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล 
  (2.) การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit) ได้แก่ การท า
ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น 
การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  
การขนส่งภายในประเทศนี้จะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่เป็นการขนส่งต่อเนื่องไปยังต่างประเทศ ถ้า
เป็นการขนส่งต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เช่น การขนส่งสินค้าตู้เย็น
จากโรงงานที่ยังหวัดนนทบุรี ไปยังประเทศอิหร่าน ในการขนส่งจะต้องขนของจากโรงงานที่อยู่ที่
จังหวัดนนทบุรีไปท่าเรือคลองเตยโดยใส่ในคอนเทนเนอร์บรรทุกไปกับรถยนต์  และจากท่าเรือ
คลองเตยขนคอนเทนเนอร์ลงเรือเดินทะเลเพื่อเล่นออกไปยังท่าเรือปลายทางที่ตะวันออกกลาง  ดังนี้
แม้ว่าการขนส่งจากจังหวัดนนทบุรีเป็นการขนส่งโดยทางรถยนต์ก็ตามในการท าประกันภัยจะท า
ประกันภัยสินค้านี้ควบไปกับการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นการท า
ประกันภัยขนส่งสินค้าจากโรงงานที่จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นการประกันภัยทางทะเลด้วย 
  การขนส่งภายในประเทศโดยปกติจะมีหลายรูปแบบ คือ  
  1. การขนส่งโดยทางรถไฟ ซึ่งเป็นการขนส่งโดยวิธีการด้วยรางและเป็นวิธีการ
ขนส่งที่ประหยัดและทุ่นค่าใช้จ่ายเพราะสามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ และไม่มีข้อจ ากัดในเร่ือง
ฤดูกาลสามารถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การท าประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งทาง
รถไฟนี้สามารถท าประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยหรือท าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายโดยการ
รถไฟก็ได้เพราะการรถไฟมีกฎหมายอนุญาตให้ท าการรับประกันภัยขนส่งสินค้าทางรถไฟได้ แต่
โดยทั่วไปจะไม่เป็นที่นิยมกันในบรรดาเจ้าของสินค้าที่ท าการขนส่งโดยวิธีการนี้ 
2. การขนส่งโดยรถยนต์ เป็นวิธีการขนส่งที่นิยมกันมากที่สุด เพราะมีความสะดวกในการขนย้าย
และสามารถท าการขนส่งได้หลากหลายสถานที่และยังเข้าถึงได้ทุกแห่งหนในสถานที่เก็บสินค้า แต่
มีข้อเสียก็ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยวิธีนี้จะสูงกว่าการขนส่งโดยทางรถไฟ หรือทางเรือ 
3. การขนส่งทางเรือ เป็นวิธีการขนส่งในสมัยโบราณซึ่งประเทศไทยมีแม่น้ าล าคลองมาก ประชาชน
มักจะสัญจรกันทางน้ า ท าให้การขนส่งโดยวิธีนี้สามารถท าได้และประหยัดค่าขนส่ง ในการขนส่ง
โดยทางเรือจ าเป็นจะต้องมีท่าเรือและโกดังหรือคลังสินค้าทางน้ าซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคก่อนพ่อค้า
มักจะสร้างโกดังและคลังสินค้าไว้บริเวณท่าเรือแถวแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก
ระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งโดยวิธีการทางน้ ายังเป็นการขนส่งต่อเนื่องจากเรือเดินทะเล
ซึ่งไม่สามารถเข้ามาในทะเล ปากอ่าว หรือในแม่น้ าที่มีร่องน้ าตื้นได้ บางคร้ังการขนส่งทางน้ ามี
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ข้อจ ากัดในเร่ืองของฤดูกาลซึ่งหน้าแล้งจะมีน้ าน้อย ส่วนหน้าฝนจะมีน้ าไหลเชี่ยวซึ่งเป็นอุปสรรค 
และบางคร้ังเป็นอันตรายต่อการเดินเรือด้วยการประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยทั่วไปจะ
มีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการเฉพาะซึ่งในประเทศไทยได้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีสองรูปแบบ
ด้วยกัน โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยแบบเก่าซึ่งบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทจะได้ออกแบบและขอ
ความเห็นชอบนายทะเบียนเพื่อน าไปรับประกันภัย กับกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ
แบบใหม่ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานบริษัทประกันภัยทุกบริษัทสามารถน าเอาไปใช้รับประกันภัยได้โดย
ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนเพื่อน าไปใช้รับประกันภัยเช่นกัน 
 
