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บทคัดย่อ 
  การศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท 
ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจร
ไฟฟ้า) ศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้สนใจ และน าความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพในอนาคต 
  จากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาเนื้อหาข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้คณะผู้จัดท าได้มี
การเรียนรู้ที่จะศึกษาและได้เกิดความเข้าใจจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ 
(แผงวงจรไฟฟ้า) โดยขนส่งทางน้ า ปัญหาระหว่างการขนส่ง ปัญหาสินค้าเสียหาย และด้านคุณภาพของ
สินค้าที่ต้องตรวจคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องมีฝ่ายดูแลและรับผิดชอบในการ
น าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) การเดินพิธีศุลกากรตามขั้นตอนต่างๆในระบบการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจร
ไฟฟ้า) ในแต่ละคร้ัง 
  จากการศึกษาในคร้ังนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ 
(แผงวงจรไฟฟ้า) โดยขนส่งทางน้ ารวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้
ในการท าโครงการอย่างซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้ร่วมงาน มีความเข้าใจซึ่งและกันและสามารถท างานได้
อย่างเป็นสุขและสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงน าข้อมูลเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยทาง
คณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลทางด้านกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ มารวบรวมจัดท าเป็นเล่มโครงการขึ้นเพื่อให้ 
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจในเร่ืองกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ ได้น าไปศึกษา  เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลไปเผยแพร่ผ่าน WWW. Dek-d.com 
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กิตติกรรมประกาศ 

  คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ อาจารย์ละออ อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ปรับปรุงด้วยความเมตตาเสมอมา จนกระทั่งโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
  ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์ จ ากัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนส าหรับการสนับสนุนให้โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอบคุณเพื่อนๆ รวมทั้งทุกๆคนที่คอยเป็นก าลังใจตลอดมา จนท าให้งานชิ้นนี้เสร็จสิ้นอย่างสวยงาม 

  ท้ายที่สุดนี้คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่
ต้องการจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการน าเข้า หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้
แต่ผู้เดียว และกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
 

           

          คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีธุรกิจการน าเข้าสินค้าและส่งออกกับต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก เพราะเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากรประกอบกับความแตกต่างของสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลได้ในพื้นที่เท่านั้น การน าเข้าและส่งออกเป็นธุรกิจที่ส าคัญกับประเทศเพราะ
สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรมของประเทศได้เป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยังท าให้มีการหมุนเวียนระบบการเงินในประเทศอีกด้วย การส่งออกของประเทศไทยเป็นไป
ได้อย่างราบร่ืน เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรหลากหลายและมีอัตราค่าจ้างที่อยู่ในระดับ
ต่ าแต่ก็มีวัตถุดิบบางชนิดที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตจึงต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้
ในกระบวนการผลิตอีกทั้งธุรกิจในประเทศส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กจึงไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน 
  การน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) ของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างมาก จึงท า
ให้บริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อค้าขายทั้งในและส่งออกไปยังต่างประเทศสามารถใช้ประโยชน์ในกรณี
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าเพื่อไปขายให้กับลูกค้าโดยตรง การน าเข้าสินค้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่ อ
น าไปผลิตเป็นสินค้า เป็นต้น การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษี
น าเข้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษาด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถ
น าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องมี
ฝ่ายดูแล และรับผิดชอบในการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเดินพิธีศุลกากรตามขั้นตอนต่างๆ 
ในระบบการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) และยังช่วยประหยัดต้นทุนในการว่าจ้างบริษัทตัวแทน
ในการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) ในแต่ละคร้ัง 
  ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการน า เข้าวัตถุดิบที่
ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตยั่งยืนจึงท าการศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การน าเข้าวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ซึ่งสามารถน าเอา
ความ รู้ที่ ได้ ในการศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการน า เข้ าวัตถุดิบ          
(แผงวงจรไฟฟ้า) ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลจากการศึกษาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ 

3.   เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ใน

การท าโครงการ 

4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ 
5.   เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพใน

อนาคต 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) 
2. ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ 

3. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมา
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ 

4. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ได้ 

5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการศึกษาต่อและไปประกอบอาชีพ
ในอนาคตได ้
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
   บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จ ากัด เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้น เป็นบริษัทรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง สามารถผลิตชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการ ผลิต ต้ังแต่การติดต่อลูกค้า, การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ในการผลิตท า
เอกสาร BOM, การท าการทดลอง ร่วมกับลูกค้า, การควบคุมการผลิต, การผลิตสินค้า, การประกอบ
วงจรส าเร็จรูป, การบริหารการจัดการ การขนส่งสินค้า, การควบคุณภาพก่อนส่งถึงลูกค้า และการ
ดูแลลูกค้าSEC BuildingManual Insertion  
                          โรงงานของเราก่อตั้ งบนเนื้ อที่  27,000 ตาราง เมตร  ในเขตพื้นที่ จั งหวัด
สมุทรปราการ เรามีไลน์ส าหรับผลิต ในกระบวนการ SMT ทั้งหมด 14 ไลน์การผลิต,กระบวน การ
ประกอบอุปกรณ์โดยพนักงาน 8ไลน์การผลิต กระบวนการ Discrete โดยแบ่งออกเป็น เคร่ืองจักร 
Jumper wire 2 เคร่ือง, Axial 6 เคร่ือง, Radial 9 เคร่ืองเรามีพนักงานทั้งหมด 788 คน ซึ่งเป็น 
พนักงานที่มีความช านาญและทักษะการปฏิบัติงาน ที่ดี รวมถึงเรามีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสามารถ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาที่ต่ า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรง
เวลาตามที่ลูกค้าก าหนด  
  ภายในโรงงานของเรามีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์มากมาย รวมถึงเคร่ืองปร้ินซ์ตะกั่ว 
(Solder Paste Printing M/C) เคร่ืองวางอุปกรณ์อัตโนมัติ (Surface Mount Technology), เคร่ืองอบ
กาว, ตะกั่ว (Reflow,Oven), เคร่ืองตรวจเช็คแผงวงจร (AOI), เคร่ืองตรวจสอบความหนาของตะกั่ว 
(Solder Thickness) , เคร่ืองวัดและ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ (Quality Assurance Facility), รวมถึง
เคร่ืองมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้วัดใน ไลน์การผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(Calibration Test), เคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (ICT), เคร่ืองตรวจสอบ
ระบบการท างาน (Function Test) ซึ่งในกระบวนการผลิต SMT นั้นสามารถรองรับตามลักษณะของ
ไอซี ดังนี้ คือ SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP และเทคโนโลยี ส าหรับการวางอุปกรณ์ประเภทชิฟ 
คือ 1005(0402) บริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน RoHs 

Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อก าหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วย
เ ร่ื อ งของก าร ใช้ ส า รที่ เ ป็ น อันตราย ใน อุปกรณ์ เ ค ร่ื อ ง ใช้ ไฟฟ้ า และ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2003 ตามความต้องการของลูกค้าในระยะยาวเราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุด 
โดยการรักษาคุณภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการที่จ ะ
พัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบ สินค้าใหม่ ๆ ในอนาคต 
ส าหรับที่ตั้งของบริษัทห่างจากสนามบินเพียง 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางจาก สนามบินเพียง 15 
นาที มีการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ส าหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้าเยี่ยมชม บริษัทได้ 
SEC ยินดีต้อนรับทุกท่านเกี่ยวกับการผลิต 

 บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด หรือ SEC เป็นหนึ่งในบริษัท

มาตรฐานระดับโลก ในการด าเนินธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และ

ได้รับการส่งเสริมจากส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ในการขอรับสิทธิ

ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากร ในส่วนของ การน าเข้า วัตถุดิบในการผลิต สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ในการให้บริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปี ผลิตสินค้าที่มี 

คุณภาพ มีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ส่งสินค้าถูกต้องตามเวลา มีระบบที่มีคุณภาพ สินค้า

ที่ ส่งออกไป จึงมีคุณภาพสูง ส าหรับบริการการผลิตนั้นประกอบด้วย  

  • การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามการออกแบบของลูกค้า  

               • การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป  
               • เทคโนโลยีการผลิตประกอบด้วยกระบวนการ SMT, PTH และManual Insertion  
               • มีเคร่ืองตรวจสอบความหนาของตะกั่ว (Solder Thickness test)  
               • การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรถยนต์  
               • มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Lead free RoHs Support)  
               • มีเคร่ืองจักรบัดกรีอัตโนมัติ (Auto soldering system )แบบตะกั่ว และ lead free 
รองรับการผลิต  
               • มีเคร่ืองตรวจสอบการท างานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตาม ฟังก์ชั่นการ
ท างาน (Function test) 
               • มีเคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ICT test) 
               • มีเคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (AOI Inspection) 

  • การสร้างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่ก าหนด 
    • การมีระดับต้นทุนที่ต่ า ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  • การมีความสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลาที่ก าหนดแก่ลูกค้า      
                 • การมีความยืดหยุ่นที่จะปรับปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้าและ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ภาพท่ี 2.1 รูปป้ายหน้าบริษัท
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ภาพท่ี  2.2โครงสร้างบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ด้านการตลาด 

คุณจิราพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คุณสมควร 

 

เลขาฯ กรรมการบริษัท 

คุณวิไล 

 

ผู้ช่วยเลขาฯกรรมการบรษิัท 

คุณคนึงนิตย ์
ผู้จัดการโรงงาน 

คุณสนทอง 

ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่าย
ธุรกิจ  EMS 
คุณมานพ 

 

ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่าย
ธุรกิจ  AI 

คุณสนทอง 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายธุรกิจยาน
ยนต์ AB 

คุณชัยยุทธ 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายระบบ  

QESH 

คุณสินศิร ิ

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจใหม ่
คุณสมชาย 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุน

1 
คุณเตือนใจ 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุน 

2 
คุณศรีกัญญา 

ผู้จัดการด้าน
วางแผนการ

ผลิต 

คุณรุ่งทิพย์ 

ผู้จัดการด้าน
จัดซื้อ 

คุณสุณิชญา 

ผู้จัดการด้าน
วิศวกร 

คุณไพศาล 

ผู้จัดการด้าน
การผลิต EMS 

คุณวิษณุกรณ์ 

ผู้จัดการแผนก
ผลิต  AI 

คุณชูศักดิ ์

ผู้จัดการแผนก
ผลิต  AB 

คุณวรชาต ิ

ผู้จัดการแผนก
ประกัน
คุณภาพ 

คุณสุรพันธ์ 

ผู้จัดการแผนก
วิจัยและ
พัฒนา 

คุณบัณฑิตย ์

ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนา
บุคลากร 
คุณเตือนใจ 

 ผู้จัดการแผนก
การตลาดใหม ่

คุณสมชาย ผู้จัดการแผนก
ธุรการ 

คุณเตือนใจ 

ผู้จัดการแผนก
บัญช ี

คุณศรีกัญญา 

ผู้จัดการแผนก 

น าเข้า-ส่งออก 

คุณณิชานัฐพร 

ผู้จัดการแผนก
ระบบ

สาธารณูปโภค 

คุณสินศิร ิ
 

ผู้จัดการ 

แผนก 

โลจิสติกส์ 
คุณรุ่งณภา 

ผู้จัดการ
แผนก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณมาลัย 
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ที่อยู่ 
99 หมู่ 5 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด 
ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
โทร : +662-3371553-67, +662-7405884 
แฟกซ์  :   +662-3371201-2 
อีเมล์ : hrrecruit@summitsec.com 

 
ภาพท่ี  2.3 แผนท่ีบริษัท 

mailto:hrrecruit@summitsec.com
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นโยบายบริษัท 

  บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ

คุณภาพตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน โดย SEC ได้จัดท า

นโยบายคุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ Q.C.C.E.S ซึ่งประกอบด้วย 

• คุณภาพ (Quality) : การร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ 

• ลูกค้า (Customer) : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

• ความร่วมมือ (Cooperation) : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

• สิ่งแวดล้อม (Environment) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้าน 

• สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย(Safety) :ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและได้มีการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาควบคุม เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.4 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC  PCB  assembly 
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

                                                     
ภาพท่ี  2.5  แผงวงจร  Air con               แผงวงจร Inverter,              และแผงวงจรโทรศัพท์ไร้สาย 

 

                                                            

ภาพท่ี  2.6  แผงวงจรรีโมทแอร์             แผงไฟ LED,                       และแผงวงจรเซ็นเซอร์ 

 

                                                  

ภาพท่ี  2.7  แผงวงจร Air con.,  แผงวงจร Air con.,       และแผงวงจร Air con. 

