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บทคัดย่อ 
  กรณีศึกษากระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว ของบริษัท โรงงาน
น ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงกระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศ
ลาว ที่เกิดขึ นภายในองค์กรรวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น เพราะในปัจจุบันธุรกิจการ
ส่งออกมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเพื่อการตอบสนองให้กับกลุ่มลูกค้า   เป้าหมายเป็นอย่างดี

และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
  ผลการศึกษาครั งนี พบว่าเกิดปัญหาและอุปสรรค์ในกระบวนการส่งออกน ้าปลาไป
ยังประเทศลาวที่เป็นสินค้าเพื่อการศึกษาของโรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด  แต่ละปัญหาที่เกิด
ขึ นมานั นทางคณะผู้จัดท้าได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด้าเนินธุรกิจ  ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุง  น้าวิธีการต่าง ๆ มา
ใช้และลดปัญหา ที่เกิดขึ นได้จริงจึงท้าให้บริษัทได้รับความสะดวกรวดเร็วและแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการส่งออกไปยังประเทศลาวและจัดส่งสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

 
 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการจากการศึกษากระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาวคงจะส้าเร็จลุ
ลวงไปไม่ได้หากไม่มีผู้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า โดยคณะผู้จัดท้าได้รับความกรุณาความช่วยเหลือและ
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ประสบความส้าเร็จลุลวงไปด้วยดี 
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อนุเคราะห์เป็นอย่างดีในเร่ืองของข้อมูลต่างๆท้าให้เกิดโครงการเล่มนี ขึ นมาและขอบพระคุณ 
อาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม ที่คอยให้ค้าปรึกษาแนะน้าและ คอยให้ก้าลังใจจึงท้าให้การท้าโครงการ
ครั งนี ให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีที่ขาดไม่ได้เลยคือสมาชิกในโครงการนี ที่ช่วยเหลือให้ก้าลังใจกันและ
กันในการท้างานโครงการรวมทั งการให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการจัดท้าโครงการท้าให้
การท้างานนี เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ในธุรกิจการส่งออกไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก

เนื่องจากได้เปรียบทางด้านทรัพยากร และค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับกลาง จึงท้าให้การส่งออก
ของไทยสามารถเข้าสู้การแข่งขันในระดับตลาดโลกได้ซึ่งเหล่านี นับเป็นกลไกส้าคัญที่ผักดันให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงธุรกิจส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหา
การส่งออกสินค้าล่าช้าผู้ประกอบการจึงหาวิธีต่างๆในการบริหารจัดการส่งออกให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นก็คือโลจิสติกส์ เพราะว่ากิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งเป็นกิจกรรม
พื นฐานที่ส้าคัญในโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์และการบริการในการส่งออก ซึ่งเป็นสินค้าและบริการ
ไปสู่ลูกค้า นับเป็นธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดส่งออก 70 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ
ตลาด อเมริกา ยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี 
ยังมุ่งเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านเออีซี ที่ผ่านมาได้เข้าท้าตลาดในประเทศ เมียนมาร์ ลาว และ 
กัมพูชาแล้ว ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่แหล่งอาหาร และ การเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก การยอมรับอารยะธรรมตะวันตก และ การเข้ามาของเทคโนโลยีไร้สายที่กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ท้าให้คนทั่วโลก เชื่อมต่อกัน และ สื่อสารกันได้เพียงปลายนิ ว ท้าให้ โอกาสในการขยาย
ตลาดเพิ่มมากขึ นด้วย อัตราการเติบโตของตลาดโดยรวมจะมีการขยายตัวปีละ4 -5%แต่น ้าปลาแท้
ตราปลาหมึกตั งเป้าโตกว่าปี 2559 ถึง10% จากปัจจุบันที่มีมาร์เก็ตแชร์ตลาดน ้าปลาแท้ 25% การ
ผลักดันยอดขายนั นได้วางแผนการตลาด ทั งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แตกไลน์สินค้า เพิ่มช่องทางการจัด
จ้าหน่าย ชูกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดให้ครอบคุลม การใช้สื่อ Social Media เจาะคนรุ่นใหม่ 
และการออกหนังโฆษณาใหม่ สามารถใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็น การส่งออกเพื่อไป
ขายให้กับลูกค้าโดยตรง การส่งออกสินค้าเพื่อน้าไปปรุงแต่งรสชาติอาหารเป็นต้น ในที่กล่าวมา
ทั งหมดนี ต้องมีฝ่ายที่ดูแลและรับผิดชอบในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ การเดินพิธีการศุลกากร
ตามขั นตอนต่างๆในกระบวนการส่งออกน ้าปลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งออกน ้าปลาและยัง
ช่วยประหยัดต้นทุนในการว่าจ้างบริษัทตัวแทนในการส่งออกน ้าปลาในแต่ละครั ง 
 

ดังนั นคณะผู้จัดท้าจึงด้าเนินการเพื่อศึกษากระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยัง
ประเทศลาว รวมทั งศึกษาถึงเอกสารที่ใช้ในการประกอบการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว 
กรณีศึกษา บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ทั งนี ยังศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค จึงน้าข้อมูล



จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ และน้าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
วัตถุประสงค์  

1.00เพื่อศึกษากระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว 
2.00เพื่อศึกษาถึงเอกสารที่ใช้ในการประกอบการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว 
3.00เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว 
4.00เพื่อน้าข้อมูลจากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและน้าข้อมูลที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้   
5.00เพื่อเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตการใช้ทรัพยากรที่

มีอย่างจ้ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.00เข้าใจถึงการส่งออกน ้าปลาของ บริษัทโรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทรจ้ากัด  
2.00ทราบถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว 
3.00ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว  
4.00สามารถเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้  
5.00สามารถน้าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพใน

อนาคตได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติบริษัทและการด้าเนินธุรกิจ มีดังนี  

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. แผนผังองค์กร 
4. แผนที่บริษัท 
5. วิสัยทัศน์/นโยบาย 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

 บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด เร่ิมก่อตั งเมื่อปีค.ศ.1944 หรือปีพ.ศ. 2487 
โดย คุณเทียน นิธิปิติกาญจน์ หนุ่มน้อยที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เร่ิมก่อตั งโรงงานน ้าปลา
เล็กๆ ขึ น ณ อ้าเภอท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายทั งนี เพราะคุณเทียน 
ตระหนักดีว่าน ้าปลา. จากโรงงานน ้าปลาเล็กๆ จึงค่อยๆ เติมโต ขยายปริมาณการผลิตไปยัง 2 
โรงงาน คือ ที่แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และ ที่คลองด่าน จ. สมุทรปราการ และพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองจนสามารถขยายตลาดสู่คนไทยทุกระดับ ทั่วประเทศ จากจุดเร่ิมต้นจนถึงวันนี  น ้าปลา
ตราปลาหมึกสามารถขยายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ ในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 
แอฟริกา ท้าให้เคร่ืองหมายการค้า ตราปลาหมึก เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และก้าวขึ นเป็นผู้ผลิตน ้าปลา
ที่มียอดส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “ตราปลาหมึก” คือน ้าปลา
แท้คู่ครัวไทยที่สามารถครองใจคนไปทั่วโลก 

 ปี 2559 รางวัลรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี เด่นประจ า ปี2559(PRIME 
MINISTER’S EXPORT AWARD 2016) เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจดีเด่นเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกซึ่งน ้าปลา
แท้ตราปลาหมึก ได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัล 2 รางวัลคือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม 
(Best Exporter) และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ใบรับรองมาตรฐาน FSSC 
22000 (Food Safety System Certification 22000) ใบรับรองมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
ส าหรับการผลิต 

 



 

 

ส้าหรับการผลิตอาหาร จากสถาบัน TUV NORD Thailand 

 ปี 2544 ความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001: 2000 จาก RWTUV ซึ่ง บ.โรงงานน ้าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จ้ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
น ้าปลารายแรก ที่ได้รับการรับรองใน version ใหม่นี  ปี 2542 Thailand’s Brand No. FB0094/99 
การรับรองมาตรฐานตราสินค้าไทยจากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้ส่งออกที่ผลิตสินค้าคุณภาพ และได้มาตรฐานใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก TUV NORD การรับรองมาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานการจัดการสภาวะแวดล้อมขั นพื นฐานของ
กระบวนการผลิต ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหารขั นพื นฐาน (Food Safety Management System) การรับรองมาตรฐานHACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) เป็นมาตรฐานของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ ที่ว่าด้วยการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในทุกกระบวนการการผลิตซึ่ง
ผู้ผลิตอาหาร เพื่อการบริโภค ควรค้านึงถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 PROCESS (กระบวนการท างาน) 

 1. คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ซึ่งน ้าปลาคุณภาพดี รสเลิศ โรงงานน ้าปลาไทย
คัดสรรปลากะตักที่เนื อแน่นที่สุด และสดที่สุดจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตาฐานตามที่แผนควบคุม
คุณภาพของบริษัทฯ ก้าหนดโดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของปลาที่รับมาอย่างสม่้าเสมอ จึงท้า
ให้มั่นใจได้ใน คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเต็มที่ 

 2. หมักอย่างปลอดภัย กระบวนการหมักเริมจากการผสมเกลือและปลากะตักที่คัด
สรรเข้าด้วยกันและหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18เดือนเพื่อให้ได้น ้าปลาตามมาตาฐาน ของ
น ้าปลา ชั นคุณภาพที่ 1 

 3. กรองอย่างสะอาด น ้าปลาที่หมักได้จะเข้าสู่กระบวนการกรองถึง 5 ชั น เพื่อให้
ได้น ้าปลาที่สะอาดใสบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจอปน 

 4. บรรจุอย่างมั่นใจ ด้วยกระบวนการบรรจุขวดที่ทันสมัยอบร้อนและเป่าแห้งฆ่า
เชื อทุกขวด ตรวจความสะอาด ให้มั่นใจก่อนผนึกเป็น น ้าปลาแท้ตราปลาหมึก โดยสมบูรณ์พร้อม
ส่งออกจ้าหน่าย 

2. รูปภายป้ายหน้าบริษัท  



 
ภาพที่ 2.1 รูปภาพป้ายหน้าบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แผนผังองค์กร 

 

 

ภาพที่ 2.2 รูปภาพแผนผังองค์กร บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แผนท่ีบริษัท 

 
ภาพที่ 2.3 รูปภาพแผนที่ บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด 

 

ท่ีอยู่ติดต่อ 

117/1 หมู่ 6 ซอยหลวงพ่อปาน 2  ถนนสุขุมวิท  

 ต้าบลคลองด่าน  อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

โทร: 02-707-4223 

มือถือ: 081-374-5792 

 

 

 

 



5. วิสัยทัศน์/นโยบาย 

 วิสัยทัศน์ 

 “ทุกมื ออาหาร ในทุกครัวเรือน ใช้ผลิตภัณฑ์ตราปลาหมึก” 

 นโยบาย 

 บริษัทมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การ
บริการการรักษาสิ่งแวดล้อมมีจรรยาบรรณโปร่งใสในการประกอบธุรกิจมีจรรยาบรรณต่อพนักงาน
เพื่อการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนสอดคล้องตามกฎหมายข้อก้าหนดของลูกค้ารวมถึงการพัฒนาทุกด้าน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ  

 6.1 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด : ฉลากเขียว ขนาด 280 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
                         

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.4 ฉลากเขียว ขนาด 280 มล. 



 6.2 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด : ฉลากเขียว ขนาด 500 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

  

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

    

 

 

 

      ภาพที่ 2.5 ฉลากเขียว ขนาด 500 มล. 

 



 6.3 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

    ภาพที่ 2.6 ฉลากเขียว ขนาด 700 มล.                                   



 6.4 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 300 มล. (ขวดแก้ว) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  ภาพที่ 2.7 ฉลากเขียว ขนาด 300 มล.     

 

 



 
 6.5 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 700 มล. (ขวดแก้ว) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้ : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร       
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      ภาพที่ 2.8 ฉลากเขียว ขนาด 700 มล.     

 



 6.6 รายละเอียดและคุณสมบัติ  
 รายละเอียด :  ฉลากเขียว ขนาด 4,500  มล. (แกลลอนพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 70 %  เกลือ 27 % และน ้าตาล 3 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้ : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ฉลากเขียว ขนาด 4,500 มล. 

 

 



 6.7 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 280 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

     ภาพที่ 2.10 ฉลากเหลือง ขนาด 280 มล. 

 

 

 



 6.8 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก) 
 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  
 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 
 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 ภาพที่2.11 ฉลากเหลือง ขนาด 700 มล. 

 



 6.9 รายละเอียดและคุณสมบัติ  

 รายละเอียด : ฉลากเหลือง ขนาด 4,500  มล. (แกลลอนพลาสติก) 

 คุณสมบัติ  : ปลาหมึกน ้าปลาแท้ทุกขวดผ่านกรรมวิธีการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตจากปลากระตักที่เนื อแน่นที่สุดและสดที่สุดหมักอย่างสะอาดถูกอนามัยนานถึง 18 เดือน ท้าให้
ได้น ้าปลาแท้ที่คุณภาพดี รสเลิศ  

 ส่วนประกอบ : ปลาไส้ตัน 65 %  เกลือ 30 % และน ้าตาล 5 % ไม่มีส่วนผสม
ของซัคคารีน ผงชูรส วัตถุกันเสีย 

 วิธีใช้    : ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับประกอบอาหาร               

 

  

                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ภาพที่ 2.12 ฉลากเหลือง ขนาด 4,500 มล.  