  ประเภทของการประกันภัยสินค้า 
  การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance): การประกันภัยทางทะเลมีการ
คุ้มครองได้ตั้งแต่เรือ ยอร์ช เรือหาปลา เรือสินค้าเรือโดยสารและจะแบ่งออกเป็น สามประเภท เพื่อ
เข้าใจง่ายๆ คือ การประกันภัยสินค้า (CARGO),   ตัวเรือ (HULL), และค่าระวาง (FREIGHT) 
   (1.) การประกันภัยสินค้า(CARGO) :  เจ้าของสินค้าที่ต้องการขนสินค้าไปกับเรือ
ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเรือเองจะประกันภัยสินค้าของตนด้วยการซื้อ ประกันภัยสินค้าทางทะเลเอง
และเป็นเร่ืองปกติส าหรับบริษัทน าเข้าหรือส่งออกสินค้าในปัจจุบันการคุ้มครองความเสี่ยงจะเร่ิม
จาก การชดใช้ภัยที่เกิดจากการ ขโมย  สินค้าเปียกน้ าทะเล สินค้าขาดจ านวน สินค้าปน-คละกัน ไฟ
ไหม้    การระเบิด  การโยนทิ้งเพื่อท าให้เรืออยู่รอด ( jettisons) เพื่อการเฉลี่ยทั่วไป (GA:General 
Average)   การสูญเสียสินค้าไปจากการเฉลี่ยทั่วไป และค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการกู้ภัย   และยังมี
เงื่อนไขอ่ืนๆอีกตามแต่ที่จะมีการยอมรับกัน ระหว่า งผู้ รับประกันภัยและผู้ เอาประกันภัย  
นอกจากนั้นในยุคปัจจุบัน  มีการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นการประกันภัยอาจจะเร่ิมจาก
จุดเร่ิมต้นที่ขนสินค้าเข้าตู้จนกระทั่งสินค้าออกจากตู้ที่ปลายทางหรือที่รู้จักกันใน นามของ “ Door 
to Door”  หรือ  “ Port to Port” ส าหรับเรือที่บรรทุกสินค้าในเรือปะเภท Bulk จากท่าเรือแห่งหนึ่ง
ไปสู่ท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง  ทั้งนี้ ก็ย่อมสุดแต่ว่า การซื้อขายสินค้าใช้เงื่อนไขใดในการซื้อขายกัน 
 การประกันภัยสินค้า(Marine Insurance) อาจจะแยกแบบง่ายๆได้ 2 อย่างคือ การประกันภัยสินค้า
ให้กับสินค้า แบบทั่วไป (General Cargo)  และ แบบที่เป็นสินค้าแบบเดียวกันทั้งหมด (Full Cargo )   
สินค้าทั่วไป อาจจะเป็นสินค้าหลายอย่าง เช่นเคร่ืองจักร์  รถแทรกเตอร์   และมีหลายเจ้าของทั้งที่ต้น
ทางที่เป็นผู้ส่งและมีผู้รับหลายราย  สินค้าแบบนี้ ก็ต้อง ขนส่งด้วยการผ่านทางท่าเรือและมีเรือแบบ
ที่เป็นสายเดินเรือ(liner) มารับสินค้าไป  หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ      และการประกัน ให้ สินค้า
แบบที่มีมากๆแบบเดียวกัน(Full Cargo) ก็มักเช่าเรือเหมาล า และมีการจัดการให้เรือแล่นรับสินค้า
ในระยะเวลาที่ผู้เช่าต้องการ หรือที่เราทราบกันว่าเป็นแบบเรือเช่า – charter—หรือเรือจรอีกประการ
หนึ่งที่ต้องน ามาคิด ในด้านการประกันภัยอีกสองประเภทก็คือแบบที่วางบนปากระวางหรือบนพื้น
ดาดฟ้าหลักของเรือ (on deck) กับแบบที่ต้องบรรทุกสินค้าไว้ในระวางเรือ หรือใต้ดาดฟ้าเท่านั้น
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เท่านั้น (under deck)สินค้าที่ยอมให้บรรทุก on deck ก็คือสินค้าที่ บรรทุกบนพื้นดาดฟ้าหลักของ
เรือได้ไม่ว่าของนั้นจะถูกปิดให้มิดชิดหรือปล่อยไว้โดยไม่มีการห่อหุ้มตรงกันข้ามสินค้าที่ต้อง
บรรทุกใต้ระวางก็คือสินค้าที่บรรทุกอยู่ใต้พื้นดาดฟ้าหลักของเรือและเมื่อเปรียบเทียบกันดูทั้งสอง
แบบ ก็พบว่าจะหาผู้รับประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมด(All Risk Cover)ส าหรับสินค้าที่
อนุญาตให้บรรทุกบนพื้นดาดฟ้าแต่จะให้การคุ้มครองแบบรับความเสี่ยงทุกอย่างแก่สินค้าที่ต้อง
บรรทุกในระวางเท่านั้นมากกว่าสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าสินค้าที่บรรทุกบนปากระวางหรือบนพื้น
ดาดฟ้าเรือย่อมอยู่ใกล้กับภัย เช่น อาจจะถูกน้ าทะเลซัดกระเซ็นท าให้เปียกน้ าทะเลเกิดการผุกร่อน
เสียหายเป็นสนิมหรือถูกคลื่นใหญ่ๆพัดตีกระทบแรงๆ หรือเสี่ยงต่อภัยสงครามที่อาจจะโดนการ
ท าลายของอาวุธก่อนสินค้าที่อยู่ในระวาง 
ปกติแล้วผู้รับประกันสินค้าทางทะเลจะให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่เร่ิมลงเรือจนกระทั่งสินค้ามาถึง
ปลายทางและขนลงจากเรืออย่างไรก็ตามในกรณีที่เรือจ าต้องออกนอกเส้นทางไปในลักษณะที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเช่นลมฟ้าอากาศไม่ดีเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายหรือเรือเสียหายจากพายุ
การให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ก็คงให้การคุ้มครองอยู่ 
                   (2.) การประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร( Hull Insurance : Hull and Machinery ) : การ
ประกันภัยทางทะเลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  การประกันภัยให้กับตัวเรือและเคร่ืองจักร การ
ประกันภัยตัวเรือในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขป คือ การประกันภัยตัวเรือจะคุ้มครอง  จากภัยที่เกิดจาก
ทะเลที่มีอากาศเลวร้ายและคลื่นลมแรง การสูญเสียของเรือแบบสิ้นเชิงจะรวมถึงสาเหตุที่เกิดจากไฟ
ไหม้ การระเบิด การกระท าเยี่ยงโจรสลัด ความรับผิดในกรณีที่เกิดเรือโดนกัน ส่วนเฉลี่ยที่ต้อง
รับผิดชอบในกรณีที่มีการประกาศGA:General Average ( การเฉลี่ยทั่วไป) ค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยเรือ
ที่ประสบภัย  การระเบิดของหม้อไอน้ าในเรือ  และการชนกับวัตถุที่อยู่นิ่งในน้ า   
เมื่อเปรียบเทียบกับการประกันภัยทางทะเลของสินค้าแล้วการประกันภัยตัวเรือจะมีระยะเวลาใน
การคุ้มครองที่มากกว่าและการประกันภัยตัวเรือเดี่ยวๆกับการประกันรวมทั้งกองเรือหลายๆล าย่อม
มีส่วนท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่างกันโดยที่การประกันเป็นกองเรือจะถูกกว่าเพราะสามารถกระจาย
ความเสี่ยงได้  นอกจากนั้นยังสามารถกระจายความเสี่ยงในด้านความเก่าใหม่ของเรือในแต่ละกอง
เรือและหรือการที่เจ้าของเรือจะเลือกเรือของตนให้ได้รับการประกันภัยตามต้องการ   
                    (3.) การประกันภัยทางทะเลของค่าระวางเรือ ( FREIGHT INSURANCE) : การ
ประกันภัยค่าระวางเรือ( Freight Insurance) แม้ว่าจะมีหลายท่าน ให้ความหมายของค าว่า Freight 
คือ สินค้าที่บรรทุกไปในเรือ เช่น Freighter ก็คือเรือสินค้าแต่ในด้านการประกันภัยทางทะเลนั้น ค า
ว่า Freight หมายถึง การจ่ายเงินให้กับผู้เช่า(ผู้ปฏิบัติการเรือ) ที่รับขนสินค้าให้กับเจ้าของสินค้า  ซึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ในผลประโยชน์ด้านการเงิน ที่เกิดจากการสัมพันธ์กันระหว่าง ผู้เช่า
เรือมาขนสินค้ากับ ตัวเจ้าของสินค้าจะเห็นว่าเรือ ที่ต่อขึ้นมาทุกล า เช่นเรือสินค้า เมื่อสร้างขึ้นก็เพื่อ
ใช้ในการขนสินค้าและหาเงินจากการขนส่งสินค้าในทะเล ดังนั้นค่าของเรือจะขึ้นกับค่าระวางใน
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ชีวิตของเรือที่หามาได้ ลบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ และบวกด้วย ราคาค่าซากเรือเป็นเศษเหล็กเมื่อ
หมดอายุใช้งานและเมื่อยกมาพิจารณาดู จะไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นตัว“ Insurable Interest”ที่ถือว่าเป็น
ตัวการส าคัญในการประกันภัยซึ่งถือว่า ของที่มาประกันภัย นั้น ต้องมีตัวตนแต่ Freight ในที่นี้นั้น 
เป็นเสมือนค่าระวางที่พึงจะได้รับ(ตามปกติ) ส าหรับค่าFreight ที่ไม่ได้รับ(ตามปกติ) ธรรมดาจะ
ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและมีการตกลงกัน  ดังตัวอย่าง: สมมติว่าเรือล าหนึ่ง  
ขนสินค้าชนิดหนึ่ง จากเมืองท่า Portland ไปยังเมืองท่า Los Angeles  ด้วย “ อัตราค่าระวาง ระดับ
หนึ่ง”  แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ ท าให้เรือต้องแล่นไป เพียงที่เมืองท่า San Francisco  และเจ้าของ
สินค้าก็ไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าระวางเรือเพราะ เรือส่งสินค้าไม่ตรงในสัญญาการขนส่ง ดังนั้น
จะเห็นว่าเจ้าของเรือต้องเสียค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เก็บเงินค่าระวางไม่ได้ โดยไม่รู้จะไป
เอาจากใครเพราะส่งสินค้าไม่ถึงที่ ส่วนพวกนายหน้ารับส่งสินค้า (Freight Forwarder) ก็ได้รับก าไร
น้อยลงการประกันภัยค่าระวาง(Freight Insurance) จึงรับตรงนี้ คือเมื่อเจ้าของเรือไม่ได้รับค่าระวาง
เรือ ในเมื่อส่งสินค้าไม่ถึงปลายทางที่สัญญาว่าจะไปส่งให้ 
  ประโยชน์ของการประกันภัยสินค้า   
                          (1.) สร้างความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องมีการขนส่งสินค้าทางไกลระหว่างประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นหากเกิดความ
เสียหายถ้าไม่มีการท าประกันภัยเจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าก็จะได้รับความเดือดร้อนดังนั้นการ
ท าประกันภัยจึงท าให้เจ้าของสินค้ามีหลักประกันความมั่นคงหากเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างที่
มีการขนส่งบริษัทประกันภัยก็จะมาชดใช้ความเสียหายให้ 
      (2.) สร้างหลักประกันให้กับสถาบันการเงินที่มีการปล่อยเงินกู้ให้กับ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ หากไม่มีการท าประกันภัยถ้าผู้ประกอบการได้รับความเสียหายก็
จะไม่มีเงินมาชดใช้หนี้สถาบันการเงินได้ การท าประกันภัยจึงเป็นการยืนยันว่าถ้าทรัพย์สินเสียหาย
บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ 
  (3.) ส่งเสริมให้มีการท าการค้าระหว่างประเทศ เพราะถ้าไม่มีการท าประกันภัยเพื่อ
ชดเชยความเสียหาย การค้าระหว่างประเทศก็จะไม่สามารถท าได้อย่างกว้างขวางเพราะหากเกิด
ความเสียหายให้กับสินค้าที่ซื้อขาย เจ้าของสินค้าก็จะได้รับความเดือดร้อน การท าประกันภัยจึง
ส่งเสริมให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมากขึ้น 
                         (4.) ผู้ประกอบการค้าสามารถก าหนดนโยบายทางการเงินได้อย่างแน่นอนเพราะใน
การค้าขายสามารถที่จะตั้งราคา โดยคิดค่าเบี้ยประกันภัยเข้าไปในราคาสินค้าได้ตั้งแต่แรก เมื่อเกิด
ความเสียหายก็สามารถจะชดเชยค่าเสียหายได้จากบริษัทประกันภัย 
  (5.) ผู้ประกอบการสามารถน าเอากรมธรรม์ประกันภัยไปเป็นหลักประกันในการ
ขอสินเชื่อทางการค้าได้ เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะมีผู้มาชดใช้ค่าเสียหายท าให้
ผู้ประกอบการมีความมั่นคง 
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  (6.) กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นเอกสารส าคัญในการเปิด L/C 
ซึ่งธนาคารจะสามารถเปิด L/C เพื่อให้มีการช าระเงินค่าสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักประกันคือ
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
8. การวางแผนการน าเข้าเพื่อผลิตให้ทันเวลา โดยใช้ระบบ EPR 
                         บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด ได้มีการน าเข้าอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองจักรมา
จากต่างประเทศ อย่างเช่นประเทศอิตาลี่เพื่อน ามาผลิตเคร่ืองผลิตพลาสติกและยางและน าส่งขายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในแถวทวีปยุโรปซึ่งได้รับการไว้วางใจและความประทับใจจากลูกค้า
มาก ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการวางแผนที่จะน าเข้าวัตถุดิบ (อุปกรณ์) ในการผลิตเพื่อให้ทันเวลาและ
ตรงต่อคามต้องการของลูกค้า โดยการนน าระบบ EPR เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การด าเนินงานนั้น
สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น  
  ระบบ ERP หมายถึงอะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง 
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของ
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ERP จึงเป็นเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กร
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP จะช่วยท าให้การเชื่อมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้าง การผลิต และการขายท าได้อย่างราบร่ืน ผ่านข้ามก าแพงระหว่างแผนก และท าให้สามารถ
บริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่น า
แนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร ระบบ ERP 
สามารถบูรณาการ (integrate)รวมงานหลัก (core business process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ 
การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กัน
และสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time 
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                                     รูปภาพที่ 3.15 บทบาทของ ERP 
 