 

                                                       

ภาพท่ี  2.8 แผงวงจรโทรศัพท,์  แผงวงจร Senso,  และแผงวงจรหม้อหุงข้าว 

 

ภาพท่ี  2.9  แผงจูนเนอร์วิทยุรถยนต์, แผงเครื่องเล่น MP3, และแผงวงจรแคลมป์มิเตอร์ 



1 
 

 

 

ภาพท่ี  2.10 ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบ ส าเร็จรูปBox build  assembly,Set  assembly 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบในบริษัท 

                                                                               

ภาพท่ี  2.11   รีโมทเครื่องแฟ็ก,                         จูนเนอร์                              และโทรศัพท์ 

 

                                                               

ภาพท่ี 2.12  รีโมทคอนโทรลแอร์,    เครื่องเล่น 2DIN/MP3,            และวิทยุรถยนต์ 1DI 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13  แอร์แบบพกพา                และรีโมทติดผนังส าหรับแอร์ 
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กลุ่มลูกค้าของ  SEC   

                         จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปีท าให้เรา

รู้จัก ลูกค้ามากมายและเรามีพันธมิตรในการซื้อวัตถุดิบและออกแบบสินค้า เราท าธุรกิจแบบจริงใจ

เชื่อถือได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเป็นลูกค้า เราตลอดไป ณ ปัจจุบันบริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนา

ศักยภาพขององค์กร อย่างสม่ าเสมอจึงท าให้ขณะนี้งานที่เราผลิตส่งให้กับลูกค้านั้นมีคุณภาพและยัง

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจร่วมด าเนินธุรกิจร่วมกัน

มีเป็นจ านวนเพิ่มขึ้น 

 

ภาพท่ี  2.14 กลุ่มลูกค้าของบริษัท 

 

ภาพท่ี  2.15 กลุ่มบริษัทท่ีร่วมด าเนินธุรกิจ 

                         หลังจากที่เราให้บริการและผลิตสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผลจากการที่เราพัฒนา

ศักยภาพการผลิตรวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับรางวัลจากลูกค้า 

หลายๆ รางวัล นั่นแสดงถึงความพึงพอใจในการบริการและคุณภาพของสินค้าที่เราผลิต นอกจากนี้

เรายังมีใบรับรองระบบจัดการมาตรฐาน ISO9001, TS16949, ISO14001 ท าให้ระบบการจัดการของ

บริษัทมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้ผลิตออกไปผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนการอย่าง

แน่นอนต้ังแต่เร่ิมต้นกระบวนการผลิตจนถึงส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
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ภาพท่ี 2.16  รางวัลจากลูกค้า 

การผลิตและบริการ 

                          บริษัท SEC เป็นบริษัทที่ด าเนินการทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องส าเร็จรูป โดยทีม วิศวกรที่มีความช านาญ
เฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของ
เคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่ง 
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า หลาย ๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น SHARP , DELTA , KYORITSU , PANASONIC , DAIKIN , 
SONY , MACO , FUJITSU ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้
นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้นยังท าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ , วิทยุติดรถยนต์ , หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่ง
ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง HONDA ,TOYATA , MITSUBISHI เป็นต้น 
                          ประสบการณ์การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 25 ปี ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึง ความมี
ประสิทธิภาพและ คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่  ที่มี
ความสามารถ, มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาให้มีความส าเร็จ 
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ลุล่วง, เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้น มากมายส่งผลให้บริษัทของเรา จ าเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภายในบริษัท โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างจิตส านักให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความส าคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคขาเทียม , การบริจาคสิ่งของต่างๆ, การ
บริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัท ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมี
ศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพของเคร่ืองจักร , บุคลากร, อุปกรณ์
เคร่ืองมือและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ  การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมา
ทั้งหลาย เหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และบริษัท
จะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นน าของโลกต่อไปในอนาคตQA 
Main facilityเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในแผนก QAบริษัทมีเคร่ืองมือที่
ใช้ในการตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของ ลูกค้าที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบ ทั้งการ
วัดแบบ 2-D และ 3-D ก่อนน า อุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่น าไปใช้
นั้น มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานของลูกค้า  
                           นอกจากนั้น ยังมีเคร่ืองมือส าหรับ ตรวจสอบการบรรจุสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

Vibration tester machine เพื่อใช้ตรวจสอบความทนทาน และมาตรฐานการบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง

และยังมีเคร่ืองอบส าหรับใช้ในการอบไล่ความชื้น   

 

                            

            ISO9001 : 2008          ISO14001: 2004     

 

                   ISO/TS16949:2009    

 ภาพท่ี  2.17 มาตรฐานรับรองคุณภาพการผลิต 
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ภาพท่ี  2.18 แผนด าเนินการคุณภาพ 

ระบบการจัดการมาตรฐาน 

                           บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
คุณภาพตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน และน าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาควบคุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/TS16949:2009 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และได้จัดท านโยบาย คุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ 
Q.C.C.E.S ซึ่งประกอบด้วย  
 • คุณภาพ (Quality) : การร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ  
 • ลูกค้า (Customer) : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
 • ความร่วมมือ (Coorperation) : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  
 • สิ่งแวดล้อม (Environment) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านสิ่งแวดล้อม  
            • ความปลอดภัย (Safety) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานประเทศไทยในด้านความ
ปลอดภัย 

นอกจากนี้บริษัทได้จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นมาเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพ แวดล้อม ตามนโยบายบริษัทคือ R.P.R.C ซึ่งประกอบด้วย  
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  • ข้อก าหนด (Requirement) : ปฏิบัตตามข้อก าหนด  
  • มลภาวะ (Pollution) : มุ่งลดมลภาวะ  
  • ทรัพยากร (Resource) : ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  • อย่างต่อเน่ือง (Continuous) : พัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้มาตรฐานการรับรอง ดังนี้  
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (NAC) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 
2010  
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (UKAS) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือน
กุมภาพันธ์ 2010  
  • มาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 (IATF) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือน
มีนาคม 2009  
  • มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2007 
 
 
     ISO 9001:2008 (NAC) Certification           ISO 9001:2008 (NAC) Certification 
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ISO/TS16949 : 2009 (IATF) Certification  ISO14001:2004 (UKAS) Certification 
 

        
 

ภาพท่ี  2.19 ใบรับรองมาตรฐานท่ีบริษัทได้รับ 
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

  ในการศึกษา เร่ืองการศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้า

วัตถุดิบ กรณีศึกษา : บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้ 

  1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

  2. สาเหตุที่ต้องส่งออกและน าเข้าสินค้า 

  3. แนวคิดและทฤษฎีการน าเข้า 

  4. แนวคิดระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการน าเข้า 

  5. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 

  6. เงื่อนไขการช าระเงิน 

  7. นิยามศัพท์ 

 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

  การค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade) หมายถึง การซื้อขายและแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ประกอบด้วยการส่งสินค้าออก (Export) และการน า
สินค้าเข้า (Import) การค้ากับต่างประเทศอาจจะเป็นการค้าระหว่างเอกชนต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ หรือ
รัฐกับเอกชนก็ได ้
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจระหว่างโดยแต่ละ
ประเทศจะใช้ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
ประเทศนั้น ๆ ประกอบไปด้วย 
  1.1 ลัทธิการค้านิยม(Mercantilism) 
  1.2 ทฤษฏีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) 
  1.3 ทฤษฏีการได้เปรียบเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 



1 
 

 

  1.4 ทฤษฏีของเฮกเชอร์ ออแลง (Heckscher Ohlin Theory) 

  1.5 ทฤษฏีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (The Producy Life Cycle Theory) 

  1.6 ทฤษฏีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (National Competitive 

Advantage) 

 

  (1.1) ลัทธิการค้านิยม (Mercantilism) ยุโรปส่วนใหญ่มุ่งขยายอาณานิคม 

(colonial possessions) จะมุ่งเน้นการส่งสินค้าออกมากกว่าน าสินค้าเข้าประเทศเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบเหนือประเทศคู่ค้า มีการด าเนินนโยบายการผูกขาดทางการค้าโดยการตั้งก าแพงภาษี การ

ห้ามน าเข้า การจ ากัดการน าเข้า การจ ากัดโควต้า ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบอาณานิคมในการ

แสวงหาวัตถุดิบ ปัจจุบันยังคงมีบางประเทศที่ยังคงด าเนินแนวความคิดนี้อยู่เช่นประเทศ ไต้หวัน 

ซึ่ง เรียกว่าเป็นพวกลัทธินิยมสมัยใหม่ (new mercantilism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการค้าที่มุ่งให้เกิด

ดุลการค้าที่น่าพอใจ (favorable balances of trade) เน้นให้มีการส่งออกมากกว่าการน าเข้าซึ่งเป็น

การค้าเกินดุล ขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายทางการเมืองและสังคม มีการจ้างงานเต็มที่ ( full 

employment) โดยมุ่งการผลิตสินค้าให้มากกว่าอุปสงค์ที่มีอยู่ในประเทศ แล้วส่งสินค้าส่วนเกินไป

ขายในตลาดต่าง ประเทศ หรือความพยายามให้ประเทศสร้างอิทธิพลในท้องถิ่น ทฤษฎีพาณิชย์นิยม

สมัยใหม่เป็นทฤษฎีที่แก้ไขต่อเนื่องมาจากทฤษฎีลัทธิพาณิชย์นิยม โดยเน้นความส าคัญทางด้าน

เศรษฐกิจ การ เมือง และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ลัทธิการค้านิยม (Mercantilism) 
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  (1.2) ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดย อดัม สมิธ (Adam Smith) เป็น

ทฤษฎีที่มีแนวคิดในเร่ืองการแบ่งงานกันท า (division of labor) ตามความถนัด ท าให้เกิดความ

ช านาญ (specialization) ในการผลิตสินค้านั้นที่ท าให้การค้าระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด 

ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ คือความได้เปรียบในการผลิตที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตสินค้า ได้

เท่ากับที่ประเทศอ่ืนผลิตได้โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า หรือในกรณีที่ใช้ปัจจัยการผลิตจ านวน

เท่ากัน แต่ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์สามารถผลิตสินค้าได้จ านวนมากกว่าอีกประเทศ

หนึ่ง ทฤษฎีนี้เชื่อว่าประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มีประสิทธิภาพมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง 

เพราะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าแล้วส่งสินค้านั้นไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตนต้องการ อดัม สมิธ จะ

เน้นให้ใช้นโยบายการค้าเสรี (free trade policy) โดยไม่มีการควบคุมแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ เพื่อ

ส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกแรงงานอย่างเต็มที่ให้ทุกประเทศได้เลือกผลิตสินค้าแต่เฉพาะที่สามารถ

ผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ าเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน หากการค้าของโลกไม่มีข้อจ ากัดแต่ละประเทศ

จะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศจะมุ่งผลิตสินค้าที่ตนมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 3.2 (Adam Smith) ผู้คิดค้นทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ 
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  (1.3) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ โดยเดวิด ริคาร์โด (David 

Ricardo) กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ควรมุ่งผลิตสินค้าที่ตนสามารถผลิตได้โดยเสียต้นทุนต่ ากว่าเมื่อ

เปรียบเทียบ การกระท าเช่นน้ี ท าให้ทุกประเทศได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งงานกันท า (Division 

of Labor) หรือก็คือการที่ ปัจจัยการผลิตจ านวนเท่ากัน ประเทศที่ผลิตสินค้าโดยเสียต้นทุนการผลิต

ต่ าที่สุด จะผลิตสินค้านั้นเพื่อการส่งออก 

 

ภาพท่ี 3.3 David Ricardo ผู้คิดค้นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ 

(1.4) ทฤษฏีของเฮกเชอร์ ออแลง เน้นในเร่ืองความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต
เร่ิมต้น (Factor Endownments) ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices) 
ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและ
รสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฏีนี้ แต่ละประเทศจะส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดย
เปรียบเทียบซึ่งท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และน าเข้าสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายาก
โดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง 

(1.5) ทฤษฏีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุมาจากผู้บริโภคมีความต้องการและ
รสนิยมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ผลิตต้องมีการพัฒนาสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

-ระยะ 1 ระยะของสินค้าใหม่ ผลิตในบริษัทแม่ และขายในประเทศแม่ สินค้าส่วน
ที่เหลือส่งไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต 
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-ระยะ 2 ระยะของการเจริญเติบโตของสินค้า สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างดี เพราะชื่อเสียงและคุณภาพของสินค้าของบริษัทแม่ 

