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บทคัดย่อ 
 การศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อมบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เพื่อท าให้ทราบถึงขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม รวมถึงเอกสารการ

ด าเนินการพิธีการศุลกากรในการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม   เพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการ 

 ผู้จัดท าโครงการได้ใช้โปรแกรม Microsoft word  ในการเรียบเรียงข้อมูล เนื้อหา 

การจัดหน้า ตัวอักษร แบ่งส่วนของเอกสาร  ในส่วนของงานที่เป็นการน าเสนอนั้นทางผู้จัดท าได้ใช้

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการท างาน สามารถท าเป็นรูปภาพ ตัวอักษรสลับกันไปมาท า

ให้เข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อให้งานออกมาในรูปแบบของการน าเสนออย่างสมบูรณ์แบบ  และยังมีการ

น าโปรแกรม Google Chrome มาใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 

 ผลการด าเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์แก่ตัว

นักศึกษาโดยตรง ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด นักศึกษาเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าไปศึกษา ท าให้

นักศึกษามีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรของตนอีกด้วย ท าให้มีประสบการณ์ที่

นอกเหนือจากในชั้นเรียน สามารถน าความรู้ทั้งหมดที่ได้รับในคร้ังนี้น ามาปรับใช้ได้ในการเรียน 

การท างานในองค์กร นอกจากนี้การศึกษาดูงานในครั้งน้ียังส่งผลดีต่อนักศึกษาท าให้รู้จักการท างาน 

เป็นทีม การช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการฉบับนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์ในการให้

ข้อมูลของ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ละออ   อุบลแย้ม เป็น

อย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการเล่มนี้ ทางคณะ

ผู้จัดท าโครงการตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้จัดการ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้นักศึกษาเข้าดู

งานภายในบริษัท รวมถึงพี่ ๆ เจ้าหน้าที่และพี่วิทยากร บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ข้อมูล

ภายในบริษัท และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ค าแนะน าที่ดีในการศึกษาโครงการคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนจนท าให้การศึกษาโครงการคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  สุดท้ายนี้ผู้จัดท าโครงการหวังว่าโครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย 

จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้สั่งสอน แนะน า และติเตือน จนท าให้ผลของ

การศึกษาโครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผู้

ศึกษาโครงการขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังค าแนะจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาโครงการต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

 ธุรกิจการน าเข้าสินค้าในปัจจุบันของไทยมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (AFTA)โดยมี

หลักการที่ พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงโดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่าง

คู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการน าเขา้สินคา้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเข้า สินค้าจะต้องท าความเข้าใจ และศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจ

น าเขา้สินค้าเป็นไปอย่างสะดวก และได้รับผลส าเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุนเนื่องจากในการ

ท าธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศมีการน าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อส่งออกหรือซื้อสินค้าจากประเทศ

หนึง่ส่งไปขายอีก ประเทศหนึ่งซึ่งปัจจุบนัผู้ประกอบการส่วนมากพยายามจะมีการพัฒนาธุรกิจโดย

การน าเข้าสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่

ก าหนด และการใช้สิทธิประโยชน์ศุลกากรในเร่ืองภาษีซึ่งในการน าเข้าสินค้าท าให้เกิดปัญหาที่

ผู้ประกอบการยังมีการลักลอบหลีกเลี่ยงน าสินค้าเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอันเกิด

จากความเข้าใจผิดว่าหาก ผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้องจะท าให้ต้องเสียภาษีศุลกากรใน

อัตราที่สูงและมีขั้นตอนที่ซับซอ้น 

 ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี จากการด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2003 บริษัท ลิงค์

เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ยังคงความเป็นผู้น าและมุ่งมั่นในการเลือกสรรสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

ส าหรับงานเชื่อม ตัด บาก เจาะโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ด้วยสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ

ต่างๆ ที่ตอบสนองงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการส าคัญ

ต่างๆ มาโดยตลอดและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ชั้นน า

ต่างๆ ได้แก่ TRI TOOL, ASEA, TAYOR, MAGNATECH, KARNASCH, SANVIK, 

LINKWELD เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้า Column & Boom, Marking Machine, Tube to
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Tube Sheet, Positioner, เคร่ืองตัดพลาสมา เคร่ือง CNC, เคร่ืองเจาะ ดอกเจาะ รวมถึงสินค้าในกลุ่ม 

Automation อีกมากมาย ที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมได้ครบวงจรมากขึ้น  

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงเลือกที่จะศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม 

โดยแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้น ามาใช้อ้างอิง คือ บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งเป็น

บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อมโดยตรงทางคณะผู้จัดท าจึงได้

น ามาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการน าเข้าของสินค้าในรูปแบบต่างๆ  เพื่อจะน ามาพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับการน าเข้าต่อไป 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม  

 2. เพื่อศึกษาถึงเอกสารการด าเนินการพิธีการศุลกากรในการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม 

และลวดเชื่อม    

 3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต  

 4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่ายการจัดท า

โครงการ  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ทราบถึงขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม  

 2. ทราบถึงเอกสารการด าเนินการพิธีการศุลกากรในการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และ

ลวดเชื่อม    

 3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพใน

อนาคตได้ 

 4. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่ายการ

จัดท าโครงการได้  



 
 

 
 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติบริษัท  
 บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยมี 2 
บริษัทย่อยจากบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยลิงค์เวลด์จะมุ่งเน้นไปที่วัสดุการเชื่อมใน
ฐานะผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2550 ได้ย้ายไปที่ส านักงานแห่งใหม่ (บางนา, 
กรุงเทพมหานคร) ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางของสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ท าให้เราสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าได้มากขึ้น 

   บริษัท เบิร์คลีย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2005 โดยเร่ิมจากการ
เป็น Distributor จ าหน่ายสินค้าใน กลุ่มเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าสินค้า
ในกลุ่มของ Automation เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการ ขยายตัวและน่าจะเติบโตในอนาคต เราจึงมีโอกาส
นาเข้าสินค้าในกลุ่มนี้มากขึ้น โดยเราได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ได้แก่ Tritool, Karnasch, 
Mangnatechในปัจจุบันเราได้มีการเพิ่มเติมสินค้า Column & Boom , Marking Machine , Tube to 
Tube Sheet , Positioner เพิ่มเติม และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายลวดเชื่อม,เคร่ือง
เชื่อม เช่น Sandvik , Linkweld , Asea,Tayor ฯลฯ อีกทั้งเรายังมีทีม service ที่ได้รับการอบรมจาก
บริษัทผู้เชีย่วชาญโดยตรง ที่สามารถดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับตัวสินค้ารวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ 
ในการติดตั้งและใช้งานตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าในการเลือกใช้สินค้า
และบริการ อาทิเช่น เคร่ืองตัด Plasma , เคร่ือง CNC , เคร่ืองเจาะ ฯลฯ รวมไปถึง สินค้าในกลุ่ม 
Automation นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับการมีแผนงานธุรกิจที่ดี 
บุคคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีความ มุ่งมั่น และได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพนอกจากการอบรม
ภายในองค์กรแล้ว บุคคลากรของบริษัทฯ ยังได้เรียนรู้จาก ผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการอบรมจากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ด้านการบริการและสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อคุณภาพการผลิต
ที่ที่ยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
  บริษัท แวร์บัสเตอร์ จ ากัด ก่อตั้งเป็นบริษัทจ ากัดด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
โดยกลุ่มวิศวกรที่มากประสบการณ์ ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆคืองาน
ก่อสร้างและงานเคร่ืองกล โดยกลุ่มแรกรับงานโปรเจคเป็นหลัก และเทอนคีย์โปรเจคเช่น งาน
ก่อสร้างตึก,ที่พักอาศัย,ถนนทางหลวง และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไปส่วนที่สองบริษัทออกแบบ 
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จัดหา อุปกรณ์ขนส่งล าเลียง วัสดุภายในโรงงาน ตัวอย่างเช่น สายพานล าเลียง,โซ่ล าเลียง,กระพ้อ
ล าเลียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตงานขึ้นรูปอื่น เช่น ระบบท่อดักอากาศ, ราง สายไฟ และ
รถเข็น รวมทั้งงานที่ผลิตตามแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการในการที่ จะขยายงานของบริษัทให้ครบ
วงจร บริษัทรับซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร และเคร่ืองยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรม จุดยืนของบริษัทไม่
เพียงถือคุณภาพของเคร่ืองจักรเป็นสิ่งส าคัญ แต่เรา ภูมิใจที่จะตอบสนองความต้องการและสิ่งที่
ลูกค้าคาดหวังด้วยความซื่อสัตย์ และ ความรับผิดชอบในการบริการ ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญ
ในเวลาการผลิตและ เวลาในการส่งงานให้ตรงตามก าหนด เราสะสมรวบรวมความส าเร็จ และความ 
ภูมิใจตลอดมา ความส าเร็จที่ต่อเนื่องฝนงานของบริษัทท าให้เราสามารถสถาปนา ชื่อให้เป็นที่
น่าเชื่อถือในการประกันคุณภาพงานและอีกหนึ่งข้อดีของทางบริษัทคือ การพัฒนาเคร่ืองจักรอยู่
ตลอดต่อเนื่องท าให้เพิ่มความสามารถในการท างาน บริษัทมีการรับประกันในตัวสินค้าที่สามารถ
ท าให้ลูกค้าใช้สินค้าได้อย่างไว้วางใจ 
   บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์ส าหรับงานเชื่อมครบวงจร โดยมีวิศวกรคอยให้ค าปรึกษาตลอดการใช้งาน ด้วย
ประสบการณ์กว่า 15 ปี จากการด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2003 บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ยังคงความเป็นผู้น าและมุ่งมั่นในการเลือกสรรสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานเชื่อม ตัด บาก 
เจาะโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ด้วยสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศต่างๆ ที่ตอบสนองงาน
อุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการส าคัญต่างๆ มาโดยตลอดและ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ชั้นน าต่างๆได้แก่ TRI TOOL, 
ASEA, TAYOR, MAGNATECH, KARNASCH, SANVIK, LINKWELD เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มสินค้า Column & Boom, Marking Machine, Tube to Tube Sheet, Positioner, เคร่ืองตัด
พลาสมา เคร่ือง CNC, เคร่ืองเจาะ ดอกเจาะ รวมถึงสินค้าในกลุ่ม Automation อีกมากมาย ที่พร้อม
รองรับอุตสาหกรรมได้ครบวงจรมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 2.1 กลุ่มลูกค้า 
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นโยบาย 
   บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) ให้ความมั่นใจที่จะจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
มุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดซึ่งมุ่งที่
จะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

1. สื่อสารและท าความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

2. บริหารจัดการและทบทวนข้อตกลงต่างๆจนมั่นใจว่ามีความสามารถที่จะ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและตอบสนองความต้องการได้ทุกประการ 

3. ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ในบริษัทให้กับพนักงาน
รวมถึงการให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการจะผลักดันให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุผลตามนโยบายของบริษัทฯ และต้องมีส่วนรับผิดชอบในการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 

วิสัยทัศน ์
"ตอบโจทย์ทุกงานเชื่อม คุณภาพดีสมราคา ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม โครงการใหญ่ๆเลือกใช้ " 

 

พันธกิจ 

1. "ลิงค์เวลด์"มุ่งพัฒนาทางด้านการหาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหม่ๆเข้ามาให้บริการ

ในทุกๆด้าน 

2. "ลิงค์เวลด์"มุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ  

3. "ลิงค์เวลด์"มุ่งเน้นการใส่ใจให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 2.2 แผนผังองค์กร 
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แผนท่ีบริษัท 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เวลาท าการ 

ตั้งอยู่ เลขที่ 13 ซอย ลาซาล 56   จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 17.00 น. 

ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนาใต้   เสาร์ : 08.00 – 12.00 น. 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   อาทิตย์ : วันหยุด 

โทร 02-361-8036-8 
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รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 ป้ายชื่อหน้าบริษัท 
 

 

ภาพที่ 2.5 หน้าบริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

สินค้าท่ีจ าหน่าย 

  
 

ภาพที่ 2.6 เคร่ืองตัดพลาสมา รุ่น 200-300 แอมป์ 
 

 

ภาพที่ 2.7 ตู้อบฟลักซ์
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ภาพที่ 2.8 ตู้อบลวดเชื่อม / กระบอกอบลวดเชื่อม 

 

ภาพที่ 2.9 เคร่ืองดูดฟลักซ์ 

 

ภาพที่ 2.10 เคร่ืองตัดพลาสมา (ระบบ Hand Cut)
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ภาพที่ 2.11 เคร่ืองพับโลหะแผ่นระบบ CNC 

 

 

ภาพที่ 2.12 เคร่ืองพับโลหะแผ่นระบบ NC 
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ภาพที่ 2.13 เคร่ืองมาร์คแห่งยุดเทคโนโลยี 4.0 

 

ภาพที่ 2.14 เคร่ืองมาร์คไฟเบอร์เลเซอร์
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ภาพที่ 2.15 เคร่ืองมาร์คไฟเบอร์เลเซอร์ 
 

 

ภาพที่ 2.16 อุปกรณ์ยึดจับหัวเชื่อมแบบไม่ใช้ราง
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ภาพที่ 2.17 เคร่ืองตัดเลเซอร์ส าหรับแผ่นเหล็ก 

 

ภาพที่ 2.18  เคร่ืองมาร์คหัวเจาะแบบตั้งพื้น
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ภาพที่ 2.19 เคร่ือง CNC ตัดท่อ 

  

ภาพที่ 2.20 อุปกรณ์ยึดจับหัวเชื่อม
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ภาพที่ 2.21 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊ส และพลาสมา รุ่น Bench 

 

ภาพที่ 2.22 เคร่ืองตัดซีเอ็นซีระบบแก๊ส และพลาสมา รุ่น Bench
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ภาพที่ 2.23 เคร่ืองเจาะสว่านฐานแม่เหล็ก 

 

ภาพที่ 2.24 ดอกเจาะเจ็ทบอส



18 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.25 เคร่ืองตัดพลาสมา (ระบบ ซี เอ็น ซี) 

 