ลักษณะส าคัญของระบบ ERP คือ  
1. การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP  
จุดเด่นของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การ
ขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของ
วัตถุดิบสินค้า (material flow) และการไหลของข้อมูล (information flow) ERP ท าหน้าที่เป็นระบบ
การจัดการข้อมูล ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์
ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ท าให้สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
                            รูปภาพที่ 3.16 ERP รวมงานทุกอย่างเป็นระบบเดียวกัน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw6eP8pZbdAhVCaCsKHdwrCOgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.laconic.co.th/solutions-th/enterprise-erp-th/&psig=AOvVaw0j6sJ0qgyeHKZgTFC4MtR9&ust=1535768832879634
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2. รวมระบบงานแบบ real time ของระบบ ERP  
การรวมระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP จะเกิดขึ้นในเวลาจริง(real time) อย่างทันที เมื่อมีการใช้
ระบบ ERP ช่วยให้สามารถท าการปิดบัญชีได้ทุกวัน เป็นรายวัน ค านวณ ต้นทุนและก าไรขาดทุน
ของบริษัทเป็นรายวัน 

                    
                        รูปภาพที่ 3.17 การรวมระบบงานของ ERP แบบ Real Time 
 
3. ระบบ ERP มีฐานข้อมูล(database) แบบสมุดลงบัญชี  
 การที่ระบบ ERP สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เข้าเป็นระบบงานเดียว แบบ Real time ได้นั้น ก็
เนื่องมาจากระบบ ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี ซึ่งมีจุดเด่น คือ คุณสมบัติของการเป็น 1 
Fact 1 Place ซึ่งต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะ 1 Fact Several Places ท าให้ระบบซ้ าซ้อน 
ขาดประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดและขัดแย้งของข้อมูลได้ง่าย 

                      
                      รูปภาพที่ 3.18 ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี 
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9. การบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 
                         บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ผู้ผลิตเคร่ืองจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูงส าหรับ
ห้องทดลองพลาสติกและยางที่มีคุณภาพชั้นเลิศ พัฒนาปรังปรับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีความ
มุ่งมั่นที่จะน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพดังต่อไปนี้ 
                          1. พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 
                         2. ด าเนินการผลิตเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพและการส่งมอบตรงต่อเวลา 
                         3. ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
                          4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านคุณภาพและความปลอดภัยใน
การท างาน 
                           โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกน ามาจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ
พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร และได้น าหลัก PDCA เข้ามาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
 
  ความหมายของ PDCA  
                             PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), 
Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เร่ือง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างาน
ในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนมีดังนี ้
                            1. P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน ) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนด
กรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ฯลฯ  พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการ
วางแผนจะช่วยให้กิจการสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน และเวลา 
                               2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ ( ขั้นตอนการปฏิบัติ ) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การ
ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้
ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อท าการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
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                               3. C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การ
ประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยคร้ังแค่ไหน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอน
ถัดไป  
                                4. A = Action (ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม) ขั้นตอนการด าเนินงานให้
เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ
นั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง
สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะ
เป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ 
เป็นต้น 

   
รูปภาพที่ 3.19 แสดงตัวอย่างของขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรตาม
แนวทางของ PDCA 
 
ประโยชน์ของ PDCA  
1. การวางแผนงานก่อนการปฎิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริงการวางแผน
งานควรวางให้ครบ 4 ขั้นดังนี ้

https://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/pdca-3.png


68 
 

  1.1 ขั้นการศึกษา คือ  การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด 
ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน 
  2.2 ขั้นเตรียมงาน คือ  การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เคร่ืองจักร วัตถุดิบ 
  3.3 ขั้นด าเนินงาน คือ  การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย 
เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 
  4.4 ขั้นการประเมินผล คือ  การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็น
ระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการ
ประเมินเกิดการเที่ยงตรง 
  2.  การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงาน
ล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียนร้อย 
น าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
  3.1  ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.2  มีเคร่ืองมือที่เชื่อถือได้ 
  3.3  มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
  3.4  มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
  3.5  บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได้ 
  4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตามเมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น  วงจร PDAC จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ                       
“การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้” 
  ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่ด าเนินการสอดคล้องกับแนวทาง
ของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน ซึ่งก็จะท าให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพมี
ความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่มีการส ารวจสถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการผลิตหรือด้านบุคลากร เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผนและก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
ด าเนินงาน และถือเป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะท าให้สามารถ
ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสม
และถูกทิศทาง จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผ่านเคร่ืองมือการเพิ่มผลิตภาพ 
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หรือการปรับปรุงคุณภาพ หรือแม้แต่การบริหารกิจกรรมภายในองค์กร   การวางแผนงานอย่าง
เหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี และการด าเนินการที่
สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็จะต้อง
มีการตรวจสอบความคืบหน้า หรือปัญหาต่างๆ   ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และที่ส าคัญ เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น
แต่ละคร้ัง บทเรียนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ หากได้มีการน ามาทบทวน และสรุปข้อดี 
ข้อด้อย หรือ หาจุดปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานในรอบต่อไปท าได้ง่ายขึ้น   ได้ผลลัพธ์ที่ดี ขึ้น 
และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือการด าเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA  ซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
10. การบริหารจัดการในการบริการลูกค้า 6 Ps                     
  การผลิตเคร่ืองจักรของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีก ารออกแบบ
เคร่ืองจักรใหม่อย่างต่อเน่ืองในการเปิดตัวคร้ังแรกระหว่างประเทศที่มีการจัดนิทรรศการที่ 
K 1998  เคร่ืองจักรของบริษัทมีจ าหน่ายให้กับบริษัทฯ ข้ามชาติหลายแห่งตลอดจนสถาบันการ
เรียนรู้ทั่วโลก ลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายให้ความไว้วางใจให้เป็นทางเลือกแรกของพวกเ ขา
ส าหรับเคร่ืองจักรในห้องปฏิบัติการ ในกระแสของโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของราเป็นส าคัญ เนื่องจากลูกค้าจะน ามาซึ่งกาไร ร ายได้ และ
ผลประโยชน์ขององค์การ ความพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าและเร่งหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าลูกค้าเป็นหัวใจของการทาให้ธุรกิจให้อยู่รอด เติบโต และเข่งขัน
กับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้ จนมีค ากล่าวที่ว่า “ ลูกค้าคือพระเจ้า ” หรือ “ Customer Come First ” 
“ ลูกค้า ” ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นจะถือว่าเป็นลูกค้าจากภายนอกองค์การที่มาใช้สินค้าและบริการ
ของตน แต่ค าว่า “ ลูกค้า ” มีความหมายมากไปกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ลูกค้าจากภายนอกเพียงอย่าง
เดียว บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วยย่อมถือว่าเป็นลูกค้าได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานจึงมีลูกค้าที่จะต้องติดต่อ ขอและให้ความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือต่าง ๆการสร้างความประทับใจหรือการครองใจลูกค้าทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
จึงเป็นสิ่งส าคัญ และพบว่ามีหลายองค์การหรือหลายหน่วยงานได้ก าหนดปัจจัยตัวชี้วัดผลงานของ
องค์การ หน่วยงาน หรือแม้กระทั่งในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ “ ลูกค้า ” นั่นก็คือ เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจของลูกค้า หรือจานวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีหลายองค์การได้
ก าหนดคุณค่าหลักหรือความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องมีเหมือนกัน ได้แก่ การมุ่งเน้น
หรือการให้บริการลูกค้า ( Customer Focus/Service) 
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ดังนั้นบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ในฐานะผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งจึงหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องพบ
เจอกับลูกค้าของตนไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกองค์การ แล้วท าอย่ างไรที่จะสร้างความ
ประทับใจให้สามารถครองใจลูกค้าของเราได้ บริษัทฯ จึงน ากลยุทธ์ “ 6 Ps ” เพื่อครองใจลูกค้า 
ดังต่อไปนี้ 
 

