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                           การศึกษาการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์
เดคคอร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเอกสารที่ใช้ในการน าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาในคร้ังนี้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในด้านการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในอนาคต   
                            จากการศึกษาพบได้ว่า บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด เป็นบริษัทน าเข้า
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์หลอดไฟ LED รวมถึงให้บริการออกแบบด้านแสงสว่างภายในและภายนอก
เป็นธุรกิจการขายสินค้าและบริการว่ิงตรงหาลูกค้าปรึกษาเร่ืองการเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะสมกับ
การใช้งานแต่ละประเภท ท าให้ผลงานที่ออกมาถูกต้องและสวยงามลดปัญหาเร่ืองการติดตั้งที่ผิดวิธี
อีกด้วย บริษัทจะมีการรับประกันสินค้าหลอดประหยัดไฟแอลอีดีทุกประเภทและจ านวนสินค้าที่
ช ารุดหรือเสียหายหรือของไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่งทางบริษัทจะท าการแคลมใหม่ให้กับลูกค้าทันที
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ใช้
โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดท ารูปเล่มและใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการ
น าเสนอโครงการ 
                            ประโยขน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถทราบถึงการน าเข้าสินค้าประเภท
หลอดไฟมาจัดจ าหน่ายภายในประเทศและทราบถึงปัญหาอุปสรรคและด้านความพอประมาณมี
เหตุมีผลเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพันนา
ศักยภาพของการบริหารการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง 
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อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ค าแนะน า  แนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
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บทที ่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

                           การน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยสินค้าที่น าเข้ามักจะเป็นสินค้าที่ไม่มีอยู่ใน
ประเทศหรือผลิตในประเทศไม่ได้โดยปัจจุบันมีการน าเข้าสินค้าที่มีการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นมีการเจรจาในข้อตกลงทางการค้าการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี
ระหว่างคู่สัญญาเนื่องจากกระบวนการน าเข้าสินค้านั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีอุปสรรคทางด้าน
ต้นทุนการน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการน าเข้าคือกรม
ศุลกากร ผู้ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาในข้อปฎิบัติให้ถูกต้อง ที่
ส าคัญผู้ประกอบการธุรกิจควรศึกษาด้วยว่า สินค้าประเภทใดสามารถน าเข้ามาได้ เพราะสินค้าบาง
ประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและ
ได้รับผลส าเร็จคุ้มค่าต่อการด าเนินธุรกิจนึ้จึงมีลู่ทางพอที่จะท าการต่อยอดได้มากพอสมควรเพราะมี
การน าระบบบริหารที่มีการน าเข้าสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมาช่วยให้มีการท างานดียิ่งขึ้น 
 บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด นั้นได้มีการน าหลอดไฟแอลอีดีเข้ามา
ประกอบตัวสินค้าต่างๆ เพื่อน ามากระจายออกขายภายในประเทศ ซึ่งท าให้ประชากรส่วนใหญ่มี
ความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไปในการเลือกใช้
หลอดไฟแอลอีดีนั้นควรเลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท สามารถเลือก
ประเภทและจ านวนหลอดไฟได้อย่างถูกต้องก าหนดค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละประเภทการ
ใช้งานท าให้ผลงานออกมาอย่างถูกต้องและสวยงาม ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
หลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าความงาม กลุ่ม
บ้านพักอาศัย และอาคารส านักงาน  พร้อมด้วยการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันใจ                           
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงเลือกศึกษาการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ 
กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้า
หลอดไฟแอลอีดีเพื่อมาจัดจ าหน่ายภายในประเทศ เพื่อศึกษาวิธีการน าเข้า ปัญหาอุปสรรคในการ
น าเข้าและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อศึกษาการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ 
2.   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าสินค้า 
3.   เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณและมีเหตุผลมา         

ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
4.   เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพในอนาคต 
ประโยชน์ท่ีขาดว่าจะได้รับ 

1.   สามารถทราบถึงการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟมาจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ 

2.   สามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าและแนวทางการแก้ไข 
      ปัญหา 
3.   สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณและมีเหตุผล

มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการได้ 
4.    น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพในอนาคตได ้
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
 

ประวัติความเป็นมาบริษัท 
 บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด เป็นบริษัทน าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์

หลอดไฟ LED รวมถึงให้บริการการออกแบบด้านแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกโดยเร่ิมก่อตั้ง
เมื่อปี ค.ศ.2010 จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์  เดคคอร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 01 
เมษายน 2553 ( 9 ปีจนถึงปัจจุบัน ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมขายปลีก จุดเร่ิมต้นเร่ิมจากท าป้ายไฟ
จากนั้นก็เร่ิมท าพวกหลอดไฟLED โดยช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัทมีพนักงานแค่ 1 คน ในปัจจุบันมี
พนักงานรวมทั้งสิ้น 24 คน ลักษณะธุรกิจเป็นการขายสินค้าและบริการวิ่งตรงหาลูกค้า 

บริษัทประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างโดยนักออกแบบแสง

สว่าง (Lighting Designer) ซึ่งจะให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

แต่ละประเภท สามารถเลือกประเภทและจ านวนหลอดที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถก าหนดค่า

ความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละประเภทการใช้งาน ท าให้ผลงานที่ออกมาทั้งถูกต้องและสวยงาม 

และลดปัญหาเร่ืองการติดต้ังที่ผิดวิธีอีกด้วย 

จุดเร่ิมต้นที่ท าให้บริษัทเป็นที่สนใจขนาดน้ีได้เพราะลูกค้ารายแรก บริษัท เดลิควีน  

เร่ิมสนใจให้บริษัทไปติดตั้งป้ายร้านเป็นเจ้าแรกและท าให้เป็นที่รู้จักต่อๆกันมา ปัจจุบันทางบริษัท

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นน า กลุ่ม

ร้านค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าความงาม กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ กลุ่มอาคารส านักงาน และยังขยายไป

ยังกลุ่มโรงแรมและโรงงานอีกด้วย พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ 

 

ก่อต้ัง                                  : 2010 

ทุนจดทะเบียน                    : 2 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553045893 

ลักษณะของกิจการ              :  บริษัทประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

ลูกค้าหลัก                            :  ผู้น าเข้าจัดจ าหน่ายในแถบ เกาหลี จีน และไทย 

                           กรรมการบริหาร                  :  คุณมนต์ชัย วันนาวิโส 
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รูปบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ด้านหน้าบริษัท 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ด้านหลังบริษัท 
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บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 
เลขที่ 19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 61 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร10250 
โทรศัพท์ 02-3282230-1 แฟกซ์ 02-3282232 
 
นโยบายของบริษัท    

ทุกคนต่ืนมาแล้วมีความสุขกับการท างาน อยากที่จะท างาน 
จุดแข็งของบริษัท 

Lighting Designer 
ลักษณะการท างาน 
  ในการท าการตลาดนั้นจะต้องมีจุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
ลักษณะงานของบริษัทนั้นเป็นไปในรูปแบบของ Ligthing Designer คือการออกแบบไฟต่างๆ ใน
รูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งเป็นการให้บริการไปด้วยมีการบริการหลังการขาย แสดงถึง
ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานและคุณภาพของสินค้าที่เราจ าหน่ายออกไป 

 

แผนท่ีบริษัท  แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีบริษัท แอลอี ไซน์แอนด์ เดกคอรจ์ ากัด 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบันตลาดรวมหลอดไฟในประเทศ มีมูลค่า 20,000 ล้านบาท ในจ านวนนี้มา
จากหลอดไฟและโคมไฟแอลอีดี มีสัดส่วน 20-25% ถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยคาด
ว่าในอนาคตจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 50% ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของทางบริษัท 
แอลอีดี ไซน์  แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มุ่งเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการหรือที่ เรียกว่า 
Hospitality ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และร้านอาหาร 
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างเพื่อความสวยงามทั้งยัง
ต้องการคุณภาพของแสงไฟที่ให้ค่าของแสงได้ความต้องการ แต่เนื่องจากการใช้งานที่มีความ
ต้องการเปิดไฟอย่างต่อเนื่องและยาวนานท าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามประเภท
ของการใช้งาน บริษัทจึงเล็งเห็นว่าหากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะท าให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนั้นๆสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทแอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีทีมงานและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
ในการเลือกสรรคุณสมบัติของหลอดประหยัดไฟ แอลอีดี ให้เหมาะสมกับความต้องการและ
ประเภทของธุรกิจ โดยสามารถตรวจสอบการติดตั้งหลอดไฟแบบเดิมของโรงแรม โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร และการวัดค่าต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าของ ความสว่าง ค่าไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ เป็น
ต้น เพื่อที่ทีมงานของบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่ากิจการมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานของหลอดไฟประเภท หรือแบรนด์ใด  

บริษัทแอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบแสง และประเภทของหลอดประหยัดไฟแอลอีดี จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถก าหนด Budget ของการเปลี่ยนหรือ
ติดตั้งหลอดไฟของ กิจการ โดยเราจะออกแบบ และประเมินความเหมาะสมให้สอดคล้อง Budget 
กิจการน้ัน  

ทางบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีการรับประกันสินค้าหลอดประหยัด
ไฟแอลอีดีทุกประเภทและทุกจ านวน โดยมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี สามารถให้การ
รับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี (โดยขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน) ในการรับประกันตัวสินค้านั้นทาง
บริษัทไม่เพียงแค่รับประกันแต่อายุการใช้งานของหลอดไฟ แต่ยังมีการรับประกันการเปลี่ยนคืน
สินค้าให้กับลูกค้าทันทีหากสินค้านั้นช ารุดเสียหายหรือของไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง คุณภาพไม่ได้
ตามที่ตกลง ทางบริษัทจะท าการเคลมใหม่ให้กับลูกค้าทันทีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มา
ใช้บริการกับทางบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการประหยัดไฟฟ้าและการ
ให้บริการหลังการขาย  
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ภาพท่ี 2.5 ภาพกลุ่มลูกค้าของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดกคอร์ 
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

  1. Lighting desing เป็นการออกแบบตกแต่งภายใน ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น
บ้านพัก คอนโด ฯลฯ 

ภาพท่ี 2.6 ภาพไฟ Lighting desing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
       

ภาพท่ี 2.7 ภาพไฟ Lighting desing 
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 2. Slim linght box เป็นป้ายไฟกรอบบาง ใช้ส าหรับการท าสื่อโฆษณา หรือจอ

แอลอีดี หรือสามารถใช้ท าเป็นกรอบรูปตกแต่งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ภาพไฟ Lighting desing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ภาพไฟ Lighting desing 
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3. Digital Signage ดิจิตอลไซเนจ เป็นค าผสมมาจากค าศัพท์ 2 ค า คือ  
  - ดิจิตอล (Digital) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ ที่ท างานได้
รวดเร็วแม่นย าและมีความถูกต้องสูง 
  - ไซเนจ (Signage) ซึ่งหมายถึงป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ท าประชาสัมพันธ์
สื่อสารข้อความจากผู้ที่ต้องการสื่อสารไปยังบุคคลจ านวนมากเพื่อให้รับรู้ข่าวสารพร้อมๆกัน 
  ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) จึงหมายถึง สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการ
ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่งรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียงท าให้ 
สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพท่ี 2.10 ภาพไฟ Digital Signage 

  4. Led strip เป็นแถบไฟ เน่ืองจากรูปร่างเหมือนเทป มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
              

 
 

