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บทคัดย่อ 

   การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก(อาหารสดแช่แข็ง)ไปประเทศกัมพูชา 
กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
ส่งออกสินค้า ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก (อาหารสดแช่แข็ง) วิธีการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการส่งออก น าข้อมูลจากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนเกิดความสนใจ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก(อาหารสดแช่แข็ง)ไปประเทศกัมพูชา 
กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ศึกษาในเร่ืองของการจัดการ
คลังสินค้า รูปแบบการจัดเก็บสินค้า กระบวนการท างานด้านโลจิสติกส์ กระบวนการขนส่งสินค้า
ไปยังลูกค้าปลายทาง เอกสารในการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้า ทางคณะผู้จัดท าได้น าเอา
โปรแกรม Microsoft Word เข้ามาช่วยให้การจัดท ารูปเล่มโครงการเพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย า 
ในการท าโครงการ และโปรแกรม Sketup2019 เข้ามาช่วยในการท าผังโมเดลลักษณะเป็น3D  
รวมถึงโปรแกรม Power Point ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาในปัจจุบัน 
อนาคตและประกอบอาชีพและเผยแพร่ความรู้ เช่นเผยแพร่ไปในช่องทาง Facebook fan page  
สาระด้านโลจิสติกส์,Youtube Chanel,Website สาระด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับปัญหาของการส่งออก
และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้กับผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยความเพียรพยามยามของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ร่วมมือกันและด้วยการสนับสนุนแล้วให้ความอนุเคราะห์จากบุคคลหลาย
ท่านด้วยกันเพื่ อให้โครงการบรรลุผลส า เ ร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ ตั้ งไว้  จึ งได้ขอขอบคุณ                             
อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่สละเวลาให้ค าปรึกษาและแนะแนวทาง
การศึกษาการท างาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท าโครงการนี้เป็นอย่างดีท า ให้
โครงการเล่มนี้ประสบความส าเร็จไปด้วยด ี
 ขอขอบคุณ คุณคุณปิยะณัฐ จันทร์มี  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ของบริษัท เซ็น  
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ข้อมูลและแนะน าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจท า
ให้ผู้จัดท าโครงการส านึกในตวามกรุณาและความซาบซึ้งในน้ าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้ข้อมูลและ
แนะน าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจท าให้ผู้จัดท าโครงการส านึกในคามกรุณาและความ
ซาบซึ้งในน้ าใจเป็นอย่างยิ่ง 
 คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งหากโครงการฉบับนี้เป็นประโยชน์
และให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้า
กระบวนการส่งออก และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ขององค์กรจึงควรมีการเผยแพร่ความรู้
ในเร่ืองของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ถ้าผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย 
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บทที ่ 1 

  บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 การส่งออกสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของงานโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญอย่างมากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกสินค้ามีการแข่งขันสูงขึ้นท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมและป้องกันสินค้าจนถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
และรักษาคุณภาพของสินค้า ท าให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในสินค้าและยอมรับในศักยภาพ
สินค้าในประเทศไทย ปัจจุบันการส่งออกได้เข้ามาเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้ส่งออกต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่
ช่วยให้รายได้เข้ามาในประเทศซึ่งสืบเนื่องมาจากลักษณะความได้เปรียบทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านทรัพยากร ด้านภูมิศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงการค้า  
 เนื่องจากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าเข้าและส่งออก
สินค้าประเภทบริโภคและมีการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและพม่า สินค้าที่บริษัทส่งออกคือ
น้ าปลาร้าปรุงรส ต ามั่วหมี่โคราช น้ าจิ้มแจ่วต ามั่ว แจ่วบองสมุนไพร ดังนั้นการส่งออกจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่บริหารจัดการ
ตลอดเวลาการน าเข้าจนไปถึงการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับ
เส้นทางการจองระวางเรือ หรือการด าเนินพิธีการศุลกากรเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการส่งออกส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าอยู่สม่ าเสมอ  
มักจะพบเจอปัญหา ระบบการสื่อสารที่ขัดข้องต่อการส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการจึงหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการส่งออกให้เกิดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและไม่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงการจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งออกสินค้า(อาหารสดแช่แข็ง) กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งท าให้ได้รู้และเข้าใจการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางกรมศุลกากร รวมไปถึงการจัดท าเอกสารการ
ส่งออกไปต่างประเทศและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆในการบริหารจัดการส่งออกเกิดประสิทธิภาพ
เพื่ อน าไปเป็นประโยชน์ทางด้ านความ รู้ใหม่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ในอนาคต



                                                                                                                                                 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก ร ะ บ วนก า รส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า  (อ า ห า รส ด แช่ แ ข็ ง ) ข อ ง 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก (อาหารสดแช่แข็ง ) ของ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการส่งออก (อาหารสดแช่แข็ง)ของ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 4. เพื่อน าข้อมูลจากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนเกิดความสนใจ 
 5. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  รู้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า (อ า ห า ร ส ด แ ช่ แ ข็ ง )ข อ ง 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 2.  รู้ ปั ญห า แล ะ อุปส ร รค ขอ ง ก า รส่ ง อ อก  ( อ าห า รสดแช่ แ ข็ ง )  ข อ ง 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 3.  รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้า (อาหารสดแช่แข็ง) ของ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 4. น าไปเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาไปให้ผู้ที่สนใจได้ 
 5.  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้า
ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ธุรกิจหลักของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด มหาชน คือผู้น าธุรกิจด้านอาหาร มีความเชี่ยวชาญการบริหารร้านอาหารไทยและญ่ีปุ่นชั้นน า
ในเครือทั้งหมด 13 แบรนด์ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจกว่า 27 ปี ปัจจุบันมีกว่า 240 สาขา 
สร้างความส าเร็จจากการขยายสาขา และผ่านธุรกิจเครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วย
ความมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการทั่วโลกที่ก าลังเติบโตอย่างไม่
หยุดยั้ง ผ่านการรังสรรค์อาหารอันเป็นผลพวงจากจินตนาการแห่ง เซ็น ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าได้น า
รายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจมีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  
3. ผังองค์กร 
4. แผนที ่
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
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1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร 
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ได้เติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสรรค์อาหารญ่ีปุ่นคุณภาพสูงทั้งรสชาติและประสบการณ์ ไล่เรียงไป

ตั้งแต่ร้านอาหารญ่ีปุ่นระดับพรีเมี่ยม ยากินิกุและซูชิ ไปจนถึงคาเฟ่อาหารญ่ีปุ่นร่วมสมัย สาขาและ

ร้านที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นทั่วประเทศอยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารงานของเซ็น กรุ๊ป นับตั้งแต่ 

ZEN Restaurant, Musha, AKA, On the Table, TETSU ไปจนถึง Sushi Cyu ด้วยเอกลักษณ์ และ

พัฒนาการที่ถูกขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละแบรนด์จึงถูกนิยามจากความ

ทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบและสูตรอาหารที่

เป็นต้นต ารับ 

 ด้วยความหลงใหลต่อศาสตร์และศิลป์แห่งการท าอาหารได้ผลักดันให้ เซ็น กรุ๊ป 

เติบโตและขยับขยายอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ทางด้านอาหารอันหลากหลายท าให้  เซ็น กรุ๊ป

สามารถ ตอบสนองต่อทุกความต้องการนับตั้งแต่อาหารมื้ออร่อยส าหรับชีวิตประจ าวันไปจน ถึง

เมนูระดับพรีเมี่ยม แม้จะถือก าเนิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรสนิยมที่แตกต่าง แต่ทุกแบ

รนด์ล้วนเติบโตขึ้นจากพื้นฐานและโครงสร้างองค์กรเดียวกัน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความใส่

ใจคือองค์ประกอบส าคัญ 

 สานต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ

ทั่วโลก ในปี 2559 เซ็น กรุ๊ป ได้ควบรวมกิจการกับ “ต ามั่ว” ต านานต้นต ารับอาหารไทยอีสานแบบ

ดั้งเดิมที่ถือก าเนิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถูกพัฒนาปรับปรุง แปลงโฉม และสร้างแบรนด์ จน

กลายเป็นร้านที่ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ แต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยแท้ ๆ ที่มีจุดยืนของแบรนด์

อย่างชัดเจน “อาหารรสจัด ถนัดเร่ืองต า” ในขณะนั้น ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, ข้าวมันไก่คุณย่า, 

ครัวไทย และเดอ ต ามั่ว อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการบริหารงานของ “ต ามั่ว” ที่มีแนวคิดทุก

อย่างต้องดีที่สุดสู่มาตรฐานแห่งรสชาติความอร่อยเพื่อลูกค้าที่รัก คุณภาพของรสชาติอาหารและ

การบริการที่ประทับใจ รวมไปถึงชื่อเสียงอันยาวนานของ เซ็น กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารชั้นน า

ของประเทศไทย คือสิ่งที่ตกผลึกมาจากความใส่ใจต่อรายละเอียดปลีกย่อยและจินตนาการที่ไม่รู้จบ 

ทั้งนี้ก็ด้วยรากฐานขององค์กรที่มีโครงสร้างและระบบที่แข็งแกร่ง เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของกลุ่ม

คนท างานที่มีความสามารถที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี บรรจงคัดสรร

วัตถุดิบ สร้างสรรค์เมนูอาหารชั้นเลิศเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพ อาหารที่ได้

มาตรฐานและการบริการที่เปี่ยมด้วยความประทับใจ 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชนภาพที่ 2.1 ภาพ  

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชนภาพที่ 2.2 ภาพบริษัท   
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3. ผังองค์กร 
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4. แผนท่ีของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 

 

 

 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
หมวดหมู่ : ธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหาร 
662 อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02 019 5000 
Website:   https://www.zengroup.co.th/  
5. นโยบายและวิสัยทัศน์ 
 การเดินทางของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัดถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณ

ด้านการท าอาหาร และสรรหาประสบการณ์แห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเติมเต็มความ

ปรารถนาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  

 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก

หลากหลายสาขาวิชาชีพที่รัก และสนใจในด้านอาหารเหมือนๆกัน ปรารถนาที่จะสรรค์สร้าง

ความสุขให้กับผู้คนผ่านเมนูที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละ 

แบรนด์จึงถูกนิยาม 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ต้ังบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 

https://www.zengroup.co.th/
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จากความทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบและสูตร

อาหารที่เป็นต้นต ารับ 

 

วิสัยทัศน ์

 กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ “เป็นองค์กรผู้น าในธุรกิจอาหารที่

ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง” 

 

 พันธกิจ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็น

เสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 1. ผู้บริโภค : การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์จาก

วัตถุดิบคุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่

ผู้บริโภค 

 2. พนักงาน : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการท างานอย่างมีความสุขจะเสริมสร้างแรง

บันดาลใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 3. สังคมและสิ่งแวดล้อม : การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 4. ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่เติบโตและ

ยั่งยืน 

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

 บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและมีทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมในการแสดงออกที่เป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์

ของบริษัท การหล่อหลอมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่เพื่อนพนักงาน ตลอดจนพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดทัศนคติ

ที่ดีและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์เป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างองค์กรและทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee) ได้เห็นชอบและก าหนดชุดพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลักดังนี้ 

1. C: ใส่ใจประสบการณ์ลูกค้า 

เราใส่ใจในการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน 
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1. A: ใส่ใจร่วมมือทีมงาน 

เราใส่ใจในการสนับสนุนทีมงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

2. R: ใส่ใจเป็นเลิศร้านอาหาร 

เราใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร 

3. E: ใส่ใจท้าทายตนเอง 

เราใส่ใจในการสร้างจิตส านึกของความเป็นเจ้าของให้กับพนักงานทุกคน 

 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 
 ภาพท่ี 2.5 ต ามั่วหมี่โคราช (Korat Instant Rice Noodles with Sauce) 

Pack Size: 1 x 30 Shelf life: 1 year 

 ต ามั่วหมี่โคราชพร้อมน้ าปรุงรสเด็ดส าเร็จรูปในซอง ได้การรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก OTOP ระดับ 4 ดาวลักษณะของเส้นหมี่ไม่หนาหรือบางจนเกินไป เมื่อ

น าไปประกอบอาหารพร้อมน้ าปรุงที่อยู่ในซองเสร็จแล้ว เส้นหมี่ที่ได้จะมีความเหนียวนุ่มก าลังดี 

กลิ่นหอมชวนรับประทาน และรสชาติกลมกล่อม ต ามั่วหมี่โคราช “ดีที่สุดในประเทศไทย” อ่ิม

อร่อย แบบง่ายๆ ใครๆ ก็ท าได้ 
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 ภาพท่ี 2.6 น  าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับ 500 มล. (Fermented Fish Sauce 

(Original)  

Pack Size: 500 ml. 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรต้นต ารับ ผลิตจากปลาที่คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี

ขนาดปลาที่ใกล้เคียงกัน ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของร้านต ามั่ว 

น้ าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับท าอะไรก็อร่อยทุกเมนู กลิ่นหอม สีสวย ใครท าก็แซ่บนัว ขวดเดียว

ปรุงรสพร้อมทาน การันตรีด้วยยอดขายพันล้านต่อปี 

 
 ภาพท่ี 2.7 น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า สูตรแม่น้อย 350 มล. (Fermented Fish Sauce) 

Pack Size: 350 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life: 1 year 

 ต านานความอร่อยกว่า 30 ปี น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรแม่น้อย ผ่านการหมักที่

ได้มาตรฐานยาวนานเกินกว่า 1 ปี ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้รสชาติความนัวที่ต้องการ 

ยิ่งนาน ยิ่งนัว น้ าปลาร้าปรุงรสคุณภาพดี สูตรแม่น้อย บาย ต ามั่ว ใครท าก็อร่อย รสชาติความนัว

มาตราฐานคู่ครัวไทย แซ่บนัวคู่ครัวคุณ 
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 ภาพท่ี 2.8 น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า พรีเมี่ยม สูตรเข้มข้น 400 มล.(Fermented Fish 

Sauce) 

Pack Size: 400 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 

มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่

ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่

ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 

 
 

 ภาพท่ี 2.9 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 80 กรัม (Pickle Fish Chilli Paste)  

Pack Size: 80 g 1 x 88 Shelf life: 6 Months 

 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 

มีคุณค่าทางโภชนการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่

ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่

ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 
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 ภาพท่ี 2.10 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 200 กรัม ( Pickle Fish Chilli Paste ) 

Pack Size: 200 g 1 x 36 Shelf life: 6 Months 

 แจ่วบองสมุนไพรผลิตจากเนื้อปลาร้าดีมีคุณภาพ โดยมีเคร่ืองเทศ และสมุนไพร

ไทยเป็นส่วนผสมหลัก ผัดสุกผ่านความร้อนในอุณหภูมิได้ที่ เพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางวัตถุดิบและ

โภชนาการ เมื่อสุกได้ที่แล้วจะได้กลิ่นหอมของเคร่ืองเทศและสมุนไพรไทย แจ่วบองสมุนไพร 

รสชาติเข้มข้น อีสานแท้ เป็นเคร่ืองจิ้ม ทานกับผัก ข้าวสวย ข้าวเหนียว จิ้มหมู จิ้มไก่ หรือใช้ปรุง

อาหารช่วยเพิ่มรสชาติในการรับประทานได้อร่อยยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.11 น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 150 กรัม (Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 

Pack Size: 150 g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 

 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 

กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 
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 ภาพท่ี 2.12 น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 270 กรัม ( Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 

Pack Size: 270g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 

 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 

กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.13 เนื อปลาแซลมอนหั่นสไลด์ แช่แข็ง ขนาด : 100 ก. / แพ็ค   

 เนื้อปลาแซลมอนหั่นสไลด์ เกรดคุณภาพ ถอดเกล็ดหั่นเฉียงสไตล์ญ่ีปุ่น น าไป

ท าอาหารได้ทั้งทอด ย่าง และอบ จะได้รสชาติของปลาแซลมอนแท้ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บใน

อุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 
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 ภาพท่ี 2.14 เนื อปลาแซลมอนหั่นขวาง แช่แข็ง ขนาด : 100 ก. / แพ็ค   

 เนื้อปลาแซลมอนหั่นขวาง เกรดคุณภาพ ถอดเกล็ดหั่นเฉียงสไตล์ญ่ีปุ่น น าไป

ท าอาหารได้ทั้งทอด ย่าง และอบ จะได้รสชาติของปลาแซลมอนแท้ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บใน

อุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ภาพท่ี 2.15 กุ้งสดแช่แข็ง น  าหนักสุทธิ : 700 ก. / แพ็ค 

 กุ้งขาวสดผ่าหลัง ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด์ เนื้อกุ้งขาวผ่าหลัง คัดพิเศษ ปลอดยา

ปฏิชีวนะ ผลิตและแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เพื่อรักษาคุณภาพกุ้ง

ให้สด และไม่เกาะกันเป็นก้อน สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย การเก็บรักษา : ควร

เก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง -23 องศา 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  ภาพท่ี 2.16 ปูอัด แช่งแข็ง ขนาด : 500 ก. /  แพ็ค 

 ปูอัด คัดสรรคุณภาพดีมาผลิต เพื่อให้ได้รสชาติที่ดี น่ารับประทาน สามารถ

รับประทานสดได้ทันที หรือ น าไปอุ่นไมโครเวฟ หรือน าประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายตาม

ความต้องการ การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.17 ปลาหมึก แช่แข็ง น  าหนักสุทธิ : 700 ก. / แพ็ค 

 ปลาหมึกสด ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด์ คัดพิเศษ ปลอดยาปฏิชีวนะ ผลิตและแช่เยือก

แข็งด้วยเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เพื่อรักษาคุณภาพปลาหมึกให้สด และไม่เกาะ