                                    
                                     รูปภาพที่ 3.20 6 Ps Marketing Mix 
 
จุดเ ร่ิมต้นของงานบริการให้ประสบผลส าเ ร็จนั้นอยู่ที่  การบริหารจัดการ หรือที่ เ รียกว่า 
Management พบว่าการบริหารงานดี ย่อมมีชัยไปกว่าคร่ึง จัดการเพื่อสร้างงานบริการที่ดีให้กับโดย
  อาศัยหลัก 6 Ps เพื่อบริหารงานบริการ ดังต่อไปนี้ 
  - Planning แผนงานคือเข็มทิศ … ชี้น าความส าเร็จ 
  - People ทีมงานคือฟันเฟดอง … ขับเคลื่อนงานบริการ 
  - Price ราคาคือต้นทุน … ทีเกิดขึ้นเทียบกับผลผลิตจริง 
  - Product สินค้าคืองานบริการ … ที่ส่งผ่านไปยังลูกค้า 
  - Process กระบวนการคือจุดเชื่อมต่อ … ของงานบริการกับผลลัพธ์ 
  - Promotion การส่งเสริมงานบริการ … เป็นสิ่งที่ให้เหนือความคาดหมาย 
  1. Planning : แผนงาน เปรียบเหมือน หางเสือหรือเข็มทิศ ที่จะน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จแผนงานเป็นเสมือนกลยุทธ์หนึ่งที่จะท าให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจใน
พฤติกรรมการให้บริการ การบริหารแผนงานนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน
ด้วยกัน ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และหลังจาก การให้บริการ ในช่วงก่อนการให้บริการนั้น ก่อนอ่ืนเลย
คุณจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่าปัจจุบันคุณมีหน้าที่งาน หรือ Job Description อะไรบ้าง ขอให้ระบุ
หน้าที่งานแยกเป็นข้อๆ โดยละเอียด หลังจากนั้นให้ตอบค าถามถัดไปว่า แล้วจะท าอย่างไรให้
หน้าที่งานของคุณประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าประทับใจของผู้อ่ืน และจากความคาดหวังนี้เอง จึง
น าไปสู่จุดเร่ิมต้นของการก าหนแผนงาน เช่น คาดหวังว่าคุณจะต้องเบิกจ่ายสินค้าในสต๊อกด้วย
ความรวดเร็ว 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb-f2xxJbdAhXJPI8KHVSsCS0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/th/image-vector/plastic-recycling-symbol-6-ps-1010612761&psig=AOvVaw1zw6nou6cktv-FQxq4fs8P&ust=1535778815582149
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  2. People : ทีมงานคือแรงอัด ที่คอยขับเคลื่อนงานบริการTEAM คือบุคคลมากกว่า
สองคนมาอยู่รวมกัน ท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่ม พบว่าการท างานใด 
ๆ ก็ตาม ไม่สามารถท าได้เองเพียงล าพัง การให้บริการที่ดีย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นโดยล าพัง จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพลังกลุ่มหรือทีมงาน พบว่าการให้บริการแบบ One Man Show จะไม่ส่งผลดี
แก่ ลูกค้าอย่างแน่นอน อย่างน้อย ๆ ข้อมูลที่คุณได้รับ ตัวคุณเองจะต้องติดต่อขอความร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืน ดังน้ันเพื่อสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ ตัวคุณจะต้องท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานทั้งในหน่วยงานเดียวกันหรือต่าง
หน่วยงานกัน และความสามารถหลักๆ เพื่อให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือ การ
สื่อสารด้วยวาจา การติดต่อประสานงาน การรับฟังและให้ค าปรึกษา ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กัน การท าให้สมาชิกกลุ่มมีข้อผูกพันร่วมกัน เพื่อสร้างความส าเร็จในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 
  3. Price : ราคาคือต้นทุนที่เกิดขึ้นเทียบกับผลผลิตจริง  คุณเคยถามตนเองหรือไม่
ว่า ตัวคุณได้รับค่าตอบแทนจากองค์การไปเท่าไหร่ ค่าตอบแทนในที่นี้ ขอให้รวมเงินเดือน 
สวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่ได้รับเท่าที่สามารถวิเคราะห์และค านวณออกมา เป็น
ตัวเลขได้ ขอให้คุณสรุปผลเป็นทั้งรายปี รายเดือน และรายวัน แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีค่าตัวมากน้อย
เท่าไหร่ และจากค่าตัวที่ถูกค านวณออกมา ขอให้เร่ิมวิเคราะห์ต่อไปว่า แล้วเราได้ท างานอะไรไป
บ้าง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนหากเปรียบเทียบค่าตัวหรือต้นทุนของเราเอง ผลลัพธ์
ของงานบริการก็คือการท าอย่างไรให้ลูกค้าที่จะต้องติดต่อด้วยเกิดความพึงพอใจมากที่สุด มีข้อ
ร้องเรียนหรือค าบ่นน้อยที่สุด  
  4. Product : สินค้าคืองานบริการที่ส่งผ่านไปยังลูกค้า การขายมิใช่เพียงแค่หยิบยื่น
สินค้าที่ เป็นวัตถุดิบหรือสิ่งของ ที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น งานทุกงานย่อมต้องผ่าน
กระบวนการของการขายแทบทั้งสิ้น นั่นก็คือการขายบริการ ถือได้ว่าเป็นการให้ และการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้การส่งผ่านงานบริการไปยัง
ผู้รับบริการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด าเนินการหลัก ได้แก่ ก่อนการบริการ ระหว่างการบริการ และ
หลังการบริการ พบว่าในแต่ละช่วงเวลานั้น ผู้ให้บริการจะต้อง มีกิจกรรมหรือภาระงาน และขีด
ความสามารถ หรือ Competency ที่จะส่งผลให้ภาระงานที่ก าหนดขึ้น ประสบผลส าเ ร็จ โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
  5. Process : กระบวนการคือจุดเชื่อมต่อของงานบริการกับผลลัพธ์ กระบวนการ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้งานบริการของเราเป็นที่ประทับใจหรือไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 
การบริหารกระบวนการจึงเป็นเร่ืองที่ควรกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมออยู่ตลอดเวลา มิใช่เพียงแค่
ท าเฉพาะช่วงเวลาที่ลูกค้ามาวิพากวิจารณ์วิธีการหรือกระบวนการ ท างานของเราเท่านั้น การ
ปรับปรุงกระบวกการท างานอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Improvement จึงเป็นหน้าที่ของผู้
ให้บริการที่จะวางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ของเราอย่างสม่ าเสมอ  
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  6. Promotion : การส่งเสริมงานบริการเป็นสิ่งที่ให้เหนือความคาดหมาย
บริหารงานบริการPromotion เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนตัวสินค้าหรืองาน
บริการต่าง ๆ ที่มีขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการจัดโชว์
เล็ก ๆ เพื่อดึงดูดใจและจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้สินค้าหรือบริการของตน รวมถึงการท าให้ลูกค้าเกิด
ความจงรักภักดีในการใช้สินค้าและบริการต่อไป การพูดแบบปากต่อปากถึงสินค้าและบริการที่มีใน
ทางบวก แต่ส าหรับในบริบทของการให้บริการนั้น หมายความถึงการให้บริการนอกเหนือจาก
ความคาดหวังหรือความต้องการของ ลูกค้า แบบว่า “ ไม่ได้ขอสักหน่อย แต่ท าไมถึงได้ ” ถือว่าเป็น
การสร้างให้เกิดมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจที่มีต่อลูกค้าของตน พบว่างานทุกงานสามารถจัดท า 
Promotion ได้ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นแค่งานขายเท่านั้น ลักษณะของ Promotion จะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการกระท า สีหน้า แววตา ค าพูด 
                            ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้น ามาประยุกต์ใช้นการบริการลูกค้าของเราเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่งจ ากัด 
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นิยามค าศัพท ์
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
1. การค้าขาย Trade การตกลงแลกเปลี่ ยนสินค้ าหรือ

บริการ หรือทั้งสองอย่าง 
2. การค้าระหว่าง

ประเทศ 
International trade การแลกเปลี่ยนทุน สินค้า และบริการ 

ข้ามชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาครัฐบาล 
หรือเอกชนก็ได ้

3. การน าเข้า Import ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า จ า ก
ต่างประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้ามักเป็น
สินค้าที่ ไม่มีหรือผลิตในประเทศ
ไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักร
ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 
สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 

4. กรมศุลกากร TheCustoms 
Department 

เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด
กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2417ในสมัยรัชกาลที่ 
5 โดยมีชื่อว่า"หอรัษฎากรพิพัฒน์"[2] 
มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขา
ออกเป็นรายได้ของรัฐ 

5. การผลิต Production การน าเอาปัจจัยการผลิตอันได้แก่ 
ที่ดิน ทุน แรงงาน และความสามารถ
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ม า ผ่ า น
กระบวนการอย่างหนึ่ง 

6. การประกันภัย Insurance การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่ง
จ ะ โอนคว าม เสี่ ย ง ภั ย ของผู้ เ อ า
ประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่
ได้ รับความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดย
ที่ ผู้ เ อาประกันภั ยจะต้อง เสีย เบี้ ย
ประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

7. การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้น
ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือ
ทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการ
ออกเรียกว่า "ผู้ส่งออก" การขายสินค้า
และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอื่น 

8. การรวบรวมสินค้า Consolidation การรวบรวมสินค้ า  หรือการรวม
สินค้า โดยปกติจะกระท าโดยตัวแทน
ของผู้ซื้อสินค้า 

9. การขนส่ง
ภายในประเทศ 

Inland transit การขนส่งภายในประเทศ จะเป็นการ
ขนส่งเพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่
เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้า
จากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทาง 

10. การปล่อยสินค้า Dispatch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบน
พาหนะขนส่งหรือจ านวนเงินที่จ่าย
ให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า 