ภาพที่ 2.26 เคร่ืองเชื่อมส าหรับลวดเซาะร่องและเคร่ืองมือซับเมิร์จ
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ภาพที่ 2.27 เคร่ืองบากท่อแบบจับด้านใน 

 

ภาพที่ 2.28 เคร่ืองเชื่อมทิก / อาร์กอน
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ภาพที่ 2.29 ลวดเชื่อมลิงค์เวลด์ แอลเคอี 7016 

 

ภาพที่ 2.30 ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ลิงค์เวลด์ แอลเอฟซี 711
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ภาพที่ 2.31 ลวดเชื่อมอาร์กอนลิงค์เวลด์ แอลเคที 56 – แอลเคที 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.32 ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ฮันคุก / ลวดเชื่อมอ๊อกซฟอร์ด
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ภาพที่ 2.33 ลวดเชื่อมอลูมิเนียมลิงค์เวลด์ แอลเคเอ็ม/แอลเคที 4043 - 5356 

 

ภาพที่ 2.34 ลวดเชื่อมมิกซีโอทูลิงค์เวลด์ แอลเคเอ็ม 56
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ภาพที่ 2.35 ลวดเชื่อมเปลือย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.36 ลวดเชื่อมลิงค์เวลด์ แอลเคอี 6013
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ภาพที่ 2.37 เคร่ืองเชื่อมซีโอทู / ฟลั๊กคอร์ 

 

ภาพที่ 2.38 เคร่ืองเชื่อมลวดไฟฟ้า 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
- www.linkwelthailand.com   
- Facebook : Linkweldthailand 
- นิตยสาร บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด

http://www.linkwelthailand.com/


 
 

 
 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในการศึกษาขั้นตอน
การน าเข้าเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อม กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีแนวคิด
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีการน าเข้า 
 2. พิธีการทางศุลกากรการน าเข้า 
 3. แนวคิดทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 4. สิทธิประโยชน์ในการน าเข้าสินค้า 
 5. การประกันภัย 
 6. นิยามศัพท์ 
 
1.  แนวคิดทฤษฎีการน าเข้า 
 การน าเข้า (Import) หมายถึง การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่
น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค  เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 
 ระบบพิธีการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Import) 
 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่น าเข้า การส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับการอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากสินค้ามาถึงท่าและได้ช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้วผู้น าเข้ามีความ
รับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร 
นอกจากนี้ในบางกรณีผู้น าเข้ายังต้องขอใบอนุญาตในการน าเข้าส าหรับสินค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการ
น าเข้าสินค้า 
 เอกสารที่จ าเป็นในการยื่นเพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อน าเข้าประกอบด้วย
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) 
 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L) 
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 

 6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin)  

 7. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

 สินค้าที่มีมาตรการการน าเข้า (ควบคุม) 

 ของต้องห้าม (PROHIBITED GOODS) หมายถึงของที่มีกฎหมายก าหนดห้าม

น าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดน า

สินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิ ของกฎหมายศุลกากรด้วย 

 ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการน าเข้า-ส่งออก  

1. วัตถุลามก การน าเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ 

ภาพเขียน ภาพพิมพ์ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมายรูปถ่าย และ

ภาพยนตร์ลามก วัตถุลามกอ่ืน ๆ 

 2. สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ  

 3. ยาเสพติดให้โทษ 

  4. เงินตรา พันธบัตรใบส าคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง

เหรียญกษาปณ์ที่ท าให้น้ าหนักลดลงโดยทุจริตดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระ

ปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราทางราชการอันเป็นของปลอม  

  5. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เช่นแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง(คอมแพค

ดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอ่ืนใดที่ท าซ้ าหรือ

ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

  6. สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า 

  7. ของที่มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติห้ามน าของที่มีการ

แสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2481 
  

  

 

 

 

 ตัวอย่างสินค้าห้ามน าเข้า ของกระทรวงพาณิชย์ 

 - เคร่ืองเล่นเกม  

 - ตู้เย็นที่มีการใช้สารซีเอฟซี  

 - เคร่ืองยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ 
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 - ยางรถใช้แล้ว  

 - ไม้สักซุงและไม้สักแปรรูปทุกประเภทตามแนวชายแดนจังหวัดตาก 

 - ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร 

 ของต้องก ากัด (RESTRICTED GOODS) 

 หมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะมีการน าเข้าส่งออกหรือผ่าน

ราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น

ต้องมีใบอนุญาตการน าเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการ

วิเคราะห์ หรือเอกสารก ากับยา เป็นต้น ผู้ใดน าของต้องจ ากัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่าน

ราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิด

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2469 กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดสินค้าที่มีมาตรการน าเข้า ซึ่งต้องขอรับใบอนุญาต

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 50 ชนิด ที่จะต้องขออนุญาตน าเข้าจาก

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์  

 - การน าเข้ายาจะต้องขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

การน าเข้าหรือส่งออกโบราณวัตถุหรือวัตถุของงานศิลปะไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

 - การน าเข้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ 

ปืน จะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ส่วนอาวุธชนิดอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองช็อตไฟฟ้า 

จ าเป็นที่จะต้องแจ้งก่อนน าเข้า  

 - พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอางได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าเคร่ืองส าอางควบคุมท าการ

แจ้งชื่อและที่ตั้งของส านักงานสถานที่ผลิตหรือจัดเก็บเคร่ืองส าอาง รวมทั้งประเภทหรือชนิดของ

เคร่ืองส าอาง และส่วนประกอบที่ส าคัญ กับกระทรวงสาธารณสุข  

 - การน าเข้าสัตว์ป่า พืช ปลาและสัตว์น้ าอ่ืนๆ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมวิชาการเกษตร หรือกรมประมงเป็นกรณี ๆ ไป 

 - กรมศุลกากรมีหน้าที่ป้องกันการน าเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้าต้องห้าม 

 - กรมศุลกากรมีหน้าที่ป้องกันการน าเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้าต้องห้าม 

ส่วนสินค้าต้องจ ากัด กรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า การน าเข้า หรือส่งออกหรือส่งผ่านแดน 

ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ครบถ้วนหรือไม่ ส าหรับบัญชีรายชื่อสินค้า 
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ต้องห้ามต้องก ากัดสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตน าเข้า เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ต้น 
 

 

 

 

2. พิธีการทางศุลกากรการน าเข้า 

 ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ

จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้  

  1.  ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้าแบบพิมพ์ที่

กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้  

 - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม 

(กศก. 99/1) ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบ

ขนฯ ประเภทอ่ืน 

 - ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้า

หรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

 - แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้

ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

 - แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-

มาเลเซียใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 - ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9) (แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้า 

ถ่ายล า 

 - ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตาม

ความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 

 - ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

 - ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

 2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 

  - ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB ) 
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 - บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 - เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อ
ขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองใน
การซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
น าของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 

 - ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องจ ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่
สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)   
 

 
 

 3. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 
 - การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดท า 
ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
 - การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธี
การถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรแล้ว 
 - วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี ้
 1. ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 

 2. ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

 3. ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

 4. ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ

และแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่

ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
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- ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 

- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์)  

- ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill)  

- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  

- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

- ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถา้มี)  

- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 

- ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 

 - เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะการใช้งานของ

สินค้า Catalogue 
  

 

 

 

 4. การช าระภาษีอากร 

 - ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 

Funds Transfer: EFT) 

 - ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

3.  แนวคิดทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

 ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) หมายถึง การซื้อขายสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" 
สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า "สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า 
"สินค้าออก" (exports) ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศ
ที่ขายสินค้าให้ต่าง ประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมี
ฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่าง ๆ 
มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยส่งสาเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศ 
 เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกท าการค้าขายกันที่ส าคัญมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ คือ 
       1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องมาจากความ
แตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศ ไทยมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกมากกว่าญ่ีปุ่น คูเวตมีน้ ามันมากกว่าไทย จีนมีประชากรมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ 
ดังนั้น ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น ๆ เป็นปัจจัยการ
ผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน 
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      2. ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละ

ประเทศจะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกันบางประเทศ

ผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความ

ช านาญในการผลิตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิต

เคร่ืองจักรกลการเกษตรประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ความ

แตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินค้าบาง 

อย่างที่มีต้นทุนต่ า มีความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภคในประเทศ

ของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงเกินไปและปัจจัยเหล่านี้ก้อให้เกิด

การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น 
  

 

 

 

 สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

 การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนไม่

เท่ากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืน ๆ ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายที่อ่ืน ๆ เหตุที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าด้วย

ต้นทุนที่ต่างกันเพราะว่า มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวคือ บางประเทศมีแร่ธาตุ

มาก บางประเทศเป็นแหล่งน้ ามัน บางประเทศมีป่าไม้มาก เป็นต้น ประกอบกับความแตกต่างของ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดสามารถผลิตได้ในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น 

ยางพาราส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กาแฟส่วนมากมาจาก

บราซิล เป็นต้น ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้

ทรัพยากรชนิดนั้นเป็นปัจจัยการผลิต เพราะราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ า เนื่องจากมีมาก

เมื่อเทียบกับความต้องการซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ าไปด้วย ประเทศจึงควร

ผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลน หรือสินค้าที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืน ๆ เช่น ประเทศไทยมีที่ดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร เมื่อเทียบกับญ่ีปุ่น ดังนั้นไทยควรจะผลิตข้าวหรือสินค้าทางการเกษตรอย่างอ่ืนเป็น

สินค้าส่งออกเพราะต้นทุนต่ ากว่า ในขณะที่ญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักร

เคร่ืองมือ รถยนต์ เนื่องจากมีที่ดินน้อย แต่มีปัจจัยทุนมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในญ่ีปุ่น

ต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ญ่ีปุ่นต้องซื้อข้าวจากไทยและไทยต้องซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือจากญี่ปุ่น 

        อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่าง

เดียวไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอ่ืนเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
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ความช านาญของประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น จริงอยู่ ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่

มีแรงงานเป็นจ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่ไม่ได้

หมายความว่าไทยและฟิลิปปินส์จะมีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือ

สวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่า คุณภาพของประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยี

ของประเทศญ่ีปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือ 

สวิตเซอร์แลนด์ ต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ไทยต้องซื้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่า

นอกจากปริมาณของทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่ง

ส าคัญในการก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า  

  

 

 

 

 ความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น คือ ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร 

สภาพภูมิอากาศและความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่

ต้องการได้เองภายในประเทศ จึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผลิตได้กับสินค้าที่

ต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอการค้าระหว่างประเทศ

จึงเกิดขึ้นมาโดยมีหลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้

ต้นทุนสูงจากต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การใช้

ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของ

บุคคลภายในประเทศ นั่นคือ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเสื้อเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซื้อเสื้อผ้า

จากท้องตลาดในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนที่เขาผลิตเอง ในท านองเดียวกัน ช่างตัดเสื้อย่อมไม่พยายามท า

รองเท้าใช้เองแต่จะซื้อรองเท้าใช้จากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเสื้อหรือตัดรองเท้าโดยเขาจะ

จ้างช่างตัดเสื้อหรือจ้างช่างตัดรองเท้าเมื่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่าย เป็น

ต้น ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้า

ที่ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่เพิ่มขึ้นหรือราคาที่ต่ าลง ดังนั้นประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคล โดยที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้า

หากประเทศสามารถซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิตได้ภายในประเทศ  

 

 

 

   

 

 

 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory) 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินค้าที่ซื้อขาย และ

ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

   1. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลาย

ศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความ
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ถนัดมาใช้ เขาเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเมื่อแต่ละ

ประเทศยึดหลักในเร่ืองการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าอย่าง

ใด ก็ควรผลิตสินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มความมั่งคั่งในรูปของผลผลิตหรือ

รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น  

 

 สาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหนึ่งจะได้เปรียบ

โดยสัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการ

ผลิตจ านวนเท่ากันหรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศ

ควรท าการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบโดย

สัมบูรณ์เป็นสินค้าเข้า 

 

 

 

 

    2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ของเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎี

ความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิธ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิธ ในประเด็นต่อไปนี้คือ  

 

 

 

 - ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ

โดยสัมบูรณ์ได้เสมอไป 

 - ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบโดย

สัมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า 

 - ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในทุกกรณีของการผลิต

สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศนั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่าง 

 -  ในทางปฏิบัติ การค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความได้ 

เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้า

ระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory) 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัย

การผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดย

เด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการ

ผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิต

มากกว่า หรือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมี

ขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสองทฤษฎีการค้า
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ระหว่างประเทศสมัยโอคลาสสิค (Neo-classic Theory)ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยโอ

คลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการค้าแบบ

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็นหลักในการ

พิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่า

สูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะได้รับประโยชน์ที่สามารถระบาย

สินค้าที่ผลิตได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และทฤษฎีการค้าที่

พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศ

ต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 

 นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัย

คลาสสิกโดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของ

ปัจจัยไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุน

เพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง 
  

 

 

 

 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 

 การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิต

หรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย 6 

ประการ ด้วยกันได้แก่ 

    1. ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง

ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น 

ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบ

ทางการผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้า

นั้นมีแนวโน้มต่ าลง 

   2. ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท า ให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่
แข่งขัน ท าให้ต้องพัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะ
ได้ยินเสมอว่า สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของ
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ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะสวยงาม
ท าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์และวิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และ
นับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลาย
สามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ เพราะว่าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วย
ความยากล าบากกว่าเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป 
    3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หัน

มาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่

เน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง

บัดนี้ผลิตน้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น ไทยดึง

ปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้า มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้าแทน 

เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด 

(economy of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง  

    4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง

ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิต

ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่าง

ประเทศซึ่งวิธีการนี้ประเทศญี่ปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและ

วิธีการผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน า

เขาสินค้าประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วได้

ในที่สุด ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอา

เทคนิคทางด้านการจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้ว

ไปสู่ประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิด

ประเทศไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิค

ดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็

ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว 

    5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า

ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้า
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ขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจาก

ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มี

ผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพา

อาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศใน

ขณะเดียวกัน ผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตรา

ต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลัง

พัฒนาจะหามาได้ในระยะเวลาอันสั้น  

     6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการ
ส่งออก จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ 
ต่อไปกระบวนการเช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกในคร้ังแรก
เป็นหลายเท่า และผลจาการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของ
สินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมาก
ขึ้น 
 ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 
 แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหมือนกัน 
ผลกระทบที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันคือ 
    1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิต
สินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศ
ขึ้นอยู่กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใดที่ไทยสามารถ
ส่งข้าวออกได้มาก เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศ
เพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 
 ในกรณีตรงข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลง ก็จะท าให้

รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะเงินฝืด เป็นต้น และ

ถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหาของ
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เสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก (OPEC) เมื่อ 

พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็น

อันมาก เนื่องจากน้ ามันเป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าจึง

ต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่ว ๆ ไปสูงขึ้นได้ 

    2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้

หลาย ๆ ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาด

ดุลในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้อง

สูญเสียทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเนื่องจาก 

อัตราการค้า (term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 

สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบ

กับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตรา

การค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่า

ของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและ

ดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 

    3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า

ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ

นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากร

จากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน

นั่นเอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็น

กลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้า

ขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้า

อุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการ

ขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

    4. ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ

ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ

น้อยลงเท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและ

ราคาสินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี 

เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี
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ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายทาง

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้กลไก

แก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 

    5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่าง

ประเทศในระดับที่สูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผล

สุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผล

จะเปน็ไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 

    6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้

ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ

มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วย

เหตุผลที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยาก

ทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน 

เนื่องจาก การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนา

ประเทศ เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี 

ตามหลักการแบ่งงานการท าระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่าง

แท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ

การผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการผลิต

สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถ

แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ 

คือ ก าแพงภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น 

4. สิทธิประโยชน์ในการน าเข้าสินค้า 

 การส่งเสริมการลงทุนเป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุน

จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการ

ส่งเสริมการลงทุน คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยที่ส านักงานคณะกรรมการ

การลงทุน ได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี

หน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่งเสริมส่งออกแก่

ผู้ประกอบการจึงต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติในการน าเข้าเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ

ของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สะดวกและให้

ค า แนะน า แก่ ผู้ ป ระกอบก าร ในส่ วนที่ เ กี่ ย ว กั บสิ ท ธิ ป ระ โยชน์ ท า งด้ า น ภาษี อ า ก ร
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 สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากร 

 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) หมายถึงเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของ

ที่น าเข้าไปในเขต ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

1. ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อน าเข้าในเขต 

ปลอดอากรใน กรณี ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ของที่เป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้รวมทั้งส่วนประกอบของ

ของดังกล่าว ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น

ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิบดีอนุมัติ  

 1.2 ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใช้ใน

การประกอบ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

 1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

 2. ยกเว้นอากรขาออกส าหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอก

ราชอาณาจักร 

 3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการน าสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอด

อากร  

 4. ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการน าสินค้าใน

ราชอาณาจักรเข้า ไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากร

ขาออกตาม กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

 5. ยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับการน าเข้าและการผลิตของที่กระท าในเขตปลอด
อากร  
 6. ยกเว้นภาษีสุราการปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

กฎหมายยาสูบ และ กฎหมายว่าด้วยไพ่ ส าหรับการน าเข้าและการผลิตที่กระท าในเขตปลอดอากร 

 7. การน าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้า

ไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใดกับของนั้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมาย

ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพการประทับตราหรือเคร่ืองหมายใด ๆ แก่ของนั้น 
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 8. ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หากน าของนั้นเข้าไปในเขตปลอด อากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยให้ถือ
ว่าของนั้นได้ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่น าของเช่นว่าน้ันเข้าไปในเขตปลอดอากร    

 

 

 

 9. การน าของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจ าหน่ายภายในราชอาณาจักร 

หรือเพื่อโอนเข้า ไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าเข้าเสร็จใน

เวลาที่น าของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร 

 10. การน าของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน 
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการน าของออกจากเขต ปลอด
อากรเพื่อใช้หรือจ าหน่ายภายในราชอาณาจักรดังกล่าวในข้อ (9) เว้นแต่จะเป็นการก าจัดหรือ ท าลาย
เศษวัสดุของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดย  ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 
  11. ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อน าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ค านวณค่า
ภาษีตามสภาพ ของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้น
ออกไปจากเขต ปลอดอากรแต่ในกรณีที่ได้น าของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร 
โดยของที่ น าเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องน าราคาของดังกล่าวมาค านวณ
ค่าภาษี 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดต้ังเขตปลอดอากร  

 1.  สถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ต้องอยู่ในบริเวณที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่า

เหมาะสมและมี พื้นที่ต่อเน่ืองกันและเป็นพื้นที่ที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์

ทางภาษี อากรได้โดยมีขนาดและสถานที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ  

 1.1 กรณีสถานที่จัดตั้งเขตปลอดอากรเฉพาะเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมต้อง

เป็น  

 -  ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการ

เขต ประกอบการอุตสาหกรรมหรือ 

 -  ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็น

เขตชุมชน อุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงานเอกเทศหรือ 

 -  ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ใช้พื้นที่ในเขต  

อุตสาหกรรมทั่วไปหรือ 
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 -  ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับ  กิจการเขตอุตสาหกรรมหรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือกิจการเขต  
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับหรือ  
 - ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของ ประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1.2 กรณีการจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการพณิชยกรรมต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับการ น าเข้า/ ส่งออก ได้แก่ การค้าหรือการบริการ หรือการขนส่งระหว่างประเทศการกระจาย

สินค้า คลังสินค้า การซื้อมาและขายไปหรือศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ  

 -  การแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ การประชุมระหว่างประเทศ 

 -  การซ่อมหรืองานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ วิเคราะห์ และ รับรองคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลผลิตทางเกษตรกรรม  

 -  กิจการอ่ืนที่อธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ  

 ทั้งนี้เขตปลอดอากรหนึ่งอาจเป็นเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม

หรือ เพื่อการพาณิชยกรรมหรือเพื่อกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ ประเทศ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตเดียวกันก็ได้  

 2. การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบ

กิจการในเขต ปลอดอากรเพียงราย เดียวหรือรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  

 3. เขตปลอดอากรต้องมีประตูเข้า–ออก และร้ัวที่มั่นคงแข็งแรง เว้นแต่โดยสภาพ

ของกิจการไม่จ าเป็นต้องมีรั้ว หรือโดยสภาพแวดล้อมสามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนร้ัวได้ 

             4. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสาธารณูปโภค ระบบควบคุมก าจัดมลพิษ

และรักษา สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่จ าเป็น และห้ามมิให้จัดตั้งที่อยู่อาศัยใน

เขต ปลอดอากร   

 5. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสถานที่ อาคาร สิ่งก้อสร้าง เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้อุปกรณ ์ส านักงานดังน้ี  

 - สถานที่อันควรส าหรับเป็นที่ท าการส านักงานศุลกากร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่

เหมาะสม โดย มีอุปกรณ์ส านักงานและเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์

ส าหรับการบริหาร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange: EDI) และ การจัดวางระบบสายสัญญาณสื่อสารที่ดีและมี

ประสิทธิภาพเพื่อใช้ ในการควบคุมการรับมอบ–ส่งมอบ การขนย้าย การเก็บรักษา การควบคุมและ

ตรวจปล่อย สินค้าด้วยระบบรหัสแถบเส้น (Bar Code System) หรือระบบควบคุมที่ทันสมัยอย่าง
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อ่ืนตามที่กรม ศุลกากรก าหนดและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีระบบควบคุมสินค้าของผู้ประกอบกิจการ

ภายในเขต ปลอดอากร ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน

เท่าที่จ าเป็น  

 - สถานที่ตรวจของเข้า – ออกอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกับ

ส านักงาน ศุลกากรที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอกับการปฏิบัติงานพร้อมทั้งต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ส าหรับการตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่ ตามที่กรมศุลกากรก าหนด  

 - สถานีตรวจสอบ (Checking Post) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม แยกช่องทางเข้า
และออก ซึ่งแต่ละช่องทางเข้า - ออก ความกว้างไม่น้อยกว่าช่องทางละ 3 เมตร และมีเคร่ืองชั่ง
น้ าหนัก อิเล็กทรอนิกส์ประจ าบริเวณช่องทางเข้า-ออก ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ และมี
บริเวณ สถานที่จอดรถยนต์เพื่อตรวจยานพาหนะและสินค้าชั่วคราว และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่ทันสมัยและจ าเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุม เช่น โทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพเหตุการณ์ บุคคล หมายเลขทะเบียน  
ยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และหรือสิ่งของที่ ผ่านเข้า - ออก และเปิดตรวจสอบ 
ข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ของกรมศุลกากร เป็นต้น ทั้งนี้ ตาม
ความจ าเป็นตามที่กรมศุลกากรก าหนด  
 - สถานที่อันควรส าหรับเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งอยู่นอกเขตปลอด

อากร โดยอาจอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส านักงานศุลกากรตามความเหมาะสม  

 6. ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์

ต่างๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

พร้อมที่จะให้ที่จ าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตลอดเวลา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนา

ระบบ และจัดหา เพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรก าหนด  

 7. ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องไม่น าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ

และอุปกรณ์ซึ่ง ใช้เป็นระบบสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ และเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไปใช้เป็นหลักประกันหนี้หรือ

ก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

 8. ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องด าเนินการจัดท าสัญญาประกันและ

ทัณฑ์บน เพื่อประกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กรมศุลกากร และเพื่อผูกพันให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับที่กรม ศุลกากรก าหนดและต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับเขตปลอดอากรตามที่

รัฐมนตรีก าหนดใน กฎกระทรวง  
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 9. ผู้ได้รับอนุมัติจัดต้ังเขตปลอดอากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และ
ประกาศกรม ศุลกากรไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศกรมศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่
แล้วหรือที่ จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า   

 
 
 

 คุณสมบัติของผู้ขอจัดตัง้เขตปลอดอากร  
 เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือบริษัท จ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะกรณีที่เป็น
บริษัท จ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประสงค์ที่จะขอจัดตั้งเขตปลอดอากรใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร  และ 
ฉะเชิงเทรา  จะต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท ในเขตพื้นที่อ่ืนจะต้องมีทุนจด 
ทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจด ทะเบียนช าระแล้วในจ านวนที่อธิบดีเห็นว่า 
เหมาะสมกับประเภทของกิจการและเป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง  
  1. เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง  

 2. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในที่ดิน

หรือพื้นที่ที่ขอ จัดตั้ง     

 3. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร และ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร   ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ   
  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอจัดต้ังเขตปลอดอากร  
 - ค าขอจัดตั้งเขตปลอดอากร  
 - ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 6 
เดือน ก่อน วันยื่นค าขอ  
 - ส านาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)  
 - งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง  3  ปี
ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิในการ 
บริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง  
 - แผนที่โดยสังเขป แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้าง
ขนาดไม่ต่ ากว่า  40 x 60 ซ.ม.   
 - หนังสือรับรองการก่อสร้าง และการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ส านักงาน 

สิ่งอ านวย ความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

รวมทั้ง ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมต้นจนพร้อมที่จะเปิด

ด าเนินการ  
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 กรณีที่ผู้ขอจัดต้ังเขตปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมให้ยื่น                 

 -  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมหรือให้เป็นเขต

อุตสาหกรรมประเภท อาคารโรงงานเอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ       

 -   ส าเนาหนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่ใน

เขต อุตสาหกรรมทั่วไป หรือ       

 -   ส าเนาหนังสือส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ

กิจการเขต อุตสาหกรรม หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับ หรือ        

 -   ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เป็น

ประโยชน์แก่การ เศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

 -   ในกรณีที่พื้นที่ที่ขอจัดตั้งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ

กิจการอ่ืนใดที่ เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศอยู่ก่อนแล้ว ให้แสดงหนังสืออนุญาต

หรือหนังสือ รับรองให้ประกอบการตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  

 

 

 

 10. รายละเอียดโครงการจัดต้ังเขตปลอดอากร อย่างละ 2 ชุด  

  10.1 โครงการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจการ หรือประเภทอุตสาหกรรมจะ

เข้ามาด าเนินการในเขตปลอดอากร  

 10.2 แผนงาน แผนการบริหารจัดการ ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการจัดสร้างสิ่งปลูก

สร้าง สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และก าหนดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ

ตั้งแต่ เร่ิมต้นจนแล้วเสร็จ  

 10.3 แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และขนาดของการลงทุน  

 10.4 แผนการขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือการใช้สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 

หรือ สังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

 10.5 แผนการดูแลรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือข้อเสนอเกี่ยวกับ

การจัดตั้ง กองทุนเพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซม  และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  

 10.6 โครงการที่จะขยายได้ในอนาคต (ถ้ามี)  

 10.7  อ่ืนๆ เช่น ผลที่จะเกิดจากการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ

ของ ประเทศ มาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และมาตรการก าจัด 

มลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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 *เอกสารในข้อ (1) – (10) จัดท าส าเนา 1 ชุด ยกเว้นข้อ (7) ให้จัดท าส าเนา 2 ชุด 

เอกสารต้นฉบับ และส าเนาทุกแผ่นให้ผู้มีอ านาจ ลงนามและประทับตราบริษัท 
  

 

 

 

 การด าเนินการขอจัดต้ังเขตปลอดอากร  

 1. ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร จะต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสาร

ประกอบตาม แบบที่กรมศุลกากรก าหนด ณ ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์  ส านักสิทธิประโยชน์

ทางภาษี อากรกรมศุลกากร โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์และประเภทกิจการที่จะด าเนินการในเขต

ปลอดอากร พร้อมทั้งแผนงานและระยะเวลาของโครงการ  รวมทั้งแหล่งเงินทุน  

 2. กรมศุลกากรจะตรวจสอบค าขอจัดตั้งฯ และเอกสารประกอบในเบื้องต้น หาก

ค าขอจัดตั้งฯ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน  กรมศุลกากรจะรับค าขอ