 



บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้จัดท้าได้ท้าการศึกษากระบวนการส่งออกน ้าปลาไปประเทศลาว กรณีศึกษา

โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมทร จ้ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพิธีศุลกากรการส่งออก 
3. เงื่อนไขทางการค้า  
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย 
5. นิยามค้าศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

ในปัจจุบันการค้าทางธุรกิจส่งออกสินค้าระหว่างต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้อง

ทราบเร่ืองที่เกี่ยวข้องหลายเร่ืองเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจให้ได้ก้าไร เร่ืองที่ต้องเรียนรู้ขึ นอยู่ กับ

สินค้าที่ต้องส่งออก โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือให้ผู้ส่งออกสามารถเรียนรู้

เพิ่มเติม ก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอ่ืนจะช่วยเสริมความรู้ก็คือ 

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 

จากสภาพความเป็นจริง ผู้ส่งออกต้องมีความรู้และทราบว่าสินค้ารายการที่จะส่งออกนั น ตรงกับ

พิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสินค้านี เป็นสินค้าไปจ้าหน่าย

ประเทศเหล่านี คือประเทศผู้น้าเข้า จึงต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสินค้าที่

ต้องการ และกฎระเบียบที่ควบคุมสินค้า รายการนี ในประเทศเหล่านี อีกทั งต้องผ่านกระบวนการ

ตามขั นตอนการส่งออก ที่มีขั นตอนหลักอยู่ 3 ขั นตอน คือ ขั นตอนทางธุรกิจ  

การส่งออก ขั นตอนพิธีการศุลกากรและขั นตอนการรับเงินค่าสินค้า (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ) รวมถึงขั นตอนการขนส่งส้าหรับการค้าระหว่างประเทศที่มีความส้าคัญเพื่อ
การส่งออกอย่างมาก   อีกทั งยังบริการจัดการเพื่อการส่งออก    ที่สามารถบริหารจัดการสินค้าตลอด
ของกระบวนการทางโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกอีกทั งการบริการเพื่อการส่งออกที่สามารถบริหาร
จัดการจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั งการน้าเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั งเป็น
การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันส้าหรับการค้าระหว่างประเทศ การบริหารที่ผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั งแต่การจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการส่ง



สินค้าและงานการจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือการด้าเนินการพิธีศุลกากร จนถึงการ
ให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจร และกรบวนการจ้าแนกแจกจ่าย
สินค้าไปยังที่ต่างๆอย่างครบวงจร  ดังนั นผู้วิจัย จึงเห็นความส้าคัญของศักยภาพและความต้องการ
ใช้บริการเพื่อการพัฒนาการ ส่งออก ตามขั นตอนการส่งออก ที่สามารถจัดการสินค้าตลอด
กระบวนการส่งออก เพื่อให้ธุรกิจ ส่งออกรายใหม่ได้รับข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจส่งออก และ ความเจริญของเศรษฐกิจต่อไป  

ก้าไรส่งออก  หมายถึง  การส่งออกสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ง ผลตอบแทนเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ที่เทียบมูลค่าเป็นเงินตราน้าเข้ามาในประเทศ  
  ความต้องการใช้บริการการส่งออก หมายถึง ความต้องการในการใช้บริการเพื่อการส่งออก ตาม
ขั นตอนการส่งออก  

ขั นตอนการส่งออก  หมายถึง การค้าระหว่างประเทศที่เกิดจาการตกลงทางธุรกิจ
ร่วมกัน ระหว่างผู้ซื อหรือผู้น้าเข้ากับผู้ขายหรือผู้ส่งออก ซึ่งอยู่คนละประเทศแต่ต้องการซื อขาย
สินค้า เพื่อให้ผู้ซื อได้รับสินค้าตามค้าสั่งซื อ และผู้ขายได้รับช้าระเงินตามราคาสินค้า ซึ่งจะต้องผ่าน 
ขั นตอนหลักอยู่  3 ขั นตอน คือ ขั นตอนการทาธุรกิจการส่งออก ขั นตอนพิธีการศุลกากร และ 
ขั นตอนการรับเงินค่าสินค้า   

 ชิปปิ้ง  หมายถึง   ผู้ท้าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสาร ผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร 
และบริษัท เรือเดินทะเล หรือบริษัทขนส่งทางเคร่ืองบิน เพื่อน าสินค้าน้าเข้าหรือส่งออกไป
ต่างประเทศ รวมถึง การจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้าน้าไปเข้าตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ 
shipping คือ บริษัทที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าติดต่อกับผู้
ส่งออกว่ามีปริมาณ สินค้าปริมาณเท่าไร จะเช่าเป็นตู้หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอ่ืนในตู้ใดตู้
หนึ่งหรือ"ตัวแทน ออกของ" เป็นคนที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก หากกล่าวถึง "ชิปปิ้ง" ย่อมเป็นที่รู้จัก
กันดี นั่นคือบุคคลที่ประกอบอาชีพในการเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผู้ประกอบการน้าเข้า
หรือส่งออก  
การประเมินความพร้อมของผู้ส่งออกก่อนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี  

1. การวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ละผลิตภัณฑ์ของกิจการผู้ส่งออกเพื่อดู
ความสามารถในการขายได้ในตลาดต่างประเทศทั งในด้านรสนิยมและคุณภาพที่สามารถสนอง
ความต้องการของผู้ซื อในต่างประเทศ 

2. การประเมินผลการด้าเนินงานของธุรกิจในช่วงระยะ 3 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา 
3. การประเมินสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอยู่ในตลาดภายในประเทศ การ

พิจารณาการน้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่างประเทศ และผลกระทบต่อการท้าก้าไรของของกิจการ 



4. การพิจารณาถึงทรัพยากรต่างๆ ประเภทเงินทุน ซึ่งจะต้องน้ามาใช้ในการ
สนับสนุนกิจกรรมการส่งออกของกิจการว่ามีความพร้อมเป็นอย่างไร รวมถึงแหล่งเงินทุนในกรณีที่
พบว่าการพิจารณาออกมาในเชิงลบหรือไม่มีความพร้อม ก็ควรที่จะเลื่อนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
ออกไปจนกว่าโอกาสจะเอื ออ้านวย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งออก 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในต่างประเทศ 
แหล่งข้อมูลภายในประเทศเพื่อการเลือกตลาด ข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวผู้ส่งออกมากที่สุดคือข้อมูลที่จะ
จัดหาได้จากภายในประเทศ ซึ่งจะน้ามาใช้ในการก้าหนดตลาดของผู้ส่งออก ประเทศที่จะซื อสินค้า
หน่วยงานที่จะซื อที่อยู่ของหน่วยงานนั น โดยหาได้จากหน่วยงานต่อไปนี  

1. การส่งเสริมการส่งออก 
2. สมาคมอุตสาหกรรมไทย 
3. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
4. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียหรือเอสแคป 
5. ธนาคารพาณิชย์ 
6. บริษัทตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ 
7. สถานทูตของประเทศที่จะส่งสินค้าไปขาย 
8. หาการค้าต่างประเทศที่จะจัดตั งในประเทศไทย 
9. หอการค้าหรือสมาคมการค้าเฉพาะกิจในต่างประเทศ 
10. การแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ นในประเทศไทย 
11. เข้าพบคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในต่างประเทศ แหล่งข้อมูลในต่างประเทศที่ผู้ส่งออกสามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ซื อสินค้าและความต้องการในสินค้า คือ 

1. งานแสดงสินค้าต่างๆในประเทศ (Trade fair / Trede Show / Exhidition) 
2. การร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนการค้าที่เยือนต่างประเทศ (Trade Mission) 
3. ศูนย์พาณิชยกรรมของไทยที่มีที่ตั งอยู่ในประเทศหนึ่งที่จะส่งสินค้าไปขาย 
รูปแบบการด าเนินงานทางธุรกิจ 

รูปแบบของการด้าเนินงานทางธุรกิจระดับโลกมีหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี  
1.ธุรกิจระหว่างประเทศ (lnternational Business) จะมีการด้าเนินธุรกิจการค้าข้าม

พรมแดน 
2. กลุ่มความรุ่งมือทางธุรกิจหลายประเทศ (Multional Corporation) มีการขยาย

จากธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีการลงทุน หรือควบคุมการด้าเนินงานในด้านการอ้านวยประโยชน์
มากกว่า 1 ประเทศ 



3. บริษัทระดับโลก (Global Company) มีการบูรณาการด้าเนินการจากประเทศ
ต่างๆ ที่แตกต่างกันและมองโลกเป็นตลาดเดียว ส่วนมากนิยมใช้ในพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 

สิ่งที่ต้องศึกษาก่อนด้าเนินงานด้านการส่งออก และเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแยกได้
เป็นปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ต่อไปนี  

1. ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า มีรูปทรงสัณฐานทั่วไป การใช้งาน และคุณภาพ 
2. ลักษณะรูปร่าง มีการออกแบบสไตล์และสีสัน เพื่อความสวยงามและลักษณะ

บรรจุภัณฑ ์
3. การสื่อสารทางการ จะต้องมีการใช้เทคนิคต่างๆทางโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
4. วิธีการจัดจ าหน่าย ควรจะมีการก้าหนดคนกลางที่จะเป็นน้าสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

หรือผู้ใช้ปละวิธีการจัดจ้าหน่าย 
5. การกระจายสินค้า ควรจะมีการก้าหนดรูปแบบของการขนส่งและการเก็บสินค้า 
6. ราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนในการผลิต  ตลาดที่จะส่งออก ผู้ซื อ และราคาของคู่

แข่งขัน 
สาเหตุที่ต้องส่งสินค้าออก และน้าสินค้าเข้า 

การส่งออกสินค้าและน้าเข้าสินค้าส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศและเจริญเติบโตของกิจการธุรกิจโดย
สามารถอธิบายความจ้าเป็นได้ดังนี  

1. ความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีดังนี คือ 
                                - ประเทศไทยจะได้รับเงินตราต่างประเทศมาใช้ในการน้าสินค้าเข้า มีผลท้าให้
มาตรฐานการด้ารงชีวิตของคนไทยดีขึ น และท้าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนื่องจากมีการผลิตเพิ่มขึ น 
                              - รัฐบาลมีรายได้ในรูปแบบการเก็บภาษีอากรขาออก 
                                - ตลาดแรงงานในประเทศไทยขยายตัว มีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ น คนงานมี
รายได้เพื่อจับจ่ายซื อสินค้าเพิ่มขึ น มีผลท้าให้เศรษฐกิจของประเทศขยาย 
                                - การผลิตได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ น คุณภาพดีขึ น และ
ต้นทุนที่ต่้าลงมีผลท้าให้สามารถบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ นในราคาที่ประหยัด 
                                - เทคโนโลยีได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุสาหกรรมของประเทศในระยะยาว 

2. ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของกิจการธุรกิจผู้ส่งออก 
                               - รายได้หรือยอดขายของกิจการเพิ่มขึ นเป็นพูนรายได้ให้แก่ผู้ส่งออก 
                               - ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่้าลงเนื่องจากการผลิตจ้านวนมาก 
                               - วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลายืนยาวขึ นกว่าเดิม 
                               - มีการน้าสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปใช้มากขึ น 

3. ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทย 



                              - ราคาต่้ากว่าที่ผลิตในประเทศ ท้าให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่้าลง
เน่ืองจากการผลิต 
                            - สินค้าพิเศษ ที่จ้าเป็นต้องมีวัสดุในการผลิตจากต่างประเทศ 
                             - มีความจ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถหาใน
ประเทศได้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับด้านผู้ประกอบธุรกิจส่งออกรายใหม่  
เพื่อเป็นขอ้มูลส้าหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกรายใหม่ที่สามารถน้าข้อมูลด้าน การใช้บริการไป
ปรับปรุงพัฒนาแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อเป็นความรู้แก่ภาคเอกชนและผู้สนใจธุรกิจ
ส่งออกรายใหม่ในการค้นหาข้อมูลและสามารถน้าข้อมูลที่ได้รับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร
หรือธุรกิจต่อไป   ด้านผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการการใช้บริการของธุรกิจส่งออกในจังหวัดขอนแก่น ที่ สามารถน้าข้อมูลไปปรับปรุง
วางแผนและพัฒนาธุรกิจส่งออกของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานให้บริการที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพิธีศุลกากรการส่งออก 

ในปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรของไทยในสินค้าพิกัดเดียวกันมีหลายอัตราซึ่งแตกต่างกันไปตามที่
ไทยได้ไปตกลงผูกพันไว้กับการเปิดเสรีขาเข้าภายใต้กรอบ โครงสร้างอัตราภาษีที่หลากหลาย
ก่อให้เกิดภาระในการบริหารจัดการ และเพิ่มต้นทุนในการด้าเนินงานทั งส่วนของภาครัฐ (กรม
ศุลกากร) และภาคเอกชน นอกจากนี  อัตราภาษีที่หลากหลายในสินค้าพิกัดเดียวกัน   ท้าให้มองไม่
เห็นภาพที่ชัดเจนของโครงสร้างการคุ้มครองอุตสาหกรรมที่แท้จริง และบิดเบือน    การน้าเข้าจาก
แหล่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดยิ่ง กว่านั นอัตราภาษีส้าหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่น้าเข้าจากประเทศ
เดียวกัน แต่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงต่างกันส้าหรับอัตราภาษีของประเทศคู่ค้าในรายการสินค้า
ส่งออกที่ส้าคัญของไทย 20 รายการ พบว่า กรณีของประเทศจีน สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทย
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีน้อยภายใต้กรอบความตกลง  ASEAN-China FTA เนื่องจากมี
สินค้าหลายรายการที่ไม่อยู่ในรายการลดภาษี อาทิ หน่วยเก็บเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (HS 
847170) ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม(HS 100630) และยางธรรมชาติชนิด
ต่างๆ (HS400110 HS400121 HS400122) เป็นต้น ทั ง ๆที่บางรายการในสินค้ากลุ่มนี  จีนได้ยอมลด
อัตราภาษีให้กับประเทศคู่ความตกลงในกรอบความตกลงการค้าเสรีกรอบอ่ืนอย่างไรก็ตามมีสินค้า
บางรายการ เช่น รถยนต์ขนาด 1500-3000 cc (HS 870323) และเคร่ืองประดับ (HS711319) เป็น
สินค้าที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีพอสมควร เนื่องจากจีนมีอัตราภาษี MFN ค่อนข้างสูง
และลดอัตราภาษีให้ประเทศคู้ความตกลงในกรอบความตกลงอ่ืนน้อยกว่ากรณีประเทศญ่ีปุ่น อัตรา



ภาษีน้าเข้า (MFN Rate) ในรายการสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทยส่วนใหญ่มีอัตราเท่ากับร้อยละ  0 
ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ยังมีการเก็บภาษี  เช่น น ้ามันปิโตรเลียม ข้าว เคร่ืองประดับ ทูน่าเนื อสัตว์
ปีก บางรายการในกลุ่มสินค้าเหล่านี  ญ่ีปุ่นลดอัตราภาษีลงแตกต่างกันภายใต้กรอบความตกลงต่าง
กรอบกัน ทั ง ๆที่ไทยร่วมในกรอบตกลงนั น ๆด้วยกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (HS271019) ข้าว
(HS100630) ทูน่า(HS160414) และเนื อสัตว์ปีก (HS160232) ซึ่งอาจเป็นปัญหาว่าไทยจะใช้สิทธิได้
ภายใต้กรอบความตกลงที่ได้สิทธิประโยชน์มากกว่าได้หรือไม่ ยิ่งกว่านั นไทยยังอาจเสียประโยชน์
ในบางรายการสินค้าที่ญ่ีปุ่นลดอัตราภาษีให้ คู่ค้าในกรอบความตกลงอ่ืนมากกว่าในกรอบ ที่ไทย
ร่วมความตกลงประเทศเกาหลีใต้มีอัตราภาษีน้าเข้า (MFN Rate) ในรายการสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ
ของไทยส่วนใหญ่ไม่สูงมาก ยกเว้น รถบรรทุกเคร่ืองยนต์ดีเซล ทูน่า  และเนื อสัตว์ปีกที่มีการเก็บ
ภาษีน้าเข้าในอัตราเกินกว่าร้อยละ  10   และถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะมีความตกลงเปิดเสรีใน
กรอบต่างๆ  อาทิเช่น APTA และ ASEAN-Korea ประเทศเกาหลีใต้ก็จะลดอัตราภาษีในรายการ
สินค้าเหล่านี ภายใต้กรอบความตกลงอื่นเท่ากับหรือน้อยกว่าที่ลดอัตราภาษีภายใต้กรอบความตกลง
ที่ไทยร่วมด้วยส้าหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อัตราภาษีน้าเข้า  (MFN Rate) ในรายการ
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทยส่วนใหญ่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 0 ในความตกลง FTA    ไทย-
ออสเตรเลีย (TAFTA) และไทย-นิวซีแลนด ์(TNZFTA) สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ไทยได้รับ  มี
ผลประโยชน์ไม่มากนักเนื่องจากอัตราภาษีน้าเข้า MFN ของประเทศทั งสองต่้าอยู่แล้ว แม้ว่าความ
ตกลงดังกล่าวท้าให้รายการสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีน้าเข้าไปยังประเทศ ทั ง
สองส่วนประเทศอินเดีย อัตราภาษีน้าเข้า (MFN Rate) ในรายการสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทย
ส่วนใหญ่มีอัตราที่สูง เช่น รถยนต์ขนาด 1,500-3,000 cc และเนื อสัตว์ปีก มีอัตราภาษีน้าเข้าสูงถึง
ร้อยละ 100 และน ้ายางพารามีอัตราภาษีน้าเข้าสูงถึงร้อยละ 70 ประเทศอินเดียมีการเปิดเสรีภายใต้
กรอบความตกลงต่างๆ อาทิเช่น APTA และ ASEAN-India มีข้อสังเกตว่า มีรายการสินค้าหลาย
รายการที่อินเดียผูกพันลดอัตราภาษีภายใต้ความตกลง APTA โดยไม่ลดอัตราภาษีภายใต้ความตก
ลง ASEAN-India และในทางกลับกันมีหลายรายการที่อินเดียไม่ผูกพันลดอัตราภาษีภายใต้ APTA 
แต่ลดอัตราภาษีภายใต้ ASEAN-India 