11. การขนส่งแบบ
เทียบท่า 

Cross-dock/docking การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่รับ
สินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้าม
คลังจัดเก็บสินค้าไป วิธีการขนส่ง
เ ช่ น นี้ ใ ช้ เ พื่ อ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคแบบซื้อง่ายขายคล่องและ
สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
12. การขนส่งโดยไม่

ผ่านผู้ค้าส่ง 
Drop shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไป

ยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้า
ส่ง 

13. บริการเสริม/ 
กระบวนการเสริม 

Added-value 
processes/services 

บริการ เส ริมหรือกระบวนการที่
ด าเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและ
บริการเพื่อ เพิ่มมูลค่ าแก่ลูกค้ าทั้ ง
ภายในและภายนอก 

14. การจัดหาและ
จัดส่งจากแหล่งสู่
โรงงานผลิต 

Inbound-to-
manufacturing 

การจัดหาและจัดส่งสินค้าจากแหล่ง
ไปยังโรงงานผลิต 

15. กระบวนการหลัง
การขาย 

Aftermarket กิ จ ก ร รมที่ ด า เ นิ น ก า รภ า ยหลั ง
กระบวนการขาย เช่น  การจัดส่ง
อะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 
อุตสาหกรรมรถยนต์ 

16. กระบวนการลอจิ
สติกส์ครบวงจร 

End-to-end กระบวนการด า เนินการด้านลอจิ
สติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพ
พลายเชนแบบครบวงจรเร่ิมตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจาก
แหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง 

17. การบริหารจัดการ
การขนส่ง 

Freight management การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่ง
บุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่ง
สินค้าจะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่
ห ม า ย โ ด ย ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่
แล้ วมั กจะ เกี่ ย วข้ องกับการดู แล
ให้บ ริการต่ าง  ๆ ด า เนินไปอย่ าง
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
18. การขนส่งแบบเต็ม

คันรถ 
Full-truck-load (FTL) การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถ 

19. การขนส่งหลายวิธี Intermodal การขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีการขนส่ง
หลายทางผสมผสานกัน โดยส่วน
ใหญ่แล้วมักจะเป็นการขนส่งด้วย
รถบรรทุกและรถไฟ 

20. การด าเนินการ
แบบพอดีเวลา 

Just-in-time กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง 
ซึ่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดการในการผลิตหรือ
ก าหนดการในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
พอดี เทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มก าไร
ให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยช่วยลด
บัญชีรายการสินค้าที่ก าลังด าเนินการ
อยู่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า Just-in-sequence 

21. การรับ-ส่งสินค้า
จากกลางทาง 

Kerbside การขนส่งไปยัง และ/หรือการรับ
สินค้าที่จะขนส่งจากกลางทาง 

22. การขนส่งทางบก
ถึงท่าขนส่ง 

Linehaul การขนส่งทางบก โดยทางรถหรือทาง
รถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่ง
จากท่าส่งสินค้าต้นทางไปยังท่ารับ
สินค้าปลายทาง 

23. การขนส่งแบบไม่
ผ่านคลังสินค้า 

Merge in transit โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น ล อ จิ ส ติ ก ส์ ที่
ด า เนินการขนส่งสินค้าที่ได้มีการ
รวบรวมและบรรจุหีบห่อแล้ว โดยไม่
ผ่านคลังกระจายสินค้า จากผู้ผลิตหรือ
ซัพพลายเออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยัง
ผู้บริโภค 

24. การขนส่งหลาย Multi-modal การขนส่งสินค้าที่ใช้วิธีการขนส่ง
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ทาง อย่างน้อยสองวิธีขึ้นไป 

25. การรับเหมา
ด าเนินการ 

Outsourcing การว่าจ้างบริษัทภายนอกให้รับเหมา
ด าเนินงานซึ่งบริษัทพิจารณาว่าไม่ใช่
ธุรกิจหลักของบริษัท โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การรับเหมาด าเนินการด้านลอจิ
สติกส์ 

26. การขนส่งโดยไม่
ผ่านผู้ค้าส่ง 

Drop shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไป
ยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้า
ส่ง 

27. กระบวนการหลัง
การขาย 

Aftermarket กิ จ ก ร รมที่ ด า เ นิ น ก า รภ า ยหลั ง
กระบวนการขาย เช่น  การจัดส่ง
อะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ 

28. การขนส่งทาง
อากาศ 

Airfreight การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

29. การขนส่งแบบ
เทียบท่า 

Cross-dock/docking การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่รับ
สินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้าม
คลังจัดเก็บสินค้าไป วิธีการขนส่ง
เ ช่ น นี้ ใ ช้ เ พื่ อ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคแบบซื้อง่ายขายคล่องและ
สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย 

30. กระบวนการ
จัดการสินค้าเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาษี 

Outward Processing 
Relief (OPR) 

การบริหารจัดการการขนส่งและการ
ด าเนินพิธีการศุลกากรของสินค้าหรือ
วั ต ถุ ดิ บ ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พื่ อ
หลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียม 

31. การขอแก้ไข Should be การขอแก้ไข รายการต่างๆ คือเป็น
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เอกสารและบัญชี
เรือ 

การขอแก้ไข เอกสารที่ส าแดงผิดไป
และไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือการ
ส าแดงที่ไม่ตรงกับตัวสินค้า การท า
SHOULD BEนั้น 

32. การขนส่ง
สาธารณะ 

Public transport คือบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่
สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึ่ง
แตกต่างจากรถแท็กซี รถร่วม หรือ
ร ถ เ ม ล์ เ ช่ า เ ห ม า คั น ที่ จ ะ ไ ม่ รั บ
ผู้โดยสารแปลกหน้าหากไม่มีการตก
ลงกันก่อนล่วงหน้า 

33. การประกันภัยทาง
ทะเล 

Marine Insurance การประกันภัยทางทะเลมีการคุ้มครอง
ได้ตั้งแต่เรือ ยอร์ช 
เรือหาปลา เรือสินค้าเรือโดยสารและ
จะแบ่งออกเป็น สามประเภท เพื่อ
เข้าใจง่ายๆ คือ การประกันภัยสินค้า 

34. การส่งมอบสินค้า Door to door การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของ
ผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึง
สถานที่ตั้งของผู้น าเข้า 

35. การประกันภัย
สินค้า 

Cargo เจ้าของสินค้าที่ต้องการขนสินค้าไป
กับเรือที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเรือเอง
จะประกันภัยสินค้าของตนด้วยการ
ซื้อ 
ประกันภัยสินค้าทางทะเลเองและเป็น
เร่ืองปกติส าหรับบริษัทน าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าในปัจจุบันการคุ้มครอง
ความเสี่ยงจะเร่ิมจาก การชดใช้ภัยที่
เกิดจากการ ขโมย สินค้าเปียกน้ าทะเล 
สินค้าขาดจ านวน สินค้าปน-คละกัน 
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ไฟไหม้ การระเบิด 
การโยนทิ้งเพื่อท าให้เรืออยู่รอด 

36. การปล่อยสินค้า Dispatch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบน
พาหนะขนส่งหรือจ านวนเงินที่จ่าย
ให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า 

37. การกระจายสินค้า Distribution กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า
ส า เ ร็ จ รู ป จ า ก แหล่ ง ผ ลิ ต ไป ยั ง
ผู้บรโิภค 

38. เขตประกอบการ
เสรี 

FREETRADE ZONE การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไท ย ขึ้ น เ ป็ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงอุตสาหกรรมมีชื่อย่อว่า 
"กนอ." มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
หลายประการ โดยเร่ิมจากการจัดหา
ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้ง หรือขยาย
นิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อด าเนิน
ธุ ร กิ จ อ่ื น ที่ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ 
ด า เนินการปรับปรุงที่ ดิน เพื่ อให้
บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน รวมทั้ง
สาธารณูปโภคต่างๆให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

39. เขตอุตสาหกรรม
ส่งออก 

Export Processing 
Zone 

เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยผู้ ที่ เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะ
เปรียบเสมือนกับอยู่ต่างประเทศ เมื่อ
มีการน าเข้าเคร่ืองจักรหรือวัตถุดิบจะ
ไม่เสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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40. เขตปลอดอากร

ภาษี 
Free zone พื้นที่นี้ไม่เสียภาษีแน่นอนทั้งภาษีขา

เข้าและ VAT 7% ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดี
ส าหรับการเก็บสินค้าที่ยังขายไม่ได้
หรือต้องผ่านกระบวนการบางอย่างที่
จ าเป็น เช่น เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้
สวยงาม เปลี่ยนขนาดบรรจุ หรือ จะ
รอส่งออกนอกก็ได้เช่นกัน 

41. คอนเทนเนอร์ยักษ์ Bulk container คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการ
ออก แบบขึ้ น เพื่ อบ รรทุ กสิ นค้ า
ปริมาณมาก 

42. คลังสินค้าร่วม Multi-user ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว มั ก จ ะ ห ม า ย ถึ ง
คลังสินค้าที่ผู้ผลิตหรือองค์กรมากกว่า
หนึ่งรายใช้ร่วมกัน 