-ระยะ 3 ระยะที่สินค้ามีการพัฒนาอย่างเต็มที่ ธุรกิจจะเร่ิมลงทุนการผลิตใน
ต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการสินค้าของผู้บริโภค 

-ระยะ 4 ระยะที่เคยส่งสินค้าออกอาจจะกลายเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าดังกล่าว 
เนื่องจากการสูญเสียการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ จุดมุ่งหมายของธุรกิจคือการสร้างก าไรสูงสุด
ให้กับกิจการ ซึ่งจะท าได้โดยการเพิ่มยอดขายให้กับกิจการ ดังนั้นเมื่อธุรกิจใด ๆ พบว่าตลาด
ภายในประเทศของตนเองถึงจุดอ่ิมตัว ซึ่งไม่สามารถขยายตลาดได้อีกต่อไป อาจเนื่องมาจากการ
แข่งขันภายในประเทศหรือระยะอ่ิมตัวของผลิตภัณฑ์ บริษัทนั้น ๆ ต้องพยายามแสวงหาตลาดใหม่
ในประเทศอื่น ๆ 

(1.6) ทฤษฏีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ โดย ไมเคิล อี. พอร์ต
เตอร์ (Michael E. Porter) เน้นแนวคิดที่ว่า "ประเทศใดจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
ภายในประเทศจะต้องมีความได้เปรียบจากการแข่งขันก่อน" แต่ละประเทศจะมีความได้เปรียบใน
การแข่งขัน จะต้องพิจารณาจากปัจจัย 4 ปัจจัย คือ 

1) ส ถ า นะด้ า นปั จ จั ย ก า ร ผลิ ต  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นท รั พ ย า ก รบุ ค ค ล  ที่ ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุน รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้า ซึ่งปัจจัย
ตัวแรกนี้เป็นผลกระทบในด้านของทุน เราจะต้องพิจารณาตัวเราก่อนว่าปัจจัยการผลิตของเรามี
ความได้เปรียบอย่างไรบ้าง 

2) สถานะด้านอุปสงค์ เมื่อผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศแล้ว ธุรกิจของเรา
สามารถครอง Market Share ได้ที่ 1 อุปสงค์ของผู้บริโภคภายในประเทศสูง ก็เป็นความได้เปรียบ
ของธุรกิจและมีโอกาสในการออกไปแข่งขันในต่างประเทศได้ 

3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน ธุรกิจจะต้องพิจารณาว่า supplier      
(ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ)นั้น หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น บริษัทขนส่ง มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันหรือไม่ เราอาจไม่จ าเป็นต้องมี supplier อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่สามารถแสวงหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกจากต่างประเทศก็ได้เช่นกัน 

4) กลยุทธ์ โครงสร้างการแข่งขันของบริษัท กลยุทธ์และโครงสร้างที่ดีจะต้อง
สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันของธุรกิจได้ มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
     

 

ภาพท่ี 3.4 การค้าระหว่างประเทศ 
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  สาเหตุการค้าระหว่างประเทศ 

  เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า ไม่
มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างแต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบหรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ

ประเทศมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน  ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุ ต่างๆ 
อาทิ น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมีอยู่ 
ดังนั้น ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยการ
ผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆที่ตนต้องการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ภาพท่ี 3.5 แท่นขุดเจาะน  ามันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอ่าวไทย  
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 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่

อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุกสามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็น
สินค้าออก ประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็น   
สินค้าออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 จากสภาพภูมิประเทศท่ีเอื อต่อการเพาะปลูกท าให้ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวได้
มากและส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลก 

3. ความช านาญในการผลิต 
ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ

จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ ามี
ความรู้ความช านาญและเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 
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ภาพท่ี 3.7 ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอันดับต้นๆของ

โลก 
 4. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 
 การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย

อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยาย
ตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีก
ด้วย จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่ละประเทศจึง
มีการเจรจาท าสัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนในประเทศของตน 
ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.8 นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่างๆ 
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                         นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ นโยบายที่แต่ละประเทศใช้ในการน าสินค้าเข้า 

และส่งสินค้าออก ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น นโยบายแบบเสรี และ นโยบายแบบคุ้มกัน 
1. นโยบายการค้าแบบเสรี 
 เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ น าสินค้ามาท าการค้าขายระหว่างกัน

อย่างเสรี โดยปราศจากข้อจ ากัดใดๆ ประเทศที่จะถือนโยบายการค้าโดยเสรีจะต้องอยู่ในเงื่อนไข 
ดังนี้ 

- ต้องด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงาน คือ ทุกประเภทจะต้องเลือกผลิต
เฉพาะที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง 

- ต้องไม่มีการเก็บภาษี หรือมีการเก็บภาษีแต่น้อย โดยไม่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบ 

-  ต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษและไม่มีข้อจ ากัดทางการค้ากับประเทศต่างๆ หากถือ
ตามเงื่อนไขนี้แล้วในปัจจุบันไม่มีประเทศใดที่จะมีนโยบายการค้าโดยเสรีได้อย่างเป็นทางการ
เพราะนโยบายลักษณะนี้ประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก แต่
บางประเทศมีการตกลงร่วมกันอยู่บ้าง เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น 

                  ภาพท่ี 3.9 กลุ่มสหภาพยุโรป (EU)ใช้นโยบายการค้าแบบเสรีกับประเทศในสมาชิก 

25 



9 
 

 

 2. นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 
 เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนภาพการผลิตในประเทศ มีหลักการตรงกันข้ามกับ

นโยบาย การค้าโดยเสรี คือรัฐบาลจะใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก  
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน พอสรุปได้ดังนี้ 

1. เพื่อให้ประเทศช่วยตนเองได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดสงครามขึ้น 
อาจจะไม่ มีสินค้าที่จ าเป็นบางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถน าเข้ามาตามปกติได้ ในยามปกติจึงควร
เตรียม การผลิตสินค้าที่จ าเป็นส ารองไว้ 

2. เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ ถ้า
รัฐบาล ไม่ห้ามสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะต้องเลิกล้มกิจการ 

3. เพื่อป้องกันการทุ่มตลาด การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าไปขายประเทศอ่ืน 
ในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนเพื่อท าลายคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเมื่อทุ่มตลาดส าเร็จได้ครอง
ตลาดแห่งนั้นแล้วก็จะเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นในเวลาต่อมา 

4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้า คือ มูลค่าสินค้าที่ส่งไปขาย
ต่างประเทศน้อยกว่ามูลค่าสินค้าที่น าเข้ามา ท าให้ต้องเสียงเงินตราต่างประเทศออกไป จ านวนมาก 
จึงต้องแก้ไขโดยจ ากัดการน าเข้าและส่งออกให้มากขึ้น 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน จะมุ่งส่งเสริมการส่งสินค้าออก

และกีดกันการน าสินค้าเข้า คือ 
1. การตั้งก าแพงภาษี ( Tariff Wall ) จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า

น าเข้าหลายอัตรา คือ จัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อัตราขึ้นไปในสินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้
อัตราสูงแก่สินค้าที่ต้องการจะกีดกันไม่ให้น าเข้า ซึ่งเป็นมาตรการทางอ้อม 

2. การควบคุมสินค้า อาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือก าหนดโควต้า ( Quota ) ให้
น าเข้าหรือส่งออก 

3. การให้การอุดหนุน ( Subsidies ) เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิต ลดภาษี
บางอย่างให้ เป็นต้น 

4. การทุ่มตลาด ( Dumping ) คือ การส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศในราคาที่ต่ า
กว่าราคาขายภายในประเทศ และด้วยราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งมี 3 กรณี คือ 

1) การทุ่มตลาดเฉพาะกิจ เพื่อล้างสินค้าเก่าที่ค้างสต๊อก หรือเป็นสินค้าที่ล้าสมัย 
หรือเป็นสินค้าที่ไม่ขายภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้านั้นในตลาดภายในไว้ 

2) การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว เป็นนโยบายที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศใน
ราคาต่ ากว่าตลาดภายในประเทศเป็นการชั่วคราว และบางคร้ังต้องขายต่ ากว่าทุน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
คือ 
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- แสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
- ก าจัดคู่แข่งขันซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต 
- กีดกันไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาแย่งตลาดที่ครองอยู่ 
- ตอบแทนการกระท าของผู้อ่ืน 

     3) การทุ่มตลาดเป็นการถาวร เป็นการทุ่มตลาดระยะยาว ซึ่งปกติจะไม่ทุ่มขายใน
ราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต และที่สามารถด าเนินการทุ่มตลาดได้เนื่องจากการผลิตภายในประเทศ
ขยายตัวสูงขึ้น และรัฐบาลให้เงินอุดหนุน โดยทั่วไปการส่งสินค้าไปทุ่มตลาดต่างประเทศมักกระท า
เป็นการชั่วคราวเพื่อจ ากัดคู่แข่ง และเมื่อสามารถผูกขาดตลาดได้แล้ว ก็จะขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชย
ภายหลัง 

 
    ภาพท่ี 3.10 อุตสาหกรรมรถยนต์ของญ่ีปุ่นได้เข้ามาทุ่มตลาดรถยนต์ของอเมริกา 
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5. ข้อตกลงทางการค้า นับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้ม
กัน เพื่อให้สิทธิหรือฐานะทางการค้าเป็นพิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา 

6. การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของเงิน เพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงิน และ
พยายามดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

** ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยก็ใช้นโยบายการค้าคุ้มกันเช่นเดียวกับ
ประเทศต่าง ๆ แต่ก็ส่งเสริมให้เอกชนท าการค้าเสรี และไม่สนับสนุนให้มีการค้าโดยรัฐมากเกินไป
ซึ่งนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ถือระบบการค้าเอกชน 
2. ถือระบบภาษีศุลกากรอัตราเดียว 
3. มีข้อจ ากัดทางการค้าอย่างแผ่วเบา 
ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
บทบาทต่อการพัฒนาประเทศ มี 2 ลักษณะ ได้แก่  
1. การส่งสินค้าออก การค้าต่างประเทศโดยการส่งสินค้าออกมีประโยชน์หลาย

ประการ เช่น ท าให้เกิดรายได้ที่เป็นงานตราต่างประเทศที่ส าคัญ ช่วยเพิ่มรายได้ของผู้ผลิต ช่วยให้
การค้าการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลมีรายได้จากอาการขาออกและค่าธรรมเนียนต่างๆ และกรณี
ประเทศก าลังพัฒนาที่หนี้สินมากจะช่วยให้มีความสามารถช้ าระหนี้สินคืนได้  

2. การน าสินค้าเข้า ประโยชน์ของการน าสินค้าเข้ามีหลายประการ เช่น ประชาชน
ในประเทศมีสินค้าอุปโภคบริโภคสมบูรณ์และมีราคาที่เหมาะสม การน าสินค้าเข้าเป็นการเพิ่มการ
ลงทุน ท าให้ รัฐบาลมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเข้าจากประเทศอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงได้  

- สินค้าใดที่ผลิตในประเทศหนึ่งไม่ได้ก็สามารถซื้อหาจากประเทศอ่ืนได้ ท าให้แต่
ละ ประเทศมีสินค้าสนองความต้องการได้มากขึ้น  

- สินค้าใดถ้าแม้จะผลิตในประเทศได้ แต่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน 
ประเทศนั้น ก็จะไม่ผลิต แต่จะเลือกผลิตแต่สินค้าที่มีต้นทุนสูงต่ ากว่าและมีความถนัด แล้วส่งไป
ขายแลก เปลี่ยนกัน เราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่จะผลิตเอง  

- การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดความรู้ความช านาญในการผลิตเฉพาะอย่าง ตาม
ความถนัด ท าให้มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพและราคาต่ ายิ่งขึ้น  

- การค้าต่างประเทศช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนาได้แบบอย่างการผลิตที่ทันสมัยขึ้น 
สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ผลิตเพื่อส่งออกได้มากขึ้น  
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- การค้าต่างประเทศช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนารู้จักใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น เช่น ปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงการก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
พัฒนาถนนหนทางและพลังงานต่างๆ เป็นต้น 

               ภาพท่ี 3.11 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
โทษหรือผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ 
1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิต

สินค้าที่ตนได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศ
ขึ้นอยู่กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย  และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหา
ของเสถียรภาพราคาได้เช่นกัน 

2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้หลาย ๆ 
ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาดดุลใน
ดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย   ในกรณีของประเทศก าลัง
พัฒนาโดยทั่วไป สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาด
เสถียรภาพ เมื่อเทียบกับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผล
ที่ตามมาคืออัตราการค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่ง
สินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ 
ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 