 



มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTM)   

             

ตารางท่ี 2.1 ภาษีน าเข้าในรายการสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญของไทย 

 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ให้ความหมายของมาตรการ

การค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures : NTM) และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่

ภาษี (Non-Tariff Barrier : NTB) ไว้ว่า มาตรการการค้าทีมิใช่ภาษีศุลกากร (NTM) หมายถึง 

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร แต่เป็นมาตรการที่ก้าหนดเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐบาลที่

เกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งWTO อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ทั งนี จะต้อง

ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล และไม่มีผลก่อให้เกิดการกีดกันการค้าโดยซ่อนเร้น และเป็นไป

ตามพันธกรณีหรือหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่ก้ากับไว้ ตัวอย่างมาตรการ NTM ได้แก่ 

มาตรการ SPS/TBT การออกใบอนุญาตน้าเข้า (Import Licensing Procedures) การประเมินราคาเพื่อ

การศุลกากร (Customs Valuation) การปกป้องความเสียหาย (Safeguards) การเก็บภาษีต่อต้านการ

ทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) การเก็บภาษีตอบโต้การอุดหนุน (Subsidies and Countervailing 

measures:SCM) และถิ่นก้าเนิดสินค้า  (Rules of origin)  เป็นต้นThe United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)ได้จัดจ้าแนกประเภทของมาตรการทาง

การค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร(ClassificationofNon-TariffMeasures)  ดังนี  

             1. มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)ได้แก่ 

กฎหมาย บทบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อก้าหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน และกระบวนการผลิตเพื่อการ

ปกป้อง คุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์ และพืช 



2. มาตรการกีดกันทางด้านเทคนิค (Technical Barriers To Trade: TBT) ข้อก้าหนดเกี่ยวกับฉลาก 

การท้าเคร่ืองหมาย และการบรรจุหีบห่อ 

3. มาตรการทางเทคนิคอื่นๆ (Other Technical Measures) 
  4. มาตรการควบคุมราคา (Price Control Measures) 
  5. มาตรการควบคุมปริมาณ (Quantity Control Measures) 
               6. มาตรการคู่ขนานกับมาตรการทางภาษี (Para-Tariff Measures) มาตรการอ่ืนๆ 
ที่มีผลให้ต้นทุนการน้าเข้าเพิ่มขึ น ในลักษณะที่เหมือนกับการใช้มาตรการทางภาษี ได้แก่ การจ้ากัด
ปริมาณหรือร้อยละของการน้าเข้าโดยค้านวณเทียบเคียบกับฐานของมูลค่าหรือปริมาณ
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศุลกากร (CustomsSurcharges) ภาษีหรือค่าธรรมเนียม
ส่วนเพิ่ม (Additional Taxes and Charges) ภาษีและค่าธรรมเนียมภายในประเทศส้าหรับสินค้า
น้าเข้า (Internal Taxes and Charges Levied onImports) และบทบัญญัญัติส้าหรับการประเมินมูลค่า
ทางศุลกากร (Decreed CustomValuation) 
               7. มาตรการทางการเงิน (Finance Measures)  
                8. มาตรการท่ีมีผลต่อต้านการแข่งขัน (Anti-Competitive Measures) มาตรการ
ต่าง ๆ  ที่เป็นการให้สิทธิพิเศษ หรือข้อยกเว้นการปฏิบัติ แก่หน่วยหรือกลุ่มเศรษฐกิจเฉพาะหน่วย 
ใดหน่วยหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุผลทาง 
               9. มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออก (Export Related Measures) หมายถึง มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือมาตรการอ่ืนๆ ที่ถูกน้ามาใช้โดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก 
  10. มาตรการการลงทุนท่ีมีผลต่อการค้า (Trade-Related Investment Measures) 
  11. ข้อจ ากัดในการกระจายสินค้า (Distribution restrictions) 
  12. ข้อจ ากัดในการให้บริการหลังการขาย (Restriction on Post-Sales Services) 
  13. มาตรการอุดหนุน (Subsidies) 
  14. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง (Government Procurement Restrictions) 
  15. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
  16. กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
  สินค้าท่ีมีมาตรการการน าเข้า (ควบคุม) 
  ของต้องห้าม (PROHIBITED GOODS) หมายถึงของที่มีกฎหมายก้าหนดห้าม
น้าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดน้า
สินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิ ของกฎหมายศุลกากรด้วย  
 



ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการน าเข้าวววววววววววววววววววววววว 
  1. วัตถุลามก การน้าเข้าวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพ
พิมพ์ ภาพระบายสี  สิ่งที่พิมพ์ขึ น  รูปภาพ  ภาพโฆษณา  เคร่ืองหมายรูปถ่าย  และภาพยนตร์ลามก   
วัตถุลามกอ่ืน ๆ     
  2.สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ  
  3.ยาเสพติดให้โทษ 
  4. เงินตรา พันธบัตรใบส้าคัญรับดอกเบี ยพันธบัตร อันเป็นของปลอมหรือแปลง
เหรียญกษาปณ์ที่ท้าให้น ้าหนักลดลงโดยทุจริตดวงตราแผ่นดินรอยตราแผ่นดินหรือพรปรมาภิไธย 
ดวงตราหรือรอยตราทางราชการอันเป็นของปลอม  
  5. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ ์ เช่น แถบบันทึกเสียง  (เทปเพลง)  แผ่นบันทึกเสียง 
(คอมแพคดิสก์) แถบ บันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอ่ืนใดที่
ท้าซ ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
  6.สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า 
  7.ของที่มีการแสดงถิ่นก้าเนิดเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติห้ามน้าของที่มีการแสดง
ถิ่นก้าเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2481 
              ของต้องก ากัด (RESTRICTED GOODS)  หมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายก้าหนด 
ว่าหากจะมีการน้าเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการน้าเข้า ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับ
ฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารก้ากับยา เป็นต้น  ผู้ใดน าของต้องก ากัดเข้ามา หรือ
ส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมี
ความผิดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27ทวิของ
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
กระทรวงพาณิชย์ได้ก้าหนดสินค้าที่มีมาตรการน้าเข้า   ซึ่งต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยขณะนี มีอยู่ทั งสิ นประมาณ 50 ชนิด ที่จะต้องขออนุญาตน้าเข้าจากกระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์  การน้าเข้ายาจะต้องขอใบอนุญาตจาก
องค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขการน้าเข้าหรือส่งออกโบราณวัตถุหรือวัตถุของงาน
ศิลปะไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรการน้าเข้าอาวุ ธ
ปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย ส่วนอาวุธชนิดอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองช๊อตไฟฟ้า จ้าเป็นที่จะต้องแจ้งก่อน
น้าเข้า พระราชบัญญัติเคร่ืองส้าอางได้ก้าหนดให้ผู้น้าเข้าเคร่ืองส้าอางควบคุมท้าการแจ้งชื่อและที่ตั ง
ของส้านักงาน สถานที่ผลิตหรือจัดเก็บเคร่ืองส้าอาง รวมทั งประเภทหรือชนิดของเคร่ืองส้าอาง และ
ส่วนประกอบที่ส้าคัญ กับกระทรวงสาธารณสุข การน้าเข้าสัตว์ป่า พืช ปลาและสัตว์น ้าอ่ืนๆ ต้อง



ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมวิชาการเกษตร หรือกรม
ประมงเป็นกรณีๆ ไปกรมศุลกากรมีหน้าที่ป้องกันการน้าเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้า
ต้องห้าม ส่วนสินค้าต้องก้ากัด กรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า การน้าเข้า หรือส่งออกหรือ
ส่งผ่านแดนได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมาย ที่บัญญัติไว้ครบถ้วนหรือไม่ ส้าหรับบัญชีรายชื่อ
สินค้าต้องห้ามต้องก้ากัดสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
น้าเข้า เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นต้น 
  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการน าเข้าสินค้า เอกสารประกอบตามขั นตอนพิธีการ
ศุลกากรในการน้าเข้าสินค้ามีดังนี   

-บัญชีราคาสินค้า (Invoice)   
-บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)   
-ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)   
-ใบแจ้งยอดเบี ยประกัน (Insurance Premium Invoice)  
-ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส้าหรับสินค้าควบคุมการน้าเข้า ใบรับรองแหล่ง 

สินค้า (Certificate of Origin) กรณีใช้สิทธิลดอัตรา          
ระบบพิธีการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export)                                     

เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น้าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องส้าหรับการน้าเข้า
กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่น้าเข้า การส่งมอบสินค้าที่น้าเข้าจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ศุลกากรหลังจากสินค้า มาถึงท่าและได้ช้าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้น้าเข้ามีความรับผิดชอบใน
การเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากรนอกจากนี ในบาง
กรณีผู้น้าเข้ายงต้องขอใบอนุญาตในการน้าเข้าส้าหรับสินค้า  ทั งนี ขึ นอยู่กับน้าข้าประเภทสินค้า 
สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้น้าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ  
  ภายใต้ระบบการน้าเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง    ไม่
จ้าเป็นต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษ เนื่องจากข้อมูลทั งหมดโอนถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้น้าเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรด้วยระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ต
โดยทั่วไปขั นตอนการปฏิบัติพิธีการน้าเข้าสินค้ามี 4 ขั นตอนดังนี   

1.การโอนถ่ายและ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า : ขั นตอนแรกของพิธีการน้าเข้า  
คือการส้าแดงข้อมูลการน้าเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่ง
ข้อมูลเรือเข้าบัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม

http://www.onestopim-ex.com/produts_control4.html


ศุลกากร หากไม่พลข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทตัวแทนนั นๆ เมื่อสินค้า
มาถึงท่าหรือสถานที่น้าเข้า ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร   

2. การตรวจสอบพิสูจน์การส าแดงข้อมูล : ขั นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์
การส้าแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั งหมดที่ผู้น้าเข้ามายื่น ในขั นนี ระบบของกรมฯจะแยกใบ
ขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้น้าเข้าสามารถ
ด้าเนินการช้าระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ 
               3. การช าระภาษีอากรขาเข้า : ขั นตอนที่ 3 คือการช้าระภาษีอากรและการวาง
ประกันที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันสามารถช้าระได้ 3 วิธี : ช้าระที่กรมศุลกากร ช้าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และช้าระที่ธนาคารว   

4. การตรวจและการปล่อยสินค้า : ขั นตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้า
จากอารักขาของศุลกากร ผู้น้าเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า             
ในขั นนี ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้อง โดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่าน 
การเปิดตรวจหรือยกเว้นการตรวจหากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ จะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั น
สถานะชองการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั งที่ท่าเรือและที่ผู้น้าเข้าหรือตัวแทน  

วิธีการก าหนดราคาศุลกากร       
วิธีการก าหนดราคาศุลกากร “ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)”ค้าว่า “ราคา

ศุลกากร” หรือ “ราคา” แห่งของอย่างใดนั น ในกรณีของน้าเข้าหมายถึงราคาของสินค้าน้าเข้าเพื่อใช้
เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า “ระบบราคาแกตต์ 
(GATT Valuation)” ขององค์การศุลกากรโลก (World Trade Organization: WTO) ในการก้าหนด
ราคาสินค้าขาเข้าส้าหรับการค้านวณค่าภาษีอากร อย่างไรก็ดีราคาซื อขายของที่น้าเข้านั นอยู่ภายใต้
เงื่อนไขบางประการเช่น การซื อขายผู้ซื อกับผู้ขายต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือการซื อขายนั นต้อง
ไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นอีก 
  การก าหนดราคาศุลกากรตามหลักการของแกตต์มี 6 วิธี ดังนี้  วว
  การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของท่ีน าเข้า หมายถึง ราคาซื อ
ขายที่ผู้ซื อสินค้าได้ช้าระจริงหรือที่จะต้องช้าระให้กับผู้ขายในประเทศส้าหรับของที่น้าเข้า ซึ่งได้มี
การปรับราคาหรือได้น้ามูลค่าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆไปรวมด้วย เช่น ค่าวัสดุเสริม ค่านายหน้า หรือค่า
สิทธิ เป็นต้น   

การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีท่ี 2 ราคาซื้อขายของท่ีเหมือนกัน หมายถึง ราคา
ซื อขายของที่เหมือนกันทุกอย่าง เช่น ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพและชื่อเสียงซึ่งผลิตในประเทศ
เดียวกันและเป็นผู้ผลิตเดียวกันกับของที่ก้าลังประเมินราคา 



 การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีท่ี 3 ราคาซื้อขายของท่ีคล้ายกัน หมายถึง ราคา
ซื อขายของที่คล้ายกันกับของที่ก้าลังประเมินราคา เช่น วัสดุ ส่วนประกอบ และลักษณะทาง
กายภาพต่าง ๆ สามารถท้าหน้าที่ได้เหมือนกันต้องผลิตในประเทศเดียวกันและเป็นผู้ผลิตเดียวกัน
กับของ  ที่ก้าลังประเมินราคาว  

การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 4 ราคาหักทอน หมายถึง ราคาที่ก้าหนดขึ นโดย
ใช้ราคาสินค้าที่ก้าลังจ้าหน่ายอยู่ในประเทศไทย โดยหักทอนค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไป เช่น  ค่า
นายหน้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีอากรในประเทศไทย มูลค่าเพิ่มของสินค้าที่เกิดขึ นจากการ
ประกอบหรือผ่านกระบวนการเพิ่มเติม   

 การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 5 ราคาค านวณ หมายถึง ราคาที่ก้าหนดขึ นตาม
ต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ก้าลังประเมินราคาบวกกับก้าไรและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่รวมอยู่ ตามปกติ
ในการขายจากประเทศส่งออก   

การก าหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 6 ราคาย้อนกลับ หมายถึง การก้าหนดราคา 

โดยใช้วิธียืดหยุ่นของวิธีใด ๆก็ตามจากวิธี 1-5  เพื่อให้สามารถก้าหนดราคาสินค้าได้ 

ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประกอบด้วย 
  1. การจดทะเบียนพาณิชย์  
  2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร 
  3. การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ  
  4. การติดต่อ สั่งซื อสินค้า  
  5. การช้าระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร  
  6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการน้าเข้าสินค้า 
  7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร (• การขึ นทะเบียนระบบ Paperless • พิธีการประเมิน
อากร • การช้าระ ค่าภาษีอากร • พิธีการตรวจปล่อยสินค้า)  

  8. การส่งมอบสินค้า       
  9. การกระจายสินค้า หรือการขายสินค้าออกสู่ตลาด 

  อันดับแรกผู้น้าเข้าควรที่จะศึกษา จัดท้าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการหา
แหล่งผลิตสินค้า (ผู้ขายสินค้า) การผลิต การกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย ล้าดับถัดมา
ผู้ประกอบการน้าเข้าสินค้าควรที่จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการน้าเข้าสินค้าของกรม
ศุลกากร   ที่ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีอากรส้าหรับสินค้าที่น้าเข้า สินค้าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้า
ต้องก้ากัด (สินค้าควบคุมต้องขออนุญาตน้าเข้า) การขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขต
การค้าเสรี (FTA) การประกันภัยสินค้า การช้าระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร 



ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า     วว 

                            1. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล
บัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูล
ใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื องต้นในใบขนสินค้า
ที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้น้าของเข้า เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็นต้น 
ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร                            

3. เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมา
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรก้าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 
ดังต่อไปนี     แล้วแจ้งกลับไปยังผู้น้าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า   จะแจ้งกลับไปยังผู้ 