จัดตั้งฯ ไว้ พิจารณาและนัดหมายให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งฯ น าเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปตรวจสอบสถานที่ที่

ขอจัดต้ัง ภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอจัดตั้งฯ   

  3. กรมศุลกากรจะพิจารณาค าขอจัดตั้งฯ  รายละเอียดโครงการและเอกสาร

ประกอบรวมถึงผล การตรวจสอบสถานที่และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ในกรณีที่เอกสารและ

รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน  กรมศุลกากรจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา  15  วัน 

นับแต่วันที่ได้ ตรวจสอบสถานที่  หากพ้นก าหนดและกรมศุลกากรไม่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

หรือแจ้ง เหตุขัดข้องประการใด ให้พึงถือว่ากรมศุลกากรได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรโดย

ปริยาย     

                 4. ในกรณีที่กรมศุลกากรไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากรผู้ขอ 

จัดตั้งเขตปลอดอากรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมศุลกากร  โดยท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริง  

และข้อกฎหมายอ้างอิงยื่นต่อส านักงานเลขานุการกรมภายในก าหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ 

ได้รับค าสั่งกรมศุลกากร  ซึ่งกรมศุลกากรจะได้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วันนับแต่ 

วันที่ได้รับอุทธรณ์หากกรมศุลกากรมิได้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า

กรมศุลกากรได้เห็นชอบหรือได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของกรม 

ศุลกากรให้ถือเป็นที่สุดกรณีมีผู้ประกอบการในสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรอยู่ก่อนแล้วจะ 

พิจารณาตรวจสอบค าขอของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรไปในคราวเดียวกันก็ได้ 

 5. เมื่อกรมศุลกากรได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรแล้ว         

 5.1 ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนเพื่อ

ประกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กรมศุลกากรและเพื่อผูกพันให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่
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กรมศุลกากรก าหนดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติพร้อมทั้ง

ช าระ ค่าธรรมเนียมส าหรับเขตปลอดอากรตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยกฎกระทรวง          

 5.2 ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร

เพื่อค้ าประกันความรับผิดในค่าภาษีอากรภาระติดพันค่าเสียหายอ่ืนใดตามสัญญาประกันและทัณฑ์

บน โดยกรณีพื้นที่ที่ขอจัดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯ  นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ   

สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา จะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงิน 5 ล้านบาท ส่วนใน

เขตพื้นที่อื่นจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงิน 2 ล้านบาท           

 5.3 เมื่อผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรได้ด าเนินการจัดท าสัญญาประกันและ

ทัณฑ์บน และช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีและวางหลักประกันเรียบร้อยแล้วกรมศุลกากรจะออก 

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อให้ผู้จัดต้ังเขตปลอดอากรใช้เป็นหลักฐานในการ 

ด าเนินการต่อไป  

 6. เมื่อผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรด าเนินการก่อสร้างอาคาร สถานที่  สิ่ง

ปลูกสร้างต่าง ๆ จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดการเร่ือง

สาธารณูปโภคที่จ าเป็นในการประกอบกิจการเขตปลอดอากรแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่

กรมศุลกากรก าหนดและตามค าขอจัดตั้งฯ รวมทั้งเอกสารประกอบและพร้อมที่จะเปิดด าเนินการ 

ให้มีหนังสือแจ้งให้ ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรมศุลกากร  

เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่ขอเปิดด าเนินการ หากพบว่า

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ให้ไว้กรมศุลกากรจะอนุมัติให้เปิดด าเนินการและออกประกาศ

กรมศุลกากรเร่ืองการเปิดด าเนินการเขตปลอดอากรให้ทราบทั่วกันพร้อมคืนหนังสือค้ าประกันของ 

ธนาคารที่ผู้ได้รับอนุมัติจัดต้ังฯได้วางค้ าประกันไว้                
  

 

 

 

 7. หากผู้ขอจัดต้ังไม่สามารถด าเนินการตามหนังสือรับรองการก่อสร้างฯ ให้พร้อม

ที่จะเปิดด าเนินการและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองการก่อสร้างกรม

ศุลกากรจะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมให้คุ้มค่าภาษีอากรที่อาจพึงต้องช าระหรือบังคับเรียกค่าเสียหาย

ตามสัญญาประกันและทัณฑ์บน  แต่หากผู้ขอจัดตั้งได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลาออกไป โดยมีเหตุผล

อันสมควรกรมศุลกากรอาจพิจารณาขยายเวลาออกไปก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับ จากวันที่ครบ

ก าหนด   
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 คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีฐานะการเงินมั่นคง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรกรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมายให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันพร้อมค าร้องขอประกอบกิจการ ซึ่งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

จะพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 1. ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร  

 2. ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง เขตปลอดอากรหรือกิจการอ่ืนใดที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่า

เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ  

 3. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วย

ศุลกากรและ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ย้อนหลัง  3  ปี นับแต่วันยื่นค าขอ    

 

 

 

 

 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้อุปกรณ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีระบบควบคุมบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Inventory Control) เกี่ยวกับการน าเข้า - ส่งออก ของคงเหลือในสถานประกอบกิจการในเขตปลอด

อากรที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและ

ระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Data  Interchange : EDI) อุปกรณ์ระบบ

รหัสแถบเส้น (Bar Code System)  หรือระบบควบคุมที่ทันสมัยอย่างอ่ืนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

และต้องดูแลข้อมูล คอมพิวเตอร์หือยู่ในสภาพที่ เรียบร้อย พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาระบบ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น รวมตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาระบบ 

และจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรก าหนด  
  

 

 

 

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องรับผิดที่จะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวง ส าหรับของที่สูญหายหรือถูกท าลายในระหว่างการ

เคลื่อนย้ายเข้าไปในหรือออกจากเขตปลอดอากรหรือในขณะที่อยู่ในเขตปลอดอากรจนกว่าจะผ่าน

การตรวจปล่อย พ้นไปจากอารักขาของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของบุคคลใด 
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ทั้งที่ได้กระท า โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือ

ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับกรมศุลกากร หรือเพราะปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาหรือ

อุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย โจรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องอ านวยความ

สะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ก ากับการ  เพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่และในกรณีที่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีอากรหรือของที่หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรหรือของต้องก ากัด 

หรือต้องห้ามหรือของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าไปในเขตปลอดอากรผู้ประกอบกิจการในเขต 

ปลอดอากรต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบกิจการ  เพื่อสอบถาม 

ข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศกรมศุลกากรทั้งที่ใช้บังคับอยู่หรือที่จะออกใช้

บังคับต้อไปภายหน้ารวมทั้งข้อก าหนดตามสัญญาประกันและทัณฑ์บนโดยเคร่งครัด  

 

 การด าเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

 ผู้ประสงค์จะยื่นค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องยื่นค าขอ ณ ส่วน

หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดและ

เอกสารประกอบ กรมศุลกากรจะตรวจสอบและพิจารณาค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในก าหนด  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้พึงถือว่ากรมศุลกากรได้อนุมัติแล้ว ในกรณีที่กรม 

ศุลกากรไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรผู้ขอเป็นผู้ประกอบ

กิจการในเขตปลอดอากรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมศุลกากรโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการอุทธรณ์ของผู้ขอ

จัดตั้งเขตปลอดอากร เมื่อกรมศุลกากรได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้ได้รับอนุมัติมา

ด าเนินการจัดท า สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามแบบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติเพื่อประกัน

ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นแก่กรมศุลกากรและ เพื่อผูกพันให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กรม

ศุลกากรก าหนด เมื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติได้ด าเนินการท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนเรียบร้อยแล้ว กรม

ศุลกากรจะ ออกใบรับรองเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรแก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้เป็น

หลักฐานในการผ่านพิธีการศุลกากรต่อไป 
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5. การประกันภัยสินค้า 

 ความหมายของการประกันภัย 

 ความหมายของค าว่า “การประกันภัยสินค้า (Cargo lnsurance)” ได้แก่ การ

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่ง

ไปยังอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากภยันตรายและความเสียหายต่อสินค้าที่ท าการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ 

ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ ในการประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยวิธีใดก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่ง

ในการท าประกันภัยขนส่งสินค้านี้จะใช้กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลในการรับประกันภัย

ทั้งสิ้นแม้ว่าสินค้านั้นจะบรรทุกโดยทางรถยนต์หรือทางอากาศก็ตาม 

 การท าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งนั้น จะแยกลักษณะของการท า

ประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance) ได้แก่ การท า

ประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง  โดยทั่วไป

จะเป็นการขนส่งสินค้ากันด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้ากันเป็นจ านวนมาก การขนส่ง

สินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้ากันเป็นประจ า ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วน

ช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล 

 2. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ  (Inland Transit) ได้แก่ การท า

ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น 

การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานครไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น การขนส่ง

ภายในประเทศนี้จะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่เป็นการขนส่งต่อเนื่องไปยังต่างประเทศ ถ้าเป็นการ

ขนส่งต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เช่น การขนส่งสินค้าตู้เย็นจาก

โรงงานที่ยังหวัดนนทบุรี ไปยังประเทศอิหร่าน ในการขนส่งจะต้องขนของจากโรงงานที่ อยู่ที่

จังหวัดนนทบุรีไปท่าเรือคลองเตยโดยใส่ในคอนเทนเนอร์บรรทุกไปกับรถยนต์  และจากท่าเรือ

คลองเตยขนคอนเทนเนอร์ลงเรือเดินทะเลเพื่อเล่นออกไปยังท่าเรือปลายทางที่ตะวันออกกลาง  ดังนี้

แม้ว่าการขนส่งจากจังหวัดนนทบุรีเป็นการขนส่งโดยทางรถยนต์ก็ตามในการท าประกันภัยจะท า

ประกันภัยสินค้านี้ควบไปกับการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นการท า

ประกันภัยขนส่งสินค้าจากโรงงานที่จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นการประกันภัยทางทะเลด้วย  การขนส่ง

ภายในประเทศโดยปกติจะมีหลายรูปแบบ คือ 
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 1. การขนส่งโดยทางรถไฟ ซึ่งเป็นการขนส่งโดยวิธีการด้วยรางและเป็นวิธีการ

ขนส่งที่ประหยัดและทุ่นค่าใช้จ่ายเพราะสามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ และไม่มีข้อจ ากัดในเร่ือง

ฤดูกาลสามารถขนส่งได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การท าประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งทาง

รถไฟนี้สามารถท าประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยหรือท าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายโดยการ

รถไฟก็ได้เพราะการรถไฟมีกฎหมายอนุญาตให้ท าการรับประกันภัยขนส่งสินค้าทางรถไฟได้  

 2. การขนส่งโดยรถยนต์ เป็นวิธีการขนส่งที่นิยมกันมากที่สุด เพราะมีความสะดวก

ในการขนย้ายและสามารถท าการขนส่งได้หลากหลายสถานที่และยังเข้าถึงได้ทุกแห่งหนในสถานที่

เก็บสินค้า แต่มีข้อเสียก็ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยวิธีนี้จะสูงกว่าการขนส่งโดยทางรถไฟ หรือทาง

เรือ 

 3. การขนส่งทางเรือ เป็นวิธีการขนส่งในสมัยโบราณซึ่งประเทศไทยมีแม่น้ าล า

คลองมาก ประชาชนมักจะสัญจรกันทางน้ า ท าให้การขนส่งโดยวิธีนี้สามารถท าได้และประหยัดค่า

ขนส่ง ในการขนส่งโดยทางเรือจ าเป็นจะต้องมีท่าเรือและโกดังหรือคลังสินค้าทางน้ าซึ่งจะเห็นได้

ว่าในยุคก่อนพ่อค้ามักจะสร้างโกดังและคลังสินค้าไว้บริเวณท่าเรือแถวแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการ

อ านวยความสะดวกระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งโดยวิธีการทางน้ ายังเป็นการขนส่ง

ต่อเนื่องจากเรือเดินทะเลซึ่งไม่สามารถเข้ามาในทะเล ปากอ่าว หรือในแม่น้ าที่มีร่องน้ าตื้นได้  

บางคร้ังการขนส่งทางน้ ามีข้อจ ากัดในเร่ืองของฤดูกาลซึ่งหน้าแล้งจะมีน้ าน้อย ส่วนหน้าฝนจะมีน้ า

ไหลเชี่ยวซึ่งเป็นอุปสรรค และบางคร้ังเป็นอันตรายต่อการเดินเรือด้วย 

 การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยทั่วไปจะมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็น

การเฉพาะซึ่งในประเทศไทยได้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีสองรูปแบบด้วยกัน โดยมีกรมธรรม์

ประกันภัยแบบเก่าซึ่งบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทจะได้ออกแบบและขอความเห็นชอบนาย

ทะเบียนเพื่อน าไปรับประกันภัย กับกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งภายในประเทศแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบ

มาตรฐานบริษัทประกันภัยทุกบริษัทสามารถน าเอาไปใช้รับประกันภัยได้โดยยื่นขอความเห็นชอบ

ต่อนายทะเบียนเพื่อน าไปใช้รับประกันภัยเช่นกัน 

 ประเภทของการประกันภัยสินค้า 

 การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance): การประกันภัยทางทะเลมีการ

คุ้มครองได้ตั้งแต่เรือยอร์ช เรือหาปลา เรือสินค้าเรือโดยสารและจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทเพื่อ

เข้าใจง่ายๆ คือ การประกันภัยสินค้า (CARGO), ตัวเรือ (HULL), และค่าระวาง (FREIGHT)
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 การประกันภัยสินค้า (CARGO) : เจ้าของสินค้าที่ต้องการขนสินค้าไปกับเรือที่ตน

ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือเองจะประกันภัยสินค้าของตนด้วยการซื้อ ประกันภัยสินค้าทางทะเลเองและ

เป็นเร่ืองปกติส าหรับบริษัทน าเข้าหรือส่งออกสินค้าในปัจจุบันการคุ้มครองความเสี่ยงจะเร่ิมจาก 

การชดใช้ภัยที่เกิดจากการ ขโมย สินค้าเปียกน้ าทะเล สินค้าขาดจ านวน สินค้าปน-คละกัน ไฟไหม้ 