43. คลังสินค้าทัณฑ์
บน 

Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้รับ
มอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บ
สินค้า การช าระค่าธรรมเนียมและ
ภาษีของสินค้ า เหล่ านี้ จะท าได้ ก็
ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับการขนย้าย
จากคลังแล้วเท่านั้น 

44. คลังรวบรวมสินค้า Consignment คลังที่ด าเนินการบรรจุหีบห่อสินค้า
รวมเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นเพื่อด าเนินการ
จัดส่งต่อไป 

45. เครือข่ายกระจาย
สินค้าภายใน 

Domestic Distribution 
Networks (DDN) 

การจัดเก็บสินค้าและการกระจาย
สินค้าสู่ห้างร้าน 

46. ค่าระวาง FREIGHT ค่าธรรมเนียมในการขนส่งสิ่งของ. 
45. เครือข่ายกระจาย

สินค้าภายใน 
Domestic Distribution 
Networks (DDN) 

การจัดเก็บสินค้าและการกระจาย
สินค้าสู่ห้างร้าน 

46. ตู้แบบมีราวแขวน Garments on hangers ตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐานที่มีการ
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(GOH) ติดตั้งราวแขวนและตู้เพื่อเก็บเสื้อผ้า

อย่างดี เพื่อให้สามารถน าไปแขวนใน
ร้านค้าได้ทันที 

47. ตู้คอนเทนเนอร์ containers ภาชนะส าหรับบรรจุที่ ใช้กับการ
ขนส่งทางเรืออย่างแพร่หลาย มีหน้าที่
เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัย 

48. ตัวแทนของผู้ส่ง
สินค้า 

FREIGHT 
FORWARDER 

จะด าเนินการน าสินค้าจากผู้ขนส่ง
สินค้าสาธารณะ (Common Carrier) 
ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับ
ตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้ามาถึง
ท่าเรือปลายทางในฐานะเป็นตัวแทน
ของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง 

49. ใบขนสินค้าขาเข้า Import Entry เอกสารแสดงรายการสินค้า อันได้แก่ 
ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น ้าหนัก ราคา
ศุลกากร ซึ่งผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อ
น าของใด ๆ เข้ามาในประเทศ หรือส่ง
ของใด ๆ ออกนอกประเทศ. 

50. ใบขนสินค้าขาออก Export entry เอกสารแสดงรายการสินค้า อันได้แก่ 
ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น ้าหนัก ราคา
ศุลกากร ซึ่งผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อ
น าของใด ๆ เข้ามาในประเทศ หรือส่ง
ของใด ๆ ออกนอกประเทศ 

52. ใบก ากับการบรรจุ
หีบห่อ 

Packing List คือเอกสารที่ออกหรือจัดเตรียมโดย ผู้
ส่งออกหรือผู้ขาย เพื่อมอบให้แก่ผู้ซื้อ
หรือผู้น าเข้า จุดประสงค์ในการใช้นั้น 
ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถซุ่ม
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ตรวจสินค้าได้สะดวกมากขึ้น และท า
ให้ผู้น าเข้าสามารถทราบรายละเอียด
ของสินค้าในการส่งออกทั้งหมด เพื่อ
สามารถน าข้อมูลไปวางแผนการขน
ถ่ายสินค้าให้มีปะสิทธิภาพสูงสุด มี
ลักษณะคล้ายๆกัย Invoice แต่มีข้อมูล
เพิ่มเติมมากกว่า 

53. ใบตราส่งสินค้า bill of lading เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่ง (carrier) ออก
ให้แก่ผู้ส่งสินค้า (consignor) เพื่อเป็น
หลักฐานการรับขน 
ของ  (carriage of goods) ให้ตาม 

54. ใบตราส่งทาง
อากาศ 

Air Waybill ใบตราส่งทางอากาศเป็นใบเรียกเก็บ
เงินซึ่งผู้ขนส่งได้อนุมัติค่าขนส่ง 
ใบตราส่งซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายของผู้รับ
สินค้าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ขนส่ง
และค่าใช้จ่ ายที่ จะต้องจ่ายให้กับ
ตัวแทนและรายละเอียดประเภทและ
จ านวนค่าใช้จ่ายดังนั้นจึงสามารถใช้
เป็นค่ าขนส่ งและ  ใบแจ้ งหนี้ .  ผู้
ให้บริการมักจะเกี่ ยวข้องกับผู้ ให้
บริการเป็นใบส าคัญการบัญชี 

55. ใบปล่อยสินค้า D/O, Delivery order ใบนี้ผู้น า เข้าจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
น าไปปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือหรือท่า
อากาศยาย โดยผู้ที่จะออกใบนี้ให้คือ
ผู้ ให้บริารขนส่งระหว่างประ เทศ 
ดังนั้นใบนี้ก็ส าคัญมากเช่นกัน 

56. บริการพิธีการ
ศุลกากร 

Customs broking บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรใน
การน าเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้
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น าเข้าหรือส่งออก 

58. บริการตกแต่ง
สินค้า 

Cut, make and trim 
(CMT) 

บริการบริหารการขนส่งและจัดการ
ด้านพิธีการศุลกากรเพื่อสินค้าและ
วัตถุดิบใน อุตสาหกรรมแฟชั่นตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พื่ อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง
ค่าธรรมเนียมศุลกากร 

59. บริการจัดส่งถึงที่ Home delivery บริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที่ที่
ลูกค้าเลือก (รวมถึงส านักงาน) บริการ
ดังกล่าวถือเป็นการด าเนินการตาม
การสั่งซื้ออย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้ว
การขายผ่านทางระบบอี คอมเมิร์ซ
มักจะให้บริการจัดส่งถึงที่ด้วย 

60. บริการ ณ ต้นทาง Origin services บริการเสริมหรือบริการสนับสนุนต่าง 
ๆ ณ จุดต้นทางที่ด าเนินการขนส่ง
สินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งอาจรวมถึง การ
จัดซื้อ การบริหารการสั่งซื้อ การ
ด าเนินการตามกฎระเบียบส าหรับผู้ค้า 
การตรวจสอบคุณภาพ การบริหาร
จัดการเอกสาร การดูแลการบรรทุก
สินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบรรจุสินค้าตามใบสั่ง การบรรทุก
สินค้าเป็นแพ็คใหญ่ การด าเนินการ
ด้านพิธีการศุลกากรและการรวบรวม
สินค้า 

61. บริการรับเหมา
ด้านลอจิสติกส์ 

Contract logistics ก ร ะบ วนก า รที่ ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร
มอบหมายให้บริษัทภายนอกดูแลการ
บริหารจัดการสินค้ า  การจัด เก็บ 
บริการโอนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
ส่วนใหญ่แล้วจะด าเนินการภายใต้
สัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการและบริหารจัดการได้ดี
ยิ่งขึ้น 

62. ประกันภัยขนส่ง
สินค้า 

Marine/Air Insurance ใบนี้ส าคัญอย่ างมากเช่นกัน โดย
แนะน าว่าบริษัท Shipping ทุกเจ้าควร
จะมีระบบประกันภายสินค้า โดยปกติ
ประกันจะลดความเสียหายที่จะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการขนส่ง ซึ่งค่า
ป้องกันสูงสุดมักอยู่ที่ 90% ของมูลค่า
สินค้า 

63. ระบบพิธีการน าเข้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Import เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้า
ต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งส าห รับก า รน า เ ข้ า กั บ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่น าเข้า การ
ส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
หลังจากสินค้า มาถึงท่าและได้ช าระ
ภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้น าเข้ามี
ความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้า
เ พื่ อ ก า รต ร ว จสอบ  แ ล ะ ปล่ อ ย
สินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร 

64. ระบบบริหารซัพ
พลายเชน 

Control Tower กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้ในการ
บริหารจัดการกิจกรรมด้านซัพพลาย
เชน แทนลูกค้าหรือซัพพลายเออร์  

65. รหัส EAN European article 
number (EAN) 

การเข้ารหัสเพื่อใช้ระบบ Efficient 
Consumer Response (ECR) เพื่อช่วย
ให้สามารถขนส่ งสินค้ าได้อย่ า ง
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
รวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค 

66. ระบบ EDI Electronic data 
interchange (EDI) 

ระบบการส่งข้อมูลระหว่างระบบ
คอมพิว เตอ ร์ของสองบริษัท  ซึ่ ง
รวมถึง ข้อมูลในเอกสารประเภท
ใบสั่งซื้อและใบเรียกเก็บเงิน 

67. ระบบราคา
ศุลกากร 

GATT Valuation ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายใน
การจัดเก็บอากร ปัจจุบันประเทศไทย
ใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคา
แกตต์ (GATT Valuation)" ของ
องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) ในการก าหนด
ราคาสินค้าขาเข้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการ
น ามาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 มา
ถื อปฏิ บั ติ  (Agreement on 
Implementation of Article VII of the 
General Agreement on tariffs and 
Trade 1994) ปกติการก าหนดราคา
ศุลกากรจะอยู่บนพื้นฐานของราคาซื้อ
ขายของที่น าเข้า ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อ
จ่ายหรือ พึงจ่ายจริงให้กับผู้ขายใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ราคาซื้อขาย
ของที่น าเข้านั้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข
บางประการ เช่น การซื้อขาย ผู้ซื้อกับ
ผู้ขายต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ
การซื้อขายนั้นต้องไม่มีเงื่อนไขอย่าง