3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ  อัตราการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ
นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น   ในขณะเดียวกันการหล่อหลอม
รสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็นกลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การ
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กระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การ
บริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสีย
เงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

4. ผลต่อประสิทธิภาพ  นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศขนาด
ใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพน้อยลง
เท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและราคา
สินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้น 

5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่ งพาทางการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับสูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผล
สุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผล
จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 

6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว จะส่งผลต่อปัญหาความ
มั่นคงของประเทศได้ง่าย   เนื่องจาก การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และ
สินค้าทุนในการพัฒนาประเทศ    อุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถแข่งขันกับ
สินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ คือ ก าแพง
ภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น 
2. สาเหตุที่ต้องส่งออกและน าเข้าสินค้าเข้า 

การส่งออกสินค้าและน าเข้าสินค้าส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโต
ของกิจการธุรกิจโดยสามารถอธิบายความจ าเป็น ได้ดังนี้ 

1. ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีดังนี้คือ 
 ประเทศไทยจะได้รับเงินตราต่างประเทศมาใช้ในการน าเข้าสินค้า มีผลท า

ให้มาตรฐานการด ารงชีวิตของคนไทยดีขึ้น และท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเนื่องจากมีการผลิตเพิ่ม
มากขึ้น 

 รัฐบาลมีรายได้ในรูปของการเก็บภาษีอากรขาออก 
 ตลาดแรงงานในประเทศขยายตัว มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น คนงานมี

รายได้เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น มีผลท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 
 การผลิตได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น และ

ต้นทุนที่ต่ าลงมีผลท าให้สามารถบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ประหยัด 
 เทคโนโลยีได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน

กับประเทศอ่ืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่ออ านวยประโยชน์ใน
การควบคุมหรือปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว 
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2. ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของกิจการธุรกิจผู้ส่งออก มีดังนี้คือ 
 รายได้หรือยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้ส่งออก 
 ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่ าลงเนื่องจากการผลิตจ านวนมาก 
 วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลายืนยาวขึ้นกว่าเดิม 
 มีการน าเข้าสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปมากขึ้น 
 กิจการจะสามารถเผชิญกับการแข่งขันหรือหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กิจการจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของตลาดภายในประเทศ

ได้ 
 กิจการจะได้รับโอกาสที่จะท าวิจัยตลาด เพื่อที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ต่อการ

ยอมรับของตลาดภายนอกประเทศ 
 กิจการจะสามารถสร้างภาพพจน์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ

กิจการไปได้ระดับหนึ่ง 
3. ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าท าให้มี

ประโยชน์ดังน้ี 
 ราคาต่ ากว่าที่ผลิตในประเทศ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะต่ าลง

เน่ืองจากการผลิต 
 สินค้าพิเศษ ที่จ าเป็นต้องมีวัสดุในการผลิตจากต่างประเทศ 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สามารถ

หาในประเทศได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพท่ี 3.12 การส่งออกและการน าเข้าสินค้า 
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3. แนวคิดและทฤษฎีการน าเข้า 
ความหมายของหารน าเข้า 
การน าเข้า (Import) หมายถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้าที่

น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 

การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
น าเข้าคือ กรมศุลกากรและจัดเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) เพื่อรอการช าระภาษี 
หรือตั้งอยู่ในเขตเสรีในพิธีศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัดปริมาณการน าเข้า
สินค้า รวมถึงภาษีน าเข้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษาด้วยว่าสินค้า
ประเภทใดสามารถน าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย 

 
ประเภทของการน าเข้า 

 การน าเข้าสินค้าเข้าประเทศไทยเป็นกลไกทางเศรษฐกิจอีกด้านที่มีความส าคัญไม่
แพ้การส่งออก เพราะการน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตนั้น จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยท าให้เพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและการส่งออกได้มากขึ้น โดยตลาดน าเข้าที่ส าคัญของ
ไทยนั้น มี อยู่ 4 ตลาด ได้แก่ ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป และอาเซียน ซึ่งตลาดการน าเข้าจากญ่ีปุ่นนั้น 
นอกจากสัดส่วนการ น าเข้านั้นจะมีมูลค่าสูงสุด อัตราการขยายตัวของมูลค่าน าเข้าก็ยังมีแนวโน้มที่
จะสูงขึ้นอีกด้วยภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส าหรับการแบ่งโครงสร้างการน าเข้าสินค้าของไทยนั้น 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้าประเภทเชื้อเพลิง ประเภททุน ประเภทวัตถุดิบและกึ่ง
ส าเร็จรูป ประเภทอุปโภคบริโภค และประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 

 หากมองย้อนไปที่ภาพรวมของการน าเข้าในปีที่ผ่านมานั้นมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 14.7% 
เมื่อพิจารณาแยกรายหมวดสินค้าพบว่าการน าเข้ามีเพิ่มขึ้นทุกหมวดโดยเฉพาะสินค้าประเภท
วัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูปในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในอีกแง่มุมที่ว่า ประเทศเราเน้นไปที่
การผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อการบริโภคภายใน ยังคงต้องอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างสูง 
แต่มีการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมากขึ้นนับต้ังแต่มี 2546 จึงท าให้มูลค่าการน าเข้าในภาพรวมมีมากขึ้น 
เช่นเดียวกันกับในปี 2561 ด้วยเช่นกัน โดย 10 ล าดับสินค้าที่น าเข้าประเทศไทยตามล าดับ มีดังนี้ 

 
 
 

                                     
   

ภาพท่ี 3.13 น  ามันดิบ  
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        ภาพท่ี 3.14 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 

 
ภาพท่ี 3.15 เครื่องจักรไฟฟ้าแลส่วนประกอบ                             ภาพท่ี 3.16 เคมีภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
          

ภาพท่ี 3.17 เครื่องเพชร พลอย อัญมณีเงินแท่งและทองค า 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.18 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 3.19 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.20 แผงวงจรไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 

                ภาพท่ี 3.21 สินค้าแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.22 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

34 



18 
 

 

ความรู้เกี่ยวกับขั นตอนการน าเข้าและส่งออก 

ภาพท่ี 3.23 ขั นตอนการน าเข้าและส่งออก 

เมื่อตกลงซื้อขายสินค้าแล้ว ผู้ขายสินค้าก็จะเร่ิมผลิตให้คุณหรือจัดเตรียมสินค้าใน

โกดังให้พร้อมส่ง หลังจากสินค้าพร้อมแล้ว จึงเป็นขั้นตอนของการน าเข้าและส่งออกสินค้า ดังนี้ 

1. โรงงานผู้ขาย 

จุดแรกของการขนส่งย่อมไม่พ้นผู้ขายหรือผู้ผลิต ซึ่งในจุดนี้ส่วนใหญ่เรามักจะ

เรียกมันว่า “หน้าโรงงาน” ในภาษาไทย หรือ Shipper ทั้งนี้ที่เรียกว่าโรงงานก็เพื่อความสะดวกใน

การเรียก ถึงแม้มันจะเป็นร้านเล็กๆ หรือโกดังเก็บสินค้าก็ตาม ส่วน Shipper นั้นจะใช้เวลาคุยกับ

ชาวต่างชาติเพราะแปลตรงตัวว่าผู้ส่ง/ผู้ขาย ก็อนุมานกันได้ว่าที่ที่ต้องไปรับสินค้า หรืออาจจะ

เรียกว่า โรงงาน, โกดัง หรือ ร้าน ก็ตาม 

2. ขนส่งในประเทศต้นทาง 

เมื่อจ่ายค่าสินค้าและขนของขึ้นรถบรรทุกแล้ว การขนส่งทางรถเป็นการขนส่ง
หลักไปยังท่าเรือ/ท่าอากาศยานต่างๆ ช่วงนี้จะเรียกว่า Trucking, Pick-up, Inland  

3. การท าพิธีการศุลกากรขาออกในขั้นตอนนี้ผู้ขายหรือตัวแทนขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ(Freight Forwarder) ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้จะมีหน้าที่ในการส าแดงสินค้าต่อ
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เจ้าหน้าที่ศุลกากร(Customs House) ว่าสินค้าอะไรจะออกจากประเทศ จะเรียกว่า Outbound 
Customs Clearance 

4. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้นทาง 
เมื่อศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าแล้ว สินค้าก็จะได้รับอนุญาตให้เอาขึ้นเรือหรือ

เคร่ืองบินที่จัดเตรียมไว้เพื่อขนส่งออกจากประเทศผู้ขาย ในจุดน้ีเรียกว่า Port of Loading (POL) 
5. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง 
ตอนนี้สินค้าก็ได้เดินทางมาถึงยังประเทศของผู้ซื้อแล้ว จุดนี้เมื่อเรือหรือเคร่ืองบิน

จอดเทียบท่า สินค้าจะถูกล าเลียงเข้าโกดังไว้ รอให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนออกของและศุลกากรมาตรวจ
ปล่อยสินค้าต่อไปครับ ซึ่งเรียกว่า Port of Discharge(POD) 

6. พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า 
เจ้าพนักงานศุลกากรจะมาตรวจสินค้าที่ผู้ซื้อน าเข้ามาว่าสินค้าที่คุณน าเข้ามาตรง

กับที่ได้แจ้งกับกรมศุลกากรไว้หรือไม่ เสียภาษีตรงกับฐานภาษีที่กรมศุลกากรก าหนดหรือไม่ เป็น
สินค้าควบคุมหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร เมื่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถขนออกจากท่าเรือ/ท่าอากาศ
ยานได้ เรียกว่า Inbound Customs Clearance 

7. ขนส่งจากท่าเรือ 
สินค้าที่ตรวจปล่อยแล้วก็ขนไปยังผู้รับ การขนส่งทางรถในประเทศไทยนั้นมี

ข้อก าหนดส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่กว่ากระบะด้วย ข้อจ ากัดส าคัญ คือ ในช่วงจราจรคับคั่งตอน
พนักงานเข้างานและเลิกงานคือช่วงที่รถใหญ่ห้ามวิ่งในเขตเมือง 

8. ผู้ซื้อ 
ผู้ซื้อ(Consignee) ท าการรับสินค้า ถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจขนส่งสินค้า ใน

ขั้นตอนนี้ก่อนที่จะรับมอบสินค้า ผู้ซื้อที่ดีควรจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าก่อนท าการรับ
มอบทุกคร้ังด้วย 

อรรถประโยชน์ท่ีเกิดจาการน าเข้า 
1. ด้านเวลา (Time Utility) 
2. สถานที่ (Place Utility) 
3. อรรถประโยชน์เกี่ยวกับรูปแบบ 
4. อรรถประโยชน์เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ 

4. แนวคิดระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการน าเข้า 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ผู้ประกอบการ เพื่อการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ถูกสร้างและ
ควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในการเชื่อมโยงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส่งผลให้ความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนการประมวลผลเพื่อตัดสินใจเป็นไปอย่าง
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ถูกต้อง รวดเร็ว และยังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ตลอดจนสร้างคุณค่าและลดต้นทุน
การผลิตได้อีกด้วย 

เทคโนโลยีที่นิยมน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการน าเข้าภายใน
องค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ส าคัญคือ GPS (Global Positioning System) Barcode 
RFID (Radio Frequency Identification) EDI (Electronics Data Interchange) การวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management System: WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management 
System: TMS) ซึ่งเรานิยมเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่า เทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดที่
ส าคัญของแต่ละเทคโนโลยีดังต่อไปนี้คือ 