น้าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า   

-ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทท่ีไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส้าหรับใบ
ขนสินค้าประเภทนี  เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั น ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนสามารถน้า
ใบขนสินค้าขาเข้าไปช้าระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินค้าได้   

-ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทท่ีต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส้าหรับใบขน
สินค้าประเภทนี  ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนต้องน้าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของ
ท่าที่น้าของเข้า 

4. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของ
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้ส้าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการ
ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ  

พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก 
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค้าแนะน้าในการจัดเตรียมเอกสาร 
และปฏิบัติตามขั นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า ดังนี  

ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นท่ีให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก 
แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก้าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส้าหรับพิธีการศุลกากรดังนี   

1. ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส้าหรับพิธีการดังนี  



     - พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป 
     - พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
     - พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
     - พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 
     - พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
     - พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
     - พิธีการใบสุทธิน้ากลับ 
     - พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 
 2. ค้าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส้าหรับพิธีการ

ส่งออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 
 3. ใบขนสินค้าส้าหรับน้าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส้าหรับพิธี

การส่งออกชั่วคราว 
 4. ใบขนสินค้าส้าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น้าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

ส้าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราว 
เอกสารท่ีใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 
1.บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
2.บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 
3.ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องจ้ากัดตาม

เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส้าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่

ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี  
- ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร 

รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน้าไปใช้
ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับมอบอ้านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว  

การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
1.การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรหรือด้าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก้าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท้า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 



2.การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท้าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรก้าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารนั นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว 

3.วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท้าได้ 4 
ช่องทางดังนี  

- ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
- ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
- ผู้ส่งออกให้เค้าเตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
- ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและ

แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช้าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่
ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ใบขนสินค้าขาออกพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
                           2. แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
                           3. ส้าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
                           4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
                           5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส้าหรับควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 
                           6. ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า ( Specification ) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ( Material Safety Data 
Sheet ) ( ถ้ามี ) 
 

การช าระภาษีอากร 
1. ช้าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 

Funds Transfer : EFT) 
2. ช้าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส้านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  
1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท้าใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบอื่น 

เช่น บัญชีสินค้า (ศ.บ. 3) และใบก้ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

2. ผู้น้าเข้าหรือตัวแทนฯ ช้าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช้าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 



3. ช้าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก้าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

4. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน้าสินค้าไป
ผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 

5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้ากับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส้าแดงจะน้าสินค้าไปผ่านพิธีการที่
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 

6. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก้ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ้าอยู่ ณ ด่าน
พรมแดนเพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ้านวนสินค้าที่ส่งออก
ว่าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธี
การศุลกากรว่าด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดน
ไปได้และให้บันทึกการรับบรรทุกในระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบก้ากับการขนย้ายสินค้าให้
เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

การผ่านพิธีการส่งออกของท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 
การผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ ด่านพรมแดนหรือ
จุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้ผู้ส่งของออกยื่นใบแจ้ง
รายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) พร้อมส้าเนา 1 ฉบับ ต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่านพรมแดน 
หรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า เพื่ อให้พนักงาน
ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของของที่ส่งออกให้ตรงตามที่ส้าแดง และบันทึกรับรอง
การส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งของออกในการด้าเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ
กรมสรรพากร โดยของที่ส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี   

1. มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
2.ไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องจ้ากัดในการส่งออกตาม

กฎหมาย 
3.ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 



เอกสารพิธีการทางศุลกากรเพื่อน าเข้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ใบขนสินค้าขาข้า (Import Entry Declaration)และใบตราส่งสินค้า (B/L) 

 
ภาพท่ี 2.4 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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ภาพท่ี 2.5 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 

                             และใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) 

ข้อแนะน าส าหรับผู้น าเข้าเมื่อธนาคารได้เปิด L/C ไปให้ผู้ขายตามค้าสั่งแล้ว ผู้สั่งมีภาระรับผิดชอบ
ที่จะต้องจ่ายเงินตาม L/C เมื่อผู้ส่งออกได้ส่งเอกสารถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ L/C แล้ว
ทุกประการ ไม่ว่าสินค้าที่ผู้ส่งออกมานั นจะตรงตามข้อตกลงหรือไม่ก็ตาม อย่าเปิดให้ผู้ขายรายใหม่
ที่ไม่รู้จักฐานะการเงินโดยไม่มีการสอบถามให้แน่เสียก่อน ถ้ายังไม่แน่ใจให้มีบริษัทตรวจสอบ
คุณภาพเป็นผู้ตรวจสินค้าก่อนส่ง และถ้ายังไม่แน่ใจ อาจจะให้ผู้ขายให้ธนาคารของเขาออกหนังสือ
ค ้าประกัน (Performance Bond) ว่าถ้าสินค้าที่ท่านซื อไม่ถูกต้องจะเรียกเงินคืนได้ ถึงอย่างไรก็ดี 
ย่อมไม่สามารถป้องกันผู้ขายที่คิดจะฉ้อโกงได้ ดังนั น การเปิด L/C ให้ผู้ที่ไม่รู้จักหรือยอมเปิด L/C 
ชนิดสามารถโอนได้ (Transferable) จึงมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดความเสียหายอย่าซื อสินค้าผ่าน
นายหน้า โดยเปิด L/C ชนิดโอนได้โดยไม่ทราบว่าผู้ขายจริง ๆ คือใคร เพราะเรามีภาระรับผิดชอบ
กับธนาคาร ถึงแม้ว่าสินค้าที่จะส่งมาจะไม่ใช่ของที่สั่งซื อ   หรือเป็นสินค้าที่ใช้ไม่ได้เพราะธนาคาร
ไม่เกี่ยวกับสินค้าถ้าเอกสารถูกต้อง ธนาคารจะต้องจ่ายเงินตามกฎสากลที่เราเรียกว่า Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credit ซึ่งใช้กันทั่วโลก Uniform Customs and Practice for 
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Documentary, Credit, 1983 Revision, ICC Publication No.400 ผู้ส่งออกควรจะศึกษาและท้าความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2526 เอกสารฉบับที่ 400 ของสภาหอการค้านานาชาติ ซึ่งเร่ิมใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 แทนฉบับ
ที่ 200 พ.ศ. 2517 ประเพรีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตฉบับดังกล่าวนี  เป็นหัวใจส้าคัญของการค้า
ระหว่างประเทศที่ใช้ L/C ซึ่งธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 175 ประเทศยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
ถึงแม้ว่าผู้ส่งออกไม่สามารถจะส่งสินค้าได้ตาม L/C และไม่สามารถเบิกเงินได้แต่ L/C ที่เปิดไปแล้ว
ก็ท้าให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ น ก่อนที่จะมีการเปิด L/C ผู้น้าเข้าจึงควรปฏิบัต ิ  

1. ได้ตรวจดูแล้วว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สั่งให้ธนาคารระบุไว้ใน L/C นั น ตรงตาม
ข้อตกลงและผู้ขายสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะถ้าต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น 

2.  เอกสารต่างๆ ที่ต้องการประกอบการน้าเข้านั น ได้ระบุลงไปในค้าสั่งเปิ ด
ครบถ้วนหรือไม่   

3. ถ้าไม่แน่ใจว่า ผู้ส่งออกจะส่งสินค้าตามคุณภาพที่ตกลง จะต้องระบุให้มีการ
ตรวจคุณภาพโดยบุคคลที่สาม และมีใบรับรองการตรวจสินค้าก้ากับด้วย  

4. เงื่อนไขการช้าระเงินที่ผู้ขายเสนอมานั น ผู้ขายบวกดอกเบี ยสูงเกินไปหรือไม่ 
และได้คิดถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยัง  

 สินเชื่อเพื่อการน าเข้า   ผู้น้าเข้าสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จาก ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศของผู้ส่งสินค้าเข้า ให้บริการในรูปของ Letter of Credit (L/C) และ Trust Receipt ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตในต่างประเทศ (Supplier) และธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ (Foreign Bank) หรือ
สถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศของผู้ซื อเป็นผู้รับรองค ้า
ประกัน การน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีขั นตอนการน้าเข้าสินค้าดังนี                               

1. ผู้ซื อในประเทศและผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศติดต่อกันเพื่อทราบราคาสินค้า
เงื่อนไขการไปยังผู้ขายอีกต่อหนึ่ง 
  2. เมื่อผู้ขายได้รับ L/C แล้ว ก็จะด้าเนินการส่งสินค้ามาให้ผู้ซื อ โดยไปติดต่อเร่ือง
การขนส่ง เช่น จองระวางเรือหรือเคร่ืองบิน ด้าเนินการเร่ืองการประกันภัย พิธีการศุลกากร และ
อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 
  3. หลังจากผู้ขายด้าเนินการเสร็จแล้ว ก็จะน้าเอกสารต่าง ๆ มาขอขึ นเงินจาก
ธนาคารในประเทศของผู้ขาย 
  4. ธนาคารต่างประเทศรับเอกสารและช้าระเงินให้ผู้ขาย ต่อจากนั นก็จะส่ง 

5. ผู้ซื อช้าระเงินค่าสินค้าในธนาคาร แล้วรับเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานสินเชื่อ
ที่ให้บริการแก่สินค้าที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ คือเงินกู้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้แก่ ผู้น้า



เข้าเพื่อให้ผู้น้าเข้าได้น้าสินค้าเข้าโดยไม่ต้องมีเงินสดค่าสินค้าทั งจ้านวน สินเชื่อเพื่อการน้าเข้าที่
ส้าคัญ ได้แก่ 

1. สินเชื่อโดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)                         ;;;;;;;;;;;; 
2. สินเชื่อโดยทรัสรีซีทท์ (Trust Receipt) 

  3. แฟคตอร่ิง (Factoring) 
  4. ประเภทและผู้ให้บริการสินเชื่อการน้าเข้า 

 
วัตถุประสงค์ใหญ่ของเอกสารเพื่อการส่งออก เพียงจัดให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ของสินค้าเพื่อการ
ผ่านขั นตอนศุลกากรได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนั นเอกสารยังท้าหน้าที่ในการขนส่ง การช้าระเงิน
และพิธีการทางเครดิต การประกันภัย และการเรียกร้องค่าเสียหายของสินค้าอีกด้วยในครั งนี จะ
แนะน้าถึงเอกสารซึ่งใช้กับการขนส่งทางทะเล ที่ผู้ส่งออกควรทราบตามล้าดับดังนี  

1.BILL OF EXCHANGE(ตั๋วและเงินหรือดราฟท์)เป็นตราสารที่ผู้รับประโยชน์ 
(ผู้ส่งออก) เป็นผู้ส่งขายตั๋วแลกเงินคือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ชนิดหนึ่ง มีค้าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยปราศจากเงื่อนไข ออกโดยบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย (DRAWEE) จ่ายเงินให้บุคคลที่สามเมื่อ
ครบก้าหนดเวลาเป็นจ้านวนเงินที่แน่นอน หรือจ่ายตามค้าสั่งของบุคคลที่สามนั น                

2.EXPORTLICENCE(ใบขออนุญาตส่งออก )ตามปกติแล้วสินค้าที่ต้องขอ
ใบอนุญาตส่งออกมักจะเป็นสินค้าจ้าพวกวัตถุดิบเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการขาดแคลน สินค้าที่
ใช้ทางการทหาร หรือในบางครั งการก้าหนดให้มีการขอใบอนุญาตส่งออกถ้าเป็นผลมาจากนโยบาย
การเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นต้น 

                      3.CERTIFICATEOFORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งก้ า เนิดสินค้ า ) 
วัตถุประสงค์หลักของเอกสารนี คือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้าในประเทศที่น้าเข้า

ประเภทสินเชื่อ ผู้ใหบ้ริการ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ 
วงเงิน L/C ธนาคารพาณิชย์ ให้วงเงนิเพื่อเปิด L/C ส่งซื อสินค้า 
วงเงิน T/R ธนาคารพาณิชย์ รับของไปก่อนการช้าระเงินค่าสินค้า 
วงเงินค ้าประกัน ธนาคารพาณิชย์ ให้วงเงนิเพื่อใชค้ ้าประกันค่าภาษอีากร 
วงเงินเบิกเกินวงเงิน (O/D) ธนาคารพาณิชย์ ให้วงเงนิเพื่อใช้ช้าระค่าภาษีอากร 
การเช่าซื อ  
Leasing 

สถาบันการเงิน ให้วงเงนิเช่าซื อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่น้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศในรปูของการเช่าซื อ 

การรับซื อหนี การค้า
ภายในประเทศ 
Factoring (Domestic) 

สถาบันการเงินผูท้้าธุรกิจการ
รับซื อหนี การค้า 

รับซื อหนี การค้าภายในประเทศทีเ่กิดจากการขาย
สินค้าน้าเข้า ซ่ึงมีเงือ่นไขการช้าระเงินโดยการ
แลกเปลี่ยนหนี การค้าเป็นเงินสด 



หมายถึงการส่งออกสินค้าจากประเทศก้าลังพัฒนา รวมทั งประเทศไทย ไปยังประเทศที่ ให้สิทธิ
พิเศษทางศุลกากรหรือเรียกว่า จี.เอส.พี (GSP) นั น เอกสารนี  จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งก้าเนิด
สินค้าของประเทศผู้ส่งออกเพื่อให้ประเทศน้าเข้ายอมรับและให้สิทธิพิเศษดังกล่าว นอกจากนี ใบรับ
รอแหล่งก้าเนิดสินค้านี จะใช้ส้าหรับการพิสูจน์ด้วยว่าสินค้านั นไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์การน้าเข้าของ
ประเทศนั นๆ ด้วยฉะนั นการออกใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้าหรือc/oจะสามารถกระท้าได้2 
ลักษณะคือ 

 -การรับรองเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรจะต้องรับรองโดยส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบในเอกสารนี คือกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ 
                             -การรับรองเพื่อการค้าขายทั่วไปหรือเมื่อลูกค้าต้องการ สามารถออกใบรับรองได้
โดยสภาหอการค้าเพื่อรับรองต้นก้าเนิดของสินค้านั น 
                            4.CERTIFICATEOFVALUE(ใบรับรองมูลค่าสินค้า) 
บางครั งมูลค่าสินค้าที่แสดงในใบก้ากับสินค้า (INVOICE) อาจต้องได้รับการยืนยันโดยใบรับรอง
มูลค่าสินค้า ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งออกก้ากับอยู่ด้วย โดยระบุความจริงทางราคาอย่างชัดเจน
หรือไม่ท้าให้เข้าใจเป็นอย่างอ่ืน ระหว่างผู้ซื อกับผู้ขายได้เลยในเร่ืองราคาซื อซึ่งการระบุเช่นนี จะ
ปรากฏใน Consular Invoice เช่นเดียวกัน  

                          5.CERTIFICATEOFWEIGH(ใบรับรองน้าหนักของสินค้า) 
เป็นเอกสารแสดงน ้าหนักของสินค้าทั งจ้านวน อาจจะออกโดยบริษัทหรือ ส้านักงานตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าหรือส่วนราชการ ใบรับรองนี อาจระบุโดยผู้ส่งออกได้ เว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิต
จะระบุเป็นอย่างอื่นใบรับรองแสดงน ้าหนักของสินค้า ต้องรับรองน ้าหนักของสินค้าตามที่ระบุใน
ใบก้ากับสินค้าและจะต้องไม่ขัดกับเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่เลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว้ 

6. CERTIFICATE OF INSPECTION ( ใบรับรองการตรวจสอบ ) ผู้ซื อบางราย
ต้องการใบรับรองการตรวจสอบ เพื่อแน่ใจว่าสินค้าที่สั่งซื อนั นเป็นไปตามมาตราฐานผู้ส่งออกต้อง
จัดการเร่ืองเหล่นี ให้ลูกค้าของตนเอง 