ภาพท่ี 2.11 ภาพไฟ Led strip 
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ภาพท่ี 2.12 ภาพไฟ Led strip 

  5. Linear lighting soiution เป็นไฟแบบราง มีลักษณะเป็นรางยาว ตัวโคมไฟนั้น
ถูกออกแบบมาแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งาน สามารถรองรับการใช้งานหนักได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ภาพไฟ Linear lighting soiution 
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ภาพท่ี 2.14 ภาพไฟ Linear lighting soiution 

อ้างอิง  

               https://www.ledsignanddecor.com/led-light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ledsignanddecor.com/led-light
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

            คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา  เร่ือง  การน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ  
กรณีศึกษา  บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.    แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

2.    พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 

3.    การประกันภัยในการน าเข้าสินค้า 

4.    การตรวจสอบและปล่อยสินค้าขาเข้า 

5.    เงื่อนไขทางการค้า 
6.    นิยามศัพท์  

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

            ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ  
                            การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
ต่างๆประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า ประเทศคู่ค้า สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อ
เรียกว่า สินค้าขาเข้า (Imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า สินค้าออก (Exports) 
ประเทศที่ซื้อจากต่างประเทศเรียกว่า ประเทศผู้น าเข้า ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ
เรียกว่า ประเทศผู้ส่งสินค้าออก โดยทั่วไปแล้วแต่ละประเทศจะมีฐานะทั้งเป็นประเทศผู้น า
สินค้าเข้าและประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกันเพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้าแตกต่าง
กันประเทศที่ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถ
ส่งออกไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้  แต่ละ
ประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ า 
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ในระบบเศรษฐกิจเปิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองการค้าเศรษฐกิจและการด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลมีผลต่อรายได้ประชาชาติโดยตรง หน่วยงานส าคัญทางเศรษฐกิจของ
ไทย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพันนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ค่างมีส่วนรวมก าหนดให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีการพันนาโดย 
การพึ่งพาต่างประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนระหว่างประเทศกับ 
ประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศไทยมีดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เมื่อเทียบกับญ่ีปุ่น ดังนั้นไทยควรจะผลิตข้าวหรือสินค้าทางการเกษตรอย่างอ่ืนเป็น
สินค้าส่งออกเพราะต้นทุนต่ ากว่าในขณะที่ญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักร
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เคร่ืองมือ รถยนต์ เนื่องจากมีดินน้อย แต่มีปัจจัยทุนมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในญ่ีปุ่น
ต่ ากว่าไทย จึงปรากฎว่า ญ่ีปุ่นต้องซื้อข้าวจากไทยและไทยต้องซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือจากญ่ีปุ่น
อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวมิใช่เป็นสิ่ง
ที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอื่นเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เช่น ความช านาญของ
ประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่มีแรงงานเป็นจ านวนมาก
และค่าจ้างค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่มิได้หมายความว่าไทยและฟิลิปปินส์จะ
มีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่าคุณภาพของ
ประชากรในการผลิตตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์สูง
กว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ต่ ากว่าไทยจึงปรากฎว่าไทย
ต้องซื้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่านอกจากปริมาณของทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพ
การผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้าความ
แตกต่างดังกล่าวข้างต้น คือ ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร สภาพภูมิอากาศและ
ความช านาญในการผลิตประกอบกับการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการแต่ไม่สามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นมาโดยมี
หลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงจาก
ต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การใช้ทรัพยากรของ
โลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของบุคคล
ภายในประเทศ นั่นคือ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเสื้อเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซื้อเสื้อผ้าจาก
ท้องตลาดในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่เขาผลิตเอง ในท านองเดียวกัน ช่างตัดเสื้อย่อมไม่พยายามท า
รองเท้าใช้เองแต่จะซื้อรองเท้าจากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเสื้อหรือตัดรองเท้าโดยเขาจะจ้าง
ช่างตัดเสื้อหรือจ้างช่างตัดรองเท้าเมื่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่าย เป็นต้น 
ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่
ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่
เพิ่มขึ้นหรือราคาที่ต่ าลง ดังนั่นประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคล โดยที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้า
หากประเทศสามารถซื้อสินค้าจากประเทศอื่นๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  (International Trade Theory) 
                           ทฤษฎีการค้าระหว่างประทศมุ่งอธิบายว่าเหตุใดจึงมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศและเมื่อมีการซื้อขายกันแล้วราคา และปริมาณสินค้าที่ซื้อขายกันจะสูงต่ า และมาก 

น้อยประการใด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1.1 ลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ได้รับความนิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงกลาง
ศตวรรษที่ 18 จากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สเปน ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ เชื่อว่าวิธีเดียวที่ชาติ



17 
 

สินค้า 
ไทย สหรัฐอเมริกา 

ข้าว (เกวียน) 

คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 

15 2 

5 20 

จะมีความร่ ารวยและมีอ านาจยิ่งใหญ่ คือ การส่งออกมากกว่าการน าเข้า ซึ่งจะท าให้มีโลหะมีค่า
ได้แก่ ทองค า เข้ามา ยิ่งประเทศใดมีทองค ามากขึ้นเท่าไร ก็จะร่ ารวยและมีอ านาจมากขึ้นเท่านั้น 
ดังนั้น นักพาณิชย์จึงสนับสนุนให้รัฐเร่งการส่งออกและควบคุมการน าเข้า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ปริมาณทองค าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งได้ประโยชน์ก็ย่อมหมายความว่าอีก
ประเทศหนึ่งเสียประโยชน์นั้นไป 
 2.  ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) เป็นทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศยุคแรกๆ โดย Adam Smith ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อดัง The Wealth of Nations 
(1976) เป็นการสนับสนุนการค้าเสรีว่าเป็นนโยบายที่ดีเยี่ยมส าหรับทุกประเทศในโลกในโลก เมื่อ
การค้าเป็นไปอย่างเสรี แต่ละประเทศก็จะท าการผลิตด้วยความรู้ความช านาญเป็นพิเศษเฉพาะสินค้า
ที่ประเทศมีรายได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีก
ประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการผลิตจ านวนที่เท่ากัน) และน าเข้าสินค้าที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์
ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายได้เปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินค้า
คนละชนิดแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา สมมุติว่าใน
การผลิตสินค้าทั้ง 2 ประเทศต่างก็ผลิตสินค้า 2 อย่างเหมือนกัน คือ ข้าวและคอมพิวเตอร์ และสมมุติ
ว่าในการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมูลค่าของ
สินค้าทั้ง 2 ชนิด จึงเกิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิต ดังตารางที่ 2.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          
            ตารางท่ี 3.1 แสดงมูลค่าของสินค้าท้ัง 2 ชนิด ซึ่งเกิดจากจ านวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิต 
 3.  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ David Ricardo กล่าวว่าประเทศที่ไม่มี  
ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกๆอย่างกับประเทศอื่นยังคงสามารถท าการค้าที่ 
 3.   ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ David Ricardo กล่าวว่าประเทศที่ไม่มี 
ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกๆอย่างกับประเทศอ่ืน ยังคงสามารถท าการค้าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินค้าที่

ผลผลิตของแรงงาน 1 วัน 
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ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า ถือได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ประเทศผลิตด้วย
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ
ให้ใช้อธิบายสาเหตุของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจนทุกวันน้ี 
 4.  ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวว่าต้นทุนของสินค้าหนึ่งเท่ากับจ านวนของ
สินค้าชนิดที่สองที่ต้องเสียสละไปเพื่อให้ได้รับปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิต
สินค้าชนิดแรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วย ทั้งนี้แรงงานไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียวที่น ามาใช้ใน
การผลิต ดังนั้น ต้นทุนของสินค้าจึงเกิดขึ้นจากจ านวนปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้า
นั้นประเทศที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสส าหรับสินค้าหนึ่งต่ ากว่าถือว่ามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ในสินค้านั้น และความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าอ่ืน จากตารางที่ 2.1 ข้างต้นถ้าจะผลิต
ข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน ไทยต้องเสียสละคอมพิวเตอร์ 1/3 เคร่ือง (เพื่อที่จะปล่อยทรัพยากรให้
เพียงพอที่จะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน) ต้นทุนค้าเสียโอกาสของข้าวในไทยคือ คอมพิวเตอร์ 
1/3เคร่ือง ถ้าในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ถ้าปราศจากการค้า ต้องเสียสละคอมพิวเตอร์  เคร่ืองเพื่อผลิต
ข้าวเพิ่มอีก 1 เกวียน ต้นทุนค่าเสียโอกาสของข้าวคือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองในสหรัฐฯ และเพราะ
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของข้าวในไทยต่ ากว่าในสหรัฐฯ ไทยจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเหนือกว่า
สหรัฐฯในการผลิตข้าว และ สหรัฐฯมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในคอมพิวเตอร์ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสสามารถอธิบายได้โดยเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Transformation Curve)ที่แสดง
ส่วนผสมต่างๆ ของทางเลือกอ่ืนทั้งหมด ส าหรับสินค้าสองชนิดที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตโดย
การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้น ความชัดของเส้นความเป็นไป
ได้ในการผลิต จึงหมายถึงอัตราเปลี่ยนแปลงของการแปรรูป   (Marginal Rate of Transformation)  
ถ้าประเทศนั้นเผชิญกับต้นทุนคงที่  เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตก็จะเป็นเส้นตรงที่มีความชัด
เท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่  และต่อราคาสินค้าเปรียบเทียบในประเทศนั้น 
 5.  ทฤษฎี Huckster-Ohlin (H-O)  เน้นในเร่ืองความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต 
เร่ิมต้น (Factor Endowments)ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices)ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและรสนิยม
เหมือนกัน)  ตามทฤษฎีนี้  แต่ละประเทศจะส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดย
เปรียบเทียบซึ่งท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และน าเข้าสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายาก
โดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง 
 6.  ทฤษฎี Leontief Paradox เป็นการทดสอบเชิงประจักษ์ของทฤษฎี H-O ท าโดย 
Leontief ในปี ค.ศ.1951 โดยใช้ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1947  จึงได้พบว่าสหรัฐฯ มีการทด 
แทนการน าเข้าประมาณร้อยละ 30 เป็นสินค้าที่ใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นมากกว่าการที่สหรัฐฯส่งออก
แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่มีปัจจัยทุนมากที่สุดก็ตาม ผลนี้จึงตรงกันข้ามกับทฤษฎี  H – O 
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 7.  ทฤษฎีวัฏจักรสินค้า (Product Life Cycle) เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้น าปัจจัยการผลิต
มาประกอบการพิจารณาทฤษฎีนี้มีข้อสมมติฐาน  3  ข้อ คือ  ประการแรก ความต้องการสินค้า
ภายในประเทศที่น าเข้ามีมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตได้ ประการที่สอง ในการผลิตสินค้า
ใหม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาต่ าพอที่นะท าให้ประเทศผู้ซื้อผลิตสินค้าแข่งขันในตลาดได้
ประการสุดท้าย การผลิตมีการประหยัดต่อขนาดโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะใช้แรงงานไร้ฝีมือหรือ
แรงงานมีฝีมือเพียงใด 
 8.  อาร์ เอ เวอร์นอน (R.A. Vemon) ได้ศึกษาถึงทิศทางการค้าของโลกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหรือค้นพบสินค้าใหม่จะ
เป็นผู้ผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ และยังเป็นผู้ส่งออกส่วนที่เหลือเพื่อให้การผลิต
เกิดการประหยัดต่อขนาด และเมื่อการผลิตผ่านเข้าสู่จุดอ่ิมตัว เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการใน
การผลิตสินค้าดังกล่าวก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ประเทศที่เคยท าการน าเข้า ประเทศที่เคยน าเข้าก็จะเร่ิมมี
การผลิตเป็นลักษณะของการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า จ าถึงจุดหนึ่งที่การผลิตจากประเทศที่เคย
น าเข้าเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตมากขึ้น ก็จะท าการส่งออกสินค้าดังกล่าว และ
เปลี่ยนนโยบายจากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้ามาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้น
ประเทศที่เคยส่งออกเดิมอาจจะกลับมาเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าดังกล่าวแทน เพราะสูญเสียความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไป 
 9.  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค  ( Classic  Theory ) 
      ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดย
เด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิต
มากกว่า หรือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมี
ขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 
 10.  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนี้โอคลาสสิค ( Neo-classic Theory) ได้น า 
ทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็นหลักในการพิจารณาเนื่องจาก
ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืน
ที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะได้รับประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ผลิตได้มากและ
ซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และ ทฤษฎีการค้าที่พิจารณาปริมาณ   
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ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่าง ๆ จะแตกต่าง
กันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 
 