- GPS (Global Positioning System) เป็นระบบที่ใช้ในการบอกต าแหน่งของสิ่ง
ต่าง ๆ บนโลกนี้ โดยระบบ GPS จะใช้เทคโนโลยีของดาวเทียมที่จะเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณา
หาจุดพิกัดบนโลกนี้ โดยใช้พิกัดตัวเลขของละติจูดและลองติจูด ท าให้ทราบถึงต าแหน่งที่แท้จริง
ของสิ่งนั้น ๆ โดยอุปกรณ์ GPS Receiver หรือเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมนั้น จะท างานโดยการใช้
ดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลกตั้งแต่สามดวงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะได้ระบุพิกัดต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ และจะแม่นย ายิ่งขึ้นหากมีจ านวนดาวเทียมมากขึ้น ส าหรับระบบ GPS นั้น ได้ถูกเร่ิม
ใช้และพัฒนาขึ้นโดยกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้ในการหาพิกัดจุดต่าง ๆ บนโลกใน
การสู้รบท าสงครามกัน แต่ในปัจจุบัน GPS ได้ถูกน ามาใช้ในเชิงการค้าพาณิชย์ ในการติดตาม 
ตรวจสอบการเดินทางขนส่งสินค้าของรถบรรทุกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเศรษฐศักดิ์ เลิศประเสริฐเวช (2548) ที่ได้ศึกษาถึงผลที่ได้จากการน าระบบ GPS เข้า
มาใช้เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจขนส่ง และทราบถึงความคุ้มค่าในการ
ลงทุน รวมไปถึงความเหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้ทั้งในองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์กับองค์กรที่มีการน าระบบไปใช้จริง เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการรายอ่ืนและในหน่วยงานราชการที่มีความสนใจในการน าระบบ 
GPS ไปปรับใช้ รวมไปถึงการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรที่เป็นปัญหาใหญ่ 
ส าหรับเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พบว่าระบบ GPS สามารถที่จะช่วยให้มีการ
จัดการเส้นทางที่ถูกต้อง เนื่องจากจะสามารถเห็นได้ว่าเส้นทางไหนมีปริมาณรถมากหรือน้อย เพื่อ
ช่วยในการลดการใช้น้ ามันที่ต้องเสียเวลาที่ต้องติดอยู่ในรถนาน อีกทั้งเป็นการป้องกันการ
โจรกรรมรถยนต์ด้วย และ สรไกร ปัญญาสาครชัย (2548) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยี GPS มา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าและบริการทางถนน พบว่า  จากคุณสมบัติ
ความสามารถในการระบุต าแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
คุณสมบัตินี้ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจ ไว้ใจได้เมื่อได้รับการบริการขนส่งผ่านระบบ GPS และมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ าคุณสมบัตินี้ท าให้
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ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีขึ้นเมื่อได้รับการบริการขนส่งผ่านระบบ GPS และมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก และจากคุณสมบัติค้นหาเส้นทาง ท าให้ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าตรงตามวันและ
เวลาที่ได้ตกลงไว้และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นจากคุณสมบัติดังกล่าวของ
เทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้าและบริการทางถนนมีผลต่อความส าเร็จ
ทางด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการขนส่งสินค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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-Barcode หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วย

เส้นมืด (มักจะเป็นสีด า) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลข

และตัวอักษร ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

โดยใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะท างานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดใน

การคีย์ข้อมูลได้มาก บาร์โค้ดเร่ิมก าเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1950 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ขึ้นส าหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญลักษณ์ที่สามารถ

ช่วยกิจการด้านอุตสาหกรรมและสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ในปี 

1973 ต่อมาในปี 1975 กลุ่มประเทศยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ด

เรียกว่า EAN-European Article Numbering สมาคม EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ 

(ยกเว้นอเมริกาเหนือ) และระบบบาร์โค้ด EAN เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 1987 Barcode เป็น

หนึ่งในหลายวิธีที่ได้ผลดี ในการตรวจสอบสินค้าขณะขาย การตรวจสอบยอดการขาย การ

ตรวจสอบยอดขาย และสินค้าคงคลัง เราสามารถที่จะอ่านบาร์โค้ดได้ โดยใช้เคร่ืองสแกนเนอร์ 

(Barcode Scanner) หรือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ซึ่งวิธีนี้จะรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูลเข้าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ (Computer) โดยเปลี่ยนเป็นวิธีการยิงเลเซอร์ไปยังแท่งบาร์โค้ด โดยเคร่ืองสแกนจะท า

หน้าที่เป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware) ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งาน

บาร์โค้ดเข้ากับการใช้งานของ Mobile Computer ซึ่งสามารถพกพาได้อย่างสะดวก เพื่อท าการ

จัดเก็บ แสดงผล ตรวจสอบ และประมวลในด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมาลี บัว

ขาว (2548) ได้ศึกษาการใช้รหัสแท่งในการบริหารสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนผลักดันให้มีการน าวัตถุดิบภายในประเทศมาสร้างให้เกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปัจจุบันมีการการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

กลยุทธ์หนึ่งที่ถูกน ามาใช้คือการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นการบริหาร

สินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งส าคัญที่กิจการต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

                                    ภาพท่ี 3.25 Barcode 
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- RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่ง

ต่างๆ แบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ มีองค์ประกอบหลัก คือ แท็ก (Tag) เสาอากาศ 

(Antenna) เคร่ืองอ่าน (Reader) และซอฟต์แวร์ (Software) RFID แบ่งตามย่านความถี่ได้ 4 ประเภท 

คือ 1.Low Frequency (LF) ย่านความถี่ 125 – 134 KHz 2.High Frequency (HF) ย่านความถี่ 13.56 

MHz 3.Ultra-High Frequency ย่านความถี่ 920–925 MHz (ส าหรับประเทศไทย) 4) Microware ย่าน

ความถี่ 2.45 – 5.8 GHz เมื่อเราน าองค์ประกอบทั้งหมดไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เรียกว่า RFID 

Solution เช่น การติดตามทรัพย์สิน รถยนต์ เคร่ืองมือ การติดตามเอกสารส าคัญ เช่น เอกสารทาง

ราชการ การจัดการในคลังสินค้า การขนส่งสินค้า พาเลต บัตรผ่านทาง เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่น

ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเทคโนโลยี RFID เนื่องจาก

ลักษณะการส่งผ่านก าลังงานและข้อมูลระหว่างบัตรและเคร่ืองอ่านจะอยู่บนพื้นฐานของคลื่น

ความถี่วิทยุ ตารางที่ 1 แสงการเปรียบเทียบข้อแตกต่างของเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติแบบต่าง ๆ ซึ่ง

จะพบว่าเทคโนโลยี RFID ค่อนข้างมีข้อได้เปรียบมากกว่าเทคโนโลยีแบบอ่ืน ๆ 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในการลงเวลาและระบบ

ควบคุมการผ่านเข้าออกประตู ท าให้ระบบมีความโดดเด่นในหลายประการ เช่น สะดวก และ

รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานกันจ านวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้หากมีการก าหนดต าแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจ าของบัตร RFID ที่เหมาะสม ก็

สามารถท าให้ระบบมีความรวดเร็วมากขึ้นได้อีก และสุวาริน พรรคเจริญ (2550) ก็ได้มีการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีบ่งชี้วัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) มาประยุกต์ใช้ในการ

ระบุต าแหน่งรถยนต์ในลานจอดระหว่างที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อมและรอประกอบ

ชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการค้นหารถยนต์ลดลงถึง 50 

เปอร์เซ็นต์ ระยะทางในการเดินลดลง 43 % ส่วนผลตอบแทนการลงทุนนั้นสามารถคืนทุนได้

ภายในระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน 

                               

 

 

 

 

                                     ภาพท่ี 3.26 RFID 
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- EDI (Electronic Data Interchange) เป็นการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการรับ-

ส่งเอกสารธุรกิจระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้สื่อหรือ

รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชี

ราคาสินค้า ใบส่งของ รายงาน ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งการรับ-ส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวจะ

ถูกกระท าภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้คู่แข่งขันทางการค้าสามารถ

ดึงข้อมูลของตนเองไปใช้ได้ ซึ่งหากมีการใช้ EDI ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจรแล้ว จะช่วยให้

ไม่ต้องอาศัยเอกสารต้นฉบับที่ต้องตรวจสอบโดยพนักงานหรือป้อนข้อมูลซ้ าซากอีก ซึ่งสามารถ

สนับสนุนให้องค์กร ธุรกิจเปลี่ยนแปลง เป็นขั้นตอนของการท าธุรกิจที่ต้องใช้เอกสารเป็นพื้นฐาน 

ไปสู่การท าธุรกิจภายใต้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป ในการท างาน

ตามขั้นตอนของระบบ EDI นี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่าง ๆ จะต้องมีส่วน

การสื่อสารเป็นระบบเปิด คือ เป็นระบบซึ่งใช้ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่

ไม่ปิดกั้นการติดต่อจากโลกภายนอก โดยการใช้มาตรฐานที่เป็นสากล เช่น UN/EDIFACT, IEEE, 

ACM และ ISO ซึ่งได้ก าหนดและวางกฎเกณฑ์ของการส่งผ่าน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อ และรับ -ส่ง

ข้อมูลกันได้โดยไม่จ ากัดยี่ห้อของอุปกรณ์ 
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- การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็น

โปรแกรมที่รองรับข้อมูลการท างานประจ าวัน (Transaction) เช่น การขายในแต่ละคร้ัง น าข้อมูล

เชื่อมโยงกับรายการของฝ่ายบัญชี เพื่อบันทึกลงสมุดประจ าวัน สร้างเอกสารเพื่อรอตัดสินค้าออก

จากคลังสินค้า สร้างค าสั่งการผลิตในกรณีที่ไม่มีสินค้าในคลังสินค้า สร้างค าสั่งซื้อวัตถุดิบในกรณีที่

ไม่มีวัตถุดิบในคลังสินค้า ทั้งนี้เอกสารจะเชื่อมโยงโดยการตั้งค่าการท างานต่าง ๆ เช่น ผังบัญชี การ

เชื่อมโยงบัญชีการลูกค้า สูตรการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นการวางแผนทรัพยากร

วิสาหกิจจึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรวิสาหกิจ 

โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง  ๆ ขององค์กรวิสาหกิจเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้าน

การจัดซื้อ-จัดจ้าง การผลิต การเงินและการบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินค้าคง

คลัง ตลอดจนระบบการขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของ

องค์กรวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท างานขององค์กร

วิสาหกิจลง และเป็นระบบที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดในปัจจุบัน แต่

เนื่องจากในปัจจุบันซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูป (ERP Package) ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีข้อจ ากัดในด้านเงินลงทุน และเนื่องจากได้มีการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นรหัสเปิดมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีการประยุกต์ใช้ ERP ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Opens 

Source Software: OSS) 
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- ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) 

ปัจจุบันการบริหารคลังสินค้าจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานมีปริมาณและ

ความซับซ้อนที่มากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเรียกว่า ระบบการจัดการคลังสินค้า 

(Warehouse Management System: WMS) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานภายใน

คลังสินค้าและการบริหารสต็อกให้เป็นโดยอัตโนมัติมีความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น 

สามารถด าเนินการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยงานที่ใช้กระดาษ (Paperless) 

ระบบการจัดการคลังสินค้า มีความสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ ดังต่อไปนี้คือ 

การรับสินค้า (Receiving) ระบบสามารถจองพื้นที่ว่างหรือจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้า 
เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดวางในคลัง สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับสินค้าโดยไม่มีการ
วางแผนการจัดเก็บ จะมีผลท าให้ต้นทุนของกิจการมากขึ้น เพราะต้องเสียเวลาในการค้นหาสินค้า
นั้น ๆ 

การจัดเก็บ (Put Away) ระบบสามารถแนะน าต าแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บ 
และมีการยืนยันต าแหน่งที่จัดเก็บได้ อย่างถูกต้อง โปรแกรม WMS ในส่วนของการจัดเก็บ สามารถ
ท างานร่วมกับ ERP และบาร์โค้ดสแกนเนอร์ เพื่อท าให้ทราบต าแหน่งที่แม่นย าและชัดเจน 
การหยิบสินค้า (Picking) ระบบจะช่วยหาต าแหน่งของสินค้าที่มีการจัดเก็บไว้ได้อย่างง่าย ท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบ สินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

                 

       ภาพท่ี 3.29 ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) 
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-ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) 

ปัจจุบันระบบการจัดการการขนส่งนิยมใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา โดยมีการใช้งานผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต ซึ่งซอฟต์แวร์TMS มีระบบย่อยที่ส าคัญประกอบด้วย 

การจัดการขนส่ง มีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนบรรทุก การเลือกวิธีการขนส่ง 

การจัดซื้อในงานขนส่ง การจัดการ เส้นทางการขนส่ง การควบคุมการขนส่ง การติดตามการจัดส่ง 

การจัดท ารายงานและปรับตามความต้องการของลูกค้า 

การจัดการยานพาหนะ มีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารยานพาหนะ การจัดการ

เช่ายานพาหนะ การจัดการน้ ามัน เชื้อเพลิง การจัดการอุบัติเหตุ การจัดการบุคคล การซ่อมบ ารุง

ภายใน การจัดการอะไหล่และการจัดการเรียกเก็บเงิน 

การจัดการผู้รับขน มีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนขนส่ง/เวลาในการบรรทุก 

การจัดตารางการขนส่ง การสรรหา พนักงานขับรถ การก าหนดชั่วโมงพนักงานขับรถ การ

บ ารุงรักษายานยนต์และการสนับสนุนการขนส่งสินค้าขากลับ 

การออกแบบเครือข่ายมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้าในระดับดีที่สุด 

การวางแผนก าลังการ ผลิต การให้บริการคลังสินค้าแต่ละพื้นที่ให้ดีที่สุดและการประเมินผลกล

ยุทธ์โลจิสติกส์ 

การออกแบบเครือข่ายมีงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเลือกท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า

ในระดับดีที่สุด การวางแผนก าลังการ ผลิต การให้บริการคลังสินค้าแต่ละพื้นที่ให้ดีที่สุดและการ

ประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
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5. ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 

ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ

จัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าต้อง

ยื่นต่อกรมศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลักษณะการน าเข้า ดังนี้  

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต

และภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้ก าหนดให้ใช้ใบ

ขนสินค้าประเภทอื่น 

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี

สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอ่ืนที่กรม

ศุลกากรก าหนดส าหรับของที่น าเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การน าเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต 

   (3) แบบ กศก. 103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการ

น าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

  (4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย- มาเลเซีย ใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

  (6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายล า ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าถ่ายล า 

  (7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน 

  (8) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

(9) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬา ที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้

ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
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2. เอกสารท่ีควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 

(2.1)  ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการ

คลังสินค้า ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 

(1)  ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม

ศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับ การน าเข้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบขน

สินค้าขาเข้า 2 ฉบับ 

(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill) 

(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  

(4)  แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าของ

น าเข้าเกินกว่า500,000 บาท 

(5) แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170) 

(6) ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1) 

(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

(9) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 

(10) ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 

(11) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของ

สินค้า แค็ดตาล็อก เป็นต้น 

(2.2)  พิธีการหลายเท่ียวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ

พิมพ์ หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

(2.3)  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.