7.CERTIFICATEOFHEALTHหนังสือรับรองคุณภาพและอนามัย การส่งออก
สินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตรประเทศผู้ซื อสินค้าส่วนใหญ่จะมีข้อก้าหนดที่
เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนทั งทางเคมีและทางจุลชีวะตลอดจนซากสัตว์สิ่งสกปรกและสารพิษต่าง 
ๆ ทั งนี จะมีการตรวจวิเคราะห์อยู่เป็นประจ้า สินค้าซึ่งมีการปริมาณสิ่งเจือปนดังกล่าวสูงกว่าก้าหนด
อาจถูกกันหรือห้ามเข้า ดังนั น การส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรจึงต้องมีหนังสือ
คุณภาพและอนามัยแสดงให้ทราบถึงความปลอดภัยในการบริโภคไปด้วย จึงจะอนุญาตให้น้าเข้า 
การส่งออกสินค้าของไทยที่ต้องมีใบรับรองคุณภาพ จึงมีหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการตรวจสอบ



คุณภาพหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิกรมวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานที่การตรวจสอบคุณภาพและออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ส่งออกมานานและเป็นที่รู้จัก
ทั่วไป การขอรับรองหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ต้องยื่นค้าร้องแจ้งความจ้านงขอรับหนังสือ
รับรองคุณภาพอาหาร เพื่อส่งไปยังประเทศผู้ซื อใดพร้อมส่งตัวอย่างสินค้าที่ผลิตเพื่อวิเคราะห์ด้ วย 
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามมาตรฐานของประเทศที่ส่งไปก่อนที่จะออกหนังสือรับรองให้เช่นตัวอย่าง
ต่อไปนี  
                          -ใบรับรองคุณภาพมาตราอาหาร:AnalysisandHealthCertificate 
                          -ใบรับรองปริมาณสารปรอท:MercuryCertificate 
                          -ใบรับรองอาหารสดแช่แข็งส่งไปยังประเทศฝรั่งเศส:HealthCertificateModelI 
                          -ใบรับรองอาหารกระป๋องส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส:HealthCertificateModeII 
                          -ใบรับรองคุณภาพอาหารแห้งและอ่ืนๆ:HealthCertificateModeII 
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของทางราชการที่สามารถ
ให้การรับรองคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้บริการวิเคราะห์
ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอาหารและผลิตเกษตร , เพื่อการส่งออกให้ได้มาตราฐานและ
คุณภาพตรงตามมาตราฐานของนานาประเทศ และเพื่อลดปัญหาการเกษตรของไทยอีกด้วย ผู้ผลิต 
หรือ ผู้ส่งออก สินค้าในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ควรศึกษาข้อมูลได้ที่ กองเกษตรเคมี กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวอย่างเอกสาร“หนังสือรับรองคุณภาพอาหาร”ที่ออกให้
หน่วยงานที่กล่าวมานี  
 
                           -ใบรับรองการตรวจสอบอาหารปนเปื้อน:SANITARYCERTIFICATE 
                           -ใบรับรองผลการวิเคราะห์ทางเคมี:MYCOTOXINCERTIFICATE 
                           -ใบรับรองการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ:ANALYSISCERTIFICATE 
                           -ใบรับรองการตรวจปริมาณโลหะหนักฯ:HEAVYCERTIFICATE 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการออกใบรับรองคุณภาพของสินค้าอยู่หลาย
หน่วยงานด้วยกัน ควรจะพิจารณาความเหมาะสมล่วงหน้าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดส้าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีดังนี  
                           -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
                           -กองเกษตรเคมีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 
                           -กรมวิทยาศาสตร์การบริการกระทรวงอุตสาหกรรม 
                           -มหาวิทยาลัยมหิดล 
                           -คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



                           -สถาบันค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                           - สภาวิจัยฯ 

8. OCEAN BILL OF LADING ( B/L ) ( ใบตราส่งสินค้าทางทะเล ) 
เป็นเอกสารส้าคัญที่สุด เมื่อมีการส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของ
บริษัทเรือที่ท้าการส่งออก (ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป ) ใบตราส่งสินค้าทางทะเล เป็นเอกสาร
แสดงสิทธิในสินค้า และเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัทเรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือ ของประเทศ
ส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง ใบตราส่งสินค้ามีหลายชนิดดังนี  คือ 

9. CLEAN B/L คือใบตราส่งสินค้าที่บริษัทเรือไม่ได้บันทึกแจ้งข้อบกพร่องของ
สินสินค้า / หรือ การบรรจุหีบห่อ 

10. NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/Lเป็นใบตราส่งสินค้าที่ยินยอมให้มี
การส่งมอบให้แก้ผู้รับสินค้า (CONSIGNER )ที่ระบุไว้เท่านั น จะโอนให้ผู้อื่นมารับไม่ได้ 

11.ORDERB/Lใบตราส่งสินค้าที่ออก โดยมีการส่งมอบสินค้าตามค้าสั่ง  ( 
ORDER ) ปกติตามค้าสั่งของผู้ส่งสินค้าหรืออาจเป็นลอย ๆ ซึ่งต้องมีการสลักหลังโดยผู้ส่งสินค้า
เพื่อเป็นการโอนสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ทรง ( HOLDER ) หรือผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ให้ โดยเจาะจง
การสลักหลังใบตราส่งสินค้ามาถึงแล้วเท่านั น 

12.ORDER“NOTIFY”B/Lเหมือนกับใบตราส่งสินค้าชนิด “ ORDER” เพียงแต่
เพิ่มข้อความในใบตราส่งสินค้า ว่าเมื่อสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางแล้ว ตัวแทนบริษัทเรือที่มีเมืองท่า
ปลายทาง จะแจ้งให้กับผู้รับสินค้าทราบการแจ้งนี ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ ในสินค้านั นให้กับ
ผู้รับแจ้ง เพียงเป็นเร่ืองแจ้งให้ทราบว่าสินค้ามาถึงแล้วเท่านั นเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงและ
เปลี่ยนมือได้ (NEGOTIABLE INSTRUMANT) คือเป็นเอกสารแสดงสิทธิใสินค้าและโอนสิทธิต่อ 
ๆ กันได้ BILL OF LADING นี ยังแบ่งออกเป็น 

13. “ THROUGH” BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งออกในกรณีที่การขนส่ง
ทั งทางบกและทางทะเล ซึ่งระบุการขนส่งไว้ตลอดทาง ปกติผู้รับขนส่งคนแรกจะเป็นผู้ออกใบตรา
ส่งชนิดนี  

14. “RECEIVED FOR SHIPMENT” BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งสินค้า
ชนิดที่มีลักษณะเป็นเพียงสัญญาแสดงว่าได้รับการสินค้าไว้เพื่อจะท้าการขนส่ง แต่ยังไม่เป็นที่
แน่นอนว่าสินค้าได้ขึ นเรือล้าที่ระบุไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว 

15. “SHIPPED ON BOARD ” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งซึ่งแสนดงว่า
สินค้าได้ขึ นเรือระวางเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



16. “CHARTER PARTY ” BILL OF LADING เป็นใบตราส่งที่ผู้รับขนได้เช่าเรือ
ของผู้อ่ืนมารับท้าการขนส่งสินค้าซึ่งระบุเงื่อนไขให้สัญญาขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอ่ืน 

17. THE COMMERCIAL INVOICE ( ใบก้ากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า ) 
มีสาระส้าคัญในใบก้ากับสินค้า ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง มีที่น่าสนใจอีกคือสินค้าในใบก้ากับสินค้า 
จะต้องไม่แสดงว่าเป็น “สินค้าที่ใช้แล้ว” ( USED ) “ สินค้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ” ( REBUILT 
) หรือ “ สินค้าที่เปลี่ยนมือ ” ( SECONDHAND) เว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะอนุญาตไว้
โดยเฉพาะใบก้ากับสินค้าจะต้องมีการประทับตรารับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสถานฑูต 
หรือ กงสุลที่เกี่ยวกับ ถ้าเลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว้ เคร่ืองหมายและตัวเลขบนหีบห่อ ( SHIPPED 
MARKS & NUMBERS ) ในใบก้ากับสินค้าจะเหมือนกับใบตราส่ง ( BILL OF LADING ) และ / 
หรือ เหมือนกับเอกสารการส่งสินค้าอ่ืน ๆ และ / หรือ เหมือนกับเคร่ืองหมายหีบห่อ และตัวเลขที่
ก้าหนดไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิต ใบก้ากับสินค้า จะต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ เช่น ค่า
นายหน้า (COMMISSION ) ค่าเก็บรักษาสินค่า ( STORE CHARGES ) ค่าโทรเลข (CABLE 
CHARGES ) ค่าธรรมเนียม ในการส่งสินค้าล่าช้ากว่าที่ก้าหนด ( DEMURRAGE ) เป็นต้น เว้นแต่
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่จะก้าหนด ถ้ายังไม่มีการยื่นใบก้ากบัสินค้าชนิดชั่วคราว ( PROVISIONAL 
INVOICE ) ธนาคารจะไม่รับใบก้ากับสินค้าชนิดชั่วคราวยกเว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ก้าหนดไว้
ถ้าเลตเตอร์ออฟเครดิตอนุญาตให้มีการส่งสินค้าเป็นบางส่วน มูลค่าของสินค้าในก้ากับสินค้า
จะต้องได้สัดส่วนกับจ้านวนสินค้าที่แบ่งส่งนั น 

18.CUSTOMSINVOICE(ใบก้ากับสินค้าของศุลกากร) 
ในทางประเทศจะก้าหนดให้ใช้ใน CUSTOMS INVOICE โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ และ ประเทศในอัฟริกาบางประเทศลักษณะของใบ CUSTOMER INVOICE 
คือ ใบก้ากับสินค้า ( OFFCIAL INVOICE ) ที่จะต้องเตรียมเป็นฟอร์มพิเศษ ออกโดยผู้มีอ้านาจทาง
ศุลกากรระบุราคาสินค้าทางศุลกากรเพื่อสะดวกในการค้านวณภาษีปกติรายการสินค้า แต่ละชนิดจะ
แยกราคาสินค้าระหว่างเรือและค่าเบี ยประกันออกจากกัน ตัวอย่างประเทศที่ใช้ในใบก้ากับสินค้า
ของศุลกากร หรือ CUSTOMER INVOICE นี  ได้แก่แคนาดา,ฟิจิ, ชามัว, แซนเนีย , กานา ไนจีเรีย 
และ อิสราเอลส้าหรับ CANADA CUSTOMER INVOICE นั นกรมศุลกากรแคนาดาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดและแบบฟอร์มแบบใหม่โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2528 เป็น
ต้นมา กรมศุลกากรแคนาดาไดแจ้งรายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มใหม่นี สรุปสาระส้าคัญดังนี  
                          - การส่งสินค้าไปยังแคนนาดา เพื่อการค้าทั งหมดหากมีมูลค่าเท่ากัน หรือสูงกว่า 
800 เหรียญแคนาดา ( เดิมก้าหนด 500 เหรียญแคนนาดา ) แล้วจะต้องส่งเอกสาร CANADA 
CUSTOMERINVOICEซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบที่กรมศุลกากรก้าหนดไว้ 



- CUSTOMER INVOICE ของแคนนาดาอาจจัดเตรียมได้ทั งผู้ส่งออก หรือผู้น้าเข้า
หรือตัวแทนจ้าหน่าย 
                          - รายละเอียดในใบ CUSTOMER INVOICE จะต้องระบุชื่อผู้ซื อและผู้ขายสินค้า
แยกรายละเอียดของราคาสินค้าออกจากค่าขนส่งค่าบรรจุหีบห่อ เพื่อส่งออกให้ชัดเจน โดยปกติการ
ใช้ CANADA CUSTOMER INVOICE 

19.CONSULARINVOICE(ใบก้ากับสินค้าของกงสุล) 
กฎเกณฑ์การน้าเข้าของบางประเทศ ก้าหนดไว้จะต้องมีใบก้ากับสินค้า ซึ่งรับรองโดยสถานฑูตของ
คนที่ตั งอยู่ในประเทศของผู้ขาย เพื่อรับรองราคา ดังนั น จึงขอให้สถานฑูตกงสุลเป็นผู้ออกใบก้ากับ
ราคา ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้สถานกงสุลตามระเบียบนั น สาระส้าคัญที่ควรเป็นข้อสังเกตใน
แบบฟอร์มนี ได้แก่ 
                           -แบบฟอร์มใบก้ากับราคาสินค้าที่ออกสถานกงสุลต้องได้รับกาประทับตรา 

ทางราชการ และลงนาม โดยสถานกงสุลของประเทศที่น้าเข้า เว้นแต่เลตเตอร์ออฟ
เครดิตจะอนุญาตให้ใบก้ากับราคาสินค้านั นๆออกโดยสถานกงสุลของประเทศพันธมิตรอ่ืนๆ 
                           -จะต้องกรอกข้อความที่ต้องการลงในช่องว่างที่ก้าหนดให้สมบูรณ์ ในบาง
ประเทศจะคิดค่าปรับส้าหรับการละเว้นการเติมข้อความในแบบฟอร์มนั นด้วย 
                           -ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในCONSULARFORMS ถ้าจ้าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงจะต้องมีหนังสือของสถานกงสุลนั นก้ากับ หากไม่มีหนังสือก้ากับ บางประเทศอาจคิด
ว่าปรับได้ตัวอย่างประเทศที่ใช้ใบก้ากับสินค้าของกงสุล เช่น ประเทศโบลิเวีย ซึ่งจะเรียกว่า 
OFFICIAL COMERCIAL INVOICE นอกจากนี มี 4ประเทศที่ใช้และต้องแปลเป็นภาษาสเปน 
ได้แก่ สาธารณรัฐโดมินิกัน ฮอนดูรัส , ปารากวัย และ ปานามา (ซึ่งใช้ทั งภาษาอังกฤษและสเปน ) 
โดยปกติจะใช้ส้าเนา 3-5 ฉบับ20. F.T. 1 ( Foreign Transaction ) แบบธุรกิจต่างประเทศ ธ.ต. 1 ธ.ต. 
1 คือแบบพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 เป็น
รายงานการส่งออก ๖ใช้ส้าหรับการส่งออกที่มีมูลค่าครั งละเกินกว่า 500,000 บาท ) ซึ่งผู้ส่งออกเป็น
ผู้ยื่นประกอบใบขนสินค้าขาออกโดยจัดท้าประกันการขนส่งทุกประเภททางเรือ ทางอากาศ ทาง
บก  และประกันการส่งออกและน้าเข้าสินค้าทุกประเภท (Marine & Cargo Insurance)ลดความเสี่ยง
ภัยจากการขนส่ง ธุรกิจด้าเนินต่อเน่ือง คุ้มค่า พร้อมบริการเต็มรูปแบบทั งการขนส่งทางบก ทางเรือ 
และทางอากาศ ดูแลทุกขั นตอนตลอดการขนส่งด้วยประกันการขนส่ง และประกันการส่งออกจาก 
Siam Advice Firm ที่สามารถออกแบบและสร้างกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับทุกการส่งออก ทุกสินค้า
ประกันการขนส่ง ประกันการส่งออกและน้าเข้าสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าเป็น สินค้าเกษตร สินค้า
ส้าเร็จรูป วัตถุดิบ เคร่ืองจักร สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารส้าเร็จรูป เสื อผ้า เคร่ืองส้าอาง สินค้า
การแพทย์ และอ่ืนๆส้าหรับการขนส่งทางน ้า ทางบก ทางอากาศ โดยการใช้เรือ รถบรรทุกขนส่ง 