 11.  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัย
คลาสสิคโดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของ
ปัจจัยไม่สมบูรณ์  การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุน
เพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลงในประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศการด าเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิตหรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันได้แก่ 
 1.  ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น
ทั้งนี้ประเทศต่างๆ จะพาผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบ
ทางการผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้า
นั้นมีแนวโน้นต่ าลง 
 2.  ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า   การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่
แข่งขัน ท าให้ต้องพันนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะ
ได้ยินเสมอว่า สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของ
ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลต่างๆเช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะสวยงาม
ท าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์และวีดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และ
นับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอ่ืนๆ มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ประเทศที่น า เข้าทั้งหลาย
สามารถควบคุมมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ 
เพราะว่าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจาก
ผู้ผลิตสินค้าจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป 
 3.  ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่างๆ หัน
มาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่
เน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง 
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เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(economy of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
 4.  ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิต
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่าง
ประเทศซึ่งวิธีนี้ประเทศญ่ีปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและ
วิธีการผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน า 
เข้าสินค้าประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พันนาแล้วได้  
ในที่สุด ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้และน าเอา
เทคนิคทางด้านการจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพันนาแล้ว
ไปสู่ประเทศก าลังพันนา ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิด
ประเทศไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิค
ดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับแระเทศต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็
ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว 
 5.  ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศก าลังพันนาโดยผ่านกระบานการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพันนาโดยทั่วไป
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้า
ขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พันนาแล้วเนื่องจาก
ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มี
ผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพันนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพา
อาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพันนาประเทศใน
ขณะเดียวกัน ผลการจากที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพันนามีเงินตรา 
ต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลัง
พันนาจะมาหาได้ในระยะเวลาอันสั้น 
 6.  ผลต่อรายได้และการแจ้งงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั้นเองการเพิ่มขึ้นของการ
ส่งออก จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบ 
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เห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจากการส่งออกในคร้ังแรก เป็น
หลายเท่า และผลจากการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของ
สินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมาก
ขึ้น 
 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
                          การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิต
หรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย     
6 ประการ ด้วยกันได้แก่ 
 1.  ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น 
ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้า ที่ตนเสียเปรียบ
ทางการผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้า
นั้นมีแนวโน้มต่ าลง 
                           2.  ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้ 
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้ 
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก 
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับ   
คู่แข่งขัน ท าให้ต้องพันนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรา 
มักจะได้ยินเสมอว่า สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 
คุ้นเคย ของ ผู้บริโภค ในตลาดต่างประเทศ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  เช่น  ราคาต่ า  คุณภาพสูง  และ 
รูปร่างลักษณะสวยงาม ท าให้เป็นที่ต้องการของ ผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์ และ 
วิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และนับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ  เพราะว่าการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่กระจัด
กระจายทั่วไป 
                           3.  ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ           
หันมาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่
เน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง
บัดนี้ผลิตน้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น                       
ไทยดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้า  มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้า 
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แทน เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัด ต่อขนาด 
(economy of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
 4.  ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศ ท าให้สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิต
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่าง
ประเทศซึ่งวิธีการนี้ประเทศญี่ปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและ
วิธีการผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน า
เขาสินค้าประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พันนาแล้วได้
ในที่สุด ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอา
เทคนิคทางด้านการจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศ ที่ ก้าวหน้าหรือพันนาแล้ว
ไปสู่ประเทศก าลังพันนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิด
ประเทศไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้นไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ เทคนิค
ดังกล่าว การเปิดประเทศ ติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันก็
ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว 
                           5.  ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศก าลังพันนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพันนาโดยทั่วไป
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อ             
การค้าขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พันนาแล้ว
เนื่องจากประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคม
สะดวกสบาย มีผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพันนาสูงขึ้น 
เพราะฉะนั้นการพึงพาอาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของ             
การพันนาประเทศในขณะเดียวกัน ผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศ 
ก าลังพันนามีเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดั งกล่าว ย่อมใช้ เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่า 
ความสามารถของประเทศก าลังพันนาจะหามาได้ในระยะเวลาอันสั้น 
                           6.  ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของ การ
ส่งออก จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายใน                       
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอื่น ๆ 
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ต่อไปกระบวนการเช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่ เพิ่มขึ้นใน                         
ระบบเศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกใน  
คร้ังแรกเป็นหลายเท่า  และผลจาการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้ เอง ย่อมเป็นผลท าให้มี                       
การเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงาน  
ภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น 
 ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 
                              แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดังที่                      
กล่าวมาแล้วข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้  
เหมือนกัน ผลกระทบที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกัน คือ 
                           1.  ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิตสิน 
ค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศขึ้นอยู่
กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใดที่ไทยสามารถส่งข้าว
ออกได้มาก เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ท า
ให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได ้
                           ในกรณีตรงข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงอย่าง     
ฮวบฮาบ ก็จะท าให้รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิด              
ภาวะเงินฝืด เป็นต้น และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหาของเสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบอย่างฮวบฮาบของกลุ่ม 
ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก  (OPEC)  เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523  ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก 
และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เน่ืองจากน้ ามันเป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิต ท าให้ต้นทุน 
การผลิตสินค้าสูงขึ้นราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตามท าให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่ว ๆ ไปสูงขึ้น 
                           2.  ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมี ผลให้
หลาย ๆ ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาด
ดุลในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ ประเทศต้อง
สูญเสียทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญ เนื่องจาก 
อัตราการค้า (term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพันนาโดยทั่วไป 
สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ  เมื่อเทียบ
กับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมา  คือ                  
อัตราการค้าของประเทศก าลังพันนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่า 
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มูลค่าของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้า
และดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด  
                           3.  ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตรา                
การค้าระหว่างประเทศของประเทศก าลังพันนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ใน 
ระดับนานาชาติซึ่ งไม่ เท่า เทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้ งนี้ เพราะเป็น                             
การโอนทรัพยากรจากประเทศก าลังพันนาไปสู่ประเทศพันนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและ 
ดุลการช าระเงินนั่นเอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผน
เดียวกัน ก็เป็นกลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลง 
เพราะว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและ 
บริโภคในสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่ 
รายได้จากการขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
                           4.  ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ 
ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ 
น้อยลงเท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกแล
ราคาสินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี  
เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี 
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้
กลไกแก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 
                          5.  ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงานประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับที่สูง หากรายได้ จากการส่งออกลดลง  หรือการน าเข้า เพิ่มขึ้นมาก โดยที่ ผลสุทธิ
ของการน าเข้าสูงกว่า การส่งออก ย่อมส่งผลให้รายได้ และ การจ้างงาน ของประเทศนั้น ลดลงผล
จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 
                           6.  ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ
มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยาก
ทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน 
เนื่องจาก การขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพันนา
ประเทศ เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี 
ตามหลักการแบ่งงานการท าระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่าง
แท้จริง   แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน  ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ  
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แท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ
การผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการผลิต
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถ
แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ 
คือ ก าแพงภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น 
                           สาเหตุของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ 
                           เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า 
ไม่มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่ างแต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบหรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
                           1.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
                           ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศ
มีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน  ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุ ต่างๆ อาทิ 
น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมีอยู่ ดังนั้น 
ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น ๆ เป็นปัจจัยการผลิต
สินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน ๆ ที่ตนต้องการ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี   3.1   แท่นขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอ่าวไทย 
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                        2.  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
                          ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุกสามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็นสินค้า 
ออกประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ ส่งเน้ือสัตว์และขนสัตว์เป็นสินค้าออก 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี   3.2  จากสภาพภูมิประเทศท่ีเอื้อต่อการเพาะปลูก 
 

 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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4.  นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 
 
 
 

ภาพท่ี  3.3 
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

4.  ความช านาญในการผลิต 
                           การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย
อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพันนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและ                
ขยายตลาดสินค้าได้  นอกจากนี้ยั งขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน                       
ระหว่างประเทศอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดี
รัฐบาลแต่ละประเทศจึงมีการเจรจาท าสัญญา  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   3.4   นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ   
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 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 
 1.  พิธีการทางกรมศุลกากรน าเข้าทางบก ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติ

ตาม กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้

ถูกต้องครบถ้วน  โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร

ในการน าเข้าสินค้า ดังนี้  

 1.1  ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้าแบบพิมพ์ที่

กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 

   1.  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม 

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

ขนฯ ประเภทอ่ืน 

   2.  ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการ 

น าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัตพิิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

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

ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่างๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

   4.   แบบ JDA  (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พันนาร่วม
ไทยมาเลเซียใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พันนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
   5.  ใบขนสินค้าถ่ายล าเลียง (ใบแนบ 9) (แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร
สินค้าถ่ายล าเลียง 
   6.  ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดน
ตามความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 
   7.  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยายนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราวใช้
ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยายนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
   8.  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 1.2   เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 
         1.  ใบตราส่งสินค้า  (Bill of  Lading :B/L หรือ Air Waybill : AWB) 
         2.  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
         3.  เอกสารอย่างอ่ืน  หมายถึง  เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้า หรือ 
การซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งออกที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและ
สนองในการซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการน าของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 
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    4.  ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณี ที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องก ากัด 
ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    5.   กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่
ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
    1.3   การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัตพิิธีการน าเข้าสินค้า 
    1.   การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฎิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Digital Signature)  ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อ กลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (EBXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
     2.  การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อ ผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธี
การ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรแล้ว  
     3.  วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การ ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 
4 ช่องทาง ดังนี ้
          1.   ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตัวเอง 
          2.   ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่ง 
          3.   ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่ง 
                                    4.   ผู้น าของเข้ายื่น ใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อม  เอกสารประ 
กอบแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และ ช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ 
ศุลการกรณ ท่าเรือที่ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 
                                          -  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 
                 -   แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) 
                 -   ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of  Lading หรือ Air Waybill) 
                   -   ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
                 -   บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 
                 -   ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี) 
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                 -   ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
                 -   ใบรองรับแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of  Origin) 
 1.4   การช าระภาษีอากร 
         1.   ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร 
(Electronic Funds Transfer : EFT) 
         2.   ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  
การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 
 1.5  ขั้นตอนการปฏิบัตพิิธีการศุลกากร 
         1.   ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest  (แบบ ศ.บ.1) 
ให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 
         2.   เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ.1 ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Car Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่าน
ศุลกากร 
      3.   ผู้น า เข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้า เข้า เข้ าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest 
      4.   ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) 
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
      5.   ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