กันเป็นก้อน สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ า

กว่า -18 ถึง -23 องศา 
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  ภาพท่ี 2.18 ไข่กุ้ง แช่แข็ง 500กรัม/ 1 กล่อง 

 ไข่กุ้งแช่งแข็ง สีส้ม คัดสรรคุณภาพดีเยี่ยมบรรจุกล่อง เพื่อใช้ส าหรับน าไปท าใน

เมนูซูชิต่าง ๆ หรือเมนูอาหารญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ การเก็บรักษา : ควรเก็บในอุณหภูมิต่ ากว่า -18 ถึง – 23 

องศา 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 : https://www.zengroup.co.th/retail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zengroup.co.th/retail
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาข้อมูลเร่ือง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การส่งออกสินค้า (อาหารสดแช่แข็ง) กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งออก 
4. วิธีการช าระเงินในการค้าระหว่างประเทศ 
5. ค านิยามศัพท์ 

1. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
   ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นว่าสินค้าต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
ประเทศไทย คนไทยบางกลุ่มที่มีฐานะหน่อยก็จะใช้ของแบรนด์เนมต่างประเทศกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองส าอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ต้อง
น าเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องจากคนไทยผลิตเองไม่ได้ ซึ่งก็ส่งผลดีต่อ
การด าเนินชีวิตของคนไทย ให้ได้ใช้สินค้าที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง
ได้ ถึงแม้สินค้าต่างประเทศจะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยที่มีฐานะนั่นเอง 
เพราะคนไทยมักด าเนินชีวิตไปตามสังคมนิยม ตามเทรนด์แฟชั่น รับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของต่างชาติ
เข้ามา ในขณะเดียวกันสินค้าในเมืองไทยก็ได้ถูกส่งไปจ าหน่ายในต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ
แฮนด์เมด งานสถาปัต รวมถึงพืชผักผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน ก็ได้ถูกส่งออกและเป็นที่ต้องการของ
ต่างชาติ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ 
จึงท าให้แต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง การเปิดการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ จึงส่งผลดีกับทุกฝ่ายให้ได้มีสินค้าที่หลากหลาย และมีความทันสมัย 

ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 
   การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า”สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อ 
เรียกว่า “สินค้าเข้า” imports และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า “สินค้าออก”exports ประเทศ
ที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า”ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ
เรียกว่า“ประเทศผู้ส่งออก” โดยทั่วไปแล้วแต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศผู้น า 
ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่าง ๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน ประเทศ
ที่ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไป
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ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงกว่า แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 
  สาเหตุของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ 
           เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า 
ไม่มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างแต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบหรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี ้
        1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
             ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน  ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุ  
ต่าง ๆ อาทิ น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมี
อยู่ ดังนั้น ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น  ๆเป็นปัจจัย
การผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน ๆที่ตนต้องการ 
  2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
            ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุกสามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็น
สินค้าออก ประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็น   
สินค้าออก 
   3. ความช านาญในการผลิต  
   ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เน่ืองจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ 
จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองมือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ ามี
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ความรู้ความช านาญและเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 
  4. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 
          การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย
อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่าง ๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยาย
ตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืน ๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศ
อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่ละประเทศจึงมีการเจรจาท า
สัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนในประเทศของตน ผลิตสินค้าเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
  ข้อดี-ข้อเสียของการค้าระหว่างประเทศ 
  ข้อดี  
      1. ท าให้ประเทศสามารถจ าหน่ายผลผลิตส่วนเกินจากการบริโภคภายในประเทศ
สู่ผู้บริโภคในประเทศอ่ืน ท าให้เกิดรายได้เข้าประเทศและส่งผลต่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีของ
ประชาชน 
      2. ท าให้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ท าให้ประชาชน
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ
ประชาชนจะเสียโอกาสไป 
      3. ท าให้เกิดการพัฒนาของผู้ผลิตภายในประเทศต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อม 
      4. ท าให้ประชาชนได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาถูก กล่าวคือแต่ละประเทศอาจไม่
สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิด เนื่องจากความช านาญของแต่ละประเทศในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
ไม่เหมือนกัน บางประเทศอาจผลิตสินค้าหนึ่งได้ดีและต้นทุนต่ า ส่วนอีกประเทศอาจผลิตสินค้า
ชนิดอ่ืนได้ดีและต้นทุนต่ า การที่ทั้งสองประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนมีความช านาญและมีการ
ขายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศมากกว่าและยังจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและรวมไปถึงการบริการที่เป็นหน้าที่พึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการต่อสิ่งที่ลูกค้าเลือกไว้และเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายกับประเทศคู่ค้า
จะได้มีความเชื่อมั่นต่อสินค้ามากขึ้น 
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ข้อเสีย 
      1. ท าให้เกิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเกิดการไม่สมดุลโดยมีการ
น าเข้ามากกว่าการส่งออกอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ประเทศขาดดุลการค้าและน าไปสู่การขาดดุลช าระ
เงินส่งผลไปยังเสถียรภาพเงินตราและท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในที่สุด 
      2.  สินค้าและบริการใหม่ๆ จากต่างประเทศส่วนหนึ่ งอาจท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีซึ่ งอาจเป็น
ผลเสียต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบดั้งเดิมของทั้ง
สองประเทศที่มีอยู่เดิมให้เปลี่ยนแปลงไป 
      3. บางคร้ังผู้ผลิตอาจให้ความส าคัญกับตลาดในต่างประเทศมากกว่าตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ ท าให้รัฐต้องคอยแทรกแซง
หรือควบคุมการน าเข้าและการส่งออก 
  นโยบายการค้าแบบเสรี 
      เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ น าสินค้ามาท าการค้าขายระหว่างกัน
อย่างเสรี โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ ประเทศที่จะถือนโยบายการค้าโดยเสรีจะต้องอยู่ในเงื่อนไข 
ดังนี ้
  1. ต้องด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงาน คือ ทุกประเภทจะต้องเลือกผลิต
เฉพาะที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง 
  2. ต้องไม่มีการเก็บภาษี หรือมีการเก็บภาษีแต่น้อย โดยไม่มีจุดมุ่งหมายให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ 
  3. ต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษและไม่มีข้อจ ากัดทางการค้ากับประเทศต่างๆ หากถือ
ตามเงื่อนไขนี้แล้วในปัจจุบันไม่มีประเทศใดที่จะมีนโยบายการค้าโดยเสรีได้อย่างเป็นทางการ
เพราะนโยบายลักษณะนี้ประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก แต่
บางประเทศมีการตกลงร่วมกันอยู่บ้าง เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น 
  นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 
       เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนภาพการผลิตในประเทศ มีหลักการตรงกันข้ามกับ
นโยบาย การค้าโดยเสรี คือรัฐบาลจะใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก  
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. เพื่อให้ประเทศช่วยตนเองได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดสงครามขึ้น 
อาจจะไม่ มีสินค้าที่จ าเป็นบางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถน าเข้ามาตามปกติได้ ในยามปกติจึงควร
เตรียม การผลิตสินค้าที่จ าเป็นส ารองไว้ 
  2. เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ ถ้า
รัฐบาล ไม่ห้ามสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะต้องเลิกล้มกิจการ 
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3. เพื่อป้องกันการทุ่มตลาด การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าไปขายประเทศอ่ืน ในราคาที่ต่ ากว่า
ต้นทุนเพื่อท าลายคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเมื่อทุ่มตลาดส าเร็จได้ครองตลาดแห่งนั้นแล้วก็
จะเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นในเวลาต่อมา 
  4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้า คือ มูลค่าสินค้าที่ส่งไปขาย
ต่างประเทศน้อยกว่ามูลค่าสินค้าที่น าเข้ามา ท าให้ต้องเสียงเงินตราต่างประเทศออกไป จ านวนมาก 
จึงต้องแก้ไขโดยจ ากัดการน าเข้าและส่งออกให้มากขึ้น 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน จะมุ่งส่งเสริมการส่งสินค้าออก
และกีดกันการน าสินค้าเข้า คือ 
  1. การตั้งก าแพงภาษี ( Tariff Wall ) จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า
น าเข้าหลายอัตรา คือ จัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อัตราขึ้นไปในสินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้
อัตราสูงแก่สินค้าที่ต้องการจะกีดกันไม่ให้น าเข้า ซึ่งเป็นมาตรการทางอ้อม 
  2. การควบคุมสินค้า อาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือก าหนดโควต้า ( Quota ) ให้
น าเข้าหรือส่งออก 
  3.การให้การอุดหนุน ( Subsidies ) เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิต ลดภาษี
บางอย่างให้ เป็นต้น 
  4.การทุ่มตลาด ( Dumping ) คือ การส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศในราคาที่ต่ า
กว่าราคาขายภายในประเทศ และด้วยราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งมี 3 กรณี คือ 
     1. การทุ่มตลาดเฉพาะกิจ เพื่อล้างสินค้าเก่าที่ค้างสต๊อก หรือเป็นสินค้าที่ล้าสมัย 
หรือเป็นสินค้าที่ไม่ขายภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้านั้นในตลาดภายในไว้ 
    2. การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว เป็นนโยบายที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศใน
ราคาต่ ากว่าตลาดภายในประเทศเป็นการชั่วคราว และบางคร้ังต้องขายต่ ากว่าทุน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
คือ 
  - แสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
  - ก าจัดคู่แข่งขันซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต 
  - กีดกันไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาแย่งตลาดที่ครองอยู่ 
  - ตอบแทนการกระท าของผู้อ่ืน 
     3. การทุ่มตลาดเป็นการถาวร เป็นการทุ่มตลาดระยะยาว ซึ่งปกติจะไม่ทุ่มขายใน
ราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต และที่สามารถด าเนินการทุ่มตลาดได้เนื่องจากการผลิตภายในประเทศ
ขยายตัวสูงขึ้น และรัฐบาลให้เงินอุดหนุน โดยทั่วไปการส่งสินค้าไปทุ่มตลาดต่างประเทศมักกระท า
เป็นการชั่วคราวเพื่อจ ากัดคู่แข่ง และเมื่อสามารถผูกขาดตลาดได้แล้ว ก็จะขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชย
ภายหลัง 
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5. ข้อตกลงทางการค้า นับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน เพื่อให้สิทธิ
หรือฐานะทางการค้าเป็นพิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา 
  6. การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของเงิน เพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงิน และ
พยายามดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
     ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยก็ใช้นโยบายการค้าคุ้มกันเช่นเดียวกับ
ประเทศตา่ง ๆ แต่ก็ส่งเสริมให้เอกชนท าการค้าเสรี และไม่สนับสนุนให้มีการค้าโดยรัฐมากเกินไป
ซึ่งนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยพอสรุปได้ดังนี้ 
  1. ถือระบบการค้าเอกชน 
  2. ถือระบบภาษีศุลกากรอัตราเดียว 
  3. มีข้อจ ากัดทางการค้าอย่างแผ่วเบา 
  การลงทุนระหว่างประเทศ  
            สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างประเทศ คือ  
ผู้ลงทุนต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ทางการ
เงินหรือเข้ามาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีความเสี่ยงในการลงทุน นักลงทุนจะต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงด้วยเพราะการท าธุรกิจอาจมีก าไรหรือขาดทุน มิใช่ค านึงแต่ด้านผลตอบแทนเพียงอย่าง
เดียว บางคร้ังอาจเกิดการขัดแย้งระหว่างประเทศจนกลายเป็นกรณีพิพาททางการเมืองก็ได้ ในทาง
ตรงข้ามการลงทุนระหว่างประเทศก็ก่อให้เกิดผลดี เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต ได้รับการถ่ายทอด
ทางเทคโนโลยี มีการจ้างงาน ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงขึ้น รายได้ประชาชาติสูงขึ้น อาจ
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น 
            การลงทุนระหว่างประเทศ หมายถึง การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่งน า
เงินไปลงทุนด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงผลก าไรในอีกประเทศหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ     
                1. การลงทุนโดยตรง  Direct Investment   
                 2. การลงทุนโดยอ้อม Indirect Investment 
  การลงทุนโดยตรง 
      การลงทุนโดยตรง หมายถึง การเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่งโดยเจ้าของทุนยังมีอ านาจในการดูแลกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของ เป็นการน าเงินไปลงทุนโดย  
ผู้ลงทุนเข้าไปด าเนินกิจการ มีการน าทรัพยากรการผลิต แรงงานและเทคโนโลยีเข้าไปยังประเทศที่
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว การลงทุนในลักษณะนี้คือ การลงทุนในรูปบริษัทข้าม
ชาติ(multinational corporations)ที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าของทุนและมีบริษัทที่เป็น
เครือข่ายสาขาอยู่ในหลายประเทศในปัจจุบันการลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปของการ 
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ด าเนินงานโดยวิสาหกิจ และมีสถาบันการเงินของเอกชนเป็นผู้จัดหาเงินทุนส าหรับการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ 
  การลงทุนโดยอ้อม  
            การลงทุนโดยอ้อม หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง การลงทุนใน
รูปการซื้อขายตราสารหุ้น ตราสารหนี้ ทั้งในรูปพันธบัตร ตั๋วเงิน ในต่างประเทศ  รวมทั้งการกู้เงิน
จากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้ลงทุนจะไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการหรือ
ควบคุมดูแลกิจการนั้น ๆ เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่ได้เข้ามามีส่วนด าเนินกิจการ ผู้ลงทุน
ในลักษณะนี้มักจะเป็นปัจเจกบุคคลหรืออยู่ในรูปของกองทุนต่าง ๆ อาทิ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทประกันภัยและกองทุนรวม 
  การเงินระหว่างประเทศ 
          เศรษฐกิจระหว่างประเทศท าให้มีกระแสหมุนเวียนของสินค้า บริการ ปัจจัยการ
ผลิต สินทรัพย์ และเงินตราระหว่างหน่วยเศรษฐกิจทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ ประเมินค่าการ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระท าโดยการวัดกระแสเงินตราที่เข้าหรือออกจาก
ประเทศ 
  อัตราการแลกเปลี่ยน  
  เงินตราระหว่างประเทศ มี  2 ระบบ คือ ระบบคงที่และระบบลอยตัวในประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ตรา  2 คร้ัง 
   -ปี 2527-2540 น าเงินบาทไปผูกกับเงินตราหลายสกุล เรียก ระบบตะกร้าเงิน 
   -ปี 2540 เป็นต้นมา ใช้ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ ปล่อยให้ค่าเงินขึ้นลงตาม
กลไกลตลาด  โดยที่รัฐบาลจะเข้ามาดูแลบ้างเป็นบางครั้ง 
  การลด-เพิ่มค่าเงิน 
                การที่ค่าเงินอ่อนค่าลง จะเป็นตัวกระตุ้นการส่งออกที่ซบเซาให้กระเตื้องขึ้น แต่
โดยทางทฤษฎีค่าเงินบาทอ่อนลง จะท าให้สินค้าไทยราคาถูกลง ขายได้มากขึ้น ท าให้รายได้เข้า
ประเทศมากขึ้นตาม 
  ค่าเงินอ่อนตัว/ลดค่าเงิน 
                ส่วนการที่ เงินบาทแข็งค่าขึ้น จะช่วยลดความร้อนแรงของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยให้รักษาเสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในประเทศ แต่อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่ทางการจะต้องดูแลคือ การป้องกันมิให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป จนท าให้เกิด
การเก็งก าไรทั้งในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและในตลาดทุน 
  ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
          ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ หมายถึง บัญชีบันทึกรายรับและรายจ่ายเงินตรา
ต่างประเทศของประเทศหนึ่งกับประเทศอื่น ๆ 
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อันเกิดจากการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ Economic transaction ระหว่าง ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ 
Resident กับ ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ Nonresident ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งประกอบด้วย 
  1. ดุลบัญชีเดินสะพัด Current Account 
                   - ดุลการค้า Visible Trade 
                   - ดุลบริการ Invisible Trade 
         2. ดุลบัญชีเงินทุน Capital and Financial Account 
                   - การลงทุนทางตรง Direct Invesment 
                   - การลงทุนทางอ้อม Indirect Invesment 
          3. บัญชีเงินโอนและบริจาค Unrequited Transfer Account 
         4. บัญชีทุนส ารองระหว่างประเทศ  International Reserves Account หรือ ทุน
ส ารองทางการ Official Reserves 
      1.  ดุลบัญชีเดินสะพัด  Current Account คือผลรวมสุทธิของ ดุลการค้า ดุลบริการ 
รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ  ประกอบด้วย  
              1.1 ดุลการค้า (Trade Balance) ค านวณจากข้อมูลการส่งออก-น าเข้าที่ได้รับจาก
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นรายเดือนในรูปของแฟ้มข้อมูล ดุลการค้า คือ ผลต่างสุทธิ
ระหว่างมูลค่าสินค้าออก เอฟโอ.บี (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า) กับมูลค่าสินค้าเข้า 
เอฟโอบี. ที่ได้ปรับตามค านิยามของดุลการช าระเงิน ตามคู่มือการจัดท าสถิติ ดุลการช าระเงินฉบับที่ 
6 (BPM6) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วรายการที่หักออกจากข้อมูลของกรมศุลกากร  
                     1.1.1 สินค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศ residents ด้วยกันหรือผู้มี
ถิ่นฐานในต่างประเทศ Nonresidents ด้วยกัน เช่น สินค้าของสถานทูต 
                     1.1.2 สินค้าที่ไม่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ เช่น สินค้าส่งซ่อม สินค้าส่ งออกและ
น าเข้าเป็นการชั่วคราว สินค้าเช่า และสินค้าตัวอย่าง  
                     1.1.3 ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วซึ่งเจ้าของน าเข้ามาหรือ
น าออกไปพร้อมกับตนเพื่อใช้เองหรือเนื่องจากการย้ายภูมิล าเนาและมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 
รายการที่บวกเพิ่มจากข้อมูลของกรมศุลกากร  
                     1.1.4 สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร เช่น ดาวเทียม สินค้าทหารบางรายการ และ
กระแสไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น รายการปรับอ่ืน ๆ  
                     1.1.5 การเหลื่อมเวลาในการบันทึกรายการกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ   
เช่น  ธปท. นับการน าเข้าเคร่ืองบินพาณิชย์ ณ วันที่บริษัทบันทึกบัญชีเคร่ืองบินที่น าเข้า ขณะที่กรม
ศุลกากรบันทึกการน าเข้าเคร่ืองบิน ณ วันที่มีการท าพิธีการศุลกากรซึ่งบันทึกหลังจากที่น าเข้า
เคร่ืองบินมาแล้ว  
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1.1.6 การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในการแปลงมูลค่าการส่งออกและการน าเข้าจากหน่วย
ดอลลาร์ สรอ. เป็นหน่วยบาท โดยกรมศุลกากรใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศล่วงหน้าให้ผู้ส่งออก
หรือน าเข้าใช้เมื่อท าพิธีการศุลกากร โดยใช้อัตราซื้อแปลงมูลค่าการส่งออกและใช้อัตราขายแปลง
มูลค่าการน าเข้า ขณะที่ ธปท.ใช้อัตรากลางของอัตราซื้อขายเฉลี่ยของแต่ละเดือนในการแปลงมูลค่า
ทั้งการส่งออกและการน าเข้าในเดือนนั้น  ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดท าสถิติ
ดุลการช าระเงินตาม B P M 6 
              1.2 ดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ Services Primary Income & 
Secondary Income เป็นผลรวมสุทธิของดุลบริการ Services เป็นผลสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่าย
ของบริการระหว่างประเทศ ประกอบด้วยค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
ภาคทางการ ค่าสื่อสาร โทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าประกันภัย ค่าลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมาย
การค้าและสิทธิบัตร เป็นต้น 
                     1.2.1 รายได้ปฐมภูมิ Primary Income ประกอบด้วย 
                          1. ผลตอบแทนการจ้างงาน Compensation of employees หมายถึงรายได้ในรูป
ของค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
                          2. รายได้จากการลงทุน Investment income หมายถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ถือครองทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศ ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนโดยตรง การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่น ๆ 
                     1.2.2  รายได้ทุติยภูมิ Secondary Income หมายถึงเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ 
ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศได้รับจากผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน 
  ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ International 
TransactionReporting System : ITRS เสริมด้วยข้อมูลรายรับและรายจ่ายท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูลจากหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งข้อมูลจาก
การค านวณหรือประมาณการ 
      2. ดุลบัญชีเงินทุน Capital and Financial Account ประกอบด้วยบัญชีทุน Capital 
Account และบัญชีการเงิน Financial Account  
              2.1 บัญชีทุน Capital Account หมายถึงรายรับและรายจ่ายที่เกิดจาก 
                   1. ธุรกรรมการโอนย้ายเงินทุนทั้งในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เช่น เงินทุนให้เปล่า
ในรูปของเงินทุน หรือ สินค้าทุน หรือ การโอนสิทธิในทรัพย์สินถาวรและการยกหนี้ให้ Debt 
forgiveness และ  
                   2. การซื้อ ขายทรัพย์สินที่ผลิตขึ้นไม่ได้และมิใช่ทรัพย์สินทางการเงินทั้งที่สามารถ
จับต้องได้ เช่น ที่ดิน และไม่สามารถจับต้องได้เช่น สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าส าหรับกรณีการ 
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ซื้อขายที่ดินโดยสถานทูตถือเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นการโอนความเป็นเจ้าของระหว่างระบบ
เศรษฐกิจ จึงให้ถือเป็นธุรกรรมในบัญชีทุน แต่การซื้อขายที่ดินโดยทั่วไประหว่างผู้มีถิ่นฐานใน
ประเทศและผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ ให้ถือเสมือนว่าผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่ซื้อที่ดินนั้น ตั้ง 
Notional unit ขึ้นในประเทศที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ตนซื้อ และตนมีสิทธิเรียกร้อง
ทางการเงิน Financial claim ต่อ Notional unit นั้นอีกทอดหนึ่งจึงให้บันทึกบัญชีกรณีนี้เป็นการ
ลงทุนโดยตรง มิใช่บัญชีทุน (รายละเอียดตามข้อ 2.2)  
              2.2 บัญชีการเงิน Financial Account หมายถึงธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนโดยตรง Direct 
Investment การลงทุนในหลักทรัพย์ Portfolio Investment การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน 
Financial Derivatives และการลงทุนอื่น ๆ Other Investment 
                 2.2.1 การลงทุนโดยตรง Direct Investment เป็นธุรกรรมการลงทุนในระยะยาวที่ 
ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่ง ทั้งที่จัดต้ังเป็นนิติบุคคล
และส่วนบุคคล ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น Equity capital ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วย
การถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ
และก าไรที่น ากลับมาลงทุน  
                 2.2.2 การลงทุนในหลักทรัพย์ Portfolio Investment หมายถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารทุน Equity securities ตราสารหนี้ Debt securities ทั้งในรูปของพันธบัตร
Bonds ตั๋วเงิน Notes และเคร่ืองมือทางการเงิน Money market instruments ต่าง ๆ ทั้งนี้ยกเว้นตรา
สารที่จัดเป็นการลงทุนโดยตรงและเงินส ารองระหว่างประเทศ  
                 2.2.3 การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน Financial Derivatives หมายถึง ธุรกรรม
เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้ จะบันทึกเฉพาะผลก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าว  
                 2.2.4 การลงทุนอื่น ๆ Other Investment ประกอบด้วยเงินกู้ สินเชื่อการค้า เงินฝาก
บัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้อ่ืน ๆ บัญชีการเงิน ยังสามารถจ าแนกเป็นธุรกรรมของแต่ละภาคธุรกิจ ได้
ดังนี้  
                     1. ธนาคารกลาง ประมวลผลจากรายงานงบดุลของ ธปท. และศูนย์ข้อมูลตราสาร
การเงินแห่งประเทศไทย  
                    2. รัฐบาล ประมวลผลจากข้อมูลจากส านักบริหารหนี้สาธารณะ และศูนย์ข้อมูล
ตราสารการเงินแห่งประเทศไทย  
                     3. สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง) ประกอบด้วยธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ที่
รับฝากเงิน ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ ประมวลผลจาก ข้อมูลจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ 
International Transaction Reporting System : ITRS  รายงานการเพิ่มทุนของธุรกิจธนาคาร จากฝ่าย 
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ก ากับสถาบันการเงิน ธปท. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย ผลส ารวจหนี้ต่างประเทศ
รายไตรมาส และผลส ารวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี 
               4. ภาคอื่น ๆ ประกอบด้วย 
                  4.1 สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย 
กองทุนรวม บริษัทโฮลดิ้ง และองค์กรอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงิน ไม่ว่า
จะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลเดียวกับข้อ 3 
                   4.2 ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือน และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
ประกอบด้วย บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน บุคคลธรรมดา และ
องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ประมวลผล จากแหล่งข้อมูลเดียวกับข้อ 2 และ 3 
เสริมด้วยข้อมูลจากการส ารวจสินเชื่อการค้ารายปีและรายงานสินเชื่อน้ ามันจากบริษัทน้ ามัน ข้อมูล
ในบัญชีการเงิน จะปรับด้วยผลส ารวจหนี้ต่างประเทศทุกไตรมาส ผลส ารวจฐานะการลงทุน
ระหว่างประเทศรายปี และผลส ารวจสินเชื่อการค้ารายปี  ความคลาดเคลื่อนสุทธิ เป็นความคลาด
เคลื่อนจากการจัดเก็บสถิติ ค านวณจากความแตกต่างขอ'ดุลการช าระเงิน กับผลรวมของดุลบัญชี
เดินสะพัด และดุลบัญชีเงินทุนดุลการช าระเงินเป็นการเปลี่ยนแปลงของยอดคงค้างสินทรัพย์ฐานะ
เงินส ารองระหว่างประเทศ ที่เกิดจาก ธุรกรรมเท่านั้น ไม่นับรวมผลจากการตีราคาและการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนดุลการช าระเงิน ลงบัญชีโดยยึดหลักระบบการลงบัญชีคู่ Double 
entry system โดยในแต่ละธุรกรรมจะต้องลงบัญชีทั้งด้านเครดิตและเดบิตและในจ านวนที่หักล้าง
กันพอดี  การประเมินราคา ใช้ราคาตลาด Market price เป็นหลัก ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นไม่มีราคา
ตลาด ใช้ราคาตลาดที่อยู่ในเงื่อนไขใกล้เคียงกัน การแปลงมูลค่าธุรกรรมจากหน่วยสกุลเงินหนึ่งเป็น
มูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. จะใช้อัตราปิดซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนในตลาดนิวยอร์กและเทียบเป็น
เงินบาท โดยใช้อัตรากลางของอัตราซื้อขายเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในเดือนนั้น การบันทึกบัญชี
ใช้หลักตามเกณฑ์คงค้าง ณ เวลาที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ Accrual basis คือเมื่อเกิดธุรกรรมการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ Change of ownership ระหว่างผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศกับผู้มี
ถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ แม้ว่าจะยังไม่มีการช าระเงินก็ตาม แต่เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมาจาก
ระบบ ITRS การจัดเก็บข้อมูลบางส่วนจึงเป็นเกณฑ์เงินสด Cash basis กล่าวคือ จะบันทึกรายการ
เมื่อธุรกรรมนั้นมีการช าระเงิน ดังนั้นจึงมีการน าข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลตามเกณฑ์คงค้าง
มาปรับใช้ด้วย 
       3. ดุลบริจาค หรือ ดุลเงินโอน  แสดงเงินที่เราช่วยเหลือต่างประเทศ 
 4. ทุนส ารองระหว่างประเทศ เป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางเก็บรักษาไว้ 
ประกอบด้วย ทองค า เงินตราต่างประเทศ สิทธิถอนเงินพิเศษ (หรือเรียกว่า SDR ตัวนี้ IMF จะเป็น 
ผู้จัดสรรให้แต่ล่ะประเทศ) มีหน้าที่ 
         - เป็นตัวแสดงฐานะทางการเงินของประเทศ  ให้ดูว่ามีความน่าเชื่อถือ 
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- รักษาระดับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
           - ยิ่งมีเยอะ  ยิ่งพิมพ์ธนบัตรได้เยอะ 
           - ใช้ทุนหมุนเวียนส าหรับช าระเงินให้ต่างประเทศ 
           - เป็นเคร่ืองมือด าเนินนโยบายการเงิน      
2. แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 
  การเตรียมความพร้อมในการท าธุรกิจ 
  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้า  (อาหารสดแช่แข็ง )  
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พวกเราได้ท าการศึกษาจากเอกสารทางด้านวิชาการ
ทฤษฎีแนวคิดบทความวารสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันดับแรกผู้ส่งออกเป็ นแนว
ทางการหาแหล่งผลิตสินค้า ผู้ขายสินค้า การผลิต การกระจายสินค้าสู่เป้าหมายถัดมาผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าควรจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการระเบียบพิธีการส่งออก สินค้าที่ต้องห้ามหรือสินค้าที่ต้อง
จ ากัด การขนส่งสินค้าประสิทธิประโยชน์ตกลงเขตการค้าเสรี (FIA) การประกันภัยสินค้าการช าริน
ค้าผ่านธนาคาร ตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจผู้ส่งออกจะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจ
ส่งออกในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนต้องพิจารณาว่าต้นทุนของเงินทุนที่ธุรกิจใช้อยู่สูงมากน้อยเพียงใด
สามารถแบกภาระได้มากแค่ไหนคุ้มกับการลงทุนหรือไม่สถานด าเนินที่เกี่ ยวข้องกับส านักงาน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ตลอดจนการก าหนดประเภทและการสร้างความเชื่อถือท าความรู้จักลูกค้า แก่ผู้ซื้อ
ในตลาดต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการท าธุรกิจประเมินก าลังผลิตและความสามารถในการ
ส่งออกรวมถึงการประเมินว่าสินค้าใดสามารถส่งออกได้ก าลังผลิตเพียงพอที่จะรักษามาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้า 
  การเลือกสินค้าและการผลิตเพื่อการส่งออก 
   การที่จะตัดสินใจเลือกสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใด เพื่อท าการผลิตและส่งออก จะต้อง
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ ในการผลิตสินค้า เช่น จะจ้างเขาผลิต หรือผลิตเอง 
ปัญหาการผลิต การตั้งราคา การควบคุมคุณภาพ ความพร้อมในการออกแบบ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
  การเลือกตลาดส่งออก  
   1. การศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศเป็น
จ านวนมาก เช่น ที่กรมส่งเสริมการส่งออก ส านักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับ
เอเชีย และแปซิฟิก (UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR 
ASIA AND THE PACIFIC - ESCAP) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า กลุ่มหรือ
ชมรมผู้ส่งออก ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ 
ส านักงานพาณิชย์ต่างประเทศ หน่วยงานดังกล่าว มีเอกสารข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเป็น
จ านวนมากข้อมูลที่ควรศึกษา ได้แก่ กฎระเบียบ และข้อก าหนดการน าเข้า สถิติการค้าของประเทศ 
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ต่าง ๆ ปริมาณความต้องการของตลาด วิธีการน าส่ง การแข่งขันของประเทศต่าง ๆ และรสนิยมของ
ผู้บริโภค 
   2. การเดินทางไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุน
เป็นจ านวนมาก ผู้ที่จะไปศึกษาวิจัยต้องมีประสบการณ์ และความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี วิธีนี้จะ
เป็นโอกาสให้ทราบถึงภาวะตลาดที่แท้จริง ถึงความต้องการ รสนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้า 
รวมทั้งมีโอกาสได้ติดต่อโดยตรงกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอีก
ด้วย 
   การศึกษาข้อมูลจะท าให้ทราบว่า ควรจะเลือกตลาดใด เมื่อเลือกตลาดได้แล้ว ก็
ต้องหาวิธีเข้าสู่ตลาดให้ได้เป็นผลส าเร็จ ขั้นแรก จะต้องหารายชื่อผู้น าเข้าจากรายชื่อผู้น าเข้าที่มีอยู่
ของกรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อได้รายชื่อผู้น าเข้าแล้ว ก็
สามารถส่งจดหมายติดต่อกับผู้น าเข้าโดยตรง เป็นการแนะน าตนเองให้ผู้น าเข้าในต่างประเทศรู้จัก 
ในการส่งจดหมาย จ าเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง เช่น จะต้องมีหัวจดหมาย แจ้งให้ผู้รับ 
ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ผลิต เช่น สถานที่ ติดต่อ รหัสโทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์ หากมี
รายการสินค้า และราคาเสนอขายด้วย ก็จะท าให้ผู้รับสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการ
ติดต่อโดยตรงทางจดหมายแล้ว ผู้ผลิตส่งออก ก็สามารถเดินทางไปหาลูกค้าด้วยตนเองได้ เพราะ
นอกจากจะไปหาลูกค้าใหม่แล้ว ยังเป็นการไปเยี่ยมลูกค้าเก่าอีกด้วย 
  การก าหนดราคาสินค้าเพื่อการส่งออก 
   ในการซื้อสินค้าระหว่างผู้น าเข้าและผู้ส่งออกนั้นจะมีขั้นตอนในการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าสอบถามราคาสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ส่งออก 
   2. ผู้ขายหรือผู้ส่งออกค านวณราคาสินค้าส่งออกส่งให้แก่ผู้ซื้อ 
   3. เมื่อผู้ซื้อได้รับราคา ก็จะน าไปค านวณหาต้นทุนน าเข้า ประมาณราคาขาย และ
ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ 
   4. ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต่อรองราคาจนตกลงกันได้ 
   5. มีการจัดท าสัญญาซื้อขายระหว่างกัน 
   เนื่องจากราคาที่ตกลงซื้อขายระหว่างกัน เป็นส่วนประกอบของการบริหารธุรกิจ
ส่งออก การก าหนดราคาดังกล่าวต้องยืดหยุ่นตามสภาพการทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นราคาที่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นการก าหนดราคาสินค้าเพื่อการส่งออก จึงเป็นไปตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
   ขัน้ที่ 1 ผู้ส่งออกวิเคราะห์ตลาด อุปสงค์ อุปทาน ระดับราคาและสภาพการแข่งขัน
ในตลาดสินค้าที่จะส่งออก 
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  ขั้นที่ 2 พิจารณานโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลกระทบต่อการน าเข้าและการส่งออก 
   ขั้นที่ 3 พิจารณานโยบายธุรกิจและนโยบายการตั้งราคาของกิจการที่ก าหนดไว้ใน
ขณะนั้น 
   ขั้นที่ 4 รวบรวม จ าแนกประเภท และวิเคราะห์ต้นทุนดังได้กล่าวมาข้างต้น 
   ขั้นที่ 5 เลือกวิธีก าหนดราคาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยค านึงถึงผลกระทบ
จากปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
   ขัน้ที่ 6 จัดท าใบเสนอราคาต่อลูกค้าหรือผู้น าเข้า 
   ในทางทฤษฎี การก าหนดราคาสินค้าเพื่อการส่งออกอาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท 
   ประเภทที่ 1 การก าหนดราคาตามสภาพตลาด 
   ประเภทที่ 2 การก าหนดราคาตามต้นทุน 
   ประเภทที่ 1 การก าหนดราคาตามสภาพการทางการตลาด เนื่องจากสภาพการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องตั้งราคาขายตามสภาพแวดล้อมของ
ตลาดในขณะนั้นเป็นส าคัญ กรณีนี้ผู้ส่งออกจะต้องส ารวจและวิจัยตลาดไว้ล่วงหน้า แล้วตั้งราคา
ขายที่สามารถจะแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นราคาดังกล่าวอาจจะเป็นราคาน า (Price Leading) หรือ
ราคาตาม (Price Following) หรือตั้งราคาไว้หลาย ๆ ราคา (Differential Price) เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเจาะตลาดในระดับต่าง ๆ เราเรียกวิธีการค านวณราคาตามสภาพตลาดว่าเป็นการก าหนดราคา
ตามเป้าหมาย (Target Price) ธุรกิจจะใช้ราคาดังกล่าวนี้เป็นเป้าหมายในการวางแผนลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากการส่งออก ทั้งนี้เพื่อให้ได้ก าไรตามต้องการและต้นทุนที่ประมาณ ขึ้นมา
เพื่อให้ได้ก าไรและราคาขายตามต้องการ ก็คือ ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost) ซึ่งอาจค านวณได้
จากสมการดังต่อไปนี้ 
   ต้นทุนตามเป้าหมาย = ราคาขายตามเป้าหมาย – ก าไรที่ต้องการ 
  ในทางปฏิบัติจะปรากฏว่า แม้บริษัทที่เข้าแข่งขันในตลาดจะก าหนดราคาขายตาม
เป้าหมายไว้ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของกิจการแต่ละแห่งแล้วแต่จะแตกต่าง
กันมาก ทั้งนี้เพราะโครงสร้างในการผลิต การบริหารขนาดขององค์กร นโยบายธุรกิจและภาระภาษี
และข้อจ ากัดด้านรัฐบาลและสถาบันการค้า และการเงินในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงมี
ผลกระทบต่อก าไรในการด าเนินงานแตกต่างกันไปในธุรกิจแต่ละแห่ง ดังนั้นเมื่อธุรกิจส่งออกต้อง
ก าหนดราคาขายสินค้าตามสภาพการตลาดก็จ าเป็นที่จะต้องวางแผนและควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารธุรกิจส่งออกประสบผลก าไรตามต้องการ 
   ประเภทที่ 2 การก าหนดราคาตามต้นทุน การตั้งราคาตามกรณีนี้ จะต้องรวบรวม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกดังได้กล่าวมาในข้อ 2 และ 3 แล้วน าไปรวม
กับจ านวนก าไรที่ต้องการ เพื่อค านวณหาราคาขายของสินค้าดังนี้ 
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ราคาขายของสินค้า = ต้นทุนและค่าใช้จ่าย + ก าไรที่ต้องการ 
   ต้นทุนและค่าใช้จ่าย = ต้นทุนการผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง + ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการส่งออกสินค้า 
   กิจการบางแห่งอาจจะพิจารณาเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ประกอบกับความเสี่ยงภัยอันเกิดจากความเสียหายและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ราคาขาย
ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกประเภท อย่างไรก็ตามยิ่งกิจการประเมินค่าความเสียหายและความไม่
แน่นอนสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะท าให้ราคาขายของสินค้าสูงเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นผลให้ไม่สามารถใช้
ราคานั้นแข่งขันในตลาดได้ จึงต้องพิจารณาราคาขายของคู่แข่งขันอ่ืน ๆ และแนวโน้มในตลาด
ควบคู่กันไปด้วย ไม่ควรอย่างยิ่งที่กิจการจะก าหนดราคาขายโดยเน้นเฉพาะแต่ประการเดียว 
  การท าสัญญาซื อขาย 
   เมื่อมีการเสนอราคาและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตัวแทนของทั้ง 
2 ฝ่าย จะท าสัญญาซื้อขาย ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
   – Proforma Invoice เป็นเอกสารที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นการเสนอราคาและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการขายสินค้า 
   – Purchase Order เมื่อผู้ซื้อตกลงตามราคา และเงื่อนไขใน Proforma Invoice แล้ว
จะส่งหนังสือการสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ผู้ขายเพื่อเป็นการตอบรับและสั่งซื้อสินค้าตามราคา 
และเงื่อนไขดังกล่าว 
    – Sale Confirmation เป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการ
ยืนยัน หรือตอบรับการสั่งซื้อนั้นอีก (ในทางปฏิบัติบางครั้งอาจไม่จ าเป็นก็ได้) 
   การค้าขายคือรูปแบบการท าธุรกิจที่เรียบง่ายที่สุดในการสร้างรายได้ ยิ่งประเทศ
ไทยมีการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเป็นจ านวนมาก มีสินค้าแบรนด์ไทยจ านวนไม่น้อยที่โด่ง
ดังได้รับความนิยมไปไกล ทั่วโลก สิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จมีหลายปัจจัย เช่น 
การศึกษาตลาด การก าหนดราคา การหาพันธมิตร และเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น ก็ต้องมีการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ 

