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บทคัดย่อ 
การศึกษากระบวนการการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว กรณีศึกษา บริษัท  บีจี คอน

เทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการส่งออกสินค้าประเภท
แก้ว ทราบถึงกับปัญหาและอุปสรรควิธีการแก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าประเภทแก้วทางเรือ 
และการน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับมาใช้เพื่อสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการท า
โครงการรวมทั้งไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและศึกษาต่อได ้

จากการที่คณะผู้จัดท าได้ไปศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