99/1) อีก   1 ฉบับ 

(2.4)  พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องเพิ่มหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อน

อากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(2.5)  พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนท่ัวไป ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ  

(1)  ค าขออนุญาตน าของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป  (แบบที่ 369) 
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   (2)  ค าขออนุญาตน าของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามแบบที่กรมศุลกากร

ก าหนด 

(2.6)  พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  กรณีน าเข้าโดยผู้อ่ืนที่

มิใช่ผู้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่ม    ค าขออนุญาตน าของ

เข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 

(2.7)  พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) 

กรณีอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ   

(1)  ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ช าระอากร1ใน 10  

(2)  ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

(2.8)  พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)  ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ 

คือ 

(1)  แบบ กนอ.02-1  กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 

(2)  แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์

เคร่ืองมือและ   เคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า

หรือการค้าเพื่อส่งออก 

3. พิธีการน าเข้าสินค้า 

(1)  ผู้น าเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล

บัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูล

ใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขน

สินค้าที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้น าของเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็น

ต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้ง

กลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง  

(3) เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่ง

มาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม

ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า        ใบขนสินค้าขาเข้า
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ประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผู้น าเข้าหรือตัวแทนสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้าไปช าระค่าภาษีอากร

และรับการตรวจปล่อยสินค้าได้ ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) 

ส าหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงาน

ประเมินอากรของท่าที่น าของเข้า 

(4) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าตามวรรคแรกในรูปของ

สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการ

ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

(4.1) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 

(4.2) IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

(4.3)  IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 



32 
 

 

                     ภาพท่ี 3.31 ขั นตอนการน าเข้าสินค้า 

พิธีการส่งออก 

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการ

น าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ

ส่งออกสินค้า ดังนี้ 

1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออก

ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก 

ดังนี ้

(1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 การส่งออกสินค้าทั่วไป 

 การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 

 การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บ 

  การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 

 การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

 การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 

 การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 

(2) แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ

ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ใน

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 

(3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 

(4) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว  

ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

2. เอกสารท่ีผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 

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

(3)  แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จ านวน 2 ฉบับ 

กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท 

(4)  ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 

(5)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 

(1)  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 

(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์  

(2)  เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขา

ออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรม

ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้

ส่งออกหรอืตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้ 

- ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่

ผ่านพิธีการ  

- ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อ

ส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 

4. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 

(1) ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศ

ไทยอีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้

เป็นหลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิน ากลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการน าสินค้ากลับเข้ามา 

(2) การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า

ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์

น้ ามัน” ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 
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(3)  ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและ

ประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบ

ขนสินค้าขาออกด้วย 

(4) การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับ

เงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ าเงินที่

มุมทั้ง 4 มุม 

(5) สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขา

ออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

(6) สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้  

- ท่าศุลกากรสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับ

อนุมัติส าหรับการน าเข้า – ส่งออก 

- งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ

สินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 

- สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.) 

ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับอนุมัติตามมาตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพท่ี 3.32 ขั นตอนการส่งออกสินค้า 
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ความรู้เพิ่มเติมท่ีควรทราบเกี่ยวกับ One Stop Service 

One Stop Service คือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งโดยปกติแล้ว One 

Stop Service นี้จะเป็นจุดให้บริการที่มีทั้งแบบที่เป็นของเอกชนและแบบเป็นของรัฐ ซึ่งมีรูปแบบ

การให้บริการที่รวดเร็ว มาที่เดียวได้รับบริการครบทุกอย่าง 

ตัวอย่างของ One Stop Service เช่น 

– ศูนย์บริการ One Stop Service ของกรมการจัดหางาน ที่รับขึ้นทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว 

– ศูนย์บริการ One Stop Service ของบริษัทโทรศัพท์มือถือ ที่ให้บริการครบทุก

รูปแบบในจุดเดียว เช่น การจดทะเบียนเบอร์ใหม่ การยกเลิกบริการ การช าระค่าบริการ การรับแจ้ง

ปัญหาการใช้งาน และการรับซ่อมเคร่ือง เป็นต้น 

– ศูนย์บริการ One Stop Service ของบริษัทรถยนต์ ที่ให้บริการทั้งขายและบริการ

แบบครบวงจรในที่เดียว 

One Stop Service เป็นรูปแบบบริการที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางชนิดหนึ่งที่

สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งต่อตัวลูกค้าเอง

รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการด้วย 

6. เงื่อนไขการช าระเงิน 

 เทคโนโลยีย่อโลกให้แคบลง การที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะออกไปคว้าโอกาส

จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นจึงไม่ใช่เร่ืองไกลเกินเอ้ือมอีกต่อไป การท าธุรกิจสมัยนี้ผู้ประกอบการต้องมอง

หาโอกาสให้ธุรกิจตัวเองอยู่เสมอ การออกไปบุกตลาดนอกบ้านเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขยาย

ตลาดเพิ่มฐานลูกค้าได้มากขึ้น เราจึงเห็นผู้ประกอบการไทยท าธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น 

ส าหรับผู้ประกอบการที่อยากจะออกไปบุกตลาดต่างแดนบ้างนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้จักก็คือช่องทางใน

การรับจ่ายเงิน ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากัน โดยรูปแบบการช าระเงินที่ใช้กันอยู่

บ่อยๆ มีดังนี ้

 1. การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) คือ ผู้ซื้อต้องช าระเงินหรือโอนเงิน

ให้ผู้ขายก่อน แล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้ โดยผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ 

แต่วิธีนี้ความเสี่ยงจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อเพราะว่าจ่ายเงินให้ผู้ขายไปแล้ว อาจได้สินค้าไม่ตรงสเป็ก สินค้า

จัดส่งช้า หรืออาจไม่ได้รับสินค้าเลย ซึ่งผู้ซื้อสามารถป้องกันได้โดยการให้ผู้ขายท าหนังสือค้ า

ประกัน (Advance Payment Standby / Guarantee) 
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2. การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) คือ ผู้ขายต้องส่งสินค้าไปก่อน แล้วผู้ซื้อ

ถึงจะช าระเงิน ผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ วิธีนี้ผู้ขายต้องแบกรับความเสี่ยง

โดยตรงเพราะต้องส่งสินค้าไปก่อน แต่อาจได้รับเงินช้าหรือไม่ได้รับเงินเลยก็ได้ ซึ่งผู้ขายสามารถ

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการให้ผู้ซื้อท าหนังสือค้ าประกัน (Commercial Standby / Guarantee) 

 3. การช าระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection) คือ ผู้ขายส่งสินค้าไปก่อน 

 จากนั้นธนาคารของฝั่งผู้ขายจะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารของผู้ซื้อ เพื่อให้ธนาคารฝั่งผู้

ซื้อแจ้งผู้ซื้อว่ามีเอกสารเรียกเก็บเงินมาถึง เมื่อผู้ซื้อช าระเงินตามจ านวนหรือรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว 

จึงจะสามารถน าเอกสารจากธนาคารผู้ซื้อไปรับสินค้าออกมาได้ แต่วิธีนี้ผู้ซื้อมีความเสี่ยงเนื่องจาก

อาจได้รับเอกสารที่ต้องใช้ในการออกสินค้าล่าช้าในขณะที่สินค้าเดินทางมาถึงแล้ว ส่วนทางฝั่ง

ผู้ขายเองก็มีความเสี่ยงคือผู้ซื้ออาจไม่ยอมรับสินค้า ขอต่อรองราคา เปลี่ยนเงื่อนไข ขอเลื่อนวันช าระ

เงิน หรือไม่ยอมช าระเงิน 

4. การช าระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) วิธีนี้เป็นวิธี

ที่ได้รับความนิยมที่สุด เพราะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อแทบไม่มีความเสี่ยง วิธีการก็คือผู้ซื้อจะเปิด L/C 

ผ่านธนาคารของผู้ซื้อไปยังธนาคารของผู้ขายมีการระบุเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C จากนั้นผู้ขายจึงจะส่ง

สินค้าไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายส่งสินค้าตามเงื่อนไขก็น าเอกสารการส่งสินค้าและเอกสารตามเงื่อนไข 

L/C ไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารของผู้ขายได้เลย ทางฝั่งผู้ซื้อก็ต้องช าระเงินแล้วธนาคารของผู้ซื้อก็

จะมอบเอกสารต่างๆ ให้ผู้ซื้อไปรับสินค้าออกมา จะเห็นว่าวิธีนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีใครได้เปรียบ

ใคร เพราะมีธนาคารของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นคนกลาง จึงเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกใช้กัน

อย่างแพร่หลาย ในการท าธุรกิจระหว่างประเทศต้องมีการตกลงกันเร่ืองสกุลเงินที่จะใช้ในการค้ า

ขาย ไม่ว่าจะเงินบาท เงินสกุลของประเทศคู่ค้า หรือจะใช้สกุลเงินกลาง เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งก็มี

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลไปถึงต้นทุนและก าไรของ

ธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการใช้บริการสัญญาซื้อ

ขายเงินล่วงหน้า (Forward Contract) ได้ การศึกษารูปแบบการช าระเงินวิธีต่างๆ จะช่วยให้

ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ธุรกิจสามารถรับได้ อย่างไรก็ดี การจะเลือกใช้รูปแบบการช าระ

เงินแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจและอ านาจการต่อรองระหว่างธุรกิจกับคู่ค้าด้วย 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
1 Airfreight การขนส่งทางเรือ การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ

เป็นการขนส่งที่ก าลังได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนา
สนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและ
เพียงพอกับความต้องการ 

2 Air Waybill ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ 

ใบตราส่งทางอากาศแตกต่างอย่าง
มากจากค่าจัดส่งของการขนส่งแต่
คล้ายกับทางรถไฟระหว่างประเทศ
เป็นเอกสารขนส่งสินค้าที่ส าคัญที่
ออกโดยผู้ขนส่งหรือตัวแทนและ
เป็นสัญญาการขนส่งระหว่างสอง
ประเทศซึ่งมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย 

3 ATA Carnet เอกสารค้ าประกัน เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ
ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
ซึ่งมีขั้นเนื่องจากอนุสัญญาเอทีเอ 
คาร์เนท์และอนุสัญญากรุงอิส
ตันบูลเอกสารดังกล่าวได้รับ การ
ยอมรับในระดับนานาชาติและมี
ขั้นเพื่อค้ าประกันค่าภาษีอากร
ส าหรับสินค้าน าเข้า 

4 Adrance Payment การช าระเงิน
ล่วงหน้า 

การตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
พร้อมกับการสั่งซื้อสินค้า เมื่อ
ผู้ขายได้รับช าระค่าสินค้าแล้วจะ
ส่งสินค้ามาให้ผู้ซื้อ วิธีนี้มักใช้
เฉพาะสินค้าที่มีราคาไม่สูงมาก 