การช าระเงิน 
   1. การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment)คือ ผู้ซื้อต้องช าระเงินหรือโอนเงิน
ให้ผู้ขายก่อน แล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้ โดยผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ 
แต่วิธีนี้ความเสี่ยงจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้ว อาจได้สินค้าไม่ตรงสเป็ค จัดส่งช้า หรือ
อาจไม่ได้รับสินค้าเลย ซึ่งผู้ซื้อสามารถป้องกันได้โดยการให้ผู้ขายท าหนังสือค้ าประกัน 
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ภาพท่ี 3.1  การช าระล่วงหน้า (Advance Payment) 

 
   2. การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account)คือ ผู้ขายต้องส่งสินค้าไปก่อน แล้วผู้ซื้อ
ถึงจะช าระเงิน ผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ วิธีนี้ผู้ขายต้องแบกรับความเสี่ยง
โดยตรงเพราะต้องส่งสินค้าไปก่อน แต่อาจได้รับเงินช้าหรือไม่ได้รับเงินเลยก็ได้ ซึ่งผู้ขายสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงด้วยการให้ผู้ซื้อท าหนังสือค้ าประกัน 
 

 
ภาพท่ี 3.2 การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) 
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3. การช าระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection) 2 วิธีแรกผู้ซื้อและผู้ขายมีการติดต่อกันโดยตรง
และใช้บริการธนาคารเร่ืองการโอนเงินเท่านั้น แต่วิธีที่ 3 นี้ ผู้ขายจะน าเอกสาร Shipping มาฝากให้
ธนาคารฝั่งผู้ขายส่งไปธนาคารฝั่งผู้ซื้อให้เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่ง โดยธนาคารจะ
รับผิดชอบส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อเมื่ออมีการส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อเมื่อมีการช าระค่าสินค้าให้
ธนาคารก่อน 
 

 
ภาพท่ี 3.3 การช าระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection) 

 
   4. เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) คือตราสารที่ธนาคารออก
ให้กับผู้ขาย โดยการร้องขอหรือตามค าสั่งของผู้ซื้อว่าถ้าผู้ขายยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่ L/C ระบุ
แล้วธนาคารก็จะจ่ายเงินทันที หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยขั้นตอนคือผู้ซื้อจะไปขอให้ธนาคาร
เปิด L/C ไปยังผู้ขาย จากนั้นผู้ขายก็จะจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการออกสินค้าให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
ใน L/C แล้วส่งมายังธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อขอให้จ่ายเงิน 
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ภาพท่ี 3.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) 

  
          พิธีการศุลกากร 
   คือขั้นตอนในการน าสินค้าเข้าหรือออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
อาจจะด าเนินการด้วยตัวเอง หรือใช้บริการ Shipping Agent เพื่อท าหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศก็
ได้ โดยขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีดังนี้ 
   ตรวจสอบสิทธิพิเศษ เน่ืองจากสินค้าบางชนิดอาจมีข้อยกเว้นด้านภาษี หรือมีสิทธิ
พิเศษเมื่อส่งออก หากผู้ประกอบการยังไม่ทราบรายละเอียดก็สามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรได้ที่กรมศุลกากร และใช้เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า (ตามชนิดของสินค้า) 
   2. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชเพื่อให้
ผู้น าเข้าได้รับการลดหย่อนภาษี 

3. บริษัทขนส่ง (เรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน) พร้อมท าเร่ืองการประกันภัยสินค้า 
4. วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้า 

   5. จัดท าเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ได้แก่ ใบขน
สินค้าขาออก, บัญชีราคาสินค้า, บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List), ค าร้องขอให้ใน
การตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
  พิธีการส่งออก 
  1. ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออกแบบพิมพ์ที่
กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรดังน้ี 



35 
 

1.ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการดังนี้ 
1.1 พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป 
1.2 พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
1.3 พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
1.4 พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 
1.5 พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
1.6 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
1.7 พิธีการใบสุทธิน ากลับ 
1.8 พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 
 

 
                               ภาพท่ี 3.5 ใบขนสินค้าทั่วไป 
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  ภาพท่ี 3.6 ใบแสดงสูตรการผลิต 

 

 
                     ภาพท่ี 3.7 ใบแสดงสูตรการผลิต 
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 2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการส่งออกไป
ก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 
    3. ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธี
การส่งออกชั่วคราว 

   4. ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราว 
  2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 

 1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 2. บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องก ากัดตาม

เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   4. ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้า
ที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
   ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้
ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

3. การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
   1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลาง 
ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
   2. การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารน้ัน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว 
   3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 
4 ช่องทางดังนี้ 

1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
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3. ผู้ส่งออกให้เคานเ์ตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
   4. ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและ
แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่
ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

- ใบขนสินค้าขาออกพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 

   - ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

      ภาพท่ี 3.8 ใบแสดงบัญชีราคาสินค้า (invoice) 
 



39 
 

 

ภาพท่ี 3.9 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 

 

ภาพท่ี 3.10 ตัวอย่างใบอนุญาตส่งออก 
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 ภาพท่ี 3.11 ตัวอย่างใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 

   
4. การช าระภาษีอากร 

   1. ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
Funds sTransfer : EFT) 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.12 ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร 
   

 
 
 

                   
          ภาพท่ี 3.12 ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร 

 



41 
 

2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส างานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

 
ภาพท่ี 3.13 ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งเก็บ 

 
ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

   1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท าใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน 
เช่น บัญชีสินค้า (ศ.บ.3) และใบก ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
   2. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
  3. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 
   4. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไป
ผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 
   5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้ากับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  
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6. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าอยู่ ณ ด่านพรมแดนเพื่อ
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออกว่าถูกต้องตรง
ตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่า
ด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดนไปได้และให้
บันทึกการรับบรรทุกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบก ากับการขนย้ายสินค้าให้เก็บไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

การผ่านพิธีการส่งออกของท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 
   การผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ 
ด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้ผู้ส่ง
ของออกยื่นใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ต่อพนักงานศุลกากร 
ณ ด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า 
เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของของที่ส่งออกให้ตรงตามที่ส าแดง 
และบันทึกรับรองการส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งของออกในการด าเนินการเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร โดยของที่ส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1. มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   2. ไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องก ากับในการส่งออกตาม
กฎหมาย 

  3. ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    (ที่มาhttps://www.moc.go.th/index.php/flower- 6/category/category-product004-
copy-3-copy-copy.html) 
3. ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งออก 

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการ
น าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า ดังนี้ 
   1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออก
ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก 
ดังนี ้

1. แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 
             1.1  การส่งออกสินค้าทั่วไป 
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ขั้นตอนที่ 1  
   เร่ิมต้นจากโรงงานของผู้ผลิตสินค้า หรือสถานที่ของผู้ส่งออก (Exporter) เมื่อท า
การผลิตสินค้าและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะท า
การส่งออกแล้ว จะท าการติดต่อบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า (Freight Forwaarder Company) หรือ
สายการเดินเรือ (Shipping Line) โดยตรงเพื่อท าการจอดระวางเรือ (Freight) จากเมืองท่าต้นทางไป
ยังเมืองท่าปลายทาง 

ขั้นตอนที่ 2 
   เมื่อได้รับการยืนยันการจองระวางเรือ (Booking Confirmation) จากตัวแทน 
ผู้ขนส่งสินค้า หรือ สายเรือ เรียบร้อย ผู้ส่งออกจะท าการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งออกไปยัง
ท่าเรือต้นทางภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในใบยืนยันการจองระวางเรือ 
  ขั้นตอนที่ 3 
  ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้องด าเนินการผ่านพิธีการ
ทางศุลการกรขาออกทุกคร้ัง โดยสามารถด าเนินการด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของ 
(Customer Broker) เพื่อให้ด าเนินการผ่านพิธีการแทน โดยบริษัทตันแทนออกของจะติดต่อขอรับ
เอกสารเพื่อด าเนินการในเร่ืองการยื่นใบขนสินค้าขาออก 
  ขั้นตอนที่ 4 
  เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือต้นทาง (Port of Loading) ทางสายการเดินเรือจะท าการยกตู้
สินค้าขึ้นไปบนเรือ และออกเอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of lading) ให้กับผู้ส่งออกเพื่อเป็นการ
ยืนยันได้รับสินค้านั้นไว้แล้วพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าบริการ (Freight & Local Charges) กับผู้ส่งออกที่
ต้นทาง 
  ขั้นตอนที่ 5 
  เมื่อเรือเดินทางไปยังท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge) ทางสายการเดินเรือ จะ
ท าการยกตู้สินค้าลงจากเรือ จากนั้นผู้น าเข้า (Importer) จะท าการติดต่อสายการเดินเรือเพื่อช าระ
ค่าใช้จ่ายที่ปลายทาง (Local Chares) พร้อมทั้งน าใบตราส่งสินค้า (Bill of lading) ที่ได้รับจาก 
Shipper น าไปเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้า (Delivery Order) กับสายการเดินเรือที่ปลายทางเพื่อน าไป
ออกสินค้า 
  ขั้นตอนที่ 6  
  ผู้น าเข้าจะต้องด าเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้า และช าระภาษีอากรขาเข้า พร้อม
ทั้งน าใบ Delivery Order ไปออกสินค้า ณ ท่าเรือปลายทาง 
  ขั้นตอนที่ 7 
  เมื่อผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าเรียบร้อย ผู้น าเข้าจะต้องจัดเตรียมรถเพื่อมารับสินค้าที่
ท่าเรือปลายทางไปยัง สถานที่ของผู้น าเข้า (Importer) 
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ขั้นตอนที่ 8  
  เมื่อสินค้าส่งถึงสถานที่ของผู้น าเข้าปลายทาง ผู้น าเข้าจะต้องท าการตรวจสอบ
สภาพสินค้าว่าครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีความเสียหายก่อนเซ็นรับสินค้า 
 

 

ภาพท่ี 3.14 ขั้นตอนในการน าเข้าส่งออกทางเรือ 
 

1.2 การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
1.3 การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
1.4 การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

   คลังสินค้าทัณฑ์บนคือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อใช้ส าหรับเก็บของ หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม 
ประกอบ บรรจ ุหรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด 

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน 
1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
          1.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
          1.2 คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
          1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 
2. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
          2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
          2.2 คลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 
          2.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน 

   3. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด
กับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

3.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 
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3.2 คลังเสบียงทัณฑ์บน 
สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน 

   ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่น า เข้า หรือใน
สภาพอื่นแต่ไม่รวมถึงการน าของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์
บนและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม 
   ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้า ตาม
มาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน 
ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์
บนและการรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
น าเข้าส าเร็จในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์
บน 

การขออนุญาตจัดตั งคลังสินค้าทัณฑ์บน 
1. ยื่นค าขออนุญาตจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บน 

   2. ตรวจสอบคุณสมบัติ /หลักเกณฑ์ เงื่อนไข /ตรวจสอบสถานที่ และเสนออธิบดี
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

3. ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาต 
คุณสมบัติผู้ขอจัดตั งคลังสินค้าทัณฑ์บน 

   1. รัฐวิสาหกิจ / ส่วนราชการ /บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและมีฐานะ
การเงินมั่นคงไม่มียอดขาดทุนสะสม 
    2. ไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรย้อนหลัง 3 ปี 

3.  มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ขอจัดต้ัง 
4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  4. ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขให้ด าเนินการภายใน 90 วัน 
  5. ด าเนินการเสร็จตามเงื่อนไขและแจ้งขอเปิดด าเนินการ 
  6. ตรวจสถานที่ และเสนออธิบดีพิจารณาอนุญาตให้เปิดด าเนินการ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปิดด าเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 
   1. ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ได้ยื่นประกอบค าขอไว้ต่อกรมศุลกากร 

2. อาคารมีร้ัวล้อมรอบและประตูเข้า-ออกที่มั่นคงแข็งแรง 
3. มีห้องท างานส าหรับพนักงานศุลกากร 
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4. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากร 
5. มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
6. มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 
1.5 การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 
ขั นตอนการขอชดเชยค่าภาษีอากร 

   ก่อนการส่งออกผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรส าหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
ให้ปฏิบัติดังน้ี 
   1. ให้ท าการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามแบบค าร้องมอบอ านาจกระท าการ
แทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก ณ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่ม
งานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารทั่วไปส านัก/ส านักงานศุลกากร หรือด่าน
ศุลกากร 

  2. ให้ผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก จัดท า
ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนดแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
   -ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration 
Detail) ในช่องการใช้สิทธิชดเชยอากร (Compensation) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น 
   -ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration 
Detail) ในช่องการใช้สิทธิพิเศษ ( Privilege Code ) ให้ระบุค่าเป็น " 003 " 
   -ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration 
Detail) ในช่องอัตราอากรขาออก ( Export Tariff ) ให้ระบุค่าเป็น " 9 PART 3 " 
   -ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration 
Detail) ในช่องพิกัดศุลกากร ( Tariff Code ) ให้บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่
ส่งออก 