86 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
อ่ืนอีก 

68. ลอจิสติกส์ / ซัพ
พลายเชนแบบครบ
วงจร 

Integrated 
logistics/supply chain 

การบริหารองค์ประกอบด้านซัพ
พลายเชนหลาย ๆ อย่างแบบบูรณา
การอย่างครบวงจรในระดับโลกหรือ
ระดับภูมิภาค เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการด้านซัพพลายเชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

69. ลอจิสติกส์ส าหรับ
ห้างร้าน 

In-store logistics บริการก่อนการค้าปลีกภายในห้าง
ร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรม
ในส่วนพื้นที่หลังร้าน บริการเหล่านี้
รวมถึงการสั่งสินค้าคืนสต็อก การ
จัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อ 

70. ลอจิสติกส์สินค้า
ขาเข้า 

Inbound logistics กระบวนการขนส่ งวั ตถุ ดิบและ
ส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หรือ
ผู้ค้าไปยังฐานการผลิตและคลังจัดเก็บ 
ลอจิสติ กส์สินค้ าข า เข้ า ระหว่ า ง
ประเทศ หมายถึงการบริหารจัดการ
กระบวนการซัพพลายเชนสินค้าขาเข้า
ระหว่างประเทศแทนผู้ค้าปลีก 

71. ลอจิสติกส์ Logistics กระบวนการวางแผน ด าเนินการ และ
ควบคุมให้สามารถบริหารจัดการและ
จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่ ยั ง
ด าเนินการอยู่  สินค้าส าเร็จรูป และ
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคุ้มค่า 
จากแหล่งต้นทางไปยังปลายทางเพื่อ
การบริโภคของผู้บริโภค พูดง่าย ๆ ก็
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คือ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
จัดการให้สินค้าที่เหมาะสมไปถึงที่
หม า ยที่ เ หม าะสม  ในป ริม าณที่
เหมาะสม ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
กระบวนการลอจิสติกส์ประกอบด้วย 
การจัดเก็บสินค้า การขนส่ง บริการ
เสริมและบริการก่อนการค้าปลีก 
รวมถึงบริการสารสนเทศต่าง ๆ และ
ครอบคลุมการบริหารจัดการสินค้าขา
เ ข้ า  สิ น ค้ า ข า อ อ ก  สิ น ค้ า
ภ าย ในประ เทศ  สิ นค้ า ร ะหว่ า ง
ประเทศ รวมถึงการบริหารสินค้าคืน 

72. สินค้าขนส่ง Consignment สินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ผู้
ขนส่งได้รับด าเนินการจัดส่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

73. สมาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศ 
(เอฟทีเอ) 

Freight Transport 
Association (FTA) 

สมาคมทางการค้าในอังกฤษซึ่งท า
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าของบริษัทต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ ทางรถไฟ 
ทางรถและทางทะเล 

74. สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่าง
ประเทศ (แอลเอที
เอ) 

International Air 
Transport Association 
(IATA) 

สมาคมทางการค้าที่ดูแลสายการบิน 
รัฐบาล  ผู้ โดยสาร  ผู้ ขนส่ ง  และ
ตัวแทนท่องเที่ยว 

75. สินค้าหมดอายุ End-of-life สินค้ า ที่ หมดอา ยุ ที่ ส าม ารถว า ง
จ าหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือ
สินค้าที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
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76. ศูนย์กระจายสินค้า

ร่วม 
Campus 
 

จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พนักงาน และ
การขนส่งร่วมกัน เพื่อประสิทธิผล
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมใน 
ศูนย์กระจายสินค้าส าหรับผู้ใช้หลาย
ราย 

77. ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Centre 
(DC) 

ศู น ย์ ที่ ด า เ นิ น ก า ร รั บ วั ต ถุ ดิ บ 
ส่วนประกอบ หรือสินค้าส าเร็จ มา
แยกประเภท และบรรจุรวบรวมใหม่
เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า ศูนย์กระจาย
สินค้าหลายแห่งยังให้บริการด้วย
อุปกรณ์การจัดเก็บหรือดูแลพิ เศษ 
รวมทั้งยังมีระบบสารสนเทศ และท า
หน้าที่เป็นคลังสินค้าด้วย 

78. เอกสารยืนยันถิ่น
ก าเนิด 

CO, Certificate of 
Origin 

เป็นใบที่แสดงว่า สินค้าผลิตจากที่
ไหน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมาจากที่ใด เข้า
กับข้อก าหนดการยกเว้นหรือลดภาษี
หรือไม่  ปัจจุบันทุกประเทศมีสิทธิ
พิเศษทางภาษีแบบที่ต้องใช้ใบยืนยัน
ถิ่นก าเนิดกันหมดแล้ว ผู้ส่งออกและ
ผู้น าเข้า รวมถึงบริษัท Shipping ต้อง
ศึกษามากๆ เพราะสามารถลดต้นทุน
น าเข้าและส่งออกได้เป็นจ านวนมาก
เลยทีเดียว 

79. เอกสารสินเชื่อ letter of credit          ใบแจ้งหน้ีสินค้า 
 



 
 

บทที ่ 4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 
                         จากที่ผู้จัดท าได้ไปศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อน ามาผลิต
เคร่ืองจักรผลิตพลาสติกและยางของ บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด มีผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
                          1.ได้ศึกษาการประสานงานและการด าเนินการน า เข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศ
อิตาลีของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
                          2.ได้ศึกษาขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันเวลาในการด าเนินการ
ผลิต 
                          3. สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาจากการศึกษาไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
                           4. ผู้จัดท าน าปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการท างาน
เป็นทีมและตระหนักในคุณธรรมความมีเหตุผลในการค้นคว้าข้อมูลแก้ไขปัญหาในการจัดท า
โครงการ 
1. การประสานงานและการด าเนินการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี 
                         จากการที่ได้ศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี ของ
บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่าบริษัทฯ ได้มีการประสานงานและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                         1.1 ลูกค้าท าการสั่งเคร่ืองจักรในสเปคที่ต้องการ ว่ามีความต้องการแบบใด เมื่อ
บริษัทรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็ท าการเช็คในสต๊อกสินค้าว่ามีตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้าหรือไม่ หากมีอะไหล่เพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการก็จะด าเนินการผลิตในทันที แต่หากอะไหล่
บางตัวไม่สามารถน ามาใช้งานในการผลิตได้ หรือขาดแคลนก็จะท าการสั่งซื้อโดยเลือกสั่งซื้อจาก
แหล่งที่ท าการตกลงกันไว้เท่านั้น 
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ตัวอย่างและรูปภาพประกอบเครื่องจักร 
 

                                       
 รูปภาพที่ 4.1 เคร่ืองเป่าขึ้นรูปขวด                รูปภาพที่ 4.2 เคร่ืองตรวจสอบแรงดันพลาสติก 
                                                                                   ด้วยตะแกรง 
 
                         1.2 ผู้เกี่ยวข้องท าการติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อท าการติดต่อ
การสั่งซื้อสินค้าในการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า แจ้งจ านวน ขนาด และรายละเอียดต่างๆ ของมอเตอร์
ไฟฟ้าเพื่อลดความผิดพลาดในการน ามาผลิตเคร่ืองจักร และท าการเปิดใบ PR ระบุ 
วันที่ที่ต้องการใช้สินค้า เพื่อให้เวลากับจัดซื้อในการเลือกร้าน เลือกราคาและสเปคของสินค้าที่ 
ต้องการใช้งาน 

                           
 
       รูปภาพที่ 4.3 น าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า                      รูปภาพที่ 4.4 มอเตอร์ไฟฟ้ารอการผลิต 
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  1.3 ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ ท าการติดต่อกับซัฟพายเออร์ของประเทศอิตาลี่ เพื่อท า
การส่งออเดอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการ เพื่อน าเข้ามาผลิตเคร่ืองจักรภายในบริษัทฯ  
 

                                 
                                      รูปภาพที่ 4. 5 การน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า 
 
2. ขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันเวลาในการผลิต 
                          บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการใช้แนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
“JIT” มาใช้ในการผลิตเคร่ืองจักรเพื่อส่งออกไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ในระบบการผลิต
แบบ JIT นั้น จะท าการผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อเท่านั้น ดังนั้นจะมีการลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าและ
วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังลดต้นทุนในสินค้าที่ผลิตมาแล้วไม่ได้จ าหน่ายออกไป ดังนั้นตามทฤษฎีแล้ว 
ระบบการผลิตสินค้าแบบ JIT จะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าที่สุดในระดับการผลิตที่ต่ าที่สุดด้วย  

  2.1 ฝ่ายจัดซื้อได้มีการพยากรณ์ การน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการผลิตอย่าง
รอบคอบ ตั้งแต่การสั่งซื้อตลอดจนถึงการขนส่งเข้ามาภายในประเทศ เพื่อให้ทันเวลาในการผลิต
และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาที่ลูกค้าก าหนด 