รถยนต์ รถไฟ และเคร่ืองบิน ในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางครอบคลุมและชดเชยค่าเสียหาย
จากภัยที่สามารถเกิดขึ นได้ระหว่างขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจจ้ากัดความเสี่ยงและไม่เสียหาย 

ท าไมต้องมีการประกันการขนส่ง ประกันการส่งออก (Marine & Cargo 
Insurance) 

1.เพราะสินค้ามีความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญเสียรายได้ในกรณีที่เกิดเหตุที่
คาดไม่ถึงส้าหรับทุกๆการขนส่งสินค้า 

2.เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและคู่ค้าซึ่งท้าให้เกิดความมั่นใจในการวม 
3.ลดความเสี่ยงในการท้าธุรกิจและลดความเสี่ยงภัยของสินค้าหรือทรัพย์สินใน

ระหว่างการขนส่งรายละเอียดประกันการขนส่งประกันการส่งออก  
การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยหรือการน้าเข้าสินค้าสู่ประเทศไทยนี ล้วนแต่

เป็นเร่ืองที่จ้าเป็นและส้าคัญและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องพึ่งการเติบโตจากการส่งออกเป็น
อัตราส่วนที่เยอะการที่ต้องมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆมากขึ นนั น การขนส่งทางเรือ ทาง
รถยนต์ หรือแม้แต่ทางเคร่ืองบินนั น เป็นสิ่งที่จ้าเป็นเป็นอย่างมาก แต่ทุกๆการขนส่ง ย่อมต้องมี
ความเป็นไปได้ถึงความเสียหายต่างๆของสินค้าระหว่างขนส่งตั งแต่โรงงาน โกดัง ไปจนถึง
ปลายทางสินค้าดังนั นเพื่อคุ้มครองและปกป้องสินค้าที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศหรือน้าเข้าจาก
ต่างประเทศนั นให้ปลอดภัย   การท้าประกันภัยการขนส่งจึงเป็นสิ่งส้าคัญเพื่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจ 
มากที่สุด สามารถท้าประกันการขนส่ง ได้2 รูปแบบ 
                       -แบบจ้ากัดเวลา (Time Policy): ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
                        -แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Vovage Policy) คุ้มครองตามรอบที่ส่ง ความคุ้มครอง
สิ นสุดเมื่อถึงจุดหมาย 

1.การส่งแบบภ.พ.30และภ.พ.72ให้ฝ่ายกรรมวิธี ส้านักงานภาษีสรรพากรพื นที่ 
หรืองานกรรมวิธี ฝ่ายกรรมวิธี ส้านักงานสรรพากรจังหวัด และส้านักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) 
ด้าเนินการงานกรรมวิธีข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วส่งไปให้ฝ่ายภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายและคืนภาษี ส้านักงานภาษีสรรพากรพื นที่ หรืองานคืนภาษี ส้านักงานสรรพากรจังหวัด และ
ส้านักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา)ภายใน7วันท้าการนับแต่วันที่ฝ่ายกรรมวิธีหรืองานกรรมวิธี
แล้วแต่กรณีได้รับแบบภ.พ.30  
   2.การแบ่งกลุ่มผู้ขอคืน เมื่อฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่าย
กรรมวิธีแล้วแต่กรณี ได้รับแบบภ.พ.30 และภ.พ.72 จากฝ่ายกรรมวิธี ส้านักงานภาษีสรรพากรพื นที่ 
หรืองานกรรมวิธี ส้านักงานสรรพากรจังหวัด และส้านักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) ให้
ด้าเนินการแยกแบบภ.พ.30และภ.พ.72ตามกลุ่มผู้ขอคืนดังนี  



 
                     (1)ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี 
                    (2)ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก 
                    (3)ผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติ (ตามรายชื่อที่ส้านักมาตรฐานกรรมวิธีภาษีส่งให้) 

                             (4)ผู้ประกอบการขอคืนปกติ  
     3.การด้าเนินการแจ้งผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินสดทุก
เดือนหรือเกือบทุกเดือน ให้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี ส้านักงานภาษีสรรพากรพื นที่ หรือ
งานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธี ส้านักงานสรรพากรจังหวัด และส้านักงานสรรพากรจังหวัด(สาขา) 
ด้าเนินการท้าหนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดทุกเดือน หรือ
เกือบทุกเดือน(ตามแนวทางที่กกรมสรรพากรจะได้ก้าหนดต่อไป) เพื่อให้ทราบว่า หากมีความ
ประสงค์จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนหรือเกือบทุกเดือนโดยเร็วให้ยื่นค้าร้องตามแบบค้าขอที่
กรมสรรพากรก้าหนด ต่อสรรพากรพื นที่หรือสรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) ณ 
ส้านักงานภาษีสรรพากรพื นที่ หรือส้านักงานสรรพากรจังหวัด หรือส้านักงานสรรพากรจังหวัด
(สาขา)ที่สถานประกอบการตั งอยู่ และให้หน่วยปฏิบัติด้าเนินการตามที่กรมสรรพากรจะได้ก้าหนด
ต่อไปก่อนที่การจัดท้ารายชื่อผู้ประกอบการ ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดในทะเบียน ผู้ขอคืนที่
เป็นผู้ส่งออก จะแล้วเสร็จให้ใช้ทะเบียนผู้ส่งออก (นค.1) ป2ี542เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดไปก่อน  
   4. การด้าเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืนภาษี หรืองาน
คืนภาษีฝ่ายกรรมวิธีแล้วแต่กรณีด้าเนินการดังต่อไปนี  
                     -ให้สอบทานความถูกต้องของแบบ ภพ.72 ของผู้ประกอบการส่งออกที่ดีที่ขอคืนเงิน
สดและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มทันที 
                       -ส่งส้าเนาภาพถ่ายแบบ ภ.พ.30 และแบบภ.พ.72 ของผู้ประกอบการ รายดังต่อไปนี  
ให้ทีมก้ากับดูแลด้าเนินการ 
                          (1) รายที่เจ้าหน้าที่ผู้ก้ากับดูแลได้แจ้งออกตรวจสภาพกิจการล่วงหน้า ทั งนี ให้ส่ง
ภายใน 3 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแบบ ภพ.30 และ ภพ.72 จากฝ่ายกรรมวิธี หรืองานกรรมวิธี 
แล้วแต่กรณี ตามแบบส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคัดเลือกเพื่อตรวจก่อนคืน
(คส.1) 
                          (2) รายที่ติดเกณฑ์การคัดเลือกรายเพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 2.5 ทั งนี 
ให้ส่งภายใน 7 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 จากฝ่ายกรรมวิธีหรืองาน
กรรมวิธี แล้วแต่กรณี ตามแบบส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคัดเลือกเพื่อตรวจ
ก่อนคืน(คส.1) 



                          (3) รายที่ขอคืนผิดปกติตามทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการขอคืนผิดปกติที่มีอยู่
ปัจจุบันทั งนี ให้ส่งภายใน 7 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.72 จากฝ่ายกรรมวิธี
หรืองานกรรมวิธี แล้วแต่กรณี ตามแบบส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ขอคืนเป็นเงินสดที่ถูกคัดเลือก
เพื่อตรวจก่อนคืน(คส.1) 
                       ให้สอบทานความถูกต้องของแบบ ภพ. 72 ที่ขอคืนเงินสดของ ผู้ประกอบการใน
ทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก และผู้ประกอบการขอคืนปกติ ในเดือนภาษีที่ไม่อยู่ในแผนการออก
ตรวจสภาพกิจการล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่ ผู้ก้ากับดูแลและไม่ติดเกณฑ์การคัดเลือกรายเพื่อตรวจ
ก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 2.5 ให้สอบทานความถูกต้องของแบบ ภพ.72 และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป ให้ชะลอการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและจัดท้าหนังสือ
แจ้งชะลอการคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คส.2) ส้าหรับเดือนภาษีที่ส่งให้ทีมก้ากับดูแลด้าเนินการให้
ผู้ประกอบการทราบทุกครั ง 
                         ในกรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง และแยกยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้
หน่วยปฏิบัติที่เป็นที่ตั งของสถานประกอบการแต่ละแห่งพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเอง โดยหน่วย
ปฏิบัติที่เป็นที่ตั งของสถานประกอบการสาขาต้องขอประวัติการเสียภาษีเงินได้จากหน่วยปฏิบัติที่
เป็น ที่ตั งของสถานประกอบการส้านักงานใหญ่มาประกอบการพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยให้
จัดท้าทะเบียนคุมการส่งส้าเนาภาพถ่ายแบบ ภ.พ.30 และแบบ ภ.พ.72 (คส.3)ให้ทีมก้ากับดูแล
ด้าเนินการ ให้จัดท้าแฟ้มประวัติผู้ขอคืนภาษีเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการใน
ทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก เป็นรายผู้ประกอบการ โดยมีชื่อ ที่อยู่ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี 
ประเภทกิจการประวัติการตรวจและประวัติการคืนภาษีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกรายเพื่อตรวจก่อน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อฝ่ายภาษีหัก  ณ ที่จ่ายและคืนภาษีหรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธีแล้วแต่กรณีได้ 
แยกแบบ  ภ.พ.30 และ ภ.พ.72  ตามกลุ่มผู้ขอคืนแล้ว ให้วิเคราะห์แบบ ภ.พ.30  เบื องต้นของ
ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออกของเดือนภาษี ที่ไม่อยู่ในแผนการตรวจล่วงหน้า
ของเจ้าหน้าที่ผู้ก้ากับดูแลและของผู้ประกอบการขอคืนปกติ เพื่อหาความผิดปกติของการเสียภาษี 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายเพื่อตรวจก่อนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี  
                    (1) มีค่าP/Tปกติหรือไม่ 

                            (2) มีอัตราส่วนของยอดซื อต่อยอดขายรวม (P/T) สูงกว่าค่าเฉลี่ย P/T ของประเภท
ธุรกิจเดียว(ISICRD)เกินกว่าร้อยละ20ขึ นไป 

                            (3) มียอดขายรวมและยอดซื อสูงผิดปกติ  
                            (4) จ้านวนเงินภาษีที่ขอคืนสูงผิดปกติข้อ 



                           การด าเนินการตรวจ  
ให้ทีมก้ากับดูแลด้าเนินการตรวจตามกลุ่มผู้ขอคืนดังนี  
   3.1  ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีให้ก้ากับดูแลการเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน หากพบ
ความผิดปกติของการยื่นช้าระภาษีในเดือนภาษีใด ให้ออกตรวจสภาพกิจการภายหลังคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อดูข้อเท็จจริงของความผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด  
                            3.2  ผู้ประกอบการในทะเบียนผู้ขอคืนที่เป็นผู้ส่งออก 
                           (1)  ให้วางแผนการออกตรวจสภาพกิจการของผู้ประกอบการในทะเบียน ผู้ขอคืน
ที่เป็นผู้ส่งออก ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส โดยให้เรียงล้าดับตามความส้าคัญและความเสี่ยงในการ 
ขอคืนภาษีตามข้อ 7 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรว่าด้วยการก้ากับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด
เป็นราย ผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบัน ทั งนี ให้ระบุรายชื่อผู้ประกอบการและเดือนภาษีที่จะท้า
การออกตรวจด้วยและส่งแผนการออกตรวจสภาพกิจการดังกล่าว ให้ฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและคืน
ภาษี หรืองานคืนภาษี ฝ่ายกรรมวิธี แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อจัดส่งส้าเนาภาพถ่ายแบบภพ.30 และแบบ 
ภพ.72 และด้าเนินการชะลอการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการรายดังกล่าวในเดือนภาษีที่ระบุ 

3.  เงื่อนไขทางการค้า  

  เงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า Incoterm 
ข้อก้าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms (International 
Commercial Terms) ระหว่างผู้ซื อกับผู้ขายที่เป็นสากล ซึ่งก้าหนดขึ นโดยสภาหอการค้านานาชาติ 
(International Chamber of Commerce)เพื่อให้คู่ค้าทั งผู้ซื อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความ เสี่ยงต่างๆโดยช่วยให้ทั งสองฝ่ายที่มีความ แตกต่างทาง
วัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งก้าหนดไว้
ดังต่อไปนี  

 EXW (Ex Works )เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการส่งมอบสินค้า
เมื่อ ผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมส้าหรับส่งมอบ ให้กับผู้ซื อ ณ.สถานที่ของผู้ขายเองโดยผู้ซื อ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่งสินค้าไป ยังคลังสินค้าของผู้ซื อเอง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายไม่มีภาระ
ในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื อ ไม่มีภาระในการด้าเนินการผ่านพิธีการส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะ
ท้าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั งนี  ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับ
การบรรจุหีบห่อสินค้า การด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก 
การนับจ้านวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูก
ส่งมอบแล้วผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลตามที่ผู้ซื อต้องการเพื่อการ



ส่งออก เช่นใบอนุญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสินค้า หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็น
ทางการอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการส่งออก การน้าเข้า และ/หรือเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื อ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า

นับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ นสุดของระยะเวลา
ส้าหรับการส่งมอบผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาต
ส่งออกและน้าเข้า หรือการมอบอ้านาจใด ๆ รวมทั งช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูก
ก้าหนดให้ต้องด้าเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ซื อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ช้าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ 
ทั งหมด 

FCA (Free Carrier)เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการส่งมอบสินค้า 
เมื่อ ผู้ขายได้ ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขน ส่งที่ระบุโดยผู้ซื อ ณ สถานที่ของผู้รับ ขนส่งที่ ผู้ขายต้อง
ท้าพิธีการส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน การขนส่งสินค้า และความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่งจาก
สถานที่ของผู้ขายจน กระทั่งถึงสถานที่ของ ผู้รับขนส่ง ฯ ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้าและ
ความเสี่ยงภัยต่าง ๆไปยังจุดหมายปลายทาง เป็นของผู้ซื อ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน

สัญญา ผู้ขายมีภาระในการขนสินค้าขึ นบนพาหนะขนส่งที่ผู้ซื อก้าหนด ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) ช้าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกก้าหนดให้ต้องด้าเนินการก่อนการส่งสินค้าออก การ
ตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งช้าระ
ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั งหมด แต่ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท้าสัญญารับจัดการขนส่ง และ
สัญญาประกันภัย ทั งนี ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่ง
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใด ๆ รวมทั งข้อมูล
ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื อต้องการเพื่อการน้าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยัง
จุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื อ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า

นับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ นสุดของระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ส้าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื อต้องท้าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่



ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย ช้าระค่า
ตรวจสอบ ค่าจัดหาใบอนุญาตส้าหรับการน้าเข้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส้าหรับการขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศใดๆ เพื่อการน้าเข้าตลอดจนช้าระค่าใช้จ่าย ในการผ่านพิธีการน้าเข้า รวมทั งค่าภาษีอากร 
และค่าภาระอื่น ๆ ทั งหมดส้าหรับการน้าเข้า 

FAS (Free Alongside Ship)  
เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการ  ส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้น้า 

สินค้าไปยังกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการน้าของขึ นเรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้า ความเสี่ยงภัยในการน้าของขึ นเรือและระหว่างการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื อใน ทันทีที่
สินค้า ถูกส่งมอบไปยัง กาบเรือและผู้ซื อต้องรับผิดชอบการท้าพิธีการส่งออกด้วย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน

สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน้าไปวางไว้ที่ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื อ ผู้ขาย
ต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก 
การนับจ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มี
อ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก 
รวมทั งค่าอากรภาษีและค่าภาระอ่ืน ๆ ทั งหมดที่ต้องช้าระเมื่อส่งออก นอกจากนี  ผู้ขายต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ไม่มี
หน้าที่ท้าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า 

หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และผ่านพิธีการน้าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ
ใด ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยต้องท้าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้น
ทางที่ระบุ ผู้ซื ออาจท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องรับภาระความเสี่ยง
ทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื อต้อง
ช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่า
ภาระอืน่ ๆ ทั งหมด 