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
   การยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ให้
ยื่นที่ ฝ่ายชดเชยอากร ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ส าหรับกรณีเป็น
ผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่ยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นคร้ังแรก ให้ยื่นหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ และใบประกอบกิจการโรงงานที่ฝ่ายชดเชย
อากร ก่อนยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร และหากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของ
เอกสารดังกล่าวให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานทุกคร้ัง 
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1. กรณีผู้ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่า
ภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก ตามแบบ กศก.20/1 ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งออกถึงวันที่ยื่นค า
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 

  1. แบบแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ตามแบบ กศก.20/1 ก ที่ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) โดยผู้มีอ านาจยื่นค า
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทั้งนี้ แบบแสดงรายละเอียดของสินค้าตามแบบ กศก.20/1 ก ให้มี
จ านวนใบขนสินค้าขาออกไม่เกิน 10 ใบขนฯ และไม่เกิน 100 รายการต่อหนึ่งชุดค าขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษีอากร (กรณีใบขนฯ ฉบับใดมีมากกว่า 100 รายการ ให้ถือว่าชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรนั้นเป็นหนึ่งชุดค าขอฯ) 

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
   3. เอกสารหลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าส่งออก ส าเนาใบเข้าบัญชี 
(Credit Note/Credit Advice) หรือเอกสารหลักฐานการโอนเงินอ่ืน ๆ ที่ระบุว่าได้มีการน าเงินตรา
ต่างประเทศหรือสกุลเงินบาท เป็นค่าขายสินค้าที่ส่งออก ส่งมาจากต่างประเทศตามใบขนสินค้าขา
ออกเข้าบัญชี ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ท าหน้าที่เหมือนธนาคารพาณิชย์ และเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับช าระเงินค่าสินค้า
โดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะต้องมีข้อความระบุชื่อผู้รับเงิน (ผู้ส่งของออก) 
เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice) แหล่งที่มาของเงิน จ านวนเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท ซึ่งมีผู้มี
อ านาจลงนามของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
ระบุชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พร้อมประทับตราธนาคาร และผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ห้าง ร้าน ต้องลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) เช่นเดียวกัน หากจ านวนเงินในหลักฐานดังกล่าวแสดงการช าระ
เงินค่าสินค้าตามบัญชีสินค้า (Invoice) หลายฉบับ ให้ระบุจ านวนเงินที่ช าระแต่ละบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ให้ชัดเจน ซึ่งผู้มีอ านาจ ลงนามของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ต้องลงลายมือชื่อ
รับรองรายละเอียดดังกล่าวด้วย และให้ผู้ส่งออกยื่นเอกสารเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้ 
    1. กรณีที่มีการรับช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเช็ค / ดราฟท์ของสถาบัน
การเงินต่างประเทศ ให้แนบส าเนาภาพถ่ายเช็ค / ดราฟท์ ของธนาคารพาณิชย์ที่ท าการแลกเปลี่ยน
เงินตรารับรอง 
   2. กรณีที่มีการช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเช็คเดินทาง ให้แนบส าเนา
ภาพถ่ายเช็คเดินทางที่ธนาคารพาณิชย์รับรอง และส าเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย 
ของผู้ซื้อ 
   3. กรณีที่มีการช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ หรือสกุลเงินบาท ให้แนบหลักฐานการน าเงินเข้าประเทศ (Foreign Currency 
Declaration Form)ตามแบบของกรมศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเป็นผู้รับรอง และแนบ 
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ส าเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางเข้าประเทศหรือส าเนาภาพถ่ายหลักฐานการผ่านแดนเข้ามาใน
ประเทศของผู้เดินทาง พร้อมเอกสารน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีสินค้า 
  4. กรณีการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าที่ส่งออกทางอากาศยาน ให้
ผู้ส่งของออกแนบส าเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill) ที่ระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า
และเงื่อนไขการช าระค่าขนส่งของ โดยผู้ส่งของออกและตัวแทนบริษัทสายการบิน ลงลายมือชื่อ
และประทับตรารับรอง กรณีไม่ส าแดงค่าขนส่งใน Air Waybill ให้แนบเอกสารการช าระค่าขนส่ง
ของเพิ่มเติมจากเอกสารที่ต้องยื่นตามปกต ิ
  5. กรณีผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกและประสงค์
จะโอนสิทธิในบัตรภาษีให้บุคคลอ่ืน และสินค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรมีอัตราเงินชดเชยค่า
ภาษีอากร ตั้งแต่ร้อยละ 1.5 ขึ้นไปของราคาส่งออก ให้ยื่นใบก ากับภาษีหรือหลักฐานการซื้อขาย
อย่างอ่ืนที่ระบุผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมสถานประกอบการของผู้ขาย ทั้งนี้ใบก ากับภาษีที่ยื่นประกอบ
ชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

 1. ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด 
    2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออก
ใบก ากับภาษี 
    3. หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีและหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี) พร้อมวัน
เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 

4. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า 
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้า 

    6. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ค านวณจากมูลค่าของสินค้าโดยให้แยกออกจากมูลค่า
สินค้าให้ชัดเจน 
  6. เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามความจ าเป็น 

2. กรณีขายสินค้าภายในประเทศซึ่งอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
   1. ผู้ที่ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเช่นเดียวกับผู้ส่ง
สินค้าออก ให้ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามแบบ กศก. 21/1 และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีผู้ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. แบบแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามแบบ กศก.
21/1 ก ที่ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) โดยผู้มีอ านาจยื่นค าขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษีอากร  
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   2. ส าเนาสัญญาซื้อขาย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากร) ถ้าสัญญาซื้อขายเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดยผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พร้อมประทับตราบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
  3. ส าเนาหนังสือรับรองสัญญาซื้อขายจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ว่าเป็น
การซื้อขายสินค้าตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยเป็นการซื้อขายที่ผู้ขาย
ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคานานาชาติหรือการสอบราคานานาชาติ 
  4. หนังสือรับรองการตรวจรับสินค้า หรือส าเนาหนังสือตรวจรับสินค้าของ
คณะกรรมการตรวจรับคุณภาพและปริมาณสินค้าจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
  5. ส าเนาใบส่งสินค้าหรือส าเนาใบก ากับสินค้าซึ่งออกโดยผู้ผลิตสินค้า และส าเนา
หลักฐานการรับเงินค่าขายสินค้าต้องสอดคล้องกัน โดยผู้ยื่นค าขอต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา
บริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) 
  6. ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจ
รับคุณภาพและปริมาณตรวจรับสินค้า หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับแต่ละงวด 
ให้น าส าเนาเอกสารพร้อมต้นฉบับ ตามข้อ (1) - (6) มายื่นโดยเฉพาะหนังสือของส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ต้องลงลายมือชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนต้นฉบับไป 
  2. ผู้ที่ขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธิน าสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งอยู่ในข่าย
ได้รับเงินชดเชย ค่าภาษีอากรเช่นเดียวกับผู้ส่งสินค้าออก ให้ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษี ตามแบบ 
กศก.21/1 และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีผู้ส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร โดยมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1. หลักฐานแสดงว่าผู้ซื้อเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกรมศุลกากรอนุมัติแล้ว 
   2. หนังสือรับรองการตรวจรับสินค้า หรือส าเนาเอกสารตรวจรับสินค้าจากผู้ซื้อ 
พร้อมน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
   3. ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับสินค้า 
การจัดชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ให้แยกชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับใบขน
สินค้าขาออกที่มีการส่งทางอากาศยานต่างหากจากชุดค าขอฯที่ส่งออกทางอื่น 
   กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้ยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่สามารถด าเนินการ
น าเอกสารประกอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรมายื่นได้ครบถ้วน และสินค้าที่ขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากร จะครบก าหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ส่งของออกถึงวันที่ยื่นเอกสาร ให้ผู้ยื่นชุด 
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ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นเอกสารประกอบชุดค าขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรตามแบบ กศก 159 โดยสามารถขอขยายระยะเวลาได้ภายใน 15 วันท าการ       
      กรณีผู้ยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
แล้ว ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ หรือไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในก าหนดเวลาตามที่
ขอไว้ ให้ถือว่า ผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2524 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมค าร้องขอขยายเวลาฯจะเสนอหัวหน้าฝ่ายชดเชยอากร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกชุดค าขอรับเงินชดเชย ค่าภาษีอากรฉบับนั้น 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
    1. ผู้ท าการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือผู้ที่ขายสินค้าภายในประเทศ
ให้แก่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือผู้ที่
ขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธิน าสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
   2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้องไม่ได้ใช้สิทธิคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากร ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนส าหรับสินค้าส่งออก 

  3. การส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมายศุลกากรและได้รับช าระเงินค่าขายสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าหากเป็นการส่งออกเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการค้าเช่น การส่งออกเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการวิเคราะห์ หรือ
เพื่อการอ่ืนที่มิได้จ าหน่าย ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้ 

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  

  1. ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ได้แก่ผู้ส่งออกที่ได้ใช้สิทธิขอคืนหรือ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับของที่ส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
   2. การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  3. การยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภท
โรงผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  4. การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  5. การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าที่ไม่ใช่เคร่ืองจักร ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมการลงทุน 

  6. การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามหมวด 6 ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 
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ชนิดสินค้าท่ีไม่ได้รับเงินชดเชย 
  1. สินค้าที่ไม่ได้ผลิตในราชอาณาจักร 

2. แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
3. สินค้าที่ต้องเสียอากรหรือค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก 
4. สินค้าที่คณะกรรมการฯก าหนดไม่ให้ได้รับเงินชดเชย ดังนี้ 

   5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ 3/2527 ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัง ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊า(สาธร) 
และ มะเกลือ ที่ไม่เหมาะจะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น 
   6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่ งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ 1/2535 ได้แก่ 
   - ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง ข้าว
อบแห้ง ปลายข้าว หรือร า 
   - ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี 
   - ข้าวโพด ไม่ว่าเป็นฝักหรือเมล็ด อบ บด ท าให้เป็นซีกหรือชิ้น แต่ไม่รวมถึงแป้ง
ข้าวโพด หรือข้าวโพด ที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อท าเป็นอาหารนอกจากอาหารสัตว์ (ไม่รวมฝักข้าวโพด
อ่อนที่เป็นฝัก) 

 - หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก รวมทั้งเศษตัด และเศษ 
   - ยางของต้นยางตระกูลฮีเวีย ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่น ยางแท่ง เศษยาง ยางก้อน น้ า
ยาง หรือขี้ยางจากต้นยาง ยางปนดิน หรือปนเปลือกต้นยาง รวมทั้งยางในลักษณะอ่ืนซึ่งยังอยู่ใน
สภาพวัตถุดิบ 
   - รัง ไหม เส้นไหมดิบที่ยังมิได้ตีเกลียว และเส้นด้ายที่ท าด้วยไหม ขี้ไหม หรือเศษ
ไหม 
   - ถั่วทุกชนิด ไม่ว่ากะเทาะเปลือก หรือทั้งเปลือก บด ท าให้เป็นซีกหรือชิ้น รวมทั้ง
กากถั่ว แต่ไม่รวมถึง แป้งถั่ว หรือถั่วที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อท าเป็นอาหารนอกจากอาหารสัตว์ (ไม่
รวมถึงถั่วฝักยาวที่เป็นฝัก) 
   - เมล็ดละหุ่ง 
   - ปอทุกชนิดรวมทั้งเศษปอ ไม่ว่าดิบหรือผ่านกรรมวิธีใด ๆแล้ว รวมทั้งปอที่เป็น
เส้นใย แต่ไม่รวมถึงปอที่ปั่นเป็นเส้นหรือวัตถุประดิษฐ์อ่ืนจากปอ 
   - คร่ังดิบ คร่ังเม็ด 
   - มันส าปะหลัง ไม่ว่าเป็นหัว หรือจัดท าเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด 
หรือจัดท าในลักษณะอ่ืน รวมทั้งกากมันส าปะหลัง 

- น้ าตาลทราย น้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลดิบ 
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- กากน้ าตาล กากมะพร้าว 
   - ฝ้าย นุ่น งิ้ว ง้าว ไม่ว่าทั้งลูก กะเทาะเปลือกหรือแยกส่วนแล้ว รวมทั้งเมล็ด แต่ไม่
รวมถึงปุยฝ้ายที่แยกเมล็ดออกแล้ว 

- สัตว์ทุกชนิดที่มิใช่สัตว์น้ าและสัตว์ปีก รวมทั้งวัตถุพลอยได้จากสัตว์ 
- สัตว์น้ าที่มีชีวิต 

   - ทองค า แพลทินัม ทองขาว เงิน นาค โลหะเจือของวัตถุดังกล่าว รวมทั้งสิ่งท า
เทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าวด้วย แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นสิ่งที่ใช้ประดับกายหรือประดับเคร่ือง
แต่งกาย 

1.6  การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
  การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
    การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 
2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากร ส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้น าของเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะน าเข้าเมื่อสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าได้น าวัตถุดิบนั้นไปผลิตผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก แล้วก็จะได้รับการ
คืนอากรโดยจะค านวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผลิต
ส่งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้น าเข้า และต้องขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่ง
ของน้ันออกไป 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
   1. ของที่น าเข้ามา ต้องน ามาผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออก
ไปต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง ไปต่างประเทศ 
   2. ของที่น าเข้ามาต้องมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร 
   3. ปริมาณของที่น าเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็น
ของที่ส่งออก ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นชอบ หรือประกาศก าหนดไว้ 
   4. ของนั้นต้องส่งออกไปทางท่าเรือ หรือที่ส าหรับการส่งออก ซึ่งของที่ขอคืน
อากรขาเข้า 
   5. ของน้ันได้ส่งออกไป ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่น าของซึ่งใช้ในการผลิต ผสมหรือ
ประกอบเป็นของที่ส่งออก หรือใช้บรรจุ ของที่ส่งออกเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น เว้นแต่ในกรณีมี
เหตสุุดวิสัยท าให้ไม่อาจส่งออกในก าหนดเวลาดังกล่าวได้  
  6. ผู้น าของเข้าต้องขอคืนอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่
อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรได้ 

ของท่ีได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก 
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2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 
3. วัตถุดิบจ าเป็นที่ใช้ในการผลิต 
ของท่ีไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
1. เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ แม่พิมพ์ (Mould) เคร่ืองใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ 
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต 

  ขั นตอนคืนอากรวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 
  1. การขออนุมัติหลักการ  
  1. ผู้น าของเข้าจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
(แบบ กศก.29) ต่อส่วนคืนและชดเชยอากร ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยแจ้งความจ านง 
ดังนี ้
  1.1 ผู้น าของเข้าต้องแจ้งความจ านงว่าจะน าเข้าวัตถุดิบชนิดใด เพื่อผลิตเป็นสินค้า
ชนิดใด 
  1.2 ผู้น าของเข้าต้องแจ้งความจ านงว่าจะช าระอากรด้วยเงินสด หรือใช้หนังสือ
ธนาคารค้ าประกัน ดังนี ้
              1.2.1 ช าระอากรเป็นเงินสดเต็มจ านวน  
               1.2.2 ใช้หนังสือธนาคารค้ าประกันได้ โดยวางประกันให้คุ้มค่าภาษีอากร  
               1.2.3 ใช้ธนาคารค้ าประกัน โดยวิธีวางประกันลอย ( RGS : Revolving 
Guarantee System ) 
   1.2.4  ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะขอลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตรา
อากรที่ เรียกเก็บเป็นการทั่วไปต้องเป็นนิติบุคคล ไม่มีหนี้สินค้างช าระต่อกรมศุลกากร และไม่มี
ประวัติที่กรมศุลกากรว่าเคยทุจริตในการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และตอ้งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
   3 . เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  4. เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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5. ได้น าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ตามข้อก าหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจ
สอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีก าไรย้อนหลังไม่ต่ ากว่าสองปีบัญชีติดต่อกัน และไม่เคยได้รับ
การปฏิเสธการรับรองฐานะการเงินจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
     1.2.5 ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 5 ของอัตรา
อากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ต้องเป็นนิติบุคคล ไม่มีหนี้สินค้างช าระต่อกรมศุลกากร และไม่มี
ประวัติที่กรมศุลกากรว่าเคยทุจริตในการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้น าของเข้าระดับบัตรทองของ
กรมศุลกากร 
  2. เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการ 

2.1 ค าร้องแสดงความจ านงขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ( แบบ กศก.29) 
   2.2 หนังสือรับรองของประทรวงพาณิชย์ที่แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน 
   2.3 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีไม่มีโรงงาน
เป็นของตนเองให้แสดงหนังสือสัญญาเช่าสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือสัญญาซื้อขายและใบรับแจ้ง
การประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือ
รับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐของผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อ 
   2.4 งบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตรับรอง (กรณีขอใช้หนังสือธนาคารค้ า
ประกันแทนการช าระอากร) 
   3. กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการอนุมัติหลักการ และรหัสผู้น าของเข้าภายใน 1 
วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วน 

2. การน าเข้าวัตถุดิบ 
2.1 การผ่านพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (EDI) 