5 Bonded Warehouse คลังสินค้ายกเว้น
อากร 

คลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บน  คื อ เป็ น
สถานที่ เก็บสินค้าส าเร็จรูปกึ่ ง
ส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบ ที่น าเข้ามา
ในประเทศได้โดยเสรีไม่ต้องช าระ 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
   ค่าภาษีอากรก่อนหรือมีหนังสือ

ค้ าประกันของอาคาร 
6 Bunker Adjuster 

factor 
ตั๋วปรับค่าน้ ามัน ค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ กิ ดจากค่ าน้ ามัน

เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่
บริษัทเรือเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
จากค่าระวางปต ิ

7 Bill of Lading ใบตราสินค้าทาง
เรือ 

เป็น เอกสารส าคัญที่ ใช้ แทน
หลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้
ขนส่ง Carrier เป็นผู้ออกเอกสาร
ให้กับผู้ส่งสินค้ามี เนื้อหาระบุ
ชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จ านวน 

8 Barcode บาร์โค้ดหรือรหัส
แท่ง 

เ ป็ น ร หั ส แ ท น ตั ว เ ล ข แ ล ะ
ตัวอักษรใช้เพื่ออ านวยสะดวกให้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน
รหัสข้ อมู ลได้ ง่ า ยขึ้ นโดยใช้
เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 

9 Bill for Collection การช าระเงินโดยตั๋ว
เรียกเก็บ 

ผู้ขายส่งสินค้าไปก่อนจากนั้น
ธนาคารของผู้ขายจะส่งเอกสาร
ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารของ
ฝั่งผู้ซื้อ เพื่อให้ธนาคารฝั่งผู้ซื้อ
แจ้งผู้ซื้อว่ามีเอกสารเรียกเก็บเงิน
มาถึง เมื่อผู้ซื้อไปรับสินค้าออก
มาได ้

10 Consignee ผู้น าเข้า ผู้ รับมอบกรรมสิทธิ์มนสินค้า 
หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ใน
ช่องที่2ด้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียง
กัน3ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หมด คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใคร
ก็ได้คือผู้ รับมอบกรรมสิทธิ์ใน
สินค้า 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
11 Commercial invoice ใบแสดงยืนยัน

รายการสินค้า 
เป็นเอกสารที่ผู้ส่งสินค้าจัดท าขึ้น
เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้า เช่นรายการจ านวนสินค้า 
น้ าหนัก ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ประเภทของราคาที่จะท าการซื้อ
ขายกัน 

12 Currency 
Adjustment Factor 

ตัวปรับเงินสกุลค่า
ระวางเรือ 

ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ้ นจาก อัตรา
แลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าใช้จ่าย
บริษัท เ รือ เก็บ เพิ่ม เติมจากค่ า
ระวางปกติ 

13 Container Freight 
Station 

สถานีตู้สินค้า สถานี บรรจุ/ส่งมอบ สินค้าที่ต้น
ทางผู้ส่งออกต้องน าสินค้าไปส่ง
มอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ 
ที่ท าการของตัวแทนสายเดินเรือ
จะท าการบรรจุสินค้าเจ้าตู้คอน
เทนเนอร์ด้วยตัวเอง 

14 Container Yard ลานตู้สินค้า สถานี ส่งมอบ/รับมอบ ตู้สินค้าที่
ต้นทางผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอน
เทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่ อ
น าไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ 
สถานประกอบการของผู้ส่งออก
เอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบ
สินคา้ที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร์
จนกระทั่ ง สิ นค้ า ถึ ง เ มื อ งท่ า
ปลายทาง 

15 Cotificate of Origin หนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิด 

เป็นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด/
สัญชาติของสินค้าว่ามีการผลิตที่
แท้ จ ริง ในประ เทศใด เพื่ อใช้
รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้า 
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
16 Container ตู้บรรจุสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้โลหะขนาด

ใหญ่ที่ปอดมิดชิดและสามารถ
น าไปใช้ใหม่ได้ ใช้เพื่อการขนส่ง
สินค้าทางทะเลและรถไฟ 

17 Customs Broking ภาษีสินค้าน าเข้า
หรือส่งออก 

บริการพิธีการศุลกากร บริการ
ดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการ
น าเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้
น าเข้าหรือส่งออก 

18 Customs Clerance ขั้นตอนการท าพิธี
การศุลกากร 

การขอน าสินค้าหรือออกจาก
ประเทศโดยจะต้องยื่นเอกสาร
แล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ ญ า ติ จ า ก
ศุลกากรก่อนและหลังจากที่ได้รับ
อนุญาติจากกรมศุลกากรจึงจะ
สามารถน าสินค้าเข้าหรือออกได้ 
แต่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาติไม่
สามารถน าสินค้าเข้าหรือออกจาก
ประเทศนั้น 

19 Demurrage Charge ค่าเสียเวลาที่ตู้ไม่น า
ออกจากท่า 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ตู้หนักวางอยู้ในท่า 
โดยสานเรือเป็นคนเก็บค่าใช้จ่าย
ส่ วนนี้ โดยปกติส าย เ รือจะ มี 
Freetime พื้นฐานให้ลูกค้า 3-5วัน
ส าหรับขาออกถ้าคืนตู้หนักแล้ว
วางตู้น่าเกินFreetime ที่สายเรือ
ก าหนดก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตาม
อัตรา 

20 Dangerous Goos สินค้าอันตราย สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติ
ทางเคมีหรือทางกายภาพโดนตัว
ของมันเองหรือเมื่อสัมผัสกับสาร
อ่ืน(อากาศหรือน้ า )ท าให้ เกิด
อันตรายต่อมนุษย์ทรัพย์สิน หรือ
ต่อสภาพแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
21 Detention ค่าคืนตู้สินค้าช้า ค่าคืนตู้สินค้าช้าเกินกว่าที่ก าหนด 
22 Delivery Order ใบปล่อยสินค้า ใบนี้ผู้น าเข้าจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

น าไปปล่อยสินค้าที่ท่าเรือหรือ 
ท่าอากาศยานโดยผู้ที่จะออกใบนี้
ให้คือผู้ให้บริการขนส่งระหว่า
ประเทศดังนั้นใบนี้ส าคัญมากเข่น
กัน 

23 Estmate time of 
Arrival 

วันที่เรือจะเข้าถึงท่า
ปลายทาง 

ประมาณการของวันที่ที่ เรือจะ
เข้าถึงท่าปลายทาง 

24 Estimate time of 
Departure 

วันที่เรือจะออกจาก
ท่าต้นทาง 

ประมาณการของวันที่ที่ เรือจะ
ออกจากท่าต้นทาง 

25 Freigh farwarder ผู้ให้บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

ผู้ท าหน้ าที่ แทนผู้ น า เข้ า และ
ส่งออกสินค้าในเร่ืองต่างๆอาทิ
เช่น การนส่ง การจองระวางเรือ 
การแพ็คสินค้า การด าเนินพิธีการ
ศุลกากรทั้งขาเข้าขาออก 

26 Freight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมือง
ปลายทาง 

ผู้ รั บสินค้ าปล ายทางจะ เป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าขนส่งโดยจ่ายที่
ปลายทาง 

27 Full Container Load สินค้าเต็มตู้ การบรรทุกสินค้าใส่จนตู้เต็มที่ 
คือการบรรทุกสินค้าเต็มคันรถ
(รถไฟ) 

28 Gross Weight น้ าหนักของสินค้า ขนาดของหีบห่อและน้ าหนักรวม
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า  ส าแดง
เฉพาะยอดรวมเท่านั้น 

29 House Air Waybill ใบตราขนส่งทาง
อากาศ 

เอกสารการขนส่ งสินค้ าทาง
อากาศที่ออกโดยบริษัทนายหน้า
ขาย freight ที่รวมสินค้าของ
ผู้ ป ระกอบก า รหลา ยร าย ไ ว้
ด้วยกัน 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
30 Lefter of credit การช าระเงินด้วย

เลตเตอร์ออฟเครดิต 
เอกสารที่มีขึ้น เพื่ อยืนยันการ
ช าระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อ
ขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน
เลคเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีหนึ่งที่
ได้รับความนิยมเพราะท าให้ผู้ขาย
มั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า เลต
เตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบัน
การเงินตามค าสั่ง ของผู้ซื้อเพื่อ
แสดงเป็นหลักประกันการช าระ
เงิน ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่ง
มอบสินค้ าและผู้ซื้อสินค้าจะ
ได้รับสินค้าเมื่อจ่ายค่าสินค้า 

31 Import การน าเข้า การน าเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ 
โดยสินค้าที่น าเข้ามามักเป็นสินค้าที่
ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น 
ยารักษาโรคเคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตร
บางชนิดเป็นต้น 

32 Import Tariffs ภาษีน าเข้า เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจาก
ต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ 

33 Invoice บัญชีราคาสินค้า เ อ กส า รหลั ก ฐ านส า คั ญซึ่ ง
ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร จ ดท ะ เ บี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดท าและออก
ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุก
คร้ังที่มีการขายสินค้าหรือบริการ
เพื่อนแสดงมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

34 Open Account การเปิดบัญชีขาย
เชื่อ 

ผู้ขายต้องส่งสินค้าไปก่อนแล้วผู้
ซื้อถึงจะช าระเงิน ผู้ขายจะเป็น
คนจัดท าเอกสารการส่งออกส่ง
ให้ผู้ซื้อวิธีนี้ผู้ขายต้องแบกรับ 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
   ความเสี่ยงโดยตรงงวดเพราะต้อง

ส่งสินค้าไปก่อน แต่อาจได้รับ
เงินช้าหรือไม่ได้รับเงินเลยก็ได้ 
ซึ่งผู้ขายสามารถป้องกันความ
เสี่ยงด้วยการให้ผู้ซื้อท าหนังสือ
ค้ าประกัน 

35 Proforma Invoice รายการสินค้าและ
ราคาส าหรับเสนอ

ขาย 

เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา
และเงื่อนไขในการจ่ายผู้ส่งสินค้า
มักจะท าเป็น frofoma lnvoice 
ส่งไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อพอใจก็จะ
เปิด Credit สั่งซื้อสินค้าโดยอ้าง
เลขที่และวันที่ 

36 Picking การจัดเก็บ ระบบที่จะช่วยหาต าแหน่งของ
สินค้าที่มีการจัดเก็บไว้ได้อย่าง
ง่ายท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
หยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

37 Put Away การจัดเก็บ ระบบสามารถแนะน าต าแหน่งที่
เหมาะสมในการจัดเก็บ และมี
การยืนยันต าแหน่งที่จัดเก็บได้
อย่างถูกต้องโปรแกรม wms ใน
ส่วนของการจัดเก็บ สามารถ
ท างานร่วมกับ ERP และบาร์โค้ด
สแกนเนอร์  เพื่ อท า ให้ทราบ
ต าแหน่งที่แม่นย าและชัดเจน 

38 Packing List รายการจัดเก็บ
สินค้า 

เป็นเอกสารส าหรับแจ้งว่าสินค้า
ใดถูกบรรจุหรือ packing มาแบบ
ใด อยู่ในกล่องใดโดยใบนี้จะออก
โดยผู้ส่งออกฉะนั้นเหล้าบรรดา 
Shipping ควรต้องเก็บเอกสารนี้
ไว้ให้ดีเพราะหากหายจะระบุ 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
   สินค้าได้ยากมากจนเกิดความ

ยุ่งยากและเสียเวลา 
39 Purchasing การจัดซื้อ มีหน้าที่จัดซื้อสินค้าและบริการ

จากผู้ขายด้วยการจ่ายเงินตาม
ราคาที่ก าหนดไว้จากผู้ให้บริการ 
ด้วยราคาที่สอดคล้องกับปริมาณ
และคุณภาพของสินค้าและการ
บริการนั้นๆรวมทั้งการจัดส่ที่
ถูกต้องตามเวลาและสถานที่
ก าหนดไว้ 

40 Shipping Marks สัญลักษณ์/
เคร่ืองหมาย/ป้าย 

ข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลขที่
จะระบุไว้บนแต่ละหีบห่อของ
สินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็น
ของตามใบตราส่งใดและเพื่อให้
ก ระบวนก า รขนส่ ง ในทุ กๆ
ขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว เรียบร้อย ปลอดภัย 

41 Shipping Document เอกสารที่ใช้ในการ
เตรียม 

เอกสารที่ใช้ในการเตรียมออก
ของ ประกอบด้วย BLหรือ AWB 

42 Sealfreight การขนส่งทางเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่ง
ของระบบการค้าระหว่างประเทศ 

43 Shipper ผู้ส่งออก ผู้ท าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสาร
ผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากรและ
บริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัท
ขนส่ งทาง เค ร่ืองบิน  เพื่ อน า
สิ น ค้ า เ ข้ า ห รื อ ส่ ง อ อ ก ไ ป
ต่างประเทศ 