          
   
 
 
 
          
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 ภาพแสดงการเปิดตรวจสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 
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ภาพท่ี 3.6 ขั้นตอนปฎิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 

 2. พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้า จะต้องปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ
กระทรวงพาณิชย์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน
โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฎิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า
ดังนี ้
 2.1  ผู้น าเข้าต้องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการ
ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ใช้ ใบขนฯ ประเภทอ่ืน 
 2.2   เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 
 1.  ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 
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-   ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.100/1) 
-   บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
-    บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
-   ใบตราสินค้า (Bill of  Lading) 
-   ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน  (Insurance Premium Invoice) 
-   ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 
-   ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of  Origin) 

   -    เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งาน
ของสินค้าแค็ตตาล็อก เป็นต้น 

2.  พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว   (BLUE PRINT)   แบบแปลน แบบ 
พิมพ์   หรือ  เอกสารประกอบอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง กับ การพิจารณาให้ท าใบขนสินค้า หลายเที่ยวเรือ     

3.  พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.   
99/1) อีก 1 ฉบับ 

4.   พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือ ลดหย่อนอากรจาก 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 5.    พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORE) มี 2 กรณีดังนี้ คือ 
                         5.1    กรณีสินค้าอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 
                                  -    ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับช าระอากร 1 ใน 10 
                                  -    ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

            5.2    กรณีสินค้าอยู่นอกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

  6.  พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก  (EPZ)  ต้อง เพิ่มเอกสาร
ดังนี้คือ 
        -    แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 

                                      -    แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
การผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อส่งออก 

 การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.  ค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.  บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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             5.  ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง 
หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

            6.  หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ (ยกเว้นบุคคลที่มี
บัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร และได้ผ่านการอบรมและทดสอบ) 
จากสถาบันวิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
                         7.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
                           8.  ส าเนาเอกสารตามข้อ (2)- (5) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง โดยยื่นค าร้องที่ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรม
ศุลกากรหรือยื่นผ่านส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะสามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกของได้สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 
             1.  ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ตนเองผ่าน Sevice Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ 
                          2.   การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้
ในการสั่งตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้า
เป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบ
เสร็จแล้วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยัง 
ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบถึงผลการ
สั่งการตรวจจากศุลกากร 

                 -   กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบ
เรือรับมอบสินค้าได้ทันที 

                 -   กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือ
เพื่อเตรียมเอกสารของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 
                              -   การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกช าระ
และวางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ 
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                             3.  ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order 
ไปด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือบริษัท 
                             4.  ผู้น าเข้า หรือ ตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของสื่อคอมพิว   
เตอร์สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการ
ตรวจปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

3.7 กระบวนการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                         ภาพรวมพิธีการน าเข้า 
                           1.  การโอนถ่าย หรือยื่นข้อมูลใบขนสินค้า ในขั้นตอนแรก ผู้ที่น าสินค้าเข้าจะต้อง
บันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ของทุกๆ รายการเข้าไปในผ่านทางระบบ Service Counter 
ซึ่งโปรแกรมนี้จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้ เป็นข้อมูลใบขนสินค้าให้อัตโนมัติ โดยผู้น า
สินค้าเข้านั้นสามารถใช้เอกสารใบขนส่งสินค้าที่ถูกแปลงข้อมูลมาน าส่งทางกรมศุลกากรผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้ทันที 
 จากนั้นเมื่อกรมศุลกากรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ในเบื้องต้นในใบขนส่งสินค้า เพื่อดูว่า ชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตรา
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ศุลกากร และราคาของสินค้านั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากมีการพบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นยัง
มีข้อผิดพลาด    ทางกรมศุลกากรก็จะแจ้งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเพื่อให้เราได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อ 
 
ส่งไปให้กับทางกรมศุลกากรใหม่อีกคร้ัง ซึ่งเมื่อพบว่าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรม
ศุลกากรจะออกใบเลขที่ขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ยื่น 
                           2.  การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียดในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบเงื่อน 
 ไขต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรก าหนดไว้อย่างละเอียด โดยดูจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ยื่นให้กับกรมศุลกากร ซึ่งในขั้นตอนนี้สินค้าจะถูกแยกเป็น 2 ประเภท คือ 
                           -  ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สามารถน า
ใบขนสินค้าขาเข้าไปช าระภาษีอากร และวางประกันที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเลือกช าระได้ที่กรม 
ศุลกากร ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะช าระที่ธนาคารก็ได้  
                           -  ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) จะต้องน า               
ใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่น าเข้าสินค้านั้น ๆ 
                           3. การตรวจและการปล่อยสินค้า  หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบความ
เรียบร้อย สถานการปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรือ เมื่อผ่านการช าระภาษี
อากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ข้อมูลของสินค้าจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดอีกคร้ัง 
พร้อมทั้งผ่านการเปิดตรวจ หรือยกเว้นการตรวจ ถ้าหากใบขนสินค้านั้นได้รับการยกเว้น โดย
หลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถานการปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไปที่ท่าเรือที่ได้ก าหนดไว้ และสามารถน าเข้าสินค้าได้ 
                           ตัวอย่าง  
                           การน าเข้าสินค้าทางทะเล ณ ท่าเรือกรุงเทพ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตแบบ
บรรจุเต็ม (FCL) ไม่เป็นสินค้าอันตราย (non-DG) ไม่ใช่สินค้าแช่เย็น (Refer) และใช้บริการผู้รับส่ง
สินค้าทางทะเล (Customs broker หรือที่เรียกกันว่าชิปปิ้ง / สายเรือ / ตัวแทนเรือ / ผู้ประกอบการ 
3PL) ด าเนินการ 
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ภาพท่ี  3.8  การน าเข้าสินค้าทางทะเล ณ ท่าเรือกรุงเทพ 

 3.  พิธีศุลกากรน าเข้าทางอากาศ 
 1.   การปฏิบัตพิิธีการศุลกากรน าเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

           1.1   หลักการปฏิบัติพิธีการ  E-Import  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน  ผู้น า 
ของเข้าหรือตัวแทนสามารถจัดท าใบขนขาเข้า ผ่านวิธีการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจัดท า ยื่น 
ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษโดยสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด (EBXML/XML 
Format) ผ่านบุคคลผู้เป็นสื่อกลางคือ ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์   (Value Added 
NetworkServices:VANS)  เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเมื่อระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร ได้รับข้อมูลแล้ว จะท าการตรวจสอบ และตอบรับให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน ทราบ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

           1.2   ช่องทางการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ E-Import มี 4 ช่องทาง ดังนี ้
      -   ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 

                                 -   ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทน (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
        -  ผู้น าของเข้ายื่นแบบบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ณ จุดบริการศุลกากร
ส่วนบริการศุลกากร 1 ชั้น 1 อาคาร BC-1โดยผู้น าของเข้า สามารถช าระค่าอากรศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีอากรอ่ืน ผ่านทางธนาคารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอช าระได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ
ติดต่อที่ อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) ส าหรับนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้าในระบบ e-Import 
                        1.3   ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e-Import 
       ผู้น าของเข้าจะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด 
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบฯ ได้รับข้อมูลบัญชี
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สินค้าส าหรับอากาศยาน (Manifest) วันน าเข้าจริง (Actual Arrival Date) และใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศยาน (House Air Waybill : HAWB) จากตัวแทนอากาศยานแล้ว จะท าการตรวจสอบข้อมูลใบ
ขนส่งสินค้าขาเข้าถึงความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง (Reference File) ระบบ Profile และ
แฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากข้อมูลถูกต้อง ระบบฯจะท าการจับคู่ 
Manifest กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้ส่งเข้ามาในระบบฯ เพื่อการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขา
เข้าโดยจะมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
                                -   กรณีระบบได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  กับ  ข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าแล้ว
ถูกต้องตรงกัน ระบบ จะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ข้อมูลโดยอัตโนมัต ิ
 
 -   หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล Manifest ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้า ระบบฯจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ แต่จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่ง
ข้อมูล “ยังไม่พบข้อมูลบัญชีสินค้า” ผู้น าของเข้าต้องแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลใน
ใบขนสินค้าขาเข้า (Version) เข้าสู่ระบบฯ อีกคร้ัง ผู้น าของเข้าจะต้องท าการตรวจสอบ และท าการ
แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า หรือแจ้งตัวแทนอากาศยาน เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในใบตราส่งสินค้า 
(Air Waybill)  แล้วส่งข้อมูลการแก้ไขไปยังระบบฯอีกครั้ง เพื่อให้มีการตัดบัญชีกับ  Manifest  ได้ 
 หมายเหต:ุ การตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบบฯ นั้น ถือเป็นการยื่นใบ
ขนสินค้าขาเข้าโดยถูกต้อง กรมศุลกากรแล้ว (สถานะ 0109) และเมื่อมีการช าระภาษีอากรแล้วหรือ
ได้รับการยกเว้นอากร ระบบฯ จะแสดงสถานะใบขนสินค้าเป็น 0209 ต่อไป 
 2.   การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e-Import 
                         2.1   หลักการทั่วไปในการรับของน าเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว 
        -  ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร
ถูกต้องตรงตามที่ผู้น าของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
        -  ก่อนการรับมองของไปจากคลังสินค้า TG หรือ BFS ให้ผู้น าของเข้า
ด าเนินการในรกระบวนการทางศุลกากรให้ครบถ้วน 
        -   ผู้น าของเข้าต้องตรวจสอบของที่น าเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
ที่ส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
                          2.2   การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e-Import 
   1.   กรณีใบขนสินค้าขาเขา้สั่งการตรวจให้ ยกเว้นการตรวจ (Green Line)  
                                 -   ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า TG หรือ BFS (ใบขนสินค้า
สถานะ 0309) เมื่อคลังสินค้าพิมพ์ใบสั่งปล่อย (Customs Permit) ระบบจะปรับสถานะใบขนสินค้า
ฉบับนั้นเป็น 0409 



39 
 

                                 -    กรณีของที่น าเข้าต้องมีการอนุมัติ / อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
   1. หากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ขอท าการตรวจสอบของ
ก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของดังกล่าวเพื่อน าของ
ออกจากคลังสินค้า TG หรือ BFS มาให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจสินค้า หรือคลังสินค้าหรือที่ อ่ืนใดที่หน่วยงานดังกล่าว
เห็นชอบ 
 
 2.  ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสาร
การอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
 3.  ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบริการศุลกากร ก่อน
ติดต่อขอรับของออกจากคลังสินค้า 
 4.  หน่วยบริการศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร แต่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับข้อมูลรายละเอียดของ
ใบขนสินค้าขาเข้า 
 5.  ส่งมอบเอกสารดังกล่าว ภายใน 3 วันท าการ ให้หน่วยงานทบทวนหลังการ
ตรวจปล่อยเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
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3.  การประกันภัยในการน าเข้าสินค้า 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัยทั้งหลายที่
บรรเทาภัยหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ หรือพัก
สินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งระหว่างที่อยู่ภายในประเทศไทย และภายนอกประเทศไทย ความเสี่ยง
ต่อตัวสินค้า ได้แก่ สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตกหรือเปียกน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมการ
เสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า 
 