FOB (Free On Board) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการส่งมอบ
สินค้า เมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ น ไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ที่ระบุไว้ ผู้ขาย
เป็นผู้รับผิดชอบการท้าพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
รวมทั งความเสี่ยงภัยในการ ขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื อ ในทันทีที่ของผ่าน กาบระวางเรือไป
แล้ว 



CPT (Carriage Paid To) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการส่งมอบ
สินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า ให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่
เมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็น ผู้รับผิดชอบในการ ท้าพิธีการส่งออกและจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าส่วน
ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ รวมทั งความเสี่ยงภัย ในการขนส่งเป็นภาระ ของผู้ซื อในทันทีที่สินค้าถูกส่ง มอบ
ให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน

สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ใน
วันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะท้าสัญญาประกันภัย ผู้ขายต้องช้าระ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก การนับ
จ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ที่ถูกก้าหนดให้ด้าเนินการก่อนการส่งออก การ
ตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งการ
ขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยช้าระค่า
ภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ ทั งหมด ทั งนี ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้
ข้อมูลใด ๆ รวมทั งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื อต้องการเพื่อการน้าเข้าสินค้า  และ/หรือเพื่อการ
ขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื อ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า 

หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ผ่านพิธีการน้าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ 
เพื่อการน้าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื อต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่ง
มอบแล้ว จากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับ
สินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื อไม่มีหน้าที่ท้าสัญญารับจัดการขนส่ง และอาจ
ท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

CIP (Carriage & insurance Paid to) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระ
การส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า ให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื อ ณ สถานที่ของผู้รับ
ขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการท้าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวาง ขนส่ง



สินค้า และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ ซื อ
ให้แก่ผู้ซื อด้วย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่งในวันที่
หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขาย
ต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก 
การนับจ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มี
อ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการ
ส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วย
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ช้าระค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ นและค่าภาระใดๆ ในการขน
ถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทาง ช้าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก โดยผู้ขาย
ต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใดๆ รวมทั งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้
ซื อต้องการเพื่อการน้าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ซื อ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า 
หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน้าเข้า รวมทั งการขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศใดๆ เพื่อการน้าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระ
ความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
ช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื อไม่มีหน้าที่ท้า
สัญญารับจัดการขนส่ง และไม่มีหน้าที่ท้าสัญญาประกันภัย 

CFR (Cost and Freight) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการส่งมอบ
สินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ นไปบน เรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ ในการท้า
พิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆรวมทั งความเสี่ยงภัยในการขนส่ง
สินค้าเป็นภาระของผู้ซื อใน ทันทีที่ของผ่าน กาบระวางเรือไปแล้ว 

 



หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้โดย
สัญญา ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด 
การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) รวมทั งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูก
ก้าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศที่ส่งออก ผู้ขายต้องท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการ
ขนส่งสินค้าโดยการน้าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ท่าเรือนั น 
รวมทั งค่าใช้จ่ายส้าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด ๆ ที่ได้ก้าหนดให้เป็นภาระของผู้ขายภายใต้
สัญญารับจัดการขนส่ง แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท้าสัญญาประกันภัย นอกจากนี  ผู้ขายเป็นผู้รับภาระ
ความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และ
ต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าระวางและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั งหมดอันเป็นผลมาจากการขนส่งสินค้าจากจุดส่งมอบที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั ง
ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ นบนเรือและค่าภาระใดๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือ
ขนถ่ายสินค้าปลายทาง และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ที่
ต้องช้าระเมื่อส่งออก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย ผู้ซื อต้องจัดหาใบอนุญาต
น้าเข้า หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และการผ่านพิธีการน้าเข้าด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั งนี  ผู้ซื อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื อต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า
นับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ รวมทั ง
ค่าใช้จ่ายเรือล้าเลียง และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร ค่าภาระอื่น ๆ 

CIF (Cost, Insurance & Freight) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการ
ส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบ เรือขึ นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบใน
การท้าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครอง ความ เสี่ยงภัยใน
การขนส่งสินค้าจนถึงมือ ผู้ซื อให้แก่ผู้ซื อด้วย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ
อ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออกผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด้าเนินการ
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) เพื่อการส่งมอบ



สินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้า ที่ถูกก้าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของ
ประเทศที่ส่งออก ตลอดจนผ่านพิธีการส่งออก และการขนส่งสินค้า ผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่ง
มอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง นอกจากนี  ผู้ขายต้องท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อ
การขนส่งสินค้า ท้าสัญญาประกันภัย และผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว รวมทั งช้าระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ 
สถานที่ส่งมอบไปยังท่าเรือปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องจ่ายค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการ
ส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ที่ต้องช้าระเพื่อส่งออก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย ช้าระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก้าหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า หรือการมอบ
อ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด้าเนินการทางพิธีการน้าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ทั งนี  ผู้ซื อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั งแต่
เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื อต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั งค่าใช้จ่ายเรือล้าเลียง
และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ 

DAT (Delivered At Terminal) เป็นเทอมใหม่ แทน DEQ (Delivered Ex Quay) 
จากข้อมูลเบื องต้น เทอม DAT สามารถใช้กับการขนส่งแบบใดก็ได้รวมทั งใช้ได้กับการขนส่งที่
ต้องใช้ทั งสอง โหมด ส้าหรับการส่งมอบสินค้านั น ถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า เมื่อมีการขนถ่าย
สินค้าลงจากยานพาหนะที่บรรทุก ไปไว้ยังที่ที่ผู้ซื อจัดไว้ ณ อาคารขนถ่ายสินค้า ในท่า เรือหรือ
ปลายทางตามที่ระบุไว้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีภาระท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้ขนส่ง ในวันที่หรือ
ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายอาจท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง (แล้วแต่จะ
ตกลงกัน) ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด 
การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดย
หน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และ
ผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่ง
มอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องท้าสัญญาส้าหรับการขนส่งสินค้าไปยังท่า



เทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) ที่ระบุ ณ ท่าเรือที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากมิได้มีการตกลงหรือมิได้ก้าหนดไว้ในทางปฏิบัติถึงท่าเทียบพาหนะ
ขนส่ง (Terminal)ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ขายอาจเลือกท่าเทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) ณ ท่าเรือที่ได้ตก
ลงกันไว้ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่สุด ต้องขนถ่ายสินค้าลงจาก
พาหนะขนส่งที่มาถึง แล้วต้องส่งมอบสินค้าโดยน้าไปวางไว้ตามที่ตกลงไว้กับผู้ซื อ ณ ท่าเทียบ
พาหนะขนส่ง (Terminal) ที่ระบุ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วโดย
ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายมีหน้าที่
ผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ ทั งหมดที่ต้อง
ช้าระเมื่อส่งออก ตลอดจนค่าใช้จ่ายส้าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) ที่จ้าเป็น
เพื่อการส่งมอบสินค้า รวมทั งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูกก้าหนดโดย
หน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศที่ส่งออก แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท้าสัญญาประกันภัย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า 
หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน้าเข้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับ
มอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื อต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื อไม่มีหน้าที่ท้าสัญญารับจัดการ
ขนส่ง ทั งนี ผู้ซื ออาจท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื อต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่
เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ทั งหมด 

DAP (Delivered At Place) เป็นเทอมใหม่แทน DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex 
Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) และ DDU (Delivered Duty Unpaid) ซึ่งทางหอการค้านานาชาติ
เห็นว่า เทอมเดิมทั งสี่เทอมดังกล่าวค่อนข้างคล้ายกันมากแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงยุบรวมกัน
เพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ น และตามข้อมูลเบื องต้น ผู้ขายตามเทอม DAP จะต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายต่าง ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการน้าเข้า และต้องรับความเสี่ยงภัย จนสินค้าถึงจุดหมาย
ปลายทาง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท้าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ใน



วันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่ง
น ้าหนัก การนับจ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอ้านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธี
การส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วย
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่มาถึง ซึ่งพร้อมจะให้
ท้าการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทาง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี  ผู้ขาย
ต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบ
แล้ว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย จัดหาใบอนุญาตน้าเข้า 

หรือการมอบอ้านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน้าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้
ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื อต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื อไม่มีหน้าที่ท้าสัญญา รับจัดการขนส่ง ผู้ซื อรับมอบ
สินค้าจากพาหนะ ขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุโดยต้องช้าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั งหมด
ในการขนถ่ายสินค้าลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ซื ออาจท้าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้
ซื อมีหน้าที่ต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่า
ภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั งหมด 

DDP (Delivered Duty Paid) เงื่อนไข การส่งมอบนี  ผู้ขายจะสิ นสุดภาระการ
ส่งมอบ สินค้าเมื่อ ผู้ขายได้จัดให้สินค้า พร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื อซึ่งผู้ขายเป็น
ผู้รับผิดชอบ การท้าพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขน ส่งสินค้า และเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทั งค่าใช้จ่ายในการน้าของลงจากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยัง
สถานที่ที่ผู้ ซื อระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อม ส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ด้าเนิน
พิธีการน้าเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื อและเป็นผู้จ่ายค่า ภาษีน้าเข้าแทน ผู้ซื อด้วย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก้ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ผู้ขาย ต้องท้า
สัญญาส้าหรับการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ได้ตกลงกัน
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยส่งมอบบนพาหนะขนส่งที่มาถึง พร้อมที่จะให้ท้าการขนถ่าย ณ จุดที่
ได้ตกลงกันไว้ที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้อง
สัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขายต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตรวจสอบ 
(เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน ้าหนัก การนับจ้านวน) ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ



ซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศส่งออกและประเทศน้าเข้า ผู้ขาย
ต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และช้าระค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออกและน้าเข้า รวมทั งค่าอากรภาษี 
และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั งหมดที่ต้องช้าระเมื่อส่งออกและน้าเข้า นอกจากนี  ผู้ขายต้องรับภาระความ
เสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วนอกจากนี  
ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูก
ส่งมอบแล้ว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื อต้องช้าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื อขาย รับภาระความเสี่ยงทั งหมดต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และต้องช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดที่
เกี่ยวกับสินค้านับตั งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั งหมดในการขนถ่ายสินค้า
ลงเพื่อการรับมอบสินค้าจากพาหนะขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุผู้ซื อต้องรับมอบสินค้า
เมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื อไม่มีหน้าที่ท้าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ผู้ ซื อ
ไม่มีหน้าที่ช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก้าหนดให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของ
ประเทศส่งออกและประเทศน้าเข้า 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3.1 เงื่อนไขทางการค้า 



 

ภาพท่ี 4.2 เงื่อนไขทางการค้า 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย 

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้
เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ นบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยโดยที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะต้องเสียเบี ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) ความหมาย การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือ
สินค้าที่อยู่ในการระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่ง
สินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเน่ืองกับการขนส่งทางทะเล                                                                                                           

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้                                  

1. Marine Cargo Insurance คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่
ขนส่ง ระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื อในอีกประเทศหนึ่งโดยทางเรือเดิน
สมุทร เคร่ืองบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นได้ เช่น เรือถูกไฟ
ไหม้ เรือคว่้า เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ น หรือขนลงจากเรือ ววววว  

  2. Inland Transit Insurance คือ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่า
จะเป็น ทางบก ทางน ้า ทางอากาศยาน รับประกันภัยสินค้าหรือทรัพย์สิน ในระหว่างการขนส่งจาก



สถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งคือรถบรรทุก6ล้อ,    รถบรรทุก 
10 ล้อ, รถเทรลเลอร์ เรือฉลอม เรือโป๊ะ และ เคร่ืองบินพาณิชย์         

3. Marine Hull Insurance คือ การประกันภัยตัวเรือประกันภัยคุ้มครองความ
สูญเสีย หรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือรวมถึงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆแบ่งเป็น2ประเภทคือ 
                            1.ประเภทไม่มีเคร่ืองจักรส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือรวมถึงอุปกรณ์บนเรือ และ
สัมภาระต่างๆ 
                            2.ประเภทที่มีเคร่ืองจักรหรือก้าลังขับเคลื่อนเอง คือ ส่วนที่ให้พลังงานการเดินเรือ
ท้าความร้อนท้าความเย็น                                                                                                    ว   

เอกสารท่ีต้องใช้ในการท าประกันภัย                                                             
 1. ใบก ากับสินค้า (Invoice) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่ง ว่ามี

อะไรบ้าง ปริมาณชนิดราคาสินค้าตลอดจนชื่อเร่ือวันที่เรือหรือเคร่ืองบินออก (DepartureDate) 
  2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) คือ หลักฐานการสัญญาการรับสินค้า
ระหว่าง บริษัทเรือและผู้ส่งสินค้าซึ่งแสดงว่าได้มีการน้าสินค้าลงเรือ เพื่อที่จะขนส่งไปยังจุดหมาย
ปลายทาง                                                                                                           ววววววววววววว 

3. หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน (Letter of credit (L/C) คือ เอกสารที่ธนาคารออกให้แก่
ผู้ขายสินค้า โดยผู้ซื อสินค้าเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารว่า ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้า ให้แก่ผู้ขายตาม
จ้านวนเงินค่าสินค้า                                                                                   ววววววววววววววววว 

 4. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คือ เอกสารที่บริษัทผู้รับประกันภัย
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐาน ว่าได้คุ้มครองสินค้าที่ระบุในหนังสือคุ้มครองชั่วคราว
นี แล้วแต่ยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ได้เนื่องจากยังขาดรายละเอียดบางอย่างเช่น ชื่อเรือ จ้านวนหีบ
ห่อดังนั นจะออกกรมธรรม์                                                                                    วว  

 5. กรมธรรม์ประกันภัยเปิด (Open Policy) ใช้ส้าหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสั่ง
สินค้าเดือนละหลายครั ง ดังนั นการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย เพื่อที่จะท้า Cover Note ในแต่ละเที่ยว
ย่อมเป็นการไม่สะดวกและบางครั งผู้ เอาประกันภัยอาจลืมแจ้งท้าประกันภัยได้ดังนั นผู้ เอา
ประกันภัย อาจร้องขอให้ผู้รับประกันภัยจัดท้า OpenPolicy ให้เพื่อคุ้มครองสินค้าทุกเที่ยวภายใต้
เงื่อนไขและอัตราเบี ยประกันภัยที่ตายตัว ดังนั นผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์ทั งเร่ืองความ
สะดวกและไม่ต้องกังวลเร่ืองการลืมแจ้งประกันภัย                                               วววววววววววว             

6. กรมธรรม์ประกันภัย (Marine Insurance Policy) คือ เอกสารที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ที่ผู้รับประกันภัย ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็น หลักฐานในการท้าประกันภัย เอกสารการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส้าหรับการประกันภัยสินค้าทางทะเล   

 



กรณีส่งออก 
  1. ใบก้ากับสินค้า (Invoice) 
  2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB)   
กรณีเดินทางมาทางเคร่ืองบิน 
   3. เอกสารแสดงหีบห่อสินค้า (Packing List) ( ถ้ามี ) 
   4. หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน (Letter of credit (L/C) 
  กรณีน าเข้า 
  1. ใบก้ากับสินค้า (Pro-forma Invoice/Invoice) 
  2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB) 
กรณีเดินทางมาทางเคร่ืองบิน 
  3. เอกสารแสดงหีบห่อสินค้า (Packing List) ( ถ้ามี ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย 

 

 

 



5. นิยามศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1. ที่ปรึกษาธนาคาร Advising Bank ค อ ย ใ ห้ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า เ พื่ อ

ตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อ
การลงทุน 

2. ใบตราส่งสินค้า  Bill of Lading or Air 
Waybill 

ใช้ แทนหลั ก ฐ านก ารน้ า เ ข้ า
ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 

3. ตั๋วแลกเงิน Bill of Exchange  เอกสารเครดิตที่ใช้แทนเงินใน
วงการธุรกิจ 

4. กลุ่มสินค้า  Bulk Cargo สินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดย
มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่ง
โดยเทสินค้ าลงในระวาง เ รือ
ขนาดใหญ่ 

5. ขนส่งสินค้า  Bulk Carrier  เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้า
ประเภทเทกองหรือสินค้าที่เป็น
ของเหลว 

6. พาหนะขนส่ง  Carrier สายการบินที่ท้าการขนส่งสินค้า 
7. ตัวแทนของผู้ให้บริการ Carrier’s Agent  ตัวแทนผู้รับขนส่ง ผู้ออกใบตรา

ส่งของ 
8. ใบรับรองการตรวจสอบ  Certificate of Inspection เอกสารที่ ออกโดยหน่วยงาน

เอกชนที่ตรวจสอบสินค้า 
9. ใบรับรองการวิเคราะห์
ส่วนผสมของสินค้า  

Certificate of Analysis เอกสารนี ออกโดยบริษัทรับจ้าง
วิเคราะห์ส่วนผสมอาหาร หรือ 
หน่วยราชการ 

10. ใบรับรองแหล่งก้าเนิด
สินค้า  

Certificate of Origin เอกสารที่ ออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรับรอง
สินค้าที่ส่งออกนั นมีแหล่งก้าเนิด
ในประเทศของผู้ส่งออก 

 
 
 

  



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
11. ไม่มีการจดบันทึก   Clean  ใบตราส่งสินค้าที่บริษัทเรือไม่ได้

บันทึกแจ้งข้อบกพร่องของสิน
สินค้า 

12. ผู้รับมอบตราส่ง  
 

Consignee ผู้รับมองในกรรมสิทธิ์สินค้า 

13. การขนส่งคอนเทนเนอร์  
 

Container Carrier เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งด้วยตู้
สินค้า 

14. ขั นตอนศุลกากร Customs Procedure การน้าเข้าสินค้า ผู้น้าเข้าจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

15. การส่งออก   Export  
  

ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ 

16. การน้าเข้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

E-Export การน้าของใด ๆ จากภายนอก
ราชอาณาจักรเข้ามาใน แผน ภาพ
แสดงกระบวนการน้าเข้าด้วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

17. แฟคตอร่ิง Factoring  
 
 

การซื อขายลูกหนี ทางการค้า โดย
มีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ท้า
หน้าที่รับซื อบัญชีลูกหนี การค้า
ในรูปของใบก้ากับสินค้าประเภท
ต่าง ๆ 

18. ธนาคารพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ 

Foreign Bank การให้สิน เชื่ อ เครดิต เพื่ อซื อ
สินค้าและบริการ รวมถึงการเบิก 

19. การค้าต่างประเทศ Foreign Trade การซื อขายสินค้ากันระหว่าง
ประเทศต่างๆ 

20. ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า Freight Forwarder ตัวแทนในการออกสินค้า 
21 . ความรับผิดชอบในการ
ขนส่งสินค้า 

Gemneral Average  ความ รับผิดชอบรวมกันของ
สินค้าในเรือล้าเดียวกัน 

23. ประกันภัยการขนส่งใน Inland Transit Insurance ประเทศ รับประกันภัยสินค้าหรือ
ทรัพย์สิน ขนส่งจาก 
 



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
24. ประกันภัย Insurance การประกันสินค้า  
25. ใบแจ้งหนี  Invoice ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ 

รวมทั งราคาและอื่น ๆ  
26. การน้าเข้า Import  

 
การน้าเข้าสินค้าจากต่างประ 
เทศ 

27. ธนาคารผู้ออกบัตร Issuing Bank ธนาคารซึ่ งได้ รับ อ้านาจจาก
รัฐบาลให้ออกธนบัตรได้ 

28. เลทเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit   เอกสารที่มีขึ น เพื่อยืนยันการ
ช้าระเงินในการซื อขายที่ผู้ซื อ
ขอให้ธนาคารเป็นผู้ช้าระให้แทน 

29. ชิ นส่วนเคร่ืองจักร Machine Parts  
 

ชิ น ส่ ว น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรม 

30.ใช้มือท้า , ใช้แรงงาน Manual คู่มือการใช้งาน 
31. เคร่ืองหมายและจ้านวน Mark & Number  

 
เคร่ืองหมายและหมายเลขของหีบ
ห่อ 

32.ประกันภัยทางทะเล Marine Cargo Insurance การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้า
หรือทรัพย์สินที่ขนส่ง ระหว่าง
ประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่ง
ไปยังผู้ซื อในอีกประเทศหนึ่งโดย
ทางเรือเดินสมุทร 

33. การประกันภัยตัวเรือ 
 

Marine Hull Insurance ประกันภัยคุ้มครองความสูญเสีย 
หรือเสียหายของโครงสร้างตัว
เรือ 

34. น ้าหนักสุทธิ  Net Weight น ้าหนักสุทธิของสินค้า 
35. ผู้รับโอนสิทธิ์ Notify Party ผู้ รับสินค้ า  ผู้ รับโอนสิทธิ์ ใน

สินค้า 
36. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล  
 

Ocean Bill of Lading เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้า 
และเป็นหลักฐานสัญญาของ
บริษัทเรือ 
 



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
37. ค้าสั่งซื อ Oeder ใบตราส่งสินค้าที่ออก โดยมีการ

ส่งมอบสินค้าตามค้าสั่ง ปกติตาม
ค้าสั่งของผู้ส่งสินค้าหรืออาจเป็น
ลอย ๆ 

38. แพคเกจ Packages  
 

หีบห่อ ภาชนะบรรจุ 

39. รายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List   เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบ
ห่อที่ผู้ขายจัดท้าให้ผู้ซื อ  

40. พาเลท   Pallet แท่นส้าหรับวางสินค้า 
 

41. การขึ นทะเบียนระบบ Paperless เป็นระบบที่ กรมศุ ลกากรได้
น้ามาใช้ในการด้าเนินการพิธีการ 
... ทั งขาเข้าและขาออกเพื่อให้
ขั นตอนในการด้าเนินการมีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ น 

42. ท่าเรือโหลด  Port of Loading เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก 
43.ใบก้ากับสินค้าชนิด
ชั่วคราว 

PROVISIONAL INVOICE  ใบก้ากับสินค้าไม่เป็นทางการ 

44. ตัวแทนจัดส่ง  Shipping Agent ตัวแทน  จัดส่งสินค้าทางเรือ 
45. การสั่งซื อและการจัดส่ง   Shipping Order ใบจองเ รือที่ ผู้ส่ งออกจะต้อง

กรอกรายละเ อียดต่ างๆ  ด้วย
ตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะ
ได้น้ารายละเอียดต่างๆ ไปจัดท้า
ใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก 

46. การแก้ไข Should bc  
 

การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ 

47. ค่าเก็บรักษาสินค้า  Store Charges ค่าเก็บสินค้าส่งออก 
48. ผู้ขาย  Supplier ผู้ขายสินค้า 
49. การเช่าเรือแบบมีก้าหนด
ระยะเวลา 

Time Charter  การเช่าเรือบรรทุกสินค้าระหว่าง
ประเทศ  



ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
50. การท้างานของสินเชี่อ Trust Receipt ธนาคารจะจ่ายค่าสินค้าแทนผู้

น้าเข้าที่ใช้ L/C หรือ B/C ไปก่อน
แล้ ว ผู้ น้ า เ ข้ า ค่ อ ย ม า จ่ า ย กั บ
ธนาคารทีหลัง ตามเวลาที่ก้าหนด
พร้อมดอกเบี ย 

51. มูลค่าเพิ่ม  Value Added ส่ วน เพิ่ ม เ ติ ม ที่ เ กิ น จ า กก า ร
คาดหวังของลูกค้าหรือเกินไป
จากความตั งใจให้ลูกค้า 

52.น ้าหนักของและขนาด  Weight & Measurement ขนาดและน ้าหนักของสินค้า 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

จากการศึกษา การส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท โรงงาน

น ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ณ วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โดยมี คุณ ประชา บัวเพ็ชร์ 

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ได้จัดน้าคณะผู้จัดท้าโครงการเข้าเยี่ยมชม 

บริษัทในส่วนต่างๆ คือ แนะน้าประวัติโรงงาน วิธีการหมักน ้าปลา วิธีการจัดเก็บรักษา วิธีการจัดส่ง

สินค้า ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาชนะบรรจุสินค้า รวมทั งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่ง

สินค้านอกประเทศ ดังนั นผู้จัดท้าโครงการจึงได้ศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี  

1. กระบวนการส่งออกน้ าปลาไปยังประเทศลาว 

จากที่ได้ไปศึกษาทางบริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ได้มีการผลิตสินค้า

ตามใบสั่งซื อที่ได้มีการตกลงเงื่อนไขละเตรียมการจัดส่ง Shipping ได้มีการด้าเนินงานตามระบบ

ของลูกค้าในการส่งออกสินค้า  

ขั้นตอนในการส่งออกสินค้า  

1. รับค้าสั่งซื อ (Order) จากลูกค้า 

2. วางแผนการด้าเนินการผลิต 

3. ผลิตสินค้า 

4. แจ้ง Shipping เตรียมการส่งออก 

- ใบขนสินค้าขาออก  

- บัญชีราคาสินค้า (Commercial lnvoice) 

- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

- ใบตราส่งสินค้า (Bill of  Lading) 

- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส้าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

 

 

 



- ใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา  

อาการ) 

- เอกสารอ่ืนๆ เช่น แค๊ตตาล็อค เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

2. เอกสารท่ีใช้ในการประกอบการส่งน้ าปลาไปยังประเทศลาว  

  บริษัท โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด  ได้ท้าการให้ Shipping ด้าเนินการเร่ือง

เอกสารในการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาวทั งหมด 

ขั้นตอนในการด าเนินเอกสารมีดังนี้ 

1. เอกสารการเงิน 

2. เอกสารทางการค้า 

2.1 ใบก้ากับสินค้า 

     2.2  เอกสารการขนส่ง 

                   - ใบตราส่งสินค้าทางบก 

     2.3 เอกสารการประกันภัย 

                     - ใบกรมธรรม์ประกันภัย 

                     - ใบรับรองประกันภัย 

      2.4 เอกสารอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนการด าเนินเอกสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนในการด าเนินเอกสาร 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกน้ าปลาไปยังประเทศลาว 

ปัญหาและปัญหาและอุปสรรค 

1. ขวดแตกร้าวและปากขวดร่ัวซึมท้าให้เศษขวดแก้วตกลงไปเจือปนกับน ้าปลาใน
ขวดท้าให้เกิดอันตรายในการบริโภค 

2. ความล่าช้าระหว่างการส่งออกเร่ืองความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของด่านกรมศุลกากร 

วิธีการแก้ไขปัญหา 

1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากขวดแก้วมาเป็นขวดพลาสติกส้าหรับการส่งออกไปยัง
ประเทศลาว 

2. วางแผนด้าเนินการส่งเอกสารล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ทันต่อ

การส่งออก 



 

 

 

 

                                                    

 

               ภาพท่ี 3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกน้ าปลาไปยังประเทศลาว 

 

4. น าความรู้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจและน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้  

  1. การเผยแพร่ 

การน้าเสนอผ่าน Youtube Facebook หรือการใช้โบชัวร์ในการประชาสัมพันธ์ 

  2. ในการศึกษา  

รู้หลักการส่งออกในเร่ือง การค้าระหว่างประเทศ พิธีศุลกากรในการส่งออก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขทางการค้าและการประกันภัยส้าหรับการ
ส่งออก 

3. ประกอบอาชีพ 

การเป็นผู้ควบคุม หรือท้างาน หรือร่วมท้างานน้าเข้าและส่งออกสินค้า และบันทึก

รายการน้าเข้า หรือส่งออกสินค้า 



 

ภาพท่ี 4.1 น าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมท้ังหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี

สมดุล 

การแปรสภาพวัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด้ารงชีวิต 

ดังนั นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์  และมีความ

สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการด้ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขและภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากการศึกษา การส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท โรงงาน

น ้าปลาสินธุ์สมุทร จ้ากัด ได้ท้าการส่งออกน ้าปลาไปยังประเทศลาวเพื่อให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว  การด้าเนินธุรกิจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักโดยจะมีการวางแผนการ

ด้าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะท้าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้รับ

ความไว้วางใจ  ในการส่งออกนั นทางบริษัท  โรงงานน ้าปลาสินธุ์สมุทร  จ้ากัด นั นได้ใช้  

Spinpping  ในการส่งออก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในเร่ืองเอกสารพิธีต่างๆ  และประหยัดเวลาต่อ

การส่งออก   โดยการน้าหลักทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน้ามาแก้ไข

ปัญหาไม่ให้สินค้าที่ส่งออกไปเกิดความเสียหายหรือช้ารุดขึ นซ ้าอีก  โดยการส่งออกนั นต้องมีการ

พิจารณาและท้าความเข้าใจกับมาตรการในการส่งออกและการเกิดปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะสามารถ

น้าหลักการและแนวคิดมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความ

น่าเชื่อถือของลูกค้า     การส่งออกต่างก็มีแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันไป   ซึ่งการแก้ไขปัญหานั นจะ

มีวิธีการต่างๆ ที่จะท้าให้การด้าเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์ช ารุดและเสียหาย 

ขวดแตกร้าวและปากขวดร่ัวซึมท้าให้เศษขวดแก้วตกลงไปเจือปนกับน ้าปลาใน

ขวดท้าให้เกิดอันตรายในการบริโภค 

2. ความล่าช้าด้านการส่งเอกสาร 

ความล่าช้าระหว่างการส่งออกในเร่ืองกระบวนการตรวจสอบเอกสารของด่านกรม

ศุลกากร 

 



3. การส่งสินค้าไม่ตรงเวลา 

บริษัทควรมีมาตรการหรือข้อตกลงกับทางชิปปิ้งที่ติดต่อน้าเข้ากับส้านักพิมพ์

ต่างประเทศว่าถ้ามีการส่งสินค้าไม่ตรงเวลาจะต้องให้ทางบริษัทที่ติดต่อกับส้านักพิมพ์ต่างประเทศ

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี เกิดขึ นอีกภายหน้า  

4. สินค้าได้รับความเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศ                                     

ในบางช่วงฤดูกาลอาจจะมีฝนตกหรือพายุเข้า ท้าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เกิดการ

เปียกฝนในระยะการขนถ่ายสินค้า  ท้าให้กล่องผลิตภัณฑ์ได้รับความชื นท้าให้กล่องเกิดการขาด

หรือช้ารุดและเกิดความเสียหายตามมาได้       ว 

วิธีแก้ปัญหา 

1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากขวดแก้วมาเป็นขวดพลาสติกส้าหรับการส่งออกไปยัง

ประเทศลาว 

2. วางแผนด้าเนินการส่งเอกสารล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและให้ทันต่อ

การส่งออก 

3. บริษัทควรมีการวางแผนการการส่งออก โดยวางแผนวันเวลาล่วงหน้า                 

เผื่อสินค้าเข้ามาไม่ตรงวันเวลาที่ก้าหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสั่งซื อสินค้าที่ผิดนัด  

4. ก่อนสินค้าจะมาถึงคลัง ควรมีการแจ้งอุณหภูมิให้กับทางคลังทราบ เพราะถ้ามี

อุณหภูมิที่มีความชื นสูงมาก ทางบริษัทจะได้มีการวางแผนการสั่งในรอบหน้า  

 

 