    1. ผู้น าของเข้าจะต้องยื่นชุดใบขนสินค้าขาเข้า และแนบใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า 
โดยส าแดงข้อความ " ขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ” ( กรณีช าระอากรเป็นเงินสด ) แต่หากเป็น
กรณีใช้หนังสือธนาคารค้ าประกันให้ส าแดงข้อความว่า “ ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยวิธีค้ า 
ประกัน (หรือวิธีวางประกันลอย)” ที่มุมขวาด้านบนของใบขนสินค้าขาเข้า และ ใบแนบใบขน
สินค้าขาเข้า พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อฝ่ายการน าเข้าส านักงานศุลกากร/ ด่านศุลกากรที่
น าเข้า 
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2. ผู้น าของเข้าสามารถขอรับใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า จากหน่วยตรวจปล่อยสินค้าทันที หลังการ
ตรวจปล่อยเสร็จสิ้น/ หรือขอรับจากหน่วยงานที่ตรวจสอบตัวอย่างทันที หลังการตรวจสอบเสร็จ
สิ้น เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอคืนอากร ต่อไป 
  3. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าวัตถุดิบ 
  3.1 บัตรประชาชนเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ านาจ ตามที่ได้ลงทะเบียน
ไว้กับกรมศุลกากร 
  3.2 ใบขนสินค้าขาเข้า ( แบบ กศก.99/1) 
  3.3 ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า ( แบบ กศก.99 ก) 
  3.4 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
  3.5 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
  3.6 ใบตราส่งสินค้า (B/L, Bill of Lading) 
  3.7 ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า ( ถ้ามี) 
  3.8 แบบธุรกิจต่างประเทศ ( ธ. ต.2) ( ถ้ามูลค่าเกิน 500,000 บาท) 
  3.9 ใบรับรองแหล่งก าเนิด (C/O, Certificate of Original) ( ถ้ามี) 
  3.10 หนังสืออนุมัติหลักการ 
  3.11 รายละเอียด หรือแคตตาล็อคของสินค้า  
   2.2 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
  1. ให้ผู้น าของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จัดท าข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 
   1.1 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration 
Detail) ในช่องการใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น 
   1.2 ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration 
Detail) ในช่องการใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Code) 
  1.2.1 กรณี ผู้ใช้สิทธิ์ขอคนือากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องช าระค่าภาษีอากรเป็นเงิน
สด ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าของเข้าระบุรหัสสิทธิพิเศษตามที่ประสงค์
จะใช้สิทธิ์ในการช าระภาษีอากรจริง เช่น AF1 การให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรเพื่อจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน,TAU การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจาก
ออสเตรเลีย โดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิ
พิเศษ 

 1.2.2 กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่
เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 
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ตามประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้ผู้น าของเข้าจัดท า
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าช าระอากรในอัตราปกติ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น “000” อัตราปกติ เท่านั้น 
  1.3 ในส่วนค่าภาษีอากร (Import Declaration Detail (Duty)) ในแต่ละรายการของ
ใบขนสินค้าขาเข้า 
   1.3.1 กรณี ผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องช าระค่าภาษีอากรเป็นเงิน
สด ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้น าของเข้าระบุค่าภาษี (Duty Amount) และ
ช่องค่าภาษีที่ช าระ (Duty Amount < Pay > ) เท่ากันตามจ านวนเงินที่ต้องช าระจริง  
   1.3.2 กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากร
ที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการ
ทั่วไป ให้ผู้น าของเข้าระบุค่า ดังนี้ 
  1.3.2.1 ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจ านวน 
  1.3.2.2 ในช่องอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) ให้ระบุอัตราที่
ได้รับลดหย่อน เช่น บันทึกลดหย่อน 95% “95” เพื่อให้ค านวณลดหย่อนยอดเงินอากรที่ 
ต้องช าระจริงลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราปกติ 
   1.3.2.3 ในช่องค่าภาษีที่ช าระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าภาษีที่ได้ค านวณ
ลดอัตราอากรแล้ว 

     1.3.3 กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ใช้การค้ าประกันแทนการช าระค่าภาษีอากร 
ให้ผู้น าของเข้าระบุค่า ดังนี้ 
   1.3.3.1 ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจ านวน  
   1.3.3.2 ให้บันทึกอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) เพื่อให้
ค านวณลดหย่อนยอดเงนิอากรที่ต้องช าระจริง (ถ้ามี) 
   1.3.3.3 ในชอ่งค่าภาษีทีช่ าระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าเป็นศูนย์ “0” 
   1.3.3.4 ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่าเท่ากับค่าภาษีที่ค านวณได้ 
แล้วปัดตัวเลขเป็นตัวกลมในหลักสิบ 
  2. ผู้น าของเข้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไม่ต้อง
จัดท าใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าใน 

3.การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Formula) 
  1. ภายในระยะเวลาอันควร ก่อนการส่งของออก ผู้น าของเข้าจะต้องยื่นค าร้องเพื่อ
ขออนุมัติกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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1.1 สูตรการผลิต (รวมสูตรการผลิตที่ใช้วัตถุดิบ 1 หน่วยต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย หรือนับชิ้นได้) 
   1.2 ขอใช้สูตรการผลิตร่วมกับสูตรการผลิตของผู้อื่นโดยจะต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของสูตรการผลิต 
   1.3 ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบเข้าในสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้ว 

  1.4 ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้ว 
  2. สูตรการผลิตที่ยื่นใหม่ กรมศุลกากรจะอนุมัติภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 
   3. สูตรการผลิตที่อนุมัติแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับแต่วันที่ก าหนดให้ใช้ตัด
บัญชีวัตถุดิบ ( ไม่รวมสูตรมาตรฐาน)และขอต่ออายุสูตรการผลิตได้คราวละ 5 ปี ตามประกาศกรม
ศุลกากรที่ 66/2551 

4. เอกสารท่ีควรจัดเตรียมในการย่ืนสูตรการผลิต 
4.1 ค าร้องขอยื่นสูตรการผลิต (แบบ กศก.96) 

   4.2 รายชื่อวัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ หน่วยวัตถุดิบ ปริมาณการใช้วัตถุดิบรวมส่วน
สูญเสีย (ถ้ามี) หากวัตถุดิบรายการใดมีชื่อทางการค้า ให้ก าหนดรหัสล าดับชื่อทางการค้าของแต่ละ
รายการ ทั้งนี้หน่วยวัตถุดิบต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) 
เพื่อให้ใช้ส าหรับการบริหารการค้าและการขนส่ง 

4.3 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
4.4 บัญชีราคาสินค้าของวัตถุดิบ (Invoice) 

   4.5 แบบจ าลอง (Marker) แสดงการใช้วัตถุดิบ (กรณีจ าเป็น เช่นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 
รองเท้า เป็นต้น) 

4.6 ตัวอย่างวัตถุดิบที่ขอคืนอากร หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
4.7 กรรมวิธีการผลิต 
4.8 ข้อมูลที่บันทึกในแผ่น Diskette (File Microsoft Excel) 

  5. การส่งออกผลิตภัณฑ์ 
  5.1 การผ่านพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (EDI) 
  1. ผู้ส่งของออกต้องส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันน าวัตถุดิบเข้า 
   2. ผู้ส่งของออกจะต้องยื่นชุดใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก 
เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที่ส่งของออก 
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3. ผู้ส่งของออกสามารถขอรับใบแนบใบขนสินค้าขาออกจากหน่วยตรวจปล่อยสินค้าทันที หลังการ
ตรวจปล่อยเสร็จสิ้น หรือขอรับจากหน่วยงานที่ตรวจสอบตัวอย่างได้ทันที หลังการตรวจสอบเสร็จ
สิ้นเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานในการคืนอากร ต่อไป 

  4. ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออกจะต้องส าแดงการขอคืน
อากร หรือโอนสิทธิ์การคืนอากรไว้ดังนี้ 
   4.1 กรณีที่ผู้ส่งของออกมิใช่ผู้น าของเข้า และประสงค์โอนสิทธิ์การคืนอากร ให้
ส าแดงข้อความ"ให้ผู้อ่ืนขอคืนอากร ทั้งฉบับ" พร้อมระบุ ชื่อ-รหัส ผู้น าของเข้า วัตถุดิบ และเลขที่
สูตรการผลิตในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้า ขาออก 
    4.2 กรณีที่ผู้ส่งของออกเป็นผู้น าของเข้าบางส่วน และประสงค์โอนสิทธิ์การคืน
อากรบางส่วนที่เหลือ ให้ส าแดง ข้อความ "ให้ผู้อ่ืนขอคืน อากรบางส่วน" พร้อมระบุ ชื่อ-รหัส ผู้น า
ของเข้า วัตถุดิบและเลขที่สูตรการผลิตในใบขนสินค้า ขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก 
   5. กรณีส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ขณะส่งออก 
  5.1 กรมศุลกากรจะตรวจสอบตัวอย่างให้เสร็จภายใน 7 วัน 
    5.2 ผู้ส่งของออกขอรับตัวอย่างคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจาก
กรมศุลกากร 
   6. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการส่งออก 
  6.1 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับ
มอบอ านาจ 
    6.2 บัตรผ่านพิธีการศุลกากร (บัตรตัวแทนออกของ) 

  6.3 ใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1) 
   6.4 ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.113) 
   6.5 บัญชีราคาสินค้า ( Invoice) 
   6.6 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
   6.7 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 
   6.8 แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.1) (ถ้ามูลค่าเกิน 500, 000 บาท) 
  6. ขอคืนอากร 
  1. ผู้ประสงค์จะขอคืนอากร ยื่นค าร้องขอคืนอากร พร้อมบัญชีรายละเอียดตาม
แบบ กศก.111 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันส่งออกต่อส่วนคืนและชดเชยอากร ส านักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ชั้น 2, 3 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
   2. กรณีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนอากรครบถ้วนถูกต้อง กรมศุลกากรจะ
อนุมัติการคืนอากรภายใน 30 วันท าการนับ แต่วันรับแบบค าขอคืนภาษีอากรแต่กรณีชุดค าขอคืน
อากรที่มีใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าและใบแนบใบขนสินค้าขาออก รวมกันไม่เกิน 100 ฉบับ กรม 
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ศุลกากรจะอนุมัติคืนอากรภายใน 15 วันท าการ ส่วนกรณีผู้ขอคืนอากรใช้สิทธิ์ GOLD CARD จะ
ได้รับการอนุมัติคืนอากรทันทีที่ยื่นร้องขอตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 8/2542 หรือ ใช้สิทธิ์
Customs Broker จะได้รับการอนุมัติคืนอากรภายใน 7 วันท าการ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 
25/2545 

  3. การคืนอากรวัตถุดิบน าเข้า จะตัดบัญชีแบบเข้าก่อน-ออกก่อน 
  4. ขั้นตอนการพิจารณาคืนอากร 
  4.1 รับค าร้องขอคืนอากร 

4.2 เจ้าหน้าที่ (รหัส) จัดเรียงล าดับเอกสารตามที่ผู้ขอคืนอากรแจ้ง  
   4.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมเสนอ
ความเห็นการคืนอากร 

 4.4 ผู้มีอ านาจสั่งอนุมัติการคืนอากร 
 4.5 งานธุรการออกเลขที่การคืนอากร 
 4.6 ออกหนังสือแจ้งผู้ขอคืนอากร 

    5. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอคืนอากร 
   5.1 ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าและใบแนบใบขนสินค้าขาออก เฉพาะการผ่านพิธี
การศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (EDI) หรือระบบ Manual 

  5.2 ใบขอคืนค่าภาษีอากร และหนังสือธนาคารค้ าประกัน พร้อมบัญชีรายละเอียด
ตามแบบ กศก.111 
   5.3 รายงานแสดงรายการขอคืนอากรจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จ านวน 
5 รายงาน คือ 
   5.3.1 รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาออก (DUTY REFUND ON 
EXPORTATION) 
   5.3.2 สรุปการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาออก (DUTY DRAWBACK 
CLASSIFIED BY EXPORTENTRY) 
   5.3.3 รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาเข้า (RAW MATERIAL 
IMPORTED ANDUSED) 
   5.3.4 สรุปการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาเข้า (DUTY DRAWBACK 
CLASSIFIED BY IMPORTENTRY) 
   5.3.5 RAW MATERIAL REFUND (กรณีคืนหนังสือธนาคารค้ าประกัน) 
  7. การขอช าระอากร 
  กรณีใช้หนังสือธนาคารค้ าประกัน หรือวิธีวางประกันลอย แทนการช าระอากร
ด้วยเงินสดหากวัตถุดิบไม่ได้ใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุภายใน 1 ปี ผู้น าของเข้า 
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จะต้องยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (แบบ กศก.112)เพื่อช าระค่าภาษีอากร พร้อมทั้งเงินเพิ่ม
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ภายในเดือนที่ 13 นับแต่วันน าเข้า 

1.7  การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 
  ขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติของการส่งของออกไป เช่น ส่งออกไปซ่อมหรือออกไป
แสดงที่ต่างประเทศแล้วน ากลับเข้ามาใหม่ ของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อ
น ากลับเข้ามาใหม่จะอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นอากร ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าต้องน ากลับเข้ามาภายในก าหนด 
1 ปี และได้รับใบสุทธิน ากลับในเวลาที่ส่งออกไว้แล้ว การยกเว้นอากรน าเข้าแก่ของที่ได้ส่งออกไป
และน ากลับเข้ามาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ   

  ประเภทที่ 1 การยกเว้นอากรน าเข้าส าหรับของที่ได้ส่งออกหรือส่งกลับออกไป ซึ่ง
น ากลับเข้ามาอีกโดยของนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใด ๆ กล่าวคือน ากลับเข้ามาใน
สภาพเดิมนั่นเอง เช่น กรณีน าออกไปแสดง เป็นต้น ได้รับยกเว้นอากรทั้งหมด 

 ประเภทที่ 2 การส่งของที่ได้น าเข้ามา (โดยได้ชาระอากรนาเข้าแล้ว) กลับออกไป
เพื่อซ่อมแซมในต่างประเทศ เมื่อน ากลับเข้ามาจะได้รับยกเว้นอากรเฉพาะส่วนที่ได้ช าระอากรไว้
แล้วเมื่อน าเข้ามาครั้งแรก 

 ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการซ่อมแซมจะต้องช าระอากรตามราคาของส่วนที่
เพิ่มขึ้นโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

ขั นตอนการส่งออก 
   ให้ผู้ส่งออกแนบค าร้องขอใบสุทธิน ากลับและเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาออกอีก 1 
ฉบับ มีข้อความตรงกับต้นฉบับใบขนสินค้าขาออกทุกประการยื่นผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ ณ 
หน่วยงานพิธีการของท่าที่ส่งสินค้าออก เมื่อปฏิบัติพิธีการเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึก
ข้อความแสดงประเภทของใบสุทธิน ากลับ (ประเภทที่ 1 หรือ 2) และหลังจากเจ้าหน้าที่สลักรายการ
ตรวจและการบรรทุกของที่ส่งออกในใบสุทธิน ากลับแล้วจะคืนใบสุทธิน ากลับให้ผู้ส่งออกเก็บไว้
เป็นหลักฐานส าหรับมายื่นเมื่อน าเข้าสินค้ากลับเข้ามา 
  ขั นตอนการน าเข้า 
  ประเภทที่ 1 ผู้น าของกลับเข้ามาต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมทั้งแนบเอกสาร
การน าเข้า เช่น บัญชีราคาสินค้า ใบตราส่ง และใบสุทธิน ากลับ และผ่านพิธีการศุลกากรตามปกติ 
   ประเภทที่ 2 ผู้น าของกลับเข้ามาต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าโดยสาแดงประเภทพิกัด
ประเภทที่ 2 ภาค 4 และส าแดงราคาค่าซ่อม ค่าอุปกรณ์ หรือค่าอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น หรือที่เปลี่ยนแปลง 
ส าแดงพิกัดอัตราศุลกากรเดียวกันกับที่เคยช าระในการน าเข้าคร้ังแรกพร้อมทั้งแนบเอกสารการ
น าเข้า เช่น บัญชีราคาสินค้า ใบตราส่ง และใบสุทธิน ากลับ ในการช าระอากรนั้น ผู้น าเข้าจะได้รับ
ยกเว้นค่าอากรเฉพาะของเดิมที่ส่งออกไปซ่อมเท่านั้น ส่วนของที่เปลี่ยนแปลงหรือที่เพิ่มขึ้นมา
เน่ืองจากการซ่อมนั้นต้องช าระอากรตามพิกัดอัตราอากรของของที่ส่งออกไปซ่อมโดยใช้ราคา FOB 
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เป็นฐานในการค านวณเงินอากรขาเข้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกันภัย เช่น 
ส่งเปียโนออกไปซ่อมที่ญ่ีปุ่นเสียค่าซ่อมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 10,000.- บาท ผู้น าเข้าต้องช าระ
อากรในพิกัด 9201.10 อัตรา 10% ดังนั้นผู้น าเข้าจะต้องช าระอากรเป็นเงิน 1,000.-บาท  

1.8  การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
   2. แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ
ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 
   3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 
   4. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

2. เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 
1. ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 

   3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จ านวน 2 ฉบับ 
กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกนิ 500,000 บาท 

4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
5. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 

 1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 

 2. เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก
ส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่าง  ๆที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยัง  
ผู้ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 

 –  ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า
ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่
ผ่านพิธีการ 

 –  ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขน
สินค้าขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจ
ปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 
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ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 
 1. ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศไทย

อีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็น
หลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิน ากลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการน าสินค้ากลับเข้ามา 

 2. การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า
ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์
น้ ามัน” ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 

 3. ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและ
ประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาออกด้วย 

 4. การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับ
เงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ าเงินที่
มุมทั้ง 4 มุม 

 5. สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขา
ออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

 6. สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ 
 –   ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับ

อนุมัติส าหรับการน าเข้า – ส่งออก 
 –   งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ

สินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 
 –   สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.) 
 –   ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับ

อนมุัติตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 
 –   โรงพักสินค้าส าหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบ

คอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ 
(รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT) 
 –   ท าเนียบท่าเรือเอกชน 
 –   เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ 
 –   โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก 
 –   ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ  
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4. วิธีการช าระเงินในการค้าระหว่างประเทศ 
 1. การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
โดยผู้ซื้อจะโอนเงินไปให้ผู้ขายพร้อมกับการสั่งซื้อสินค้าหรือก่อนการส่งสินค้า เมื่อผู้ขายได้รับ
ช าระค่าสินค้าแล้ว จะส่งสินค้ามาให้ผู้ซื้อ วิธีนี้มักจะใช้กับสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนัก เช่น สินค้า
ตัวอย่าง หรือใช้ในกรณีที่เป็นสินค้าผลิตเฉพาะและมีความต้องการสูง หรือหากเป็นกรณีสินค้า
ทั่วไปและเป็นการซื้อขายคร้ังแรก ผู้ขายยังไม่รู้จักผู้ซื้อดีหรือทราบข่าวว่าเครดิตของผู้ซื้อไม่เป็นที่
เชื่อถือ วิธีการนี้ผู้ซื้อมีความเสี่ยงและเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะต้องช าระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า 
และไม่แน่ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งซื้อไปหรือไม่ 
 2. การเปิดบัญชี (Open Account) หรือการโอนเงิน (Telegraphic Transfer) การซื้อ
ขายแบบ "เปิดบัญชี" เป็นการตกลงกันว่าผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อช าระเงินค่าสินค้าภายหลังจากได้รับ
สินค้าแล้วจะเป็นกี่วัน เช่น 60 วันหรือ 90 วัน หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว หลังจากนั้นผู้ขายจะจัดส่ง
สินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ผู้ซื้อโดยตรงเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้ด าเนินการน าสินค้าออกมาขายหรือ
ใช้งานก่อนวิธีการซื้อขายแบบนี้ผู้ขายมีความเสี่ยงและเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะต้องส่งสินค้าไปให้ผู้
ซื้อก่อนโดยไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับช าระเงินตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นการที่ผู้ขาย
จะเลือกใช้วิธีการช าระเงินแบบนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี และผู้ขายจะต้องมีความ
มั่นใจว่าผู้ซื้อจะสามารถช าระเงินได้ตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ ผู้ขายควรศึกษาว่า
ประเทศของผู้ซื้อไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายห้ามการโอนเงินออกนอกประเทศ รวมทั้ง
ต้องรู้ตัวเองว่าธุรกิจจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินกิจการระหว่างระยะเวลาที่ให้
เครดิตแก่ผู้ซื้อ 
 3. ตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบ (DocumentaryBillfor Collection) 
วิธีการช าระเงินแบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ D/P (Document against Payment) และ D/A 
(Document against Acceptance) ส าหรับ D/P Sight นั้น ผู้ขายจะส่งออกสินค้าให้ผู้ซื้อ และ
ขณะเดียวกันจะน าเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกสินค้าส่งผ่านธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ ท า
ให้ผู้ซื้อจะต้องช าระค่าสินค้าให้ธนาคารในประเทศผู้ซื้อก่อน ธนาคารจึงจะมอบเอกสารที่ใช้ออก
สินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ส่วน D/A ผู้ซื้อจะต้องรับรองตั๋วเงิน (Bill of Exchange) และรับเอกสารที่ใช้ใน
การออกสินค้าจากธนาคาร หลังจากนั้นผู้ซื้อจะน าเงินมาช าระให้แก่ธนาคารตามตั๋วเงินที่ได้รับรอง
ไว้เมื่อครบก าหนดที่ระบุไว้ในตั๋วเงินเช่น30,60 หรือ 90 วัน หลังจากได้รับเอกสาร เนื่องจาก D/P 
และ D/A ผู้ซื้อจะไปออกสินค้าโดยไม่มีเอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าไม่ได้ ผู้ขายจึงมั่นใจได้
บางส่วนว่าผู้ซื้อจะต้องช าระหรือรับรองตั๋วแลกเงินก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ขายก็ยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
และมีความเสี่ยงอยู่ คือ ถ้าผู้ซื้อปฏิเสธการรับสินค้า โดยไม่ยอมช าระเงินหรือรับรองตั๋วแลกเงิน
เนื่องจากผู้ซื้อมีปัญหาในด้านการเงิน หรือมีปัญหาในด้านการตลาด ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
น าสินค้ากลับหรือขายในราคาถูกให้กับผู้ซื้อรายใหม่ หรืออาจจะต้องขายทอดตลาดท าให้ขาดทุน 
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โดยปกติวิธีการช าระเงินในลักษณะนี้มักจะกระท ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ท าการค้ากันมานาน
จนมีความคุ้นเคยและไว้ใจกันหรืออาจจะเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ 
 4. เลตเตอร์ออฟเครดิต (Documentary Letter of Credit : L/C) การช าระเงินวิธีนี้ให้
ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนรองรับ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า UCP600 โดยมี
ธนาคารที่เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าถ้าสั่งซื้อสินค้า
โดยเปิด L/C ไปให้ผู้ขายแล้ว ผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน L/C ทุกประการ 
และหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ผู้ซื้อก็สามารถไม่ช าระเงินค่าสินค้าได้ ในทางกลับกัน 
ฝ่ายผู้ขายก็มั่นใจว่าถ้าส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อและจัดส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ใน L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาทุกประการ ผู้ขายจึงจะได้รับเงินค่าสินค้าจากธนาคาร ดังนั้น ข้อควรระวังที่
ส าคัญในการตกลงซื้อขายแบบ L/C คือ ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะระบุใน L/C นั้น ก่อนเปิด 
L/C ผู้ซื้อและผู้ขายควรที่จะคุยรายละเอียดว่าอะไรท าได้หรือไม่ได้ เพราะเงื่อนไขเดียวของการ
ได้รับช าระเงินตาม L/C นั้นคือ เอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุใน L/C เท่านั้น และไม่
เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า 
   ในการท าธุรกิจระหว่างประเทศต้องมีการตกลงกันเร่ืองสกุลเงินที่จะใช้ในการ  
ค้าขาย ไม่ว่าจะเงินบาท เงินสกุลของประเทศคู่ค้า หรือจะใช้สกุลเงินกลาง เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ก็มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลไปถึงต้นทุนและก าไรของ
ธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการใช้บริการสัญญาซื้อ
ขายเงินล่วงหน้า (Forward Contract) ได้ การศึกษารูปแบบการช าระเงินวิธีต่าง ๆ จะช่วยให้
ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ธุรกิจสามารถรับได้ อย่างไรก็ดี การจะเลือกใช้รูปแบบการช าระ
เงินแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจและอ านาจการต่อรองระหว่างธุรกิจกับคู่ค้าด้วย 
(ที่มา https://www.terrabkk.com/news) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.terrabkk.com/news
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นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การขนส่งทางถนน Road Transportation เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูง
ที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก
ที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดย
ตลอด การขนส่งทางถนนกระท าได้
โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 
ล้ อ  ห รื อ ม า ก ก ว่ า  10 ล้ อ  เ ป็ น
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสินค้า 

2 การขนส่งทางน้ า Water 
Transportation 

เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ า
ที่สุดในบรรดาทางเลือกการขนส่ง
ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องสร้างเส้นทาง
ขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติเป็นส าคัญ เช่น คลอง 
แม่น้ า ทะเล และมหาสมุทร  

  3 การขนส่งทางราง Rail Transportation สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็น
สินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมาก ๆ 
เช่น ข้าว น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน 
ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตเรียม 

4 การขนส่งทางอากาศ Air Transportation เป็นการน าสินค้าส่งให้กับลูกค้าโดย
ใช้เคร่ืองบินเป็นการขนส่ง 

5 การขนส่งหลายรูปแบบ Multimodal 
Transportation 

เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วย
วิธีการผสมผสานการขนสงหลาย
รูปแบบจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง 

6 การขายออกใหม่ Re-export สินค้าที่น าเข้ามาในประเทศไทยโดย
เสี ยอากรไว้ครบถ้วนแล้ว  หาก
ส่งกลับออกไปยังต่างประเทศหรือ
ส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองใน
เรือเดินทางไปต่างประเทศในสภาพ
เดิมที่น าเข้าภายใน 1 ปีนับแต่วัน  



66 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

7 การค้าเสรี Free Trade การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่าง
ประ เทศโดยไม่ มี ก า ร เก็ บภาษี
ศุลกากร และการกีดกันทางการค้า
อ่ืนๆ  รวมไปถึ งการ เคลื่ อนย้ าย
แรงงานและทุนข้ามเขตแดนระหว่าง
ประเทศโดยอิสระ การค้าเสรีคือ
สภาวะที่ไม่มีการกีดกันใดๆ โดย
รัฐบาลกับการค้าระหว่างปัจเจก
บุ ค ค ลห รื อบ ริ ษั ท  ที่ อ ยู่ ค น ล ะ
ประเทศ โดยทั่ วไปแล้ว  การค้ า
ระหว่างประเทศมักถูกจ ากัดด้วยภาษี
, ค่าธรรมเนียมในการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้า, และกฎเกณฑ์ที่ไม่
เกี่ยวกับภาษีอากรในการน าเข้า 

8 การช าระเงินล่วงหน้า Advance Payment การช าระเงินแบบหนึ่งในการค้า
ระหว่างประเทศที่นิยมใช้ (แต่ไม่ได้
นิยมที่สุด) 

9 การตั้งก าแพงภาษี Tariff Wall วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า
น าเข้าหลายอัตรา คือ จัดเก็บภาษี
ศุลกากรตั้งแต่  2 อัตราขึ้นไปใน
สินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้
อัตราสูงแก่สินค้าที่ต้องการจะกีดกัน
ไม่ ให้น า เ ข้ า  ซึ่ ง เป็ นม าตรก าร
ทางอ้อม 

10 การบัญชีบริหาร Financial Account การใช้วิธีการทางบัญชี  รวบรวม
ข้อมูล จัดท ารายงานทางการเงินใช้
ในการบริหาร เพื่อจัดท างบประมาณ 
ก าหนดด้นทุน เพื่อตัดสินใจระยะ
สั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุน
ระยะยาว 
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11 การประกันภัยการ

ขนส่งภายในประเทศ 
Inland Transit 
Insurance 

ก ร ม ธ ร ร ม์ ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการ
ขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า 

12 การเปิดบัญชี Open Account ผู้ ฝ า ก เ งิ น กั บ ธ น า ค า ร เ ข้ า ใ จ
รายละเอียดและเงื่อนไขการฝากเงิน
มากน้อยแตกต่างกันไป และอาจมี
บางส่วนเชื่อมั่นว่าเมื่อฝากเงินก็ต้อง
ได้ รับดอกเบี้ยตามที่โฆษณาเป็น
ผลตอบแทนอย่ า ง แน่นอน  แต่
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากมี
หลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบ
มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ถ้า
ถ อนก่ อ นก า หนดจ ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ดอก เบี้ ยต ามที่ ส ถ าบั นก าร เ งิ น
ประกาศ หรือถ้าถอนเงินมากกว่า
จ านวนคร้ังที่ก าหนดใน 1 เดือน 

13 การยืนยันการขาย Sale Confirmation สัญญาที่ ยื น ยั นที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ในปริมาณหนึ่ง ๆ หรือ
ระบุจ านวนเงินในช่วงเวลา เพื่อแลก
กับ ราคาพิเศษ ส่วนลดพิเศษ และ 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ พิเศษ เช่น เงื่อนไข
การช าระเงินและการจัดส่ง ราคา 

14 การลงทุนโดยตรง Direct Investment ธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนซึ่งมีถิ่น
ฐานในประเทศไทยมีต่อธุรกิจที่มี
ถิ่นฐานในต่างประเทศที่เป็นกิจการ
ในเครือ  

15 การลงทุนโดยอ้อม Indirect Investment การลงทุนในรูปการซื้อขายตราสาร
หุ้น ตราสารหนี้ ทั้งในรูปพันธบัตร 
ตั๋วเงิน ในต่างประเทศ  รวมทั้งการกู้
เงินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้น 
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16 การให้การอุดหนุน  Subsidies การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิต ลด
ภาษีบางอย่างให้ เป็นต้น 

17 ก าแพงภาษี Tariff Wall เป็นภาษีที่ไม่เกิดจากการมีรายได้
เพิ่มขึ้น แต่เป็นภาษีที่สกัดกั้นการ
ไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศที่
จะเข้ามาภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ
ปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
ไ ม่ ใ ห้ ถู ก โ จ ม ตี จ า ก สิ น ค้ า
ต่างประเทศที่มีคุณภาพดีกว่าแต่
ราคาย่อมเยากว่า 

18 ต้นทุนเป้าหมาย Target Cost ช่วยในการวางแผนส าหรับกิจกรรม
ในผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เป็นเคร่ือง
ควบคุมช่วงของการปฏิบัติการ  

19 ตลาดร่วม Common Market การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับ
ที่สูงกว่า สหภาพศุลกากร 

20 ตั๋วเงิน Bill for Exchange เป็นตราสารที่ผู้ออกตราสารหรือผู้
ออกตั๋วสั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงิน21
ตั๋ว เงินเพื่อการเ รียกเก็บ เอกสาร
DocumentaryBillforCollection; และ 
วิธีแรกผู้ซื้อและผู้ขายมีการติดต่อกัน
โดยตรงและใช้บริการธนาคารเร่ือง
การโอนเงินเท่านั้น แต่วิธีที่  3 นี้ 
ผู้ขายจะน าเอกสาร Shipping มาฝาก
ให้ธนาคารฝั่งผู้ขายส่งไปธนาคารฝั่ง
ผู้ซื้อให้เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ
อี ก ต่ อ ห นึ่ ง  โ ด ย ธ น า ค า ร จ ะ
รับผิดชอบส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อ
เมื่อมีการส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อ
และด าเนินการได้อย่างถูกต้องไม่มี
ข้อผิดพลาดในระหว่างตรวจสอบ 
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21 ตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บ
เอกสาร 

DocumentaryBillfor 
Collection 

วิธีแรกผู้ซื้อและผู้ขายมีการติดต่อกัน
โดยตรงและใช้บริการธนาคารเร่ือง
การโอนเงินเท่านั้น แต่วิธีที่  3  นี้ 
ผู้ขายจะน าเอกสาร Shipping มาฝาก
ให้ธนาคารฝั่งผู้ขายส่งไปธนาคารฝั่ง
ผู้ซื้อให้เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ
อี ก ต่ อ ห นึ่ ง  โ ด ย ธ น า ค า ร จ ะ
รับผิดชอบส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อ
เมื่อมีการส่งมอบเอกสารให้ผู้ซื้อเมื่อ
มีการช าระค่าสินค้าให้ธนาคารก่อน 

22 ตัวแทนจัดส่งสินค้า Shipping Agent ผู้ท าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่าน
ธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัท
เรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทาง
เคร่ืองบิน เพื่อน าสินค้าน าเข้า หรือ
ส่งออกไปต่างประเทศ 

23 ตั๋วแลกเงิน Bill of Exchange ขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือช าระ
เงินค่าสินค้าต่างๆ โดยก าหนดเรียก
เก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อส าคัญ นั่น
คือ ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์นั่นเอง 
โดยเป็นตราสารที่มีค าสั่งให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีก
คนหน่ึง หรือผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายจ่าย  

24 ตูค้อนเทนเนอร์ container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ ใช้กับการ
ขนส่งทางเรืออย่างแพร่หลาย มี
หน้าที่เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าหรือ
ส่งออกมือใหม่ที่เร่ิมใช้ LCL 
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25 ทฤษฎีการค้าแบบ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

Opportunity Cost มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกท า
กิจกรรมอย่างหนึ่งต้นทุนค่าเสีย 
 

26 ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ 

International Trade 
Thcory 

กิจกรรมที่มีการซื้อขายและเปลี่ยน
สินค้าและบริการระหว่างประเทศ 

27 ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศมัยคลาสสิค 

Classic Theory คือสมัยที่ให้ความส าคัญกับแรงงาน
เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการ
ก าหนดมูลค่าของสินค้า 

28 บัญชีราคาสินค้า Invoice บิลหรือข้อมูลการซื้อขายที่ออกเป็น
เอกสารโดยผู้ขายกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกรรมการขายสินค้ าและ
บริการ ใบแจ้งหนี้ จะมีการระบุ
เงื่ อนไขในการช าระหนี้ เพื่ อให้
ลูกหนี้น าเงินมาช าระภายในเงื่อนไข
ที่ก าหนด  

29 บัญชีรายละเอียดบรรจุ
หีบห่อ 

Packing List บัญชีราคาสินค้าและเอกสารอ่ืนที่ผู้
ส่งออกยื่นต่อกรมศุลกากรในใบ
รายการจะแสดงรายการต่าง ๆที่ท า
การบรรจุหีบห่อจึ ง เป็น เอกสาร
ส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสินค้า 
ต่าง ๆแต่ละชนิดที่บรรจุไว้ว่าเป็น
อะไร และจะต้องแสดงรายการ
สินค้าต่าง ๆ ได้ตรงตามที่ก าหนด 

30 ใบตราส่งสินค้าทางเรือ Bill Of Lading เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้แทนหลักฐาน
ก า ร ข นส่ ง สิ น ค้ า โ ด ย ผู้ ข น ส่ ง 
(Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้
ส่งสินค้าและสามารถท าการตรวจ
สินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นนย า 
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31 ใบตราส่ งสินค้ าทา ง
อากาศ 

Air Waybill คือ เอกสารการส่งสินค้าทางอากาศ
ที่ออกโดยผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่ง
เป็นตัวแทนรับผิดชอบต่อความเสี่ยง
ภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง 

32 ใบรับรองการวิเคราะห์ Certificate of 
Analysis 

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพชีววัตถุ รายละเอียดที่ควร
ระบุ ใน COA มีดั งนี้  Batch 
Number& Lot No.: สินค้าที่ผลิต
เสร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน เมื่อผู้ซื้อรับสินค้า
ต้ อ ง เ ช็ ค ว่ า สิ น ค้ า นั้ น มี  Batch 
Number เดียวกับที่ระบุใน COA 
หรือไม่ และเช็คยอดได้ตรง 

33 ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order ใบเอกสารที่ท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับ
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า  โ ด ย ร ะ บุ ข้ อ มู ล
รายละเอียดสินค้าและจ านวนที่
ต้องการลงไปในใบสั่งซื้อสินค้า 
หลังจากนั้นจึ งส่ง เอกสารไปยั ง
บริษัทที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า 