การระเบิด การโยนทิ้งเพื่อท าให้เรืออยู่รอด (jettisons) เพื่อการเฉลี่ยทั่วไป (GA: General Average) 

การสูญเสียสินค้าไปจากการเฉลี่ยทั่วไปและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกู้ภัยและยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆอีก

ตามแต่ที่จะมีการยอมรับกันระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย  นอกจากนั้นในยุคปัจจุบัน 

มีการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นการประกันภัยอาจจะเร่ิมจากจุดเร่ิมต้นที่ ขนสินค้าเข้าตู้

จนกระทั่งสินค้าออกจากตู้ที่ปลายทางหรือที่รู้จักกันใน นามของ  “ Door to Door” หรือ  “ Port to 

Port” ส าหรับเรือที่บรรทุกสินค้าในเรือปะเภท Bulk จากท่าเรือแห่งหน่ึงไปสู่ท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง 

 การประกันภัยสินค้า(Marine Insurance) อาจจะแยกแบบง่ายๆได้ 2 อย่างคือ การ

ประกันภัยสินค้าให้กับสินค้า แบบทั่วไป (General Cargo) และ แบบที่เป็นสินค้าแบบเดียวกัน

ทั้งหมด (Full Cargo ) สินค้าทั่วไป อาจจะเป็นสินค้าหลายอย่าง เช่นเคร่ืองจักร รถแทรกเตอร์ และมี

หลายเจ้าของทั้งที่ต้นทางที่เป็นผู้ส่งและมีผู้รับหลายราย สินค้าแบบนี้ ก็ต้อง ขนส่งด้วยการผ่านทาง

ท่าเรือและมีเรือแบบที่เป็นสายเดินเรือ(liner) มารับสินค้าไป หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ และการ

ประกัน ให้ สินค้าแบบที่มีมากๆแบบเดียวกัน(Full Cargo) ก็มักเช่าเรือเหมาล า และมีการจัดการให้

เรือแล่นรับสินค้าในระยะเวลาที่ผู้เช่าต้องการ หรือที่เราทราบกันว่าเป็นแบบเรือเช่า(charter) หรือ

เรือจร 

 อีกประการหนึ่งที่ต้องน ามาคิด ในด้านการประกันภัยอีกสองประเภทก็คือแบบที่

วางบนปากระวางหรือบนพื้นดาดฟ้าหลักของเรือ (on deck) กับแบบที่ต้องบรรทุกสินค้าไว้ใน

ระวางเรือ หรือใต้ดาดฟ้าเท่านั้นเท่านั้น (under deck)สินค้าที่ยอมให้บรรทุก on deck ก็คือสินค้าที่ 

บรรทุกบนพื้นดาดฟ้าหลักของเรือได้ไม่ว่าของนั้นจะถูกปิดให้มิดชิดหรือปล่อยไว้โดยไม่มีการ

ห่อหุ้มตรงกันข้ามสินค้าที่ต้องบรรทุกใต้ระวางก็คือสินค้าที่บรรทุกอยู่ใต้พื้นดาดฟ้าหลักของเรือ

และเมื่อเปรียบเทียบกันดูทั้งสองแบบ ก็พบว่าจะหาผู้รับประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมด

(All Risk Cover)ส าหรับสินค้าที่อนุญาตให้บรรทุกบนพื้นดาดฟ้าแต่จะให้การคุ้มครองแบบรับ

ความเสี่ยงทุกอย่างแก่สินค้าที่ต้องบรรทุกในระวางเท่านั้นมากกว่าสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าสินค้าที่

บรรทุกบนปากระวางหรือบนพื้นดาดฟ้าเรือย่อมอยู่ใกล้กับภัย เช่น อาจจะถูกน้ าทะเลซัดกระเซ็นท า

ให้เปียกน้ าทะเลเกิดการผุกร่อนเสียหายเป็นสนิมหรือถูกคลื่นใหญ่ๆพัดตีกระทบแรงๆ หรือเสี่ยงต่อ

ภัยสงครามที่อาจจะโดนการท าลายของอาวุธก่อนสินค้าที่อยู่ในระวางปกติแล้วผู้รับประกันสินค้า
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ทางทะเลจะให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่เร่ิมลงเรือจนกระทั่งสินค้ามาถึงปลายทางและขนลงจากเรือ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เรือจ าต้องออกนอกเส้นทางไปในลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

เช่นลมฟ้าอากาศไม่ดีเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายหรือเรือเสียหายจากพายุการให้การคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัย ก็คงให้การคุ้มครองอยู่ 
 

 การประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร( Hull Insurance : Hull and Machinery ) : การ

ประกันภัยทางทะเลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการประกันภัยให้กับตัวเรือและเคร่ืองจักร การ

ประกันภัยตัวเรือในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขปคือการประกันภัยตัวเรือจะคุ้มครองจากภัยที่เกิดจากทะเล

ที่มีอากาศเลวร้ายและคลื่นลมแรง การสูญเสียของเรือแบบสิ้นเชิงจะรวมถึงสาเหตุที่เกิดจากไฟไหม้ 

การระเบิด การกระท าเยี่ยงโจรสลัด ความรับผิดในกรณีที่เกิดเรือโดนกัน ส่วนเฉลี่ยที่ต้องรับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการประกาศ GA: General Average ( การเฉลี่ยทั่วไป) ค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยเรือที่ประสบ

ภัย การระเบิดของหม้อไอน้ าในเรือ และการชนกับวัตถุที่อยู่นิ่งในน้ า เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ประกันภัยทางทะเลของสินค้าแล้วการประกันภัยตัวเรือจะมีระยะเวลาในการคุ้มครองที่มากกว่าและ 

การประกันภัยตัวเรือเดี่ยวๆกับการประกันรวมทั้งกองเรือหลายๆล าย่อมมีส่วนท าให้ค่าเบี้ย

ประกันภัยต่างกันโดยที่การประกันเป็นกองเรือจะถูกกว่าเพราะสามารถกระจายความเสี่ยงได้  

นอกจากนั้นยังสามารถกระจายความเสี่ยงในด้านความเก่าใหม่ของเรือในแต่ละกองเรือและหรือการ

ที่เจ้าของเรือจะเลือกเรือของตนให้ได้รับการประกันภัยตามต้องการ  

 การประกันภัยทางทะเลของค่าระวางเรือ ( FREIGHT INSURANCE) : การ

ประกันภัยค่าระวางเรือ( Freight Insurance) แม้ว่าจะมีหลายท่านให้ความหมายของค าว่า Freight คือ 

สินค้าที่บรรทุกไปในเรือ เช่น Freighter ก็คือเรือสินค้าแต่ในด้านการประกันภัยทางทะเลนั้น ค าว่า 

Freight หมายถึง การจ่ายเงินให้กับผู้เช่า(ผู้ปฏิบัติการเรือ) ที่รับขนสินค้าให้กับเจ้าของสินค้า ซึ่งดู

เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนในผลประโยชน์ด้านการเงินที่เกิดจากการสัมพันธ์กันระหว่าง ผู้เช่า

เรือมาขนสินค้ากับ ตัวเจ้าของสินค้าจะเห็นว่าเรือ ที่ต่อขึ้นมาทุกล า เช่นเรือสินค้า เมื่อสร้างขึ้นก็เพื่อ

ใช้ในการขนสินค้าและหาเงินจากการขนส่งสินค้าในทะเล ดังนั้นค่าของเรือจะขึ้นกับค่าระวางใน

ชีวิตของเรือที่หามาได้ ลบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ และบวกด้วย ราคาค่าซากเรือเป็นเศษเหล็กเมื่อ

หมดอายุใช้งานและเมื่อยกมาพิจารณาดู จะไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นตัว“ Insurable Interest”ที่ถือว่าเป็น

ตัวการส าคัญในการประกันภัย ซึ่งถือว่าของที่มาประกันภัยนั้น ต้องมีตัวตนแต่   Freight  ในที่นี้นั้น  

เป็นเสมือนค่าระวางที่พึงจะได้รับ(ตามปกติ) ส าหรับค่าFreight ที่ไม่ได้รับ(ตามปกติ) ธรรมดาจะ

ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและมีการตกลงกัน  ดังตัวอย่าง : สมมติว่าเรือล าหนึ่ง 
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ขนสินค้าชนิดหนึ่ง จากเมืองท่า Portland ไปยังเมืองท่า Los Angeles ด้วย “ อัตราค่าระวาง ระดับ
หนึ่ง” แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ ท าให้เรือต้องแล่นไป เพียงที่เมืองท่า  San Francisco และเจ้าของ
สินค้าก็ไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าระวางเรือเพราะ เรือส่งสินค้าไม่ตรงในสัญญาการขนส่ง ดังนั้น
จะเห็นว่าเจ้าของเรือต้องเสียค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เก็บเงินค่าระวางไม่ได้ โดยไม่รู้จะไป
เอาจากใครเพราะส่งสินค้าไม่ถึงที่ ส่วนพวกนายหน้ารับส่งสินค้า (Freight Forwarder) ก็ได้รับก าไร
น้อยลงการประกันภัยค่าระวาง(Freight Insurance) จึงรับตรงนี้ คือเมื่อเจ้าของเรือไม่ได้รับค่าระวาง
เรือ ในเมื่อส่งสินค้าไม่ถึงปลายทางที่สัญญาว่าจะไปส่งให้ 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความ
สูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเลที่เกิด
ขึ้นกับตัวสินค้าโดยที่ฝ่ายผู้ซื้อหรือฝ่ายผู้ขายสามารถพิจารณาท าประกันภัยสินค้าที่มีการซื้อขาย
เหล่านั้นได้ตามแต่จะตกลงกัน 
 ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1. The Institute Cargo Clauses  (C)  ให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่มีต่อสินค้าที่
เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้แก่ เพลิงไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม ยานพาหนะพลิกคว่ าหรือชนกับวัตถุอ่ืน 
การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือหลบภัย ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม  

    2. The Institute Cargo Clauses (B) ให้ความคุ้มครองเหมือน (C) แต่ขยายความ
คุ้มครองไปถึงความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่เกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้ าผ่า 
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล ความเสียหายจากน้ าเข้ามาในระวาง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่เก็บ
สินค้ า  ก ารสูญ เสี ย โดยสิ้ น เชิ งทั้ งหีบห่อ เนื่ อ งจากตกน้ าห รือหล่นระหว่ า งขนขึ้ นลง  
     3. The Institute Cargo Clauses (A) ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจาก
ภัยทุกชนดิที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น 
 เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า 

    1. F.O.B. (Free on Board) ราคาเฉพาะสินค้าอย่างเดียว ฝ่ายผู้ขายมีหน้าที่

รับผิดชอบในการน าสินค้าส่งขึ้นเรือเดินสมุทร โดยไม่จ่ายค่าระวางเรือเดินสมุทรให้ล่วงหน้า และ

ไม่ต้องซื้อประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลในช่วงการขนส่งโดยเรือเดินสมุทรไปจนกระทั่งส่ง

มอบแก่ผู้ซื้อ ณ คลังสินค้าของผู้ซื้อปลายทาง 

     2. C & F (Cost and Freight) ราคาสินค้าบวกค่าระวางเรือ ฝ่ายผู้ขายจะน าสินค้าไป

ลงเรือเดินสมุทร พร้อมกับจ่ายค่าระวางเรือ ณ ต้นทาง แต่ไม่ต้องท าประกันภัยระหว่างการขนส่ง

สินค้าให้ (เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่ต้องจัดท าประกันภัยระหว่างการขนส่งจนถึงคลังสินค้าปลายทาง)  

     3. C.I.F. (Cost Insurance and Freight) ราคาสินค้า บวกค่าระวางเรือ และบวกค่า
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ประกันภัย ผู้ขายสินค้าจะต้องน าสินค้าไปลงเรือเดินสมุทร จ่ายค่าระวางเรือ ณ ต้นทาง และซื้อ

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลคุ้มครองสินค้าไปจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อ ณ เมืองท่า

ปลายทาง 

 ปัจจัยในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 

     1. เรือ สภาพโครงสร้าง อายุ สมาคมมาตรฐานเรือที่ได้รับการยอมรับในการจด

ทะเบียนเรือ 

    2. เส้นทางการขนส่ง ระยะทาง ท่าเรือที่ต้องจอดเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน การขนย้าย 

ฯลฯ มีความปลอดภัยหรือไม่ สภาพภูมิอากาศ 

 3. ลักษณะของสินค้า มีความเสี่ยงต่อความเสียหายมากเพียงใด เช่น มะพร้าวตาก

แห้งเสี่ยงต่อความชื้น เมล็ดกาแฟ โกโก้ จะเสี่ยงต่อการขึ้นราได้ง่าย เนื้อแช่แข็งต้องใช้ห้องเย็นที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 4. เงื่อนไขความคุ้มครอง ประโยชน์ของการท าประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือผู้สั่งสินค้าเข้า ควรเป็นฝ่ายจัดซื้อการประกันภัยการขนส่ง

สินค้าทางทะเลเอง เพราะหากได้ท าความเข้าใจและศึกษาวิธีปฏิบัติแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนี้ได้ และยังรักษาผลประโยชน์ในแง่

การซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสม และให้หลักประกันและความมั่นใจในเร่ืองการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
  

 

 

 

 1. ในฐานะผู้ส่งออก (Exporter) การเสนอขายสินค้าในราคา C.I.F. จะยังความ

สะดวกแก่ผู้ซื้อสินค้าปลายทาง โดยปกติค่าเบี้ยประกันภัยที่จัดซื้อในประเทศควรจะหาซื้อได้ใน

ราคาที่ต่ ากว่าที่ผู้ซื้อสินค้าจะจัดหาได้ 

    2. ในฐานะผู้สั่งสินค้าเข้า (Importer) การจัดซื้อประกันภัยในประเทศ จะท าให้ผู้สั่ง

สินค้าเข้าได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายในด้านเบี้ยประกันภัยและความสะดวกในการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปกติการสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายสินค้าจะเสนอราคามาให้ในแบบต่าง ๆ ผู้สั่ง

สินค้าเข้าจึงควรสอบถามราคาไปยังผู้ขายให้เสนอมาทั้ง 3 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าเบี้ย

ประกันภัยในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อาจสามารถหาซื้อประกันภัยในประเทศได้เองในอัตราที่ต่ ากว่า

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าเงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้ขายเสนอให้นั้นไม่เพียงพอ อาจ

ขอซื้อประกันภัยในประเทศในเงื่อนไขความคุ้มครองที่กว้างกว่าในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่า

หรือเท่ากันได้ 
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 นอกจากนี้เนื่องจากการคิดภาษีขาเข้านั้น กรมศุลกากรได้ก าหนดให้คิดจากราคา 

C.I.F. ดังนั้น การที่สามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยตรงจากการเสีย

เบี้ยประกันภัยแล้ว ยังสามารถลดค่าภาษีขาเข้าที่ลดต่ าลงได้ 

     3. การซื้อประกันภัยในประเทศ ในกรณีที่สั่งสินค้าเข้า หากสินค้าเสียหาย ผู้สั่ง

สินค้าเข้าสามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ตัดปัญหาเร่ืองความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน ท าให้ผู้สั่ง สินค้าเข้าไม่ต้องแบกภาระจากการลงทุนสินค้า และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ 

     4. โดยที่การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการค้า

ระหว่างประเทศ จึงเป็นแหล่งท ารายได้เข้าประเทศที่ส าคัญทางหนึ่ง และยังช่วยลดเงินตรา

ต่างประเทศที่จะต้องเสียให้กับต่างประเทศโดยแฝงออกไปในราคาสินค้าที่สั่งซื้อเข้ามา นอกจาก

ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านเบี้ยประกันภัย และได้รับบริการที่รวดเร็ว

แล้ว ยังเป็นการช่วยให้ดุลการค้าและดุลการช าระเงินดีขึ้นอีกด้วย 

     นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศให้ขยายตัวท า

รายได้เพิ่มขึ้น รัฐก็จะได้ภาษีอากรจากธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ประชาชนมีงานท าและรายได้จาก

การท างานสูงขึ้น เป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปการคุ้มครองสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุที่เอาประกัน
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 ประโยชน์ของการประกันภัยสินค้า  
1.  สร้างความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศเพราะการค้าระหว่างประเทศ

จะต้องมีการขนส่งสินค้าทางไกลระหว่างประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นหากเกิดความ
เสียหายถ้าไม่มีการท าประกันภัยเจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้าก็จะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการ
ท าประกันภัยจึงท าให้เจ้าของสินค้ามีหลักประกันความมั่นคงหากเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างที่
มีการขนส่งบริษัทประกันภัยก็จะมาชดใช้ความเสียหายให้ 

2. สร้างหลักประกันให้กับสถาบันการเงินที่มีการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศ หากไม่มีการท าประกันภัยถ้าผู้ประกอบการได้รับความเสียหายก็จะไม่มีเงินมา
ชดใช้หนี้สถาบันการเงินได้ การท าประกันภัยจึงเป็นการยืนยันว่าถ้าทรัพย์สินเสียหายบริษัท
ประกันภัยก็จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ 

3. ส่งเสริมให้มีการท าการค้าระหว่างประเทศ เพราะถ้าไม่มีการท าประกันภัยเพื่อ
ชดเชยความเสียหาย การค้าระหว่างประเทศก็จะไม่สามารถท าได้อย่างกว้างขวางเพราะหากเกิด
ความเสียหายให้กับสินค้าที่ซื้อขาย เจ้าของสินค้าก็จะได้รับความเดือดร้อน การท าประกันภัยจึง
ส่งเสริมให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมากขึ้น 

4. ผู้ประกอบการค้าสามารถก าหนดนโยบายทางการเงินได้อย่างแน่นอนเพราะใน
การค้าขายสามารถที่จะตั้งราคา โดยคิดค่าเบี้ยประกันภัยเข้าไปในราคาสินค้าได้ตั้งแต่แรก เมื่อเกิด
ความเสียหายก็สามารถจะชดเชยค่าเสียหายได้จากบริษัทประกันภัย 

5. ผู้ประกอบการสามารถน าเอากรมธรรม์ประกันภัยไปเป็นหลักประกันในการขอ
สินเชื่อทางการค้าได้ เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะมีผู้มาชดใช้ค่าเสียหายท าให้ผู้ประกอบการ
มีความมั่นคง  

6. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นเอกสารส าคัญในการเปิด L/C ซึ่ง
ธนาคารจะสามารถเปิด L/C เพื่อให้มีการช าระเงินค่าสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อมีหลักประกันคือกรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 เอกสารที่ต้องใช้ในการท าประกันภัย 
 1. ใบก ากับสินค้า (Invoice) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่งว่ามี
อะไรบ้าง ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า ตลอดจน ชื่อเร่ือ หรือเที่ยวบิน วันที่เรือหรือเคร่ืองบินออก 
(Departure Date) 
 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) คือ หลักฐานการสัญญาการรับสินค้า
ระหว่าง บริษัทเรือและผู้ส่งสินค้าซึ่งแสดงว่าได้มีการน าสินค้าลงเรือ เพื่อที่จะขนส่งไปยังจุดหมาย
ปลายทาง  
 3. หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน (Letter of credit (L/C) คือ เอกสารที่ธนาคารออกให้แก่

ผู้ขายสินค้า โดยผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารว่า ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้า ให้แก่ ผู้ขาย
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 4. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คือ เอกสารที่บริษัทผู้รับประกันภัยออก

ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้คุ้มครองสินค้าที่ระบุในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนี้

แล้วแต่ยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ได้เนื่องจากยังขาดรายละเอียดบางอย่างเช่น ชื่อเรือ จ านวนหีบ

ห่อ ดังนั้นจะออกกรมธรรม์ 

 5. กรมธรรม์ประกันภัยเปิด (Open Policy) ใช้ส าหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสั่ง

สินค้าเดือนละหลายคร้ัง ดังนั้นการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย เพื่อที่จะท า Cover Note ในแต่ละเที่ยว

ย่อมเป็นการไม่สะดวก และบางคร้ังผู้ เอาประกันภัยอาจลืมแจ้งท าประกันภัยได้ดังนั้นผู้เอา

ประกันภัย อาจร้องขอให้ผู้รับประกันภัยจัดท า Open Policy ให้เพื่อคุ้มครองสินค้าทุกเที่ยวภายใต้

เงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ตายตัว ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์ทั้งเร่ืองความ

สะดวก และไม่ต้องกังวลเร่ืองการลืมแจ้งประกันภัย  

 6. กรมธรรม์ประกันภัย (Marine Insurance Policy) คือ เอกสารที่ถูกต้องตาม

กฎหมายที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็น หลักฐานในการท าประกันภัยเอกสารการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการประกันภัยสินค้าทางทะเล 

 กรณีส่งออก 

 1. ใบก ากับสินค้า (Invoice) 

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB) 

กรณีเดินทางมาทางเคร่ืองบิน  

 3. เอกสารแสดงหีบห่อสินค้า (Packing List) ( ถ้ามี )  

 4. หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน (Letter of credit (L/C) 

 กรณีน าเข้า 

 1. ใบก ากับสินค้า (Pro-forma Invoice/Invoice)  

 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading (B/L) หรือใบ Master Airway Bill (MAWB) 

 3. เอกสารแสดงหีบห่อสินค้า (Packing List) ( ถ้ามี ) 
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างอุบัติเหตุในการขนส่งทางถนน 

 

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างอุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ
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ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างอุบัติเหตุในการขนส่งทางรถไฟ 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างอุบัติเหตุในการขนส่งทางเรือ
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ค านิยามศัพท์ 
ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 กรมธรรม์เปิด OPEN POLICY กรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ซึ่งให้ความคุ้มครองตลอดไป 
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก โดยมีการ
ตกลงล่วงหน้าถึงประเภทของสินค้าที่ รับ
ประกันภัย และจ านวนความรับผิดต่อเที่ยว แต่
ไม่จ ากัดจ านวนความรับผิดตลอดเวลาที่
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ส าหรับกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้
ทราบว่ามีการขนส่งสินค้าแล้วต้องแจ้งผู้รับ
ประกันภัยทราบเพื่อออกเอกสารรับรอง 

2 การขนแบบไม่เต็ม
ตู ้

LCL = Less Than 
Container Load 

การโหลดสินค้าโดยที่ผู้ส่งออกหลายเจ้าเปิดตู้
คอนเทนเนอร์ร่วมกัน เหมาะกับผู้ส่งสินค้าที่มี
จ านวนไม่มาก 

3 การขนส่งสินค้า
แบบบรรจุเต็มตู้ 

Full Container 
load 

การขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้ โดยมีเจ้าของ
เพียงรายเดียว เป็นการ ใช้งานพื้นที่ของตู้คอน
เทนเนอร์นั้นได้เต็มที่โดยไม่ต้องแชร์ตู้กับคน
อ่ืน 

4 การค้าระหว่าง
ประเทศ 

International 
Trade 

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) 
คื อกิ จกรรมที่ มี ก า รซื้ อขา ยแลก เปลี่ ยน 
(Exchange)สินค้าและบริการระหว่างประเทศ
อาจเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรง
หรือการค้าโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนและวิทยากาเทคโนโลยี
ต่างๆระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
จะต้องมีการตกลงว่าจะใช้ เงินสกุลใดใน
การค้านั้นแล้วจึงมีการแลกเปลี่ยนเงินตาม
อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลที่ตกลงกันแล้ว
จึงน ามาช าระค่าสินค้าตามที่ตกลงกัน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

5 การน าเข้าส่งออก
ชั่วคราว 

a.t.a carnet เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การ
ผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า 
ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้า
มา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจาก
ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีก
แห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ า
ประกันค่าภาษีอากรส าหรับของที่น า เข้ามา
ชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้
อนุสัญญาเอ.ที.เอ คาร์เนท์ 

6 การประกันภัย
ขนส่งสินค้า 

Cargo Insurance เป็นการประกันเพื่ อคุ้ มครองสินค้ าหรือ
ทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทาง
เรือเดินสมุทร เคร่ืองบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุ
ไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหาย
จากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจ
ขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะ
ล าเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น 
ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้
เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ 

7 การประกันภัย
ขนส่งสินค้าทาง
ทะเล 

Marine Insurance การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สิน
หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล 
และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่อง
กับการขนส่งทางทะเลด้วย 

8 การประกันภัย
ขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ 

Inland Transit การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของ
สินค้าที่ เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่
ภายในประเทศ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็น
เจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้า
เอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า 
ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 
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9 การประกันภัย

ต้นทุนและค่า
ระวาง 

C.I.F. (Cost 
Insurance and 
Freight) 

เงื่อนไขการซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งได้ค่าสินค้า
หรือบริการ ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยสินค้า
เอาไว้แล้ว โดยที่ราคาแบบ CIF นี้ จะเป็นราคา
ถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานในประเทศไทย 
ส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากนั้น  ผู้ซื้อจะเป็น
ผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่าด าเนินพิธีการทาง
ศุลกากร ค่าขนส่งจากท่าเรือหรือสนามบิน
มายังที่ตั้งของผู้ซื้อ เป็นต้น 

10 การประกันภัยตัว
เรือและเคร่ืองจักร 

Hull Insurance : 
Hull and 
Machinery 

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือ
เสียหายต่อตัวเรือและเคร่ืองจักร  รวมถึง
อุปกรณ์ ต่าง ๆ บนเรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ เช่น 
ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชน
หินโสโครก เป็นต้น และยังหมายความรวมไป
ถึงการประกันค่าระวางด้วย ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของเรือ หรือ
ผู้ปฏิบัติการ ผู้เช่าเรือ 

11 การประหยัดต่อ
ขนาด 

Economies of 
Scale 

ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วย ธุรกิจ
สามารถผลิตผลผลิตได้ในจ านวนมากขึ้นจน
ท าให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าลง
ได้ อย่างไรก็ตามหากการขยายผลผลิตไปกลับ
ทาให้ต้นทุนการผลิตผลผลิตสูงขึ้นมาจะ
เรียกว่าธุรกิจเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาด 

12 การส่งสินค้าแบบ
เต็มตู้ 

FCL= Full 
Container Load 

การบรรจุสินค้าเต็มตู้ เป็นการบรรจุสินค้าใส่ตู้
ในลักษณะที่มีเจ้าของคนเดียว  ใช้ตู้นั้นได้
เต็มที่โดยไม่ต้องแชร์ตู้กับคนอ่ืนแบบ LCL ที่
เป็นการบรรจุสินค้าแบบไม่เต็มตู้ 
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13 การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Funds 
Transfer : EFT 

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) จะฝาก
เงินรายได้จาก Ad Exchange ของคุณไว้ใน
บัญชีธนาคารของคุณในสกุลเงินท้องถิ่น
โ ด ย ต ร ง เ พื่ อ ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะท า ใ ห้
กระบวนการช าระเงินง่ายยิ่งขึ้น EFT มี
ให้บริการส าหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีที่อยู่
การช าระเงินใน ประเทศที่สนับสนุนของเรา 

14 ข้อก าหนดการค้า
ระหว่างประเทศ 

Incoterms  
(International 
Commercial 
Terms) 

เป็นข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า  หรือ
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยก าหนดเป็น
มาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการ
ท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็น
สากล ได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภา
หอ ก า ร ค้ า น า น า ช า ติ  ( ICC:International 
Chamber of Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้า
สหประชาชาติหลัก เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และ
ผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้ง
สองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี
ความเข้าใจตรงกัน 
 

15 ของต้องก ากัด RESTRICTED 
GOODS 

ของที่สามารถน าเข้า ส่งออก หรือส่งผ่าน
ระหว่างประเทศได้แต่อยู่ในความควบคุมของ
กฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วน เช่น 
การขอใบอนุญาต หรือการกระท าอ่ืนๆที่
กฎหมายระบุว่าต้องกระท า มิฉะนั้นจะถือว่า
ท าผิดตามมาตราพระราชบัญญัติศุลกากรและ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย สิ่งของที่ถูกก าหนด
ว่าเป็นของต้องก ากัดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร 

https://support.google.com/admanager/answer/147608?hl=th
https://support.google.com/admanager/answer/147608?hl=th
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16 เขตปลอดอากร FREE ZONE เขตพื้นที่ที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งเพื่อใช้

ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ  โดยของที่น าเข้าไปในเขต
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

17 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่สูงขึ้น 

B.A.F.(BUNKER 
ADJUSTMENT 
FACTOR) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 
เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจาก
ค่าระวางปกต ิ

18 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่
เปลี่ยนแปลงไป 

C.A.F.(CURREN
CY 
ADJUSTMENT 
FACTOR) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียก
เก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ 

19 ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส 

Opportunity Cost มูลค่าที่สูญเสีย  โอกาส(Chance)รวมทั้ง 
ผลประโยชน์ (Benefit) ในการเลือกท า
กิจกรรมอย่างหนึ่ง โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสนี้ 
จะคิดจากการมูลค่าสูงสุดในกิจกรรมที่ไม่ได้
เลือกในขณะนั้น เนื่องจากเราไม่สามารถเลือก
ท ากิจกรรมทั้งหมดได้ เพราะมีเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น เวลา(Time)เป็น
ตัวก าหนด 

20 ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ
สมัยคลาสสิก 

Classics Theory ในสมัยของคลาสสิกนี้จะถือว่าแรงงานเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่า
ของสินค้าทฤษฎีที่น่าสนใจคือทฤษฎีการ
ได้เปรียบโดยเด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการ
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศ
และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมี
ความได้ เปรียบในการผลิตมากกว่ าหรือ
ประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัด 
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21 ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ
สมัยโอคลาสสิค 

Neo-classic 
Theory 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยนีโอ
คลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมา
ปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎี
การค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็น
หลักในการพิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสีย
โอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศ
สามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืนที่
ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้นประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ ผลิต
ได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการ
บริโภคเข้าประเทศ  และทฤษฎีการค้าที่
พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการ 

22 ทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ 

Comparative 
Advantage 

การยึดหลักการแบ่งงานกันท า ประเทศจะผลิต
สินค้าที่ตนได ้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งหรือผลิต
สินค้าด้วยต้นทุน ค่าเสีย ต่ าที่สุด และส่งออก
สินค้าดังกล่าวไปยังประเทศนั้น ในทางผลิต
สินค้าด้วยต้นทุน ค่าเสีย ต่ าที่สุด และส่งออก
สินค้าดังกล่าวไปยังประเทศนั้น ในทางค่าเสีย
โอกาสที่สูงกว่าจากประเทศนั้นการค้าของ
โลกก็จะเพิ่มขึ้น 

23 ท่าสู่ท่า Port to Port การขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนึ่งไปยังอีกท่าเรือ
หนึ่ง หรือ สนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบิน
หนึ่ง โดยการส่งในรูปแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่ว่า 
port-to-port(ท่าหนึ่ง-ไป-ท่าหนึ่ง) มันจะไม่
ยืดหยุ่นสักเท่าไหร่ เนื่องจากท่าเรือหรือสถานี
มีจ ากัด บางเมืองไม่มีท่าเรือ ก็ต้องขนส่งไปลง
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด และส่งถึงแค่ที่ท่าเท่านั้น 
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24 นายหน้าในการ
จัดการผ่านพิธีการ
ศุลกากร 

Customs Broker คือตัวแทนของผู้น าเข้า และผู้ส่งออก ท าหน้าที่
ในการด าเนินพิธีการศุลกากรแทน Importer 
และ Exporter ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า เพื่อท าการ
น าสินค้าเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ โดย
จัดท าใบขนสินค้า  ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้ า
พนักงานศุลกากร เพื่อให้มีการตรวจปล่อย
สินค้าที่จะน าเข้ามาหรือส่งออกจากประเทศ
ไทย และช าระค่าภาษีสินค้า นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ เข้าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหาก
สินค้ามีการเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ตัวแทนออกของ
รับอนุญาต และผู้ช านาญการศุลกากร 

25 นายหน้ารับส่ง
สินค้า 

Freight Forwrder ผู้ท าหน้าที่แทนผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าใน
เร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การขนส่ง การจองระวาง
เรือ การแพ็คสินค้า การด าเนินพิธีการศุลกากร
ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นต้น 

26 น าเข้า Import การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย
สินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตใน
ประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค  เคร่ืองจักร
ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  

27 บัญชีรายละเอียด
บรรจุหีบห่อ 

Packing List เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าออกให้แก่ผู้ซื้อโดย 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ของผู้ขายและผู้
ซื้อรายการสินค้า ปริมาณของสินค้าที่บรรจุไว้
ในแต่ ละหีบห่อ น้ าหนักและขนาดของหีบห่อ 
น้ าหนักและปริมาณรวมของสินค้า ใบก ากับ
การบรรจุหีบ ห่อสินค้าจะมีรายละเอียดส่วน
ใหญ่เหมือนกับบัญชีราคาสินค้าแต่จะไม่ระบุ
ราคาสินค้าและจะ จัดท าเป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
หรือจะจัดท าบนกระดาษหัวจดหมายหรือ
กระดาษเปล่าก็ได้ เช่นเดียวกับบัญชีราคา
สินค้า 
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28 ใบก ากับการบรรจุ
หีบห่อสินค้า 

Packing List เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าออกให้แก่ผู้ซื้อโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ขององผู้ขายและผู้
ซื้อรายการสินค้าปริมาณของสินค้าที่บรรจุไว้
ในแต่ละหีบห่อ น้า หนักและขนาดของหีบห่อ 
น้า หนักและ ปริมาณรวมของสินค้า ใบกา กับ
การบรรจุหีบห่อสินค้าจะมีรายละเอียดส่วน
ใหญ่เหมือนกับบัญชีราคาสินค้าแต่จะไม่ระบุ
ราคาสินค้าและจะจัดท าเป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
หรือจะจัดท าบนกระดาษหัวจดหมายหรือ
กระดาษเปล่าก็ได้เช่นเดียวกับนักบัญชีราคา
สินคา 

29 ใบก ากับสินค้า Invoice ใบแจ้งหนี้หรือใบก ากับสินค้าที่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้
ส่งออกในต่างประเทศส่งให้ผู้ซื้อที่อยู่ ใน
ประเทศเพื่อการเรียกเก็บค่าขายสินค้าหรือเป็น
เอกสารก ากับสินค้า 

30 ใบจองเรือ SHIPPING 
ORDER 

ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้
น ารายละเอียดต่างๆ ไปจัดท าใบตราส่งสินค้า
ให้แก่ผู้ส่งออก 

31 ใบแจ้งรายละเอียด
สินค้าและราคา
ออกโดยผู้ซื้อ 

Proforma Invoice ใบเรียกเก็บเงิน ท าหน้าที่บอกราคาสินค้าโดย
ผู้ส่งออกจะออกใบนี้ให้กับผู้น าเข้า 

32 ใบแจ้งว่าเรือจะ
มาถึง 

ARRIVAL 
NOTICE 

 เป็นเอกสารที่ทางตัวแทนเรือ ส่งแจ้ง ลูกค้าว่า 
ก าลังจะมีสินค้ามาถึงปลายทางโดยประมาณ
การของวันที่ที่ เ รือจะเข้าถึงท่าปลายทาง 
(E.T.A.: ESTIMATE TIME OF ARRVAL) 
ในเอกสาร ARRIVAL NOTICE จะระบุวัน
ประมาณการที่สินค้าจะ มาถึง, ชื่อเรือ, ท่าเรือ
ที่เข้า, เบอร์ B/L, ชื่อผู้รับสินค้า 
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33 ใบตราส่งสินค้า
ทางทะเล 

Bill of Lading 
(B/L 

เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้แทนหลักฐานการ
ขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง เป็นผู้ออกเอกสาร
ให้กับผู้ส่งสินค้าโดย มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่า
สินค้าคืออะไร จ านวนเท่าไร และสถานที่
ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการ
ลงลายมือชื่อ โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ
ผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า 

34 ใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ 

Air Waybill 
(AWB) 

AWB คือ ใบก ากับสินค้าส าหรับการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด
บน AWB ดังนี้1. ชื่อสายการบิน2. หมายเลข 
AWB3. SHIPPER: ชื่อผู้ขนส่งและที่อยู่4. 
CONSIGNEE: ชื่อผู้รับที่อยู่5. สนามบินต้น
ทาง6. สนามบินปลายทาง7. หมายเลขเที่ยวบิน
8. ปริมาณสินค้า9. น้ าหนักรายการ10. น้ าหนัก
ที่ต้องช าระ11. ค่าขนส่งทางอากาศ  ค่าบริการ
เพิ่มเติม (ค่าน้ ามัน,ค่ารักษาความปลอดภัย 
ฯลฯ) 

35 ใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้า 

Certificate Of 
Origin 

เป็นเอกสารใช้เพื่อรับรองสินค้าของผู้ส่งออก
ว่าส่งออกมาจากประเทศใด และปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎถิ่นก าเนิดสินค้า สืบเนื่องจาก
หลายๆประเทศมีการใช้มาตรการกีดกันทาง
การค้า ท าให้เวลาน าเข้าสินค้าบางชนิดในบาง
ประเทศนั้น จ าเป็นที่จะต้องแสดงว่าสินค้านั้น
ส่งออกหรือผลิตมาจากประเทศใด หากตรง
กับเงื่อนไขถึงจะสามารถน าเข้าได้ 

36 ใบรับสินค้าของ
นายเรือ 

MATE'S 
RECEIPT 

ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดิน
สมุทรเป็นหลักฐานที่ จะน าไปให้บ ริษัท
ตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า 

37 ใบสั่งปล่อยสินค้า DELIVERY 
ORDER 

ผู้น าเข้าต้องใช้เอกสารนี้ไปปล่อยตู้สินค้าที่
ท่าเรือ โดยผู้ออกให้คือผู้ให้บริการขนส่ง 
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38 ใบสั่งปล่อยสินค้า D/O = Delivery 
Order 

ผู้น าเข้าจ าเป็นจะต้องใช้ เอกสารนี้ส าหรับ
น าไปปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน 
โดยผู้ที่จะออกให้คือผู้ให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

39 ใบแสดงยืนยัน
รายการสินค้าและ
ราคาออกโดย
ผู้ขาย 

Commercial 
Invoice 

เอกสารที่ผู้ส่งออกจะต้องออกใบนี้ให้กับผู้น า
เข้า ใช้ส าหรับแนบไปกับเอกสารอ่ืนเพื่อออก
ของกับกรมศุลกากร เสริมอีกนิดว่าในทาง
ปฏิบัติเราอาจเจอปัญหาต่างๆ กับกรมศุลกากร
ได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาษี เร่ืองการน าเข้า 
ฉะนั้นคนท า ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและหาก
เป็นไปได้ควรมีคนในบริษัทที่พร้อมเคลียร์
หากมีปัญหา 

40 ประตูสู่ประตู Door to Door การขนส่งจากหน้าประตูหนึ่งไปยังอีกหน้า
ประตูหนึ่ง หรือแปลเป็นภาษาคนก็คือ การส่ง
สินค้าจากหน้าบ้านผู้ส่ง ไปยังหน้าบ้านผู้รับ 
ซึ่งการส่งแบบนี้จะยืดหยุ่นมากกว่าแบบ Port-
to-Port เนื่องจากเป็นบริการที่ครบวงจร ทุก
อย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยาก 

41 ผู้น าเข้า Consignee/Import
er 

ผู้รับตราส่งสินค้า กรณีซื้อขายโดย L/C จะ
ระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER 
หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C กรณีซื้อ
ขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับ
สินค้าโดยตรง 

42 ผู้รับตราส่งสินค้า CONSIGNEE กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไข
ใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อ
ธนาคารผู้เปิด L/C กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่าน
ธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง 

43 ผู้ส่งสินค้า SHIPPER เป็นชื่อผู้ขาย หรือ ผู้ส่งออก ที่ถูกระบุไว้ใน 
AWB หรือ B/L และ Commercial Invoice 
(CI) และPacking List (PL) โดยชื่อในเอกสาร
ทั้งหมดนั้น ต้องเป็นชื่อตรงกัน ถึงจะใช้ได้ 
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44 ผู้ส่งออก Shipper/Exporter ผู้ท าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธี
การศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือ
บริษัทขนส่งทางเคร่ืองบิน เพื่อน าสินค้าน าเข้า 
หรือส่งออกไปต่างประเทศรวมถึงการจัดหา
ไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า น าไปเข้าตู้และรถ
หัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ Shipping คือ บริษัทที่
มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอน
เทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามี
ปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไรจะเช่าเป็นตู้ หรือ
จะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หน่ึง 
 

45 พิธีการศุลกากรนา
เข้าในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร 

E-Import การปฏิบัติพิธีการศุลกากร  ผู้น าของเข้าหรือ
ตัวแทนสามารถจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าผ่าน
วิธีการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดท า
ยื่นส่งรับเอกสาร และการลงลายมือชื่อใน
กระดาษ โดยสามารถส่งข้อมูลพร้อมลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก าหนดผ่านบุคคลผู้เป็นสื่อกลางคือผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
 

46 ระบบรหัสแถบ
เส้น 

Barcode System การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด 
มาประยุกต์ใช้งานในกระบวนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพิ่มความถูกต้องแม่นย า  และลด
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานด้วย
วิธีการปกติ อีกคร้ังยังสามารถน าข้อมูลที่ได้
จากระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
อีกหลายอย่าง 
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47 ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Dt 
Interchnge: EDI 

ระบบการแลกเปลี่ ยนเอกสารทางธุรกิจ
ระหว่างบริษัทคู่ค้า ในรูปแบบมาตรฐานสากล
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ เกิดการ
ถ่ายโอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงาน
เอกสารที่ใช้เป็นประจ าระหว่าง พันธมิตรทาง
ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคา
สินค้า ใบส่งของ ใบยืนยันการซื้อขายระหว่าง
คู่ค้า รายงานฯลฯ ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

48 รายการบรรจุ
ภัณฑ์ 

Packing List เอกสารส าหรับแจ้งว่าสินค้าใด ถูกบรรจุหรือ 
Packing มาแบบใด อยู่กล่อง โดยใบนี้จะออก
โดยผู้ส่งออก 