44 Shipped on Board เรือสินค้าได้รับของ
ไว้บนเรือเรียบร้อย 

เป็นค าที่ในB/Lโดยทั่วไปมี
ความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของ
ไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ใน 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
   สภาพที่เรียบร้อยค าว่า clean มี

ความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย 

45 Shipping Agent ตัวแทนเรือ พ่อค้าตัวแทนในการขนส่งทาง
เรือ 

46 Transportation การขนส่ง การเคลื่อนที่ของคนสัตว์และ
สินค้าจากที่หนึ่ งไปอีกที่หนึ่ ง 
โดยรูปแบบการเดินทางต่างๆไม่
ว่าจะเป็นทาอากาศ ,รถไฟ,ถนน
,น้ า,ท่อ 

47 Variaable ต้นทุนผันแปร ต้นทุนที่ เปลี่ ยนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต กล่าวคือ เมื่อ
ระดับกิจกรรมเพิ่มขึ้น Variable 
Cost ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และน้อยลง
เมื่อระดับกิจกรรมลดลง (ผลิต
มาก ต้นทุนมาก ผลิตน้อย ต้นทุน
ก็น้อย) ซึ่ งแตกต่างจาก Fixed 
Cost ที่ไม่แปรผันไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต 

48 Warehousing of 
storage 

การบริหาร
คลังสินค้า 

การจั ด เ ก็ บสิ นค้ าที่ จ ะน าม า
จ าหน่ายในภายหลัง ธุรกิจขนาด
เล็กอาจใช้พื้นที่ว่างในบ้าน เช่น 
ห้องใต้ดินและโรงรถมาท าเป็น
คลังสินค้า แต่ส าหรับธุรกิจขนาด
ใหญ่นั้นมักเป็นเจ้าของพื้นที่หรือ
มีการเช่าพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อ
การจัดเก็บสินค้าโดยเฉพาะ 

49 Warehouse คลังสินค้า สถานที่ส าหรับวางจัดเก็บ พัก 
กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามี
ชื่ อ เ รียกได้ต่ า งๆกัน เช่นศูนย์
กระจายสินค้า สินค้าในโกดัง 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
50 Warehouse 

Management 
ระบบจัดการ
คลังสินค้า 

ระบบที่ ใช้บ ริหารการจัดการ
คลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการ
จัดการตั้งแต่สินค้าขาเข้าคลังจน
ออกจากคลัง ซึ่งกระบวนการ
หลักคือ การรับสินค้า การจัดเก็บ
สินค้าและการเบิกสินค้า 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
  จากการศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยท่านวิทยากรทางบริษัท ได้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการน าเข้า
วัตถุดิบ และส ารวจระบบด าเนินงานจนถึงกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า)  ซึ่งสรุป
การศึกษา ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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1.  กระบวนการน าเข้าวัตถุดิบ  (แผงวงจรไฟฟ้า) 

  1.1 ตัวแทนแผนก import รับบัญชีรายการสินค้า จากฝ่ายจัดซื้อของทางบริษัทแล้ว

ท าการติดต่อ Supplier ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วเพื่อท าการตกลงเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็น 

  1.2 ผู้น าเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล
บัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูล
ใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
  1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขน
สินค้าที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้น าของเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็น
ต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้ง
กลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
  1.4 เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่ง
มาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้
น าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า   โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น 
ผู้น าเข้าหรือตัวแทนสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้าไปช าระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินค้า
ได้ 
  1.5 หลังจากที่กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมาถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วพร้อมกับช าระภาษีอากรเรียบร้อย ทางบริษัทจะ Check Status ที่ส่วนตรวจสินค้าเพื่อ
รับสินค้า 
  1.6 ทางบริษัทจะติดต่อบริษัท Shipping แจ้งรายละเอียดสินค้าให้ Shipping ทราบ
ว่าจะมีสินค้าเข้า ให้ทางShipping น าสินค้ามาจัดส่งที่ Warehouse ของทางบริษัท 
 
         
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 รับสินค้าที่น าเข้ามาจัดเก็บท่ี Warehouse ของทางบริษัท 
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ภาพท่ี 4.3 Warehouse ของสินค้าน าเข้าของทางบริษัท 
 
2. ปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ  (แผงวงจรไฟฟ้า) 

  2.1 ปัญหาระหว่างกระบวนการน าเข้าสินค้าล่าช้า เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น สภาพ
อากาศ น้ าขึ้นน้ าลง เกิดพายุ อาจท าให้สินค้าล่าช้า หรือ ท าให้สินค้าเสียหายได้ 
  2.2 ปัญหาสินค้าเสียหาย ปัญหาสินค้าช ารุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการโหลดสินค้า
ลงจากรถบรรทุก หรือ ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณหน้าโรงงาน ท าให้สินค้าช ารุดเสียหาย 
  2.3 ด้านคุณภาพของสินค้า ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าที่น าเข้ามาต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับมาใช้ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 
  2.4 ปัญหาด้านพิกัดของสินค้าไม่ถูกต้อง เกิดจากพนักงานที่ขาดความรู้ เร่ืองพิกัด
ของสินค้า ท าให้แจ้งพิกัดของสินค้าไม่ถูกต้องตามประเภทของสินค้า ท าให้ยากต่อการแจ้งภาษี
อากรสินค้าที่จะน าเข้า 
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ภาพท่ี 4.4 น าสินค้าท่ีน าเข้ารอการตรวจสอบคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 PQA ท าการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 
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3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ 
  โดยทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ 
ซึ่งหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน เช่น ในการท า
โครงการร่วมกันจะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้ร่วมงาน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันท า
ให้สามารถท างานเป็นไปอย่างมีความสุข และได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเงื่อนไข
ความรู้ มาใช้ในการจัดท าโครงการ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ครอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อการประกอบการวางแผนและ
ระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการจัดท าโครงการ 
 

 
ภาพท่ี 4.6 คณะผู้จัดท าโครงการร่วมท าโครงการ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันท าให้สามารถท างาน

เป็นไปอย่างมีความสุข 
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4. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ 

  สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในโครงการเล่ม

นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย 

5. น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

  5.1 จากผลการศึกษา ทางคณะผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลด้านการน าเข้าและส่งออก 
ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหารวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เข้า
มาไว้ในโครงการเล่มนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิชาน าเข้าและส่งออกได้   
  5.2 ในการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจในอนาคต ผู้จัดท าสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ด้านการด าเนินธุรกิจในอนาคตสามารถน าความรู้แนวคิดและทฤษฎี ไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้แก่บุคคลที่มี
ความสนใจในด้านน าเข้าและส่งออก เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่ท าในปัจจุบัน หรือใน
อนาคตให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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บทที ่5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

  การศึกษาปัญหาและการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ ของบริษัท 

ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ได้น าเข้าวัตถุดิบ (แผงวงจรไฟฟ้า) จากต่างประเทศมี

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการน าเข้าแผงวงจรไฟฟ้าก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ทันเวลา โดยทางบริษัทมีทีมวิศวกรที่มีความช านาญเฉพาะทางที่มีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของเคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายใต้การควบคุม

กระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจาก

ลูกค้าหลายๆราย ซึ่งปัจจุบันลูกค้ามีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นกระบวนการน าเข้า

วัตถุดิบ จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 

  ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าวัตถุดิบ เกิดขึ้นจากกระบวนการการน าเข้าสินค้า 

อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ น้ าขึ้นน้ าลง เกิดพายุ ท าให้ที่สินค้าที่น าเข้ามาเกิดความ

ล่าช้า หรือ ท าให้สินค้าช ารุดเสียหายได้ ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ บริษัทมีการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าวัตถุดิบ เพื่อที่จะผลิตสินค้าได้

ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาพอดี เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ปัญหาด้านการขนส่งระหว่างการน าเข้าสินค้า 

  ควรตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบและเตรียมรับมือ การเกิดข้อผิดพลาดจาก

อุบัติเหตุในการขนส่ง เช่น ไม่ช านาญเส้นทางในการขนส่งท าให้การขนส่งล่าช้า  หรือ อาจเกิด

อุบัติเหตุทางรถยนต์ ควรมีรถส ารองเพื่อให้ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ทันเวลา 

 



1 
 

 

  2. ปัญหาสินค้าเสียหาย  

  ปัญหาน้ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าที่อยู่ในพาเลทหรือสินค้าที่ยังอยู่บนท่าเรือ 

ซึ่งปกติแล้วตู้สินค้าจะถูกวางซ้อนกันบนเรือ ตู้อาจถูกเคลื่อนย้ายหลายคร้ัง อาจช ารุดเสียหาย เมื่อ

สินค้ามาถึงโรงงานพนักงานที่ท าหน้าที่อาจจะยังไม่มีความช านาญท าการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธี ควรที่

จะศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายให้ถูกต้อง 

 

ภาพท่ี 5.1 ตู้สินค้าท่ีซ้อนทับกันระหว่างการน าเข้าสินค้า 
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ภาพท่ี 5.2 การเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ผิดวิธี 
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  3. ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า 

  ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่น าเข้ามาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท โดยการสุ่มตรวจสินค้าทุกคร้ังที่สินค้าเข้ามาถึงท่าเรือ

ปลายทางเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3 การสุ่มตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 
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  4. ปัญหาด้านเวลาในการขนส่ง 

  บริษัทควรมีสินค้า Stock ไว้หรือวัตถุดิบส ารองไว้ เพราะอาจเกิดปัญหาวัตถุดิบที่

น าเข้ามามีความล่าช้าจากปัจจัยต่างๆ  สินค้าที่ผลิตไม่ทันตาม Order จะได้มีสินค้าที่จะจัดส่งให้

ลูกค้าได้ทันเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. ให้นักศึกษาเพิ่มความหมายในหัวข้อเร่ือง One Stop Service พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างประกอบ  

2. แก้ไขย่อหน้าตามค าแนะน า 

3. ทุกคร้ังที่ท าการน าเสนองานหน้าชั้นเรียนความมีความมั่นใจให้มากกว่านี้ 
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 จาก https://sites.google.com/site/hawwadaporn. 
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ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ภาพ ศึกษาดูงาน บริษทั ซัมมิท อีเล็ค โทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด 
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ภาพ หน้าป้ายบริษัท 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ หน้าส านักงานของบริษัท 
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ภาพ บรรยากาศในห้องประชุมก่อนเข้าชม Line ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ นักศึกษาศึกษาดูงานภายในบริษัท 
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ภาพ Line ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ คลังสินค้าที่รอการเบิกใช้งาน 
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ภาพ QC ตรวจสบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนเบิกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ สินค้าส าเร็จรูปพร้อมส่งให้ลูกค้า 
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ภาพ บรรยากาศการเตรียมการโหลดสินค้าใหกับลูกค้า 
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ภาคผนวก ค 
ผังโมเดลและขั นตอนการท าโมเดล 
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ภาพ การออกแบบผังโมเดล 

ภาพ ผังโมเดล 
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ภาพ อุปกรณ์ในการท าโมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ การเร่ิมวางโครงสร้างต่างๆ ในโมเดล 
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 ภาพ การเร่ิมลงมือท าโมเดล  
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ภาพ ผังโมเดลส าเร็จรูป 
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ภาคผนวก ง 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

ล าดับ รายการ ราคา/บาท 

1 ไม้ฐานโมเดล 150 

2 รถ เรือของเล่น 260 

3 ต้นไม้ประดิษฐ์ หญ้าเทียม 300 

4 ปืนกาว กาว 260 

5 เทปใส  65 

6 กระดาษสี 90 

7 ปากกาเคมี 80 

8 ไม้ไอติม 100 

9 การดาษใส 15 

10 กรรไกร คัดเตอร์ 125 

11 ไม้อัด 300 

12 กล่องกระดาษลูกฟูก 50 

13 ค่าปริ้นงาน 2,200 

 รวม 3,995 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 

 
นางสาวแดง กลางถิ่น 
เกิดเมื่อวันที่ : 15 เมษายน 2542 
ที่อยู่ 119/18 หมู่ 2 ต าบลท่าชุมพล อ าเภอโพธาราม 
จังหวัด ราชบุรี 70120 
หมายโทรศัพท์ :  0930534804 
e-mail : Dangnarak03@gmail.com 
 
  
 

  
      
 
นางสาวอริสรา แซ่ล้อ 
เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2542 
ที่อยู่ 191/3 หมู่6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 
e-mail arissearn345@gmail.com 
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