 การประกันภัยอ่ืนๆ เช่น การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ซึ่งคุ้มครองผู้ส่งออกใน
กรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้ว ไม่ได้รับช าระค่าสินค้าของตนจากผู้ซื้อ และการประกันภัยลักษณะ
อ่ืน ที่ขึ้นอยู่กับสินค้าและความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งการประกันภัยลักษณะนี้มีความหลากหลาย
จะต้องติดต่อ และให้รายละเอียดกับบริษัทประกันภัยเป็นกรณี เช่น ผู้ส่งออกเป็นห่วงเร่ืองสินค้า
เดินทางไปไม่ทันฤดูกาลขายสินค้า และอยากท าประกันภัยลักษณะนี้ต้องเป็นการสอบถามและให้
บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นกรณีไป 
 การประกันภัย มักจะถูกมองว่าเป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและยุ่งยาก ผู้ส่งออกมักจะ
ละเลยที่จะให้ความสนใจ แต่แท้ที่จริงการประกันภัยมีความส าคัญระดับที่เรียกว่า ชี้เป็นชี้ตายของ
ธุรกิจส่งออกได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ส่งออกจึงควรศึกษาท าความเข้าใจและท าประกันภัยการส่งออก
ไว้อย่างเหมาะสม 
 ขั้นตอนการท าประกันภัย 
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 ในกรณีการท าประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อท าประกันภัย
ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ส่งออกใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง
เพื่อปรึกษาและติดต่อท าประกันภัยก็ได้ โดยข้อมูลที่จะต้องเตรียมไว้เป็นอย่างน้อยมีดังนี้ 
 1.  ตัวสินค้าคืออะไร 
 2.  มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร 
 3.  จุดหมายปลายทางคือที่ใด 
 4.  ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งเพื่ออะไร 
 ทั้งนี้บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัยย่อมให้ข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครอง 
 การเลือกประเภทประกันภัย 
 การประกันภัย มีความหลากหลายและมีการพันนาสินค้าใหม่ให้สนองความ
ต้องการของผู้ซื้อประกันภัยอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของประกันภัยยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
บรรเทาภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัยเท่านั้น จึงท าให้ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อบางคร้ังอยากจะได้
บริษัทประกันภัย ไม่สามารถคุ้มครองให้ได้ เช่น ถ้าต้องการให้บริษัทประกันภัยรับประกันว่า
ข้าวสารที่ส่งไปขายจะไม่เก่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไปย่อมไม่สามารถท าประกันภัยได้การประกันภัย
แบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภทและมีรายละเอียดมาก แต่ในส่วนของการประกันภัยเพื่อการส่งออก
นั้นจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
 1.  Institute Cargo Clauses (C) คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด) เนื่องจากเพลิงไหม้, ระเบิด, เรือเกยตื้น, จมหรือล้ม, ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือ
ตกจากราง, เรือหรือพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอ่ืนใด, การขนส่งสินค้า ลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย, 
ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม, สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล 
 2.  Institute Cargo Clauses (B) นอกจากความคุ้มครองตาม ICC (C) แล้ว ยังรวม
ความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า, สินคา้ถูกน้ าซัดทะเลตกเรือไป, น้ าจากแม่น้ า, 
ทะเลสาบ หรือ น้ าร่ัวไหลเข้ามาในเรือ, ในยานพาหนะในระหว่างหรือในตู้ล าเลียง หรือในสถานที่
เก็บสินค้า, สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือเกิดจากการขนขึ้นขนลง จาก
เรือหรือยานพาหนะ 
 3.  Institute Cargo Clauses (A) ระบุให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง
ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย 
 ในกรณีที่เป็นภัยมาตรฐานแล้ว บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจากลักษณะสินค้า
บรรจุภัณฑ์จ านวนเงินเอาประกัน พาหนะที่ใช้การขนส่ง เมืองท่าปลายทางและระหว่างทางส าหรับ
การประกันภัยขนส่งสินค้า ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า โดยปกติแล้วผู้ส่งออกจะต้องแจ้ง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการค้าของตน เช่น ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้าที่ขาย ประเทศที่ขาย
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สินค้าไปให้รายชื่อผู้ซื้อสินค้าทุกๆราย เพื่อผู้รับประกันภัยจะได้น าข้อมูลทั้งหมดไปประมวลและ
เสนอเงื่อนไขความคุ้มครองวงเงินจ ากัดความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งออก 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 3.9 ประเภทการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 การประกันภัยการขนส่งสินค้า ตามหลักสากลนิยมมักจะก าหนดมูลค่าของสินค้าที่
เอาประกันภัยเป็นร้อยละ 110 ของราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในเงื่อนไขแบบ C.I.F.หรือ C&F ซึ่งการ 
 
ก าหนดจ านวนเงนิเอาประกันภัย ร้อยละ 110 ที่บวกเข้าไปนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกของและ
ขนส่งต่อการเลือกซื้อความคุ้มครอง ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและหลักฐานที่ใช้
ประกอบในการขอเอาประกันการเลือกซื้อความคุ้มครอง ส าหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้า
ทางทะเลนั้น มีแนวทางในการขอเอาประกันภัยดังนี ้
 1.  ควรเลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า กล่าวคือ
สินค้าโดยทั่วๆ ไปที่มีการบรรจุหีบห่อเงื่อนไขความคุ้มครองมักใช้เงื่อนไขแบบมาตรฐานซึ่งมีให้
เลือก 3 เงื่อนไขด้วยกันคือ 
 1.  เงื่อนไข A ส าหรับการคุ้มครองที่กว้างที่สุด 
 2.  เงื่อนไข B ส าหรับการคุ้มครองอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่น รถคว่ า เรือชนกัน เรือ
เกยตื้น ไฟไหม้ และรวมถึงความเสียหายจากการเปียกน้ าด้วย 
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 3.  เงื่อนไข C คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเท่านั้น อย่างไรก็ดีส าหรับสินค้า
บางประเภทการเลือกใช้เงื่อนไขแบบหนึ่งแบบใดอาจจะไม่เหมาะสมควร เลือกเงื่อนไขความ
คุ้มครองที่ร่างขึ้นส าหรับสินค้านั้นๆโดยเฉพาะ ซึ่งเรียกรวมๆว่าเงื่อนไขพิเศษ เช่นส าหรับคุ้มครอง
น้ ามันที่บรรทุกในเรือบรรทุกน้ ามัน ส าหรับสินค้าที่แช่แข็ง 
 2.  ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง 
 3.  ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซื้อขายเป็นเงื่อนไขแบบใด ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายแบบ 
C.I.F. ในกรณีที่เป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเงื่อนไขของ L/C ที่ผู้ซื้อสินค้าระบุมาว่า ให้ใช้
เงื่อนไขความคุ้มครองแบบใด ถ้าผู้ซื้อระยุการคุ้มครองที่กว้างกว่าประเพณีนิยมของการซื้อขายชนิด
นั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับภาระค่าเบี้ยประกันส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 
 4.  ควรพิจารณาท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นสินค้าน าเข้าเพราะนอกจากจะป็นการสงวนเงินตราไว้ภายในประเทศได้ส่วนหนึ่งแล้ว ในกรณี
ที่สินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  จากบริษัท
ประกันภัยในประเทศ จะสะดวกรวดเร็วกว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย
ซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ 
 5.  ควรมีข้อมูลและรายละเอียดส าหรับท าประกันภัย ดังนี้ 
  -   ชื่อผู้เอาประกันภัย 
  -   ชื่อและประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย 
  -   จ านวนเงินเอาประกันภัย 
  -   เส้นทางการขนส่ง ควรระบุเมืองต้นทาง และเมืองปลายทางให้ชัดเจนใน
กรณีที่มีการถ่ายล าจะต้องระบุเมืองท่าที่มีการถ่ายล าด้วย 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการภายหลังจากที่สินค้าขึ้นเรือเรียบร้อย จะต้อง
แจ้งข้อมูลบริษัททราบ เพื่อออกกรมธรรม์ดังนี้  
  -  ชื่อเรือหรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า ชื่อเรือที่มีการถ่ายล า(ถ้ามี) 
  -  วันที่เรือออกเดินทาง 
  -  เมืองท่าต้นทางและปลายทาง 
  -  จ านวนหีบห่อและเคร่ืองหมายบนหีบห่อ 
 เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเอาประกันภัย 
 1.  Letter of Credit 
 2.  ใบก ากับภาษี 
 3.  ใบตราส่ง (Bill of lading) 
 ข้อแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย และ/หรือความเสียหาย ที่อาจเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้อ่ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ของผู้เอาประกัน ภัยและ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย พึงจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
 1.  ส ารวจสภาพสินค้าในทันทีทุกคร้ังก่อนรับมอบสินค้า 
 2.  ถ้าพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย ให้ผู้ขนส่ง /ผู้รับฝากสินค้า ออกหลักฐานระบุ
ความเสียหายหรือท าเป็นหมายเหตุลงในใบรับสินค้า 
 3.  กรณีขนส่งด้วยตู้ล าเลียง ต้องตรวจว่า ตู้ล าเลียง และ Seal มีสภาพเรียบร้อย
ถูกต้องภ้าตู้ล าเลียงหรือ Seal เสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อ่ืนต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน 
 4.  ยื่นหนังสือรียกร้องให้ผู้ขนส่ง/ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที 
 5.  กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลังต้องท าหนังสือแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใน 3 วัน นับจากวันที่รับมอบสินค้า 
 6.  ในกรณีเมื่อพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย รีบแจ้งให้ผู้ประกันภัยทราบในทันที 
ทั้งนี้ การจัดเตรียม และส่งมอบหลักฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่
ครบถ้วน จะช่วยให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถด าเนินการไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 
 หลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 1.  หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 2.  ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 3.  ใบก ากับสินค้าและใบแสดงการบรรจุหีบห่อ 
 4.  ใบตราสินค้า 
 5.  หลักฐานแสดงความเสียหาย 
 6.  หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ 
 7.  ส าเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ถึงผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือตอบ
จากผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดต่อความเสียหาย 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงความคุ้มครองการประกันภัยทางทะเลและขนส่งภัยท่ีคุ้มครอง 
4.  การตรวจสอบและปล่อยสินค้าขาเข้า 

1.   หลักการทั่วไปในการตรวจสอบสินค้า 
                          1.1   การตรวจสินค้าให้กระท า ณ ท่าเรือหรือสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ระบุไว้ในบัญชี
สินค้าว่า “มีชื่อส่งของถึง”  
                          1.2   เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากร ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและ
จะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร/น าเข้าไปในเขตประกอบการ
ศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง ให้ได้ด าเนินการตรวจสอบสินค้าเช่นเดียวกับข้อ 1.1  
  2.   การรับของจากอารักขาศูลกากร 
                          2.1   กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ 
                                    -   ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า 
           -   ยื่นเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ก่อนการติดต่อขอรับของออกจาก
โรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า 
                                     -   เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้  และ ท าการ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบขนสินค้าขา
เข้า แล้วส่งมอบให้หน่วยงานทบทวนหลังการตรวจปล่อยเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
                                     -   ในกรณีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรสามารถรับ-ส่งข้อมูลการ
อนุมัติอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรหรือข้อมูลเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทาง



46 
 

ภาษีอากรได้แล้ว ผู้น าของเข้าไม่ต้องน าเอกสารการอนุมัติ/อนุญาตมายื่นต่อหน่วยบริการศุลกากร
อีก 
 2.2   กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งไห้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ 
                         2.2.1   ให้ผู้น าของเข้าติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ 
                                    -   ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อให้  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอ านาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของตาม
หลักเกณฑ์ในเร่ืองการก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรและการก าหนดราคาศุลกากร 
           -   กรณีต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร 
หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
           -   ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของ 
เอกสารการอนุมัติ /อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
              -   เอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย  เพื่อใช้เป็นเอก 
สารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 
 2.2.2.   ในกรณีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอท าการตรวจสอบของ
ก่อนการตรวจสอบสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าน าของมาให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 
 2.2.3.   ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จจะท าการ
บันทึกการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้าทราบถึงการ
ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อติดต่อรับของกับคลังสินค้าต่อไป 
     2.3   กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ หากผู้น าของเข้าตรวจ 
สอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของที่โรงพักสินค้าหรือ
คลังสินค้า หรือพบว่าของจะท าการปล่อยออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสิน ค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนที่จะน าของออกจากโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             -   แจ้งเป็นหนังสือต่อคลังสินค้าและหน่วยบริการศุลกากรว่า ตรวจพบ
กรณีข้อมูลใบขนสินค้าขาเขข้าหรือสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 
             -  ให้คลังสินค้าระงับการส่งมอบและแจ้งกลับข้อมูลการระงับการส่งมอบ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
             -   ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการก าหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้
ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ 
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             -   ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบ และ ด าเนินการกับ 
ของดังกล่าว เช่นเดียวกับของต้องตรวจสอบ พิกัด ราคา และของต่อไป 
   2.4    กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีค าสั่งให้ตรวจสอบ พิกัด ราคา และของหากผู้น า
ของเข้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการเตรียมของที่โรงพัก
สินค้า หรือก่อนการตรวจพบความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ด าเนินการดังนี้ 
              -   แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยบริการศุลกากรว่าตรวจพบกรณีข้อมูลใบจน
สินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องครบถ้วน 
    2.5    กรณีผู้น าเข้าต้องด าเนินกระบวนการทางศุลกากรอ่ืน ๆ 
              -  ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอต่อหน่วยบริการศุลกากรใน การด าเนิน  
กระบวนการศุลกากรใด ๆ ก่อนการรับของไปจากอารักขาศุลกากร  
              -  ให้เจ้าหน้าที่ศุลการกรตามอ านาจหน้าที่  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป 
      3.   ของงที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าการตรวจสอบด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ ได้แก่ 
            -    สิ่งมีชีวิต 
                -    ฟิล์มหรือวัสดุไว้แสงส าหรับการถ่ายภาพที่มีความไวแสง ตั้งแต่ 1600 
ASA ขึ้นไปหรือเท่าเทียบเท่า 
                                        -   อุปกรณ์กึ่งตัวน า 
              -   ของที่น าเข้าเก็บในโรงพักสินค้า 
      4.   ของถ่ายล าทางอากาศยานไปต่อเรือให้ตรวจสอบเคร่ืองหมาย เลขหมาย
จ านวน และลักษณะหีบห่อถูกต้องตรงกัน ให้มัดลวดประทับตรา ศก.ที่หีบห่อหรือรถตู้ทึบ หรือที่
คอนเทนเนอร์ 
     5. การขนย้ายของน าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปให้สุ่มตรวจ
รายละเอียดของตามความเหมาะสมโยขออนุมัติจากหัวหน้าหน่อย งานศุลกากรประจ าท่าแล้วให้
ด าเนินการร้อยแถบเหล็ก หรือมัดลวดประทับตรา กศก. ที่หีบห่อหรือที่รถตู้ทึบ และก่อการขนย้าย
ให้ลงสมุดทะเบียนแล้วโทรศัพท์หรือโดยวิธีอ่ืนแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรก ากับคลังสินค้าทัณฑ์บน
ทั่วไปทราบเพื่อติดตามควบคุมของต่อไป 
 
 
 6.  การขนย้ายของน าเข้าเพื่อเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าท าท่าหรือที่น าของเข้าพิจารณาเปิดดูชนิดของให้ตรงตามส าแดงในใบขน
สินค้าและปฏิบัติ ท านองเดียวกับการขนย้ายของน าเข้าเพื่อเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 
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 7.  การขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในเขตลปอดอากร การควบคุมทางศุลกากร
จะใช้วิธีการเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง โดยวิธีมัดลวดประทับตราตะกั่วกศก. 
 8.  การขนย้ายของน าเข้าเพื่อน าเข้าเก็บในเขตประกอบการค้าเสรี ให้ขนส่งตาม
รูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมและใช้วิธีการควบคุมทางศุลกากรเท่าที่จ าเป็นโดยวิธีมัดลวด
ประทับตราตะกั่วกศก.และให้หน่วยงานประจ าท่าน าเข้าบันทึกเลขที่ใบขนสินค้า จ านวนหีบห่อ 
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ วัน และเวลาที่ขนย้ายลงในสมุดทะเบียนแล้วแจ้งให้ส านักงาน
ศุลกากรประจ านิคมอุสาหกรรมทราบเพื่อติดตามและควบคุมของต่อไป 
5.  เงื่อนไขทางการค้า 
 หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce - ICC) ได้มีการ
ประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้า นานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบ
สินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1936 
(พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 
และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2010 (เร่ิมใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) เพื่อให้
กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าเทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบ Logistic and Supply Chain ที่พันนาและเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้ขอบเขตของ 

- EXW (Ex Works) 
- FCA (Free Carrier) 
- FAS (Free Alongside Ship) 
- FOB (Free on Board) 
- CFR (Cost and Freight) 
- CIF (Cost Insurance and Freight) 
- CPT (Carriage Paid to) 
- CIP (Carriage Insurance Paid to) 
- DAT (Delivered at Terminal) 
- DAP (Delivered at Place) 
- DDP (Delivered Duty Paid) 

 
 
1.  EXW (Ex Works) 
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 ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า 
ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของ
แล้ว เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การปฏิบัติพิธีการขาออก เป็นต้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
               ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา ผู้ขายไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการด าเนินการผ่านพิธีการ
ส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ขายต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบ
คุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้
ข้อมูลตามที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการส่งออก เช่นใบอนุญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ
สินค้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการส่งออก การน าเข้า และ/หรือ
เพื่อการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
               ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า

นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลา
ส าหรับการส่งมอบผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาต
ส่งออกและน าเข้า หรือการมอบอ านาจใด ๆ รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูก
ก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ช าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ  
 2.   FCA (Free Carrier) 
 ผู้ขายต้องด าเนินการพิธีการขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดไว้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายมีภาระในการขนสินค้าขึ้นบนพาหนะขนส่งที่ผู้ซื้อก าหนด ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งสินค้าออก การ
ตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งช าระ
ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด แต่ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง   และ 
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สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่ง
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใด ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไป
ยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่
เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
ไว้ส าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่ระบุด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเองผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าตรวจสอบ ค่า
จัดหาใบอนุญาตส าหรับการน าเข้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ เพื่อ
การน าเข้าตลอดจนช าระค่าใช้จ่าย ในการผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดส าหรับการน าเข้า 
 3.   FAS (Free Alongside Ship) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องขนส่งของมาวางไว้ข้างเรือ เช่น บนหน้าท่า หรือในเรือ
ล าเลียงหรือลงเรือล าเลียงเทียบข้างเรือ ณ ท่าที่ส่งออกที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ข้อตกลงนี้ใช้กับการ
ขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้ที่ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ผู้ขายต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การ
นับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
ของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก รวมทั้งค่า
อากรภาษี และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออก นอกจากนี้ ผู้ขายต้อง รับภาระความ
เสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ไม่มี
หน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ
ใด ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้น 
ทางที่ระบุ    ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง   และ  ต้องรับภาระความเสี่ยง 
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ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
 4.   FOB (Free on Board) 
  ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อ
จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่
บนเรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ใน
วันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ 
(เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อ
สินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก รวมทั้ง ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่
ต้องช าระเมื่อส่งออก นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญา
ประกันภัย 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 

หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด 

ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญาเพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง

ที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อ

การสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีหน้าที่ช าระค่าภาษี

อากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 

 5.   CFR (Cost and Freight)  

 ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของถึงปลายทางตามที่ระบุชื่อ

ไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าส่งออก ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่ง

ทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้โดย

สัญญา ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด  

การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูก

ก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก ผู้ขายต้องท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการ

ขนส่งสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ท่าเรือนั้น 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นภาระของผู้ขายภายใต้

สัญญารับจัดการขนส่ง แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ ผู้ขายเป็นผู้รับภาระ

ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่ งมอบแล้ว และ

ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าระวางและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการขนส่งสินค้าจากจุดส่งมอบที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นบนเรือและค่าภาระใดๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือ

ขนถ่ายสินค้าปลายทาง และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ที่

ต้องช าระเมื่อส่งออก  

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องจัดหาใบอนุญาต 

น าเข้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และการผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและ

ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของ

สินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า

นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร ค่าภาระอื่น ๆ 

 6.   CIF (Cost Insurance and Freight) 

 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CFR โดยต้องรับผิดชอบการท าประกันภัยใน

ความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท า

สัญญาและช าระค่าประกันภัย ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     ในการด าเนินการ 
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ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) เพื่อการส่งมอบ

สินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้า ที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของ

ประเทศที่ส่งออก ตลอดจนผ่านพิธีการส่งออก และการขนส่งสินค้า ผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่ง

มอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ขายต้องท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อ

การขนส่งสินค้า ท าสัญญาประกันภัย และผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ

เสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว รวมทั้งช าระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ 

สถานที่ส่งมอบไปยังท่าเรือปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องจ่ายค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการ

ส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ที่ต้องช าระเพื่อส่งออก 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ

อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ

ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่

เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่

สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง

และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ    

 7.   CPT (Carriage Paid to) 

 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าขนส่งไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อจะ

เป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆ 

หลังจากที่ของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว 

 8.   CIP (Carriage Insurance Paid to) 

 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้องรับผิดชอบการท าประกันภัย

ให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่

ระบุชื่อไว้ ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มี

การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยังสถานที่
ปลายทางที่ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่งในวันที่หรือ 
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ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขายต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การ
นับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
ของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออก
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นและค่าภาระใดๆ ในการขนถ่ายสินค้า
ลง ณ สถานที่ปลายทาง ช าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก โดยผู้ขายต้องรับภาระ
ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วผู้ขายต้องให้
ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใดๆ รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการ
เพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย
ของผู้ซื้อ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

               ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 

หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่าน

ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ

สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระ

ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 

ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้ าที่ท า

สัญญารับจัดการขนส่ง และไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย 

  8.   DAT (Delivered at Terminal) 

ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และขนของลงจากยานพาหนะ 
สถานที่อาจจะเป็นชื่อท่าเทียบเรือ หรือสถานที่ปลายทาง ซึ่งอาจเป็นคลังสินค้า  คลังสินค้าของท่า
เทียบเรือ (CY: Container Yard) หรือ ชื่อถนน รถไฟ หรือ คลังสินค้าทางอากาศยาน (Air Cargo 
Terminal) โดยค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็นภาระของผู้ขาย ข้อตกลงนี้อาจน าไปใช้ในกรณีที่
มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายมีภาระท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยังสถานที่
ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้ขนส่ง ในวันที่หรือภายใน
ระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายอาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง (แล้วแต่จะตกลง
กัน) ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การ 
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ชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และ
ผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่ง
มอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องท าสัญญาส าหรับการขนส่งสินค้าไปยังท่า
เทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) ที่ระบุ ณ ท่าเรือที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากมิได้มีการตกลงหรือมิได้ก าหนดไว้ในทางปฏิบัติถึงท่าเทียบพาหนะ
ขนส่ง (Terminal)ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ขายอาจเลือกท่าเทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) ณ ท่าเรือที่ได้ตก
ลงกันไว้ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่สุด ต้องขนถ่ายสินค้าลงจาก
พาหนะขนส่งที่มาถึง แล้วต้องส่งมอบสินค้าโดยน าไปวางไว้ตามที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อ ณ ท่าเทียบ
พาหนะขนส่ง (Terminal) ที่ระบุ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วโดย
ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว  ผู้ขายมีหน้าที่
ผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ ทั้งหมดที่ต้อง
ช าระเมื่อส่งออก ตลอดจนค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ที่จ าเป็น
เพื่อการส่งมอบสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูกก าหนดโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 

หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับ
มอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการ
ขนส่ง ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ทั้งหมด 

9.   DAP (Delivered at Place) 
ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลง

จากพาหนะ ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของของและค่าใช้จ่ายในการขนส่งของจนถึงสถานที่
ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ด าเนินการพิธีการขาออก แต่ไม่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการพิธีการขาเข้า 
และไม่ต้องเสียค่าภาษีอากรขาเข้า     ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ  

 
 



56 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยังสถานที่
ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ในวันที่หรือ
ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขายต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การ
นับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
ของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออก
ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่มาถึง ซึ่งพร้อมจะให้ท าการขน
ถ่าย ณ สถานที่ปลายทาง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ผู้ขายต้อง
รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้
ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญา รับจัดการขนส่ง ผู้ซื้อรับมอบ
สินค้าจากพาหนะ ขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุโดยต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้ งหมด
ในการขนถ่ายสินค้าลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้
ซื้อมีหน้าที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่า
ภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 
 10.   DDP (Delivered Duty Paid) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อระบุในราชอาณาจักร
โดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกี่ยวกับการขนส่งของไปยังสถานที่
ปลายทาง ผู้ขายเป็นผู้ด าเนินพิธีการขาออกและพิธีการขาเข้า รวมทั้งช าระค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง ข้อตกลงนี้อาจใช้
ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขาย ต้องท าสัญญาส าหรับการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ หรือ ณ สถานที่ 
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ปลายทางที่ได้ตกลงกันด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยส่งมอบบนพาหนะขนส่งที่มาถึง พร้อมที่จะให้
ท าการขนถ่าย ณ จุดที่ได้ตกลงกันไว้ที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตก
ลงกันไว้ ผู้ขายต้องสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก
และประเทศน าเข้า ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และช าระค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออกและ
น าเข้า รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออกและน าเข้า นอกจากนี้ 
ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูก
ส่งมอบแล้ว 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย รับภาระความเสี่ยง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทั้งหมดในการขนถ่ายสินค้าลงเพื่อการรับมอบสินค้าจากพาหนะขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทาง
ที่ระบุ ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง 
และสัญญาประกันภัย ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการ
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า    
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นิยามศัพท์ 
 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การขนส่งทาง

ทะเล 
Sea and Ocean 
Transportation 

การขนส่งทางน้ าที่ผ่านทะเลและมหาสมุทร การ
ขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการ
ก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

2 การบริโภค Consumption การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคหรือบ าบัดความ
ต้องการของมนุษย์ทุกคน 

3 การรับมอบ
สินค้าจากสถาน
ที่ตั้งของผู้
ส่งออก 

Door To Door การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก 
และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้น าเข้า 

4 การค้าปลีก Retailing การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยการ
ซื้อสินค้ าของผู้บ ริโภคมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
บริโภคหรือเพื่อสมาชิกในครอบครัว ผู้ค้าปลีก
จะซื้อสินค้าจากใครก็ได้ แต่ต้องขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคคนสุดท้ายเท่านั้น 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

9 การขนส่งหลาย
วิธี 

Intermodel กิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศอาจ เป็นการแลกเปลี่ยน
สิ่งของกันโดยตรงหรือการค้าโดยใช้เงินเป็น
สื่อกลาง ท าให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและ
วิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการตกลงว่าจะ
ใช้เงินสกุลใดในการค้านั้น 

6 การลดต้นทุน Cost Reduction การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ส าหรับการ
ด าเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะ
ต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ย่อม
หมายถึงก าไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการ
ลดต้นทุนเพื่อให้ได้ก าไรที่มากขึ้น ก็คือ การลด
ต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง 

6 การขนส่งทาง
น้ า 

Water 
Transportation 

เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณโดย
การใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า 
รวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการ
ขนส่งทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การ
เสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือกเคร่ืองจักร 
ยางพารา เป็นต้นส่วนประกอบของการขนส่ง
ทางน้ า 

7 การขนส่งทาง
อากาศ 

Air 
Transportation 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

8 การรับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการจัดซื้อ 
ซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการ
รับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหาย 

9 การขนส่งหลาย
วิธี 

Intermodel การขนส่ งสินค้ า โดยใช้ วิ ธี ก ารหลายทาง
ผสมผสานกันโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 

10 การจัดเส้นทาง
การเดินรถ 

Vehicle Routing การจัดเส้นทางการเดินรถเป็นปัญหาประจ าของ
บริษัทในแต่ละวันจะมีลูกค้าจ านวนหนึ่งมาก
บ้างน้อยบ้างต้องการให้เราน าสินค้าไปส่งให้ 

11 การส่งเสริมการ
ขาย 

Sales promotion    กระบวนการส าห รับแลก เปลี่ ยนสาร  รูป
แบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสาร
หรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์
ถอดรหัส  อ าจอยู่ ใ น รูปแบบของท่ า ท า ง
สัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การ
สื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหา
กัน หมวดหมู ่

12 การด าเนินการ
แบบพอดีเวลา 

Just-in-Time กิ จกรรมต่ า งๆ  ซึ่ ง รวมถึ ง  ก า รขนส่ ง  ซึ่ ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตามก าหนดการ
ในการผลิตหรือก าหนดการในการขนส่งให้แก่
ลูกค้าพอดีเทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มก าไรให้กับ
บริษัทมากยิ่งขึ้น โดยช่วยลดบัญชีรายการสินค้า
ที่ก าลังด าเนินการอยู่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Just-in-sequence 

13 การบ ารุงรักษา Maintenance  กิจกรรมใดๆก็ตามที่ กระท าขึ้น  เพื่ อท าให้
อุปกรณ์ของตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที มีการทดสอบ การวัด การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอยู่ เสมอ ถ้ า ใช้กับ
แฟ้มข้อมูล ก็หมายถึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
แฟ้มนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้าสมัย 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

14 การแบ่งพื้นที่
การบริการ 

Service Zoning การให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างประหยัด
ที่สุด สิ่งที่ต้องท า คือ การใช้รถขนส่งจ านวน
น้อยที่สุด แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ครบถ้วนทุก
ราย รถขนส่งแต่ละคันจึงควรวิ่งไปส่งสินค้า
ให้แก่ ลูกค้าจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในแต่ละวัน 

15 การวางแผน Planning กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้า
ว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน 
ท าไม่ต้องท า ท าเพื่อใคร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
และ มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ 
และ วิธี การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ส าหรับช่วงเวลาข้างหน้า 
และก าหนดสิ่งที่จะกระท า 

16 การขนส่ง
ภายในประเทศ 

Inland transit การขนส่งเพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่า
ต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมือง
ท่าปลายทาง 

17 การน าเข้า Import การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย
สิ น ค้ า ที่ น า เ ข้ า มั ก เ ป็ นสิ นค้ า ที่ ไ ม่ มี ผ ลิ ต
ภายในประเทศ 

18 การพันนา Development การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมี
การวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

19 การสูญหาย Loss ถ้อยค าที่แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานของ
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหาย 

20 การบริหาร
จัดการการ
ขนส่ง 

Freight 
management 

การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม
เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

21 การส่งออก Export การจัดส่ งสินค้ าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ โดย
ผู้ส่งสินค้าหรือบริการเรียกว่าผู้ส่งออก 
 
 

22 การเคลื่อนย้าย
คน 

People การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคล เรียกว่า 
การขนส่งผู้โดยสาร 
 
 
 

23 การจัดหาจาก
แหล่งภายนอก 

outsourcing การพันนารูปแบบเดิมๆของการจัดการธุรกิจ 
โดยการจ้างหน่วยงาน หรือ บริษัทภายนอกมา
ท างานร่วมกัน เพื่อท าให้การด าเนินการมีความ
เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายลดลง   
 
 

24 กระบวนการ
หลังการขาย 

Aftermarket การท ากิจกรรมหลังการขายที่จะก่อให้เกิดการ
ขาย เพิ่ มมากขึ้น  มีการขาย เ ร่ิมตั้ งแต่ส ร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากหลังการขาย
ไปจนถึงบริการหลังการขาย 
 
 

25 การส่งมอบ Delivery การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถผลิต
สินค้า โดยวิธีการให้หน่วยงานสามารถผลิตและ
ส่งสินค้าให้หน่วยงานต่อไปได้โดยไม่ล่าช้า 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

26 ความประหยัด Frugality การใช้เงินตามฐานะของตนเองรู้จักประมาณตน 
ใช้จ่ายตามความจ าเป็น รวมทั้งใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
 
 

27 ฉลากสินค้า Label ป้ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น ๆ 
 
 

28 ชื่อตราสินค้า Brand Name การออกแบบชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ จะ
แสดงด้วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ์ ของภาพ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต มีลักษณะโดดเด่น 
ชัดเจน เหมาะสม จดจ าง่าย 
 
 

29 ช่วย Help สนับสนุนหรือส่งเสริมเพื่อให้ส าเร็จประโยชน์ 
 
 

30 ต้นทุน Cost ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินค้า 
หรือบริการ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้
ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีกที โดยเร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การ
ทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง 
 
 

31 ตรวจ Check พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น 
ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา 
พิจารณาหาสมมติฐาน เช่น ตรวจโรค ส ารวจ 
เช่น ตรวจพื้นที่. น. ชื่อเรือชนิดหน่ึง.  
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

32 ธุรกิจ Business การงานประจ าเกี่ยวกับอาชีพขายหรือกิจการ
อย่างอื่นที่ส าคัญและไม่ใช่รางการ 
 
 
 

33 นักการตลาด Marketing man เป็นจุดศูนย์กลางของการขับเคลื่อนบริษัทให้
เดินไปข้างหน้า เพราะจุดมุ่งหมายหลักของ
นักการตลาดอยู่ที่การท าให้สินค้าหรือบริการติด
ตลาด 
 
 

34 นักออกแบบ Designer บุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษในทางความคิด
สร้างสรรค์และสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกลมกลืนเข้ ากับความเจริญทาง
เทคโนโลยีได้ด้วย 
 
 
 