 2.2 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ Stock สินค้า (อะไหล่) บางชนิด ก่อนการผลิต
เคร่ืองจักรแต่ละชนิด แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสั่งหรือสต๊อกอะไหล่ทีละมากๆ เพราะอะไหล่
บางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง และบริษัทฯ รับผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าระบุเท่านั้น จะไม่มีการเก็บ
สินค้าไว้และไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้ในโกดังหรือคลังสินค้า ดังนั้น ท าให้กิจกรรมสามารถ
ที่จะประหยัดเงินลงทุนในสินทรัพย์ประจ าเหล่านี้ได้ 

 2.3 ระบุระยะเวลาการน าเข้าและการผลิตรวมถึงราคาเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบและ
ยอมรับข้อตกลงต่างๆ เพื่อจะได้ท าการผลิตเคร่ืองจักรต่อไป 
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2.4  ในระบบการผลิตแบบ JIT นั้น มักจะใช้ควบคู่ไปกับระบบการควบคุมคุณภาพอย่าง
สมบูรณ์ (TQC/TQM) ดังนั้น จึงท าให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี ซึ่งจะต้องไม่มีของเสียเกิดขึ้น
เลยในขบวนการผลิตตามแบบของ JIT 
3. น าข้อมูลที่ได้รับมาจากการศึกษาไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 

 เพื่อทราบถึงการใช้เอกสารน าเข้า การเสียภาษี และข้อจ ากัดต่างๆ ของการน าเข้า
สินค้า เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจ าวันในการประกอบอาชีพธุรกิจการงานได้
อีกด้วย เช่นการจัดเตรียมเอกสารการน าเข้า เพื่อให้ทันต่อการผลิตที่ดีและทันเวลา ทั้งในการผลิต
เพื่อการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ระบบของการน าเข้าอย่างถูกวิธีและยังสามารถพยากรณ์
วัตถุดิบในคลังสินค้าได้อีกด้วย 
4. น าปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการท างานเป็นทีมและตระหนัก 
   4.1 เน้นการท างานเป็นทีม ช่วยกันออกความคิดเห็นและน าความคิดเห็นของแต่ละ
คนมาประยุกต์ใช้ เคารพซึ่งความคิดเห็นของกันและกัน รับฟังทุกความคิดเห็นของในแต่ละคน และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อให้แสดงความสามารถ
ของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีม สร้างความมีน าใจในการท างาน ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นทีมเวิร์คที่ดี 

 4.2 ค้นคว้าข้อมูลที่จัดท า โดยค านึงถึงความถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้สามารถน า
ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเผยแพร่ได้โดยที่บริษัทฯ ไม่เกิดความเสียหาย 

 4.3 น าเสนอแต่ข้อมูลจริงที่ไม่บิดเบียดไปเกินความจริงและไม่ใส่ร้ายให้บริษัทฯ 
และผู้จัดท าโครงการเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
                      จากการศึกษาการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี กรณีศึกษา
บริษัทแล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด พบว่าบริษัทมีการวางแผนในการประสานงานการน าเข้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการในเร่ืองของการติดต่อสื่อสาร มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนการน าเข้า
มาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และได้มีการน าระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจสอบใน
การด าเนินงาน เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน ซึ่ง
มีบทสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการประสานงานการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี 
ดังนี ้
  1. การประสานงานและการด าเนินการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี 
  2.วิธีและขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันเวลาในการด าเนินการ
ผลิต3 
  .การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานมา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  4.การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการท างานเป็น
ทีมและตระหนักในคุณธรรมความมีเหตุผลในการค้นคว้าข้อมูลแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการ 
และใช้ในทุกๆ ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
1. การประสานงานและการด าเนินการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี 
                      จากการศึกษาและการหาข้อมูลเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิ ง จ ากัด ท าให้ทราบถึงกระบวนการต่างๆ
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หลักฐานในการสืบค้นข้อมูลและประวัติต่างๆ ทั้งของลูกค้าและร้านค้าเอง ท าให้การประสานงานคร้ัง
ต่อไปนั้นสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ช่วยลดความผิดพลาดในการด าเนินงานและยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาลดทั้งค่าใช้จ่ายในการด า
เดินการและเป็นไปตามที่บริษัท แล็บเทคเอนจิเนียริ่ง จ ากัด ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นอีกด้วย 
2. วิธีและขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทันเวลาในการด าเนินการผลิต 
                      จากการศึกษาและการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อมาผลิตเคร่ืองจักรของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด ทางบริษัทมีการใช้ขั้นตอนของโลจิสติกส์
เข้ามาใช้ในองการ และได้น าระบบ JIT Just-in-time ระบบทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นระบบการส่งมอบ 
วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ เพื่อการท างานที่เป็นระบบและทันเวลาในการผลิต โดยทางบริษัทได้มีการ
พยากรณ์มอเตอร์แต่ละชนิด รุ่น ขนาด ความต้องการของลูกค้า เพื่อการน าเข้ามาผลิตเป็นเคร่ืองจักรส่ง
ขายแก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ การ Stok สินค้าเพื่อรอการผลิต การค านวณระยะเวลาในการ
ขนส่ง ทั้งนี้การน าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อน ามาผลิตให้ทันเวลาของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด จึงมี
ความส าคัญอย่างมากที่ต้องมีการวางแผนโดยใช้หลักการของ PDCA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อการวาง
แผนการน าเข้ามาและการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ 
                      จากการที่ได้ศึกษาในเร่ืองระบบสารสนเทศที่น ามาปรับใช้ในองค์การ ของบริษัทแล็บเท
คเอนจิเนียริ่ง จ ากัด ทางบริษัทได้มีการน าระบบ SAP หรือ ERP โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสาย
งานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปใช้
ประกอบการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานะของบริษัทได้ โดยท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์กร เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
ทุกอย่างในบริษัท ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อการท างาน และยังช่วยลดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย  จะ
เห็นได้ว่าการระบบสารสนเทศเข้ามาปรับใช้การด าเนินงานนั้นสามารถช่วยให้ลดขั้นตอนกระบวนการ
ท างานได้และยังช่วยลดต้นทุนด้านงานเอกสารได้อีกด้วย  การเก็บข้อมูลการท างานในระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยให้เรามีความสะดวกสบายในการท างาน เราสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาได้โดย
การน าเร่ืองราวต่างๆ ของบริษัทที่ได้ศึกษามาใช้ในการเรียนของบทเรียนต่างๆ ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการประกอบอาชีพอีกด้วย 
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4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการวางแผนการท างานเป็นทีมและตระหนักใน
คุณธรรมความมีเหตุผลในการค้นคว้าข้อมูลแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการ และใช้ในทุกๆ ขั้นตอน
การด าเนินงานโครงการ 
  คณะผู้จัดท าโครงการได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน
โดยหลักการท างานเป็นทีมและตระหนักถึงความมีเหตุ มีผลในการค้นคว้าหาข้อมูลและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการดังนี้ 

 4.1 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการวางแผนในการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานโครงการนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลของบริษัทและข้อมูลทั่วไป จึงต้องมีการ
แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จ าเป็น ทั้งในอินเตอร์เน็ตและหนังสือ โดย
พิจารณาจากข้อมูลที่จ าเป็นและเหมาะสมจากเนื้อหาที่มีความชัดเจนและครอบคลุมกับกรณีศึกษาของ
คณะผู้จัดท า 

 4.2 การท างานโดยตระหนักถึงคุณธรรมและความมีเหตุผลในการด าเนินงานโครงการ 
คณะผู้จัดท าได้มีการศึกษาหาข้อมูลของบริษัทในกรณีศึกษาของเร่ืองที่ท า จึงต้องมีการเข้าไปศึกษาหา
ข้อเท็จจริงต่างๆ ของบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียนิ่ง จ ากัด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าไป
ท าการศึกษาโดยการเตรียมตั้งค าถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ และน าของข้อมูลที่ได้มา
สอดแทรกในเนื้อหาของโครงการ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับมาจึงจ าเป็นต้องถูกต้องตามที่ได้รับมาจริง  
 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

1.  ปรับปรุงเร่ืองการใส่ป้ายชื่อบริษัทใน Power point และแก้ไขตัวหนังสือที่เล็กเกินไป 
2. แก้ไขโมเดลให้ใส่ป้ายชื่อบริษัท 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกโครงการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้า บริษัทแล็บเทคเอนจิเนียริ่งจ ากัดจ ากัด 
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ภาพท่ี 1  รูปป้ายหน้าบริษัท 
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ภาพท่ี 2 ถ่ายรูปร่วมกับพนักงานบริษัท 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาพท่ี 1 ก าหนดพื้นท่ีการจัดวางตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้ 
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ภาพท่ี 2 วางชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้ท าไว้และตรวจดูความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ติดกาวร้อนตามชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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ภาพท่ี 4 ตรวจทานความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนท าการส่ง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ 

 

รายการ ราคา/บาท 

1. แผ่นอคิริค 1,000 
2. ไม้อัด 100 
3. ตลับหมึก 799 
4. กระดาษ A4 80 
5. สีน้ า 79 
6. ปดนกาว 39 
7. รถโมเดล 39 
8. พู่กัน 30 
9. คัตเตอร์ 25 
10. กรรไกร 20 
11. กระดาษสี 20 
12. แท่งกาว 20 
13. ดินสอ 10 
14. ลังกระดาษ 3 
15. ค่าเข้าเล่มโครงการปกหน้า 200 

รวม 2,464 
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