49 สถานที่รับสินค้า
ต้นทาง 

PLACE OF 
RECEIPT 

สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้า
ของผู้ซื้อที่ เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือ
ส่งออกที่ต้นทาง 

50 สถานที่ส่งมอบ PLACE OF 
DELIVERY 

สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ 
อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือ
คลังสินค้า / สถานที่ท าการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีก
เมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ 

51 สถานี บรรจุ / ส่ง
มอบ สินค้าที่ต้น
ทาง 

CFS 
(CONTAINER 
FREIGHT 
STATION) 

 ผู้ส่ งออกต้องน าสินค้ าไปส่งมอบให้แก่
ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ท าการของตัวแทน
สายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะท าการ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดย
จะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ ได้ รับจากผู้
ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่า
ปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่า
บรรจุตู้ จากผู้ส่งออก ที่ปลายทางตัวแทนเรือ
จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้น าเข้า ณ ที่ท าการหรือ
สถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะ
เรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้น าเข้า 
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52 สถานี ส่งมอบ / 
รับมอบ ตู้สินค้าที่
ต้นทาง ผู้ 

CY 
(CONTAINER 
YARD) 

ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทน
เรือเพื่อน าไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้อง
รับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง 
ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper 
loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุ
ตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทางตัวแทนเรือจะส่ง
มอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้น าเข้า ณ ที่ท าการ
หรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือ
จะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้น าเข้า 

53 สถานีตู้สินค้าICD I.C.D. (INLAND 
CONTAINER 
DEPOT) 

สถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้ง
สินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพัก
สินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของ
ขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขต
ท าเนียบท่าเรือ (รพท.) ICD ที่มีพิธีการ
ศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานี
ตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ
การส่งออก  

54 สัญลักษณ์/
เคร่ืองหมาย/ป้าย
ก ากับสินค้า 

Shipping Marks การจ่าหน้ากล่องพัสดุ รูปแบบหนึ่งที่ระบุ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการบรรจุและรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เพื่อให้จ าแนกได้ว่าสินค้า
นั้นเป็นของใคร เพื่อให้ง่ายต่อการท างานและ
การตรวจสอบด้วยครับ 

55 สินค้าต้องห้าม PROHIBITED 
GOODS 

ของที่ถูกก าหนดว่าห้ามน าเข้าหรือน าออก
นอกราชอาณาจักรแม้กระทั่งห้ามส่งผ่าน 
โดยเด็ดขาด ตามข้อก าหนดกฎหมาย และหาก
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกด า เนินคดีตามมาตราของ
พระราชบัญญัติศุลกากร สินค้าที่ถูกก าหนดว่า
เป็นของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

56 สินค้าเทกอง BULK CARGO สินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะ
บรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงใน
ระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันส าปะหลัง น้ าตาล 
ถ่านหิน 

57 หนังสือคุ้มครอง
ชั่วคราว 

Cover Note เอกสารที่ผู้ รับประกันภัยออกให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว เช่น 30 
วันในระหว่างที่ผู้ รับประกันภัยรอข้อมูล
บางอย่างจากผู้ขอเอาประกันภัย หรืออยู่ใน
ระหว่างด าเนินการออกกรมธรรม์  ซึ่งใน
ระหว่างนี้สัญญาประกันภัยย่อมเป็นไปตาม
ข้อความ และเงื่อนไขในหนังสือคุ้มครอง
ชั่วคราวที่ผู้รับประกันภัยออกให้ แต่โดยปกติ
แ ล้ ว จ ะ เ ป็ น เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ข้ อ คุ้ ม ค ร อ ง
เช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยจะออกให้
ภายหลัง ผลของการคุ้มครองตามหนังสือ
คุ้มครองชั่วคราวจะสิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัยหรือผู้รับ
ประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้
เอาประกันภัยรายนั้นแล้ว หรือระยะเวลาที่
ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวได้สิ้นสุด
ลงโดยไม่มีการขยายระยะเวลาในหนังสือ
คุ้มครองชั่วคราวน้ันอีก 

58 หนังสือสั่งให้
จ่ายเงิน 

Letter of credit 
(L/C) 

เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการช าระเงินในการ
ซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้
แทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมเพราะท าให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับ
เงินค่าสินค้า เลตเตอร์ออฟเครดิตออกโดย
สถาบันการเงินตามค าสั่งของผู้ซื้อเพื่อแสดง
เป็นหลักประกันการช าระเงิน ผู้ขายสินค้า
ได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะ
ได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

59 เอกสารใบรับรอง
การวิเคราะห์ของ
ผู้ผลิตสินค้า 

Certificate of 
analysis 

ใบรับรองการตรวจ วิเคราะห์เป็นเอกสาร
แสดงการตรวจสอบสินค้าทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ทราบถึงส่วนผสมต่างๆที่มี อยู่ในสินค้า
และให้การรับรองเป็นเอกสาร ถ้าเป็นอาหารที่
บ ริ โภคได้ จ ะวิ เ ค ร าะห์ ออกมาว่ า  ไม่ มี 
สิ่งเจือปนที่เป็นพิษตามหลักเกณฑ์สากลหรือ
ตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศก าหนด ถ้าเป็น 
เคมีภัณฑ์ก็จะแยกออกมาให้ทราบถึงส่วนที่
ผสมอยู่เพื่อสะดวกแก่การน า สินค้ากล่าวเข้า
ประเทศ 

60 สินค้าถูกวางอยู่
บนเรือ ซึ่งสินค้า
นั้นต้องอยู่ใน
สภาพเรียบร้อย 
พร้อมส่งไปยัง
ปลายทาง  

CLEAN ON 
BOARD / 
CLEAN 
SHIPPED ON 
BOARD 

เป็นค าที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมาย
ว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว  โดย
สินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ค าว่า Clean มี
ความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่า
สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่4 

การวิเคราะหค์วามก้าวหน้า 

 จากการศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อม กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์

เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด คณะผู้จัดท าโครงการ ได้เข้าไปศึกษาดูงาน บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัดวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่น าคณะผู้จัดท าโครงการเข้า

เยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่าง ๆ คือ ขั้นตอนการจัดเก็บคลังสินค้า คลังวัตถุดิบ ลาน-รับส่งสินค้า และ

สินค้าที่พร้อมจัดจ าหน่าย บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ยังเป็น บริษัทผู้น าเข้าเคร่ืองเชื่อม

และลวดเชื่อม ซึ่งเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่างมากในงานช่าง ดั้งนั้นผู้จัดท าโครงการจึงได้

ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้  

1.  ขัน้ตอนการน าเข้าเครื่องเชื่อม และลวดเชื่อม 
1.1. เตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรใน

การน าเข้าสินค้า ส าหรับพิธีการช าระอากรปกติ  
1.2. บันทึกข้อมูลลงในระบบศุลกากรในการตรวจสอบขั้นตอนแรก 

  1.3  กรมศุลกากรออกใบเลขที่สั่งสินค้าขาเข้าและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
(ถ้าหากมีข้อผิดพลาดให้ย้อนกลับบันทึกข้อมูลลงในระบบศุลกากรในการตรวจสอบขั้นตอนแรก
อีกครั้ง) 
  1.4  น าใบขนสินค้าขาเข้าไปช าระค่าภาษีอากร และวางประกัน  

1.5  ตรวจข้อมูลและตัวสินค้าก่อนส่งไปยังท่าเรือที่ก าหนด โดยยื่นใบขนสินค้าขา
เข้ากับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อปล่อยสินค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของสินค้าเพื่อความ
ถูกต้องโดยละเอียดอีกคร้ัง เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจหรือยกเว้นการตรวจ 
หากเป็นใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นการตรวจ  ใช้เวลาน้อยมากและปล่อยสินค้าออกจากอารักขา
ศุลกากร หลังจากนั้นสถานะของการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปทั้งที่ท่าเรือและ
ผู้น าเข้า ส่วนสินค้าที่ต้องผ่านการเปิดตรวจตามพิธีการศุลกากร ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ศุลกากร เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรสินค้าที่ถูก
ปล่อยออกมาถูกขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ประกอบการ เมื่อได้รับผู้ประกอบการควรตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของสินค้าทุกคร้ัง 
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 2. เอกสารการด าเนินการพิธีการศุลกากรในการน าเข้าเคร่ืองเชื่อม และลวดเชื่อม 

2.1 ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) 
2.2 ใบตราส่งสินค้า (B/L) 
2.3 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
2.4 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
2.5 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 
2.6 ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดหรือยกเว้น

อัตราอากรขาเข้า 
2.7 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

  

ภาพที่ 4.1 ใบขนส่งขาเข้าลวดเชื่อมฟลักซ์
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ภาพที่ 4.2 ใบตราส่งลวดเชื่อมฟลักซ์ 
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3.  น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.1 ด้านการศึกษา 

 เพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและขั้นตอนการออกเอกสารในการน าเข้า

เคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและสามารถประกอบอาชีพได้และเปิดธุรกิจ

ของตัวเองเพราะในการน าเข้าสินค้านั้นจะต้องมีความรู้ในเร่ืองเอกสารอย่างแม่นย า 

 3.2 ด้านประกอบอาชีพ 

 เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อมมา

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการน าเข้าในอนาคต 

4.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการ  
 คณะผู้จัดท าได้มีการวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้โดยการจด

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้อง

ซื้อและมีสิ่งไดบ้างที่ยังไม่มีเมื่อจดเสร็จเรียบร้อยต้องมีการปรึกษากันอีกทีเพื่อดูว่ามีอะไรขาดเหลือ 

แล้วจึงจัดเตรียมซื้อของ โดยจะใช้วิธีซื้อแบบพอดิบพอดีกับที่ต้องการใช้ไม่ให้มากจนเกินไปและ

ไม่น้อยจนเกินไป 



 
 

 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

 
L 
 
สรุป 
 จากการเข้าไปศึกษาโครงการขั้นตอนการน าเข้าเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อม 
กรณีศึกษา บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ เพื่อ
น าเอามาจัดท าโครงการท าให้รู้ถึงกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าของสินค้า
เคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อมจากต่างประเทศโดยมีการน าเอาเคร่ืองเชื่อมและลวดเชื่อมเข้ามาอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีการยื่นข้อมูลใบสินค้าผ่านกรม
ศุลกากร เมื่อขั้นตอนผ่านกรมศุลกากรแล้วก็ต้องตรวจความเรียบร้อยอีกคร้ังหนึ่งเมื่อยื่นใบขนส่ง
สินค้าส าเร็จแล้วก็จะท าการตรวจสอบข้อมูล ตรวจเช็คสภาพสินค้าที่น าใบสินค้าขาเข้า ไปช าระ
ภาษีอากรและวางเงินประกันที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนท าการปล่อยสินค้าจน
เสร็จ ดังนั้นการน าเข้าสินค้าเป็นการเพิ่มการลงทุน น ามาต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ให้มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. เมื่อบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (CTAT)แล้วควรส่ง
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและศึกษาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพื่อเป็นเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของสมาชิก ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรมลดขั้นตอนกระบวนการน าเข้าที่ล่าช้าและซับซ้อนการลดหย่อนภาษีการน าเข้าเพื่อลด
ปัญหากระบวนการน าเข้าที่ล่าช้า และเป็นข้อได้เปรียบในการน าเข้าสินค้าต่อคู่แข่ งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการของบริษัท 
 

ภาพที่ 5.1 การประชุมของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2562 
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2. บริษัท ควรน าเทคนิคกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การด าเนินการพิธี
การศุลกากรทางระบบออนไลน์ โดยน ามาประยุกต์ปรับใช้กับธุรกิจ เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร
ด้านการน าเข้า จะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ซึ่งมีความ
ซับซ้อนในการตรวจสอบอย่างละเอียดและอาจท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งบริษัท ฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนดจึงส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า การด าเนินพิธีการ
ศุลกากรผ่านระบบออนไลน์จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการตรวจสอบเอกสารกับทางศุลกากร
มี 
 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. บริษัท ควรจัดอบรมและสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดอบรม
สัมมนากับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าชั่วคราวให้กับ
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4. บริษัท ควรชักชวนหรือรณรงค์ให้พนักงานศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้คณะผู้บริหารของบริษัท น าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหาร วางแผน ขั้นตอนการท างาน เพื่อน าไปเผยแพร่
ให้กับพนักงานและสามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการท างานได้ 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

1.  เอกสารรูปเล่มดี 
2.  ขนาดตัวเลขหน้าควรใช้อักษรAngsana New  
3.  ตรวจสอบความหนาตัวอักษร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัตโิครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ภาพท่ี 1 ฟังบรรยายประวัติบริษัท 
 

 
ภาพท่ี 2 ฟังบรรยายเร่ืองขั้นการน าเข้าสินค้าและเอกสารต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 3 เดินชมบริเวณคลังสินค้า 

 

 
ภาพท่ี 4  เดินชมชั้นวางสินค้าและวิธีการเก็บสินค้า 
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ภาพท่ี 5 ถ่ายรูปรวมกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า 

 

 
ภาพท่ี 6  ถ่ายรูปกับหัวหน้าคลังสินค้า 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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น าไม้อัดมาวัดให้ได้ขนาดตามที่ก าหนด 80 ซม.x80 ซม. แล้วตัด 

 

ตัดกระดาษเตรียมขึ้นรูปคลังสินค้า 
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จัดวางคลังสินค้าและกรมศุลกากร  

 

ท าการติดถนนแผนที่ประเทศไทย คลังสินค้า และกรมศุลกากร 
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ท าท่าเรือและประกอบตู้คอนเทนเนอร์ 

 

น าโมเดลที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาประกอบ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 กระดาษชานอ้อย  80 

2 กระดาษแข็ง 15 

3 หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ 320 

4 ไม้อัด 200 

5 กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาว 250 

6 สติ๊กเกอร์ใส 35 

7 แท่งกาว 60 

8 แผ่นอะคริลิคใส 200 

9 ถ่าน AA 50 

10 รางถ่าน 50 

11 ไม้ไอติม 50 

12 โฟมแผ่น 60 

13 โมเดลของเล่น 400 

14 เทปกาว กระดาษสี 200 

15 ของตกแต่ง 70 

16 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 50 

 รวม 2,090 
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