35 บรรทุก Loading ใส่หรือบรรจุลงบนยานพาหนะเพื่อขนย้ายไป
คร้ังละมาก ๆ 
 
 
 

36 ประสิทธิภาพ Efficiency ผลส าเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มี
ตัวบ่ งชี้  ได้แก่  ความประหยัด  ห รือคุ้ มค่ า
ป ร ะ ห ยั ด ต้ น ทุ น  ป ร ะ ห ยั ด ท รั พ ย า ก ร 
ประหยัดเวลาความทันเวลา และ มีคุณภาพ 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

37 ประสิทธิผล Effectiveness การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึง
ปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ 
ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผล
ของงาน 

38 เป็นที่รวบรวม
สินค้า 

Consolidation 
warehouse 

ต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลาย
แห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลาย
แหล่งเพื่อจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็ม
เที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าส่งของ 
 

39 ผู้ผลิต Producer ผู้ที่น าเอาปัจจัยการผลิตมาแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็น
สินค้าและบริการ เช่น ชาวนาท านาได้ข้าว 
ชาวสวนปลูกผักได้ผัก ชาวประมงเลี้ยงปลาได้
ปลา เจ้าของโรงงานผลิตผลไม้ชาวประมง 
เจ้าของโรงงาน บุคคลต่างๆเหล่านี้ เราเรียกว่า 
ผู้ผลิต 
 

40 ผลิตภัณฑ์ Products ทุกสิ่งที่นักการตลาดน ามาเสนอกับตลาด เพื่อ
เรียกร้องความสนใจ เพื่อการได้กรรมสิทธิ์ หรือ
เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้ 
 

41 ราคา Price จ านวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการ
ได้รับกรรมสิทธิ์ สิทธิความสะดวกสบายและ
ความพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นให้กับเจ้าของเดิม 

42 โลจิสติกส์ Logistics ระบบการจัดการการส่งสินค้า  ข้อมูล  และ
ทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค
ตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้อง
กับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การ
บริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุ
หีบห่อ                 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
43 เศรษฐกิจ Economy เร่ืองราวที่เกี่ยวกับการแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัด มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มี
อยู่อย่างไม่จ ากัด เพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุด 
ระบบเศรษฐกิจ 
 

44 สะพาน
เคลื่อนย้ายสินค้า 

Dock Leveller เป็นสะพานที่พาดระหว่างลาดโหลดสินค้าและ
พื้นรถบรรทุก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนย้ายออก 
 
 

45 องค์กร Organization การน าเอาส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันมา
รวมกันอย่างมีระเบียบ หรือเป็นการรวมกลุ่มกัน
อย่างมีเหตุผลของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์
อ านวยการให้การด าเนินงานลุล่วงไปตามป้า
หมายที่ก าหนดไว้  โดยมีการใช้อ านาจการ
บริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ล าดับ
ขั้นตอน 
 

46 องค์ประกอบ Element ส่วนย่อยต่าง ๆ ที่น ามาประกอบกันเข้าให้เป็น
ส่วนรวม มีความ งาม ความกลมกลืน และการ
ประสานกันอย่างมีเอกภาพ 
 

47 อายุการเก็บ
รักษา 

Shelf Life ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์และการ
เก็บรักษาในสภาวะที่ก าหนด ซึ่งสามารถรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ใน
ระดับที่ก าหนดได้ 
 

48 อุปกรณ์
เคลื่อนย้ายบน
พื้น 

Moving Floors โดยส่วนมากติดบนพื้นอาคารเพื่อให้สินค้า
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
49 อนุมัติ approve การอนุมัติจากรัฐผู้รับไม่ว่าจะเป็นในรูปใดก็ตาม 

ยอมรับให้หัวหน้าสถานท าการทางกงสุลของรัฐ
ผู้ส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ (อนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) 
 
 

50 อ านาจ authority มอบอ านาจ อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอม
ท าตามไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือ
ความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ เช่น อ านาจบังคับของกฎหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/approve
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บทที ่ 4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 จากการศึกษาการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ  กรณีศึกษา  บริษัท แอลอีดี ไซน์
แอนด์เดคคอร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้เข้ามาศึกษาดูงานในบริษัทได้เรียนรู้และศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.  การน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ  
 จากการเข้าไปศึกษาดูงาน พบว่าบริษัทน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟมาจาก
ประเทศจีนและประเทศเกาหลีผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพโดยใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5-7 วัน ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร ณ ท่าเรือที่น าเข้า การส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
หลังสินค้ามาถึงท่าเรือนั้นและได้ช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้น าเข้าจึงต้องมีความรับผิดชอบใน
การเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบและปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร นอกจากนี้ใน
บางกรณีผู้น าเข้าต้องมีขอใบอนุญาตในการน าเข้าสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าบางรายการ
ต้องได้รับอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการน าเข้าสินค้า เอกสารที่ต้องใช้
ด าเนินการพิธีการศุลกากรในการน าเข้าประกอบด้วย 

-    ใบขนสินค้าขาเข้า 
- ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 
- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
- ใบปล่อยสินค้า 
- ใบแจ้งยอดเบี้ยประกันภัย 
- ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) 
- แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร 
- เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม  

ตัวอย่างเอกสาร 
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- ใบขนสินค้าขาเข้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพท่ีแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ 

- ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ภาพท่ีแสดงรายละเอียดของผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า 
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- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 

ภาพท่ี 4.3 ภาพท่ีแสดงรายละเอียดสินค้าราคาสินค้า 

- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพท่ีแสดงรายละเอียดแต่ละรายการจ านวนของสินค้า 
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- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 

 

ภาพท่ี 4.5 ภาพท่ีแสดงเอกสารอนุญาตของสินค้านั้น 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าสินค้า 
 2.1   คุณภาพของสินค้า เช่น หลอดไฟมีการเสียหายในการน าเข้ามีต าหนิเวลามา
ส่งที่บริษัท 
 2.2   ลูกค้ารอสินค้านานเพราะจ านวนสินค้าในสต็อกไม่เพียงพอให้กับลูกค้า 
 2.3   ปัญหาทางจราจรมีผลต่อการขนส่งและการน าเข้าสินค้าที่มีการส่งมอบสินค้า
ที่ไม่ตรงเวลา 
3.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณและมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ 
 คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาใช้ประยุกต์ในการ
ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการจัดท าโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนในการท า
โครงการรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารในการสั่งปร้ินหรือการน ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
เป็นการลดต้นทุนการจัดท าโครงการได้อีกส่วนหน่ึง 
4.  น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4.1  การตรวจสอบเอกสารก่อนการสั่งปร้ิน หรือการน ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมา 

ใช้ใหม่ เป็นการลดต้นทุนการจัดท าโครงการได้ 

   4.2   การศึกษาการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้

ผู้ที่สนใจในงานโลจิสติกส์น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
               จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ที่ บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด จึงได้

ทราบว่า บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลอดไฟ LED และมีการ
น าเข้าชิ้นส่วนต่าง ๆ เพือน ามาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกับทางบริษัทซึ่งจะท าการสั่ง
ชิ้นส่วนสินค้าผ่านแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าของทางบริษัท ตามรายการที่ลูกค้าสั่งหรือรายการการ
ซ่อมบ ารุงและจ าหน่าย ช่วยลดงบประมาณต้นทุนการสั่งซื้อและลดระยะเวลาในการสั่งซื้อได้อีก
ด้วยกระบวนการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟของบริษัทในแต่ละคร้ังจะมีเอกสารออกโดยกรม
ศุลกากรทั้งในส่วนใบเอกสารจากต้นทางการน าเข้า และ SHIPPING  ท าหน้าที่ดูแลเอกสารซึ่ง
บริษัทจะระบุการรับสินค้าวันเดือนปีที่ผลิตสินค้า รายละเอียดต่างๆที่กรมศุลกากรก าหนดมาให้ใน
รูปแบบของเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ท าการปรับปรุงระบบการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันสินค้า 
ความเสียหายของสินค้ามากขึ้น 
  2.  ทางบริษัทจะต้องเช็คสินค้าในสต็อกเพื่อท าการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย
ประมาณ 60 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดสต็อคและการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าไม่ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

             3.  ทางบริษัทไม่มีอะไหล่ส ารองติดรถกระบะไปด้วย จึงเห็นสมควรว่ารถกระบะที่

ใช้ขนส่งควรมีอะไหล่ส ารอง เช่น ยางอะไหล่และเครื่องมือที่จ าเป็นในการซ่อมรถเบื้องต้นติดรถไป

ด้วย เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อรถที่ท าการขนส่งเกิดมีปัญหาขึ้นกับตัวรถ 

  4.  ทางบริษัทได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านความพอประมารและมีเหตุ

มีผลในกระบวนการน าเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ เช่น การวางแผนความต้องการของลูกค้าเพื่อ

ป้องกันปัญหาสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าบริษัทจึงได้น าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา

ใช้ในการวางแผนการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ  

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

  บทที่ 5 เอามาวิเคราะห์จากบทที่ 4 มาใส่และปัญหาข้อเสนอแนะ 
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ใบบันทึกปฏิบตัิโครงการ 
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83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาพที่1 การวัดกระดานส าหรับการวางโครงสร้าง 

 

 

ภาพที่2 การเร่ิมวางโครงสร้างโรงงาน 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การใส่โครงสร้างพื้นถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4 ตกแต่งจัดความเรียบร้อย ของโมเดล 
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ภาพที่ 5 ใส่รายละเอียดของแต่ละห้องในผังโมเดล 

 

ภาพที่ 6 ภาพโมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง  
งบประมาณจัดท าโครงการ 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

ค่ารูปเล่มโครงการ 

ล าดับที่ รายการ ราคา (บาท) 
1 ค่าปริ้นงาน  / ถ่ายเอกสาร 1650 
2 ค่าเข้าเล่มโครงการ 200 
3 ค่าเดินทางศึกษาดูงาน 240 

 รวมค่ารูปเล่มโครงการ 2090 
 

ค่าจัดท าโมเดล 

ล าดับที่ รายการ ราคา (บาท) 

1 กาวสองหน้า 10 
2 กระดาษชานอ้อย 57 
3 กาวลาเท็กซ์ 30 
4 กระดาษโปสเตอร์ 12 
5 แผ่นอะคริลิค 63 
6 โมเดลเคนท่าเรือ 55 
7 กาวร้อน 30 
8 สีอะคริลิค 78 
9 ปืนยิงกาว 30 
10 รถโมเดล 55 
11 สติ๊กเกอร์แผ่นสี 13 
12 หญ้าเทียม 85 
13 ไม้กระดาน 80x80 25 

 รวมค่าใช้จ่าย 543 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

      นางสาวเยาวพา กลิ่นหอม 
                                                                                  เกิดวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  
      บ้านเลขท่ี 121 ซ.จ่าโสด แยก 23  
                                                                                  แขวงบางนา เขตบางนา 
                                                                                  กรุงเทพมหานคร 
      เบอรโ์ทรศัพท์ 091-6987271 

       อีเมล์: yaowapa@asal-logistics.com 

 
 
 
                                             
                                                                                  นางสาวนริศราญ เอกะสิงห์ 
                                                                                  เกิดวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2542  
      บ้านเลขท่ี 19/96 หมู่บ้านนิรันด์วิลล์9  
                                                                                  ถนนศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี 
                                                                                  สมุทปรการ 
      เบอรโ์ทรศัพท์ 093-8686294 

       อีเมล์: aimnarisaran@gmail.com 
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