34 ภาษีสินค้าขาเข้า Import Tariffs การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความ
เกี่ ย วข้ องกับหน่วยง านที่ เป็นผู้
ต ร ว จสอบก า รน า เ ข้ า คื อ  ก รม
ศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้า
ยั งมีการจ ากัดปริมานการน า เข้ า
สินค้า จะต้องไม่มากและไม่น้อย
จนเกินไปให้พอดีกับภาษีการน าเข้า 

35 ระบบบัญชีคู่ Double entry system เป็นวิธีการที่ใช้ปฏิบัติในการบันทึก
รายการบัญชีต่าง ๆ ประกอบด้วย
รายการในสมุดรายวันทั่วไปและยัง
มีบัญชีแยกประเภทสินค้าอีกด้วย 
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36 ราคาปัจจัยการผลิต Factor Prices ราคาที่จ่ายให้ปัจจัยการผลิต เช่น 
ราคาเช่าที่ดิน ค่าจ้าง เงินเดือน และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้นทุนต่อหน่วย 

37 เลตเตอร์ออฟเครดิต Documentary Letter 
of Credit 

เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการช าระ
เงินในการซื้ อขายที่ ผู้ ซื้ อขอให้
ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน เลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมเพราะท าให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะ
ได้รับเงินค่าสินค้า  

38 โลจิสติกส์ฝั่งขาเข้า Inbound Logistics กระบวนการขนส่งวัตถุดิบและ
ส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หรือ
ผู้ค้าไปยังฐานการผลิต 

39 โลจิสติกส์ฝั่งขาออก Outbound logistics กิจกรรมที่ด าเนินการส่งมอบสินค้า
ไปยังลูกค้า รวมถึงการจัดเก็บสินค้า 
การเติมเต็มความต้องการของลูกค้า 
โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมนี้
ประกอบไปด้วย การขนส่ง การขน
ถ่ายวัสดุ การสื่อสาร ระบบข้อมูล  

40 ศูนย์กลางกระจายสินค้า Distibution Center คือคลังสินค้าของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ
อย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
หมุนเวียนสินค้าเข้าและสินค้าออก มี
หน้าที่ รับค าสั่งซื้อ จัดหน้าสินค้า 
และท าการส่งสินค้า 

41 สถานะของสินค้าที่ไม่
ติดเงื่อนไข 

Green Line สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไข
การน าเข้าท าให้ไม่ต้องเปิดตรวจโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนท าให้กรณี
สินค้าที่เป็น Green Line ก็สามารถ
ด าเนินการน าเข้าหรือส่งออกในขั้น
ต่อไปได้  
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42  สถานะใบขนสินค้า Red Line สถานะใบขนสินค้าในการส่งออก
สินค้าและการน าเข้าสินค้าและเป็น
ใบขนที่แสดงว่าได้รับการยกเว้นการ
ตรวจหรือต้อง รับการตรวจจาก
เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

43 สหภาพทางเศรษฐกิจ Economic Union เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจซึ่งประเทศสมาชิก
ภายในกลุ่มจะด าเนินการภายใต้ของ
เศรษฐกิจเดียวกัน เช่น ใช้ระบบ
การเงินคลังเดียวกันไม่มีการเก็บภาษี 
การค้าระหว่างกันมีการเคลื่อนย้าย 
 

44 สหภาพศุลกากร Customs Unit คือภายในกลุ่มจะไม่มีการเก็บภาษี
เคลื่อนย้ายสินค้าบริการภายในกลุ่ม
อย่างสะดวก ขจัดข้ออุปสรรคต่าง ๆ 
ภายในกลุ่มแต่ไปตั้งการกีดกันกับ
ภายนอกกลุ่มร่วมกัน 

45 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Forward Contract ตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่มี
ลักษณะส าคัญ คือ มีมูลค่าขึ้นอยู่กับ
สินทรัพย์ที่สัญญานั้นอ้างอิงอยู่ และ
มีอายุจ ากัด 

46 สินค้าเทกอง Bulk Cargo สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราว
ละมาก ๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุ
สินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงใน
ร ะ ว า ง เ รื อ ใ ห ญ่  เ ช่ น  ปุ๋ ย  มั น
ส าปะหลัง น้ าตาล ถ่านหิน ซึ่งเป็น
สินค้าที่ท าการขนส่งคร้ังละมาก ๆ 
และเป็นกองใหญ่ ๆ  
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47 อัตราส่วนต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

Gross Domestic 
Product 

มูลค่าตลาดของสินค้าละบริการขั้น
สุดท้ ายที่ผลิตในประเทศ ไม่ว่ า
ผลผลิตนั้นจะเป็นผลผลิตที่ได้จาก
ทรัพยากรภายในหรือภายนอก
ประเทศ  

48 เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของวัสดุ 

Material Safety Data 
Sheet 

เป็น เอกสารที่ แสดงข้ อมู ลของ
สาร เคมีห รือ เคมี ภัณฑ์ เกี่ ย วกับ
ลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ 
การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัด
และการจัดการอ่ืน ๆ เพื่อให้การ
ด า เนินการ เกี่ ย วกับสาร เคมีนั้น
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

49 เอกสารใบแสดง
รายละเอียดสินค้าราคา 

Proforma Invoice  ใ บแ จ้ ง ร า ค าสิ น ค้ า เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณ
ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขาย
ทั้งหมด โดยจะแสดงราคา จ านวน 
วันเวลาที่ใช้ผลิต และเงื่อนไขในการ
โอนเงิน  

50 เอกสารเสนอราคา Proforma Invoice เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผู้ส่งสินค้า
มักจะท าเป็น Proforma Invoice 
ส่งไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อพอใจก็จะเปิด 
Credit สั่งซื้อสินค้าโดยอ้าง เลขที่
และวันที่ ของ Proforma Invoice 
นั้นๆ ดังนั้น Proforma Invoice จึง
ใช้ ได้ทั้ ง เป็นการ เสนอขายและ
ข้อตกลงแทนสัญญาซื้อขายไปในตัว 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

จากที่ไปเยี่ยมชม บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาในเร่ืองการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการส่งออกสินค้า (อาหารสดแช่แข็ง) ไปประเทศกัมพูชา โดยมีกระบวนการส่งออกสินค้าเป็นซึ่ง
ส่วนหน่ึงของงานโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางคร้ังอาจจะ
มีการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกบ้าง เช่น การส่งสินค้าผิดเกิดจากการที่พนักงาน
จัดเตรียมสินค้าไม่ครบถ้วนหรือจัดผิดประเภทท าให้เกิดข้อผิดพลาดจึงเป็นปัญหาหลักและรวมไป
ถึงการที่รถขนส่งสินค้ามารับสินช้าท าให้ต้องยืดเวลาการส่งออกที่ล่าช้าอีกด้วย ในบางคร้ังลูกค้าที่
อยู่ในต่างประเทศเกิดความไม่เชื่อมั่นและมีบางคร้ังที่ไม่สั่งสินค้าจากทางบริษัทของเรา  ระบบการ
สื่อสารทีข่ัดข้องต่อการส่งออก บริษัทจึงมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการจัดเรียงสินค้าผิด เพื่อ
ลดการหยิบสินค้าผิด บริษัทจึงได้ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ส่งออกสินค้า โดยผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และการบริหาร
การจัดการตลอดเวลาการน าเข้าจนไปถึงการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศมีตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการส่งออก  
โดยวิเคราะหต์ามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษากระบวนการส่งออกสินค้า (อาหารสดแช่แข็ง) ไปประเทศกัมพูชา      

1.1 ติดต่อกับลูกค้าในประเทศกัมพูชาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ส่งออกโดยฝ่ายขายจะท าการรับออเดอร์จากลูกค้า 

1.2 เตรียมเอกสารติดต่อศุลกากรในการส่งออก และการจัดส่งสินค้า เนื่องจากใน
ขั้นตอนของพิธีการศุลกากร การตรวจเอกสาร การตรวจสินค้า มีรายละเอียดมาก และ ผิดพลาด
ไม่ได้ และท าหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยอาจครอบคลุมถึงการจัดหาเรือบรรทุกสินค้า การ
จัดท าเอกสารทางด้านศุลกากร และ การปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมศุลกากร  เอกสารที่ต้องผ่าน
ศุลกากรมีดั้งนี้ 

- การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอ
ใบรับรอง Health Certificate ส าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าประมง 

 

- การขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้น าเข้า
ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในตอนน าเข้า และท าให้สินค้าของไทยมีความได้เปรียบทางด้าน
ราคา 
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- ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งทางอากาศ ท าเร่ืองการ
ประกันภัยสินค้าให้เรียบร้อย 

- วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่า 
L/C หรือ Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินค่าสินค้า 

- จัดท าเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 
- ใบขนสินค้าขาออก 
- บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จ านวนต้องเท่ากับจ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่น

ทั้งหมด 
- บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
- ค าร้องขอให้ท าการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
- ผู้ส่งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอย่างไปพร้อมกับสินค้า 
1.3 เตรียมเอกสารพิเศษส าหรับการส่งออกสินค้าอาหารสดแช่แข็งไปประเทศ

กัมพูชาจะมีเอกสารและวิธีการส่งออกมีดังนี้ 
- ขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ า

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าส านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 
- สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  
- ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษศุลกากรตรวจสอบและรับรองต้นทุนการผลิต

ส านักบริหารการน าเข้า กรมการค้าต่างประเทศ 
- ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้า

ต่างประเทศ 
- ขอหนังสือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหนวยงานต่าง ๆตามข้อก าหนดของ

ประเทศคู่ค้า 
- ผ่านพิธีการศุลกากร  
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 
- ส่งข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

    - ส่งออก 
- บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากรตามที่ผู้ส่งออกได้รับ เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE 

ZONE 
      
2. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้า  
   - ปัญหาทางด้านการติดต่อประสานงานระหว่างคู่ค้าในประเทศกัมพูชา 
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   - ปัญหาจากการจัดเตรียมสินค้าผิดจากฝ่ายคลังสินค้า ท าให้ส่งออกสินค้าผิดไป 

3. การศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  - ปัญหาทางด้านการติดต่อสื่อสารแก้ไขปัญหาโดยก าหนดวัตถุประสงค์ แนว
ทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาของประเทศกัมพูชาในการท างานของพนักงาน เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านภาษา เพื่อกระตุ้นให้บุคลารกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
ทักษะการพูด เนื่องจากอาจมีผลต่อความส าเร็จในงาน 
  - บริษัทจะท าการโทรหาทางลูกค้าที่สั่งออเดอร์เข้ามาว่าลูกค้าสามารถรับสินค้านี้
ไว้ได้ไหมถ้ารับไว้ได้ก็จะท าการส่งออกไปแล้วน าเอกสารตามไปทีหลัง แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าสินค้า
ชนิดนี้มีเยอะแล้วไม่สามารถรับไว้ได้ก็จะท าการตีกลับมายังบริษัทแล้วถ้ามีการสั่งซื้อสินค้ารอบ
ใหม่ทางบริษัทก็จะท าใบลดหน้ีให้กับลูกค้าและท าการส่งออก 
4. น าข้อมูลจากการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจในด้านของการส่งออกสินค้า 
   - น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ในช่องทางของ Facebook fan page สาระ
ด้านโลจิสติกส์ ให้กับผู้ที่สนใจในเร่ืองของการส่งออกสินค้า 
  - น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ในช่องทาง Youtube Chanel เพื่อให้เพิ่ม
ช่องทางให้กับผู้ที่สนใจในเร่ืองของการส่งสินค้าเข้าไปศึกษาค้นคว้า 
  - น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ในช่องทางของ Website สาระด้านโลจิ
สติกส์ ให้กับผู้ที่สนใจในเร่ืองของการส่งออกสินค้า 
5. น าหลักเศรษฐกิจพอพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้กับการจัดท าโครงงาน 
  - ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองของการจัดท าโครงงาน โดยยึด
หลักทางสายกลางด้านความพอประมาณและมีเหตุผล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวางแผน
ออกแบบโมเดลราคาประหยัด เช่น การเลือกวัสดุในการท าโมเดล ในการจัดท าโมเดลฃควรเลือก
วัสดุที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงจนเกินไป ต้องค านึงถึงความพอดี พอประมาณในเร่ืองค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว ้
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางคณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน จากที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานทางคณะผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้า (อารสดแช่แข็ง) ไปประเทศกัมพูชา มีบทสรุป
และข้อเสนอแนะดังนี้ 
สรุป 
 1. จากที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน 
ท าให้ผู้จัดท าทราบถึงกระบวนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 
การแพ็คสินค้า การเตรียมการจัดสงสินค้า การตรวจนับและการตรวจสอบก่อนการท าการส่งออก
สินค้าในการส่งออกสินค้าจะต้องค านึงถึงการส่งออกที่มีประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างท าการส่งออก และจะมีเอาสารประกอบในการส่งออกสินค้า 
เช่น ใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า ใบรับรองแหล่งก า เนิดสินค้า 
จากกรมการค้าต่างประเทศ ใบขนสินค้าขาออกและท าการติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน 
ในกรณีที่ต้องขนส่งทางอากาศและท าเร่ืองการประกันภัยสินค้าให้เรียบร้อยและส่งถึงลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
  2. ในการส่งออกสินค้า ซึ่งปัญหาหลักจะเกิดจากการจัดสินค้าผิดเนื่องจากสินค้า
คล้ายกันเพราะมีสินค้าบางประเภทที่คล้ายกันเยอะมากมายหลายรูปแบบ เช่น หลอก ถุงพลาสติก 
ทิชชู่จะมีอยู่ถึง 4 แบบอาจจะท าให้สับสนและหยิบผิดไป และก่อนที่จะถึงกระบวนการส่งออกทาง
ซัพพลายเออร์ควรจะติดลาเบลสินค้าให้ครบรวมไปถึงขนาด การบรรจุ ปริมาณ น้ าหนัก เพื่อให้การ
ส่งออกสินค้าไม่เกิดการผิดพลาด และตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
  3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกจะต้องติดลาเบลให้ชัดเจนและ
ตรวจนับสินค้าทุกคร้ังก่อนท าการส่งออกไปยังต่างประเทศ กรณีที่ส่งสินค้าผิด ทางบริษัทจะท าการ
โทรไปถามลูกค้าว่าจะสามารถรับสินค้านี้ไว้ได้ไหม ถ้ารับได้ทางบริษัทจะเปิดบิลสินค้าตามไปที
หลัง และคร้ังต่อไปถ้าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าบริษัทจะท าใบลดหน้ีให้ 
  4. การน าข้อมูลจากการศึกษาไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนเกิดความสนใจ เช่น การศึกษา
กระบวนการส่งออกสินค้า การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ขั้นตอนการจัดท าเอกสารการส่งออก 
 
 5. ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองของการจัดท า
โครงการ โดยยึดหลักทางสายกลางด้านความพอประมาณและมีเหตุผล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ



79 
 

การวางแผนออกแบบโมเดลราคาประหยัด เช่น การเลือกใช้วัสดุในการท าโมเดลในการจัดท าโมเดล
ควรเลือกใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. พนักงานควรมีทักษะในการวางแผนการท างาน การวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
ลดปัญหาและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการส่งออก 
 2. การจัดท าเอกสารการส่งออกมีความส าคัญต่อธุรกิจด้านการส่งออกซึ่งในการ
จัดท าเอกสารควรมีการศึกษาขั้นตอนโดยละเอียดและต้องท าความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนด้วยจึงจะ
สามารถจัดท าเอกสารการส่งออกได้อย่างรวดเร็ว 
 3. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาของประเทศกัมพูชาในการท างานของพนักงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านภาษา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการ
พัฒนาทักษะการพูด เน่ืองจากมีผลต่อความส าเร็จในงาน 
 4. นักศึกษาควรน าเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ คือ ประมาณตนหรือ
รู้จักการวางแผนในการท างานใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป มาริหารในการจัดท าโครงการ  
 เช่น ค่าปริ้นเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโมเดลและค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบริษัท 

 
ภาพที่ 2 ลานจอดรถขนถ่ายสินค้า 
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ภาพที่ 3 ด้านหน้าคลังสินค้า 

 
ภาพที่ 4 การชมภายในคลังสินค้า 
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ภาพที่ 5 การขนถ่ายสินค้า 

 
ภาพที่ 6 ภายในคลังสินค้า 
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ภาพที่ 7 การจัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ 

 
ภาพที่ 8 การจดบันทึกวัสดุสิ้นเปลือง 
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ภาพที่ 9 เอกสารการจัดเตรียมสินค้าภายในคลังเพื่อจัดส่ง 

 
ภาพที่ 10 การจัดเก็บสินค้าขาเข้า 
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ภาพท่ี 1 ติดตั้งโปรแกรมSketup 2019 

ภาพท่ี 2 ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือในโปรแกรม 
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ภาพท่ี 4 วางวัตถุส่วนคลัง 
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ภาพท่ี 5 เก็บรายละเอียดในคลังสินค้าและส่วนต่าง ๆ 

ภาพท่ี 6 ลงสีส่วนคลังสินค้าและส่วนต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 7 เก็บรายละเอียดส่วนคลังสินค้าและส่วนต่าง ๆ 

ภาพท่ี 8 ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน
(บาท) 

1 ค่ากระดาษ 120  

2 ค่าหมึกด า-หมึกส ี 300 

3 ค่าโปรแกรม 599/ 1 ปี 

4 ค่าเดินทาง 100 

5 ค่าที่จอดรถ 30 

6 ค่าวิทยากรในการบรรยายเข้าชมบริษัท 500 

7 ค่าของที่ระลึก 890 

8 อุปกรณ์ส านักงาน 100 

 รวม 2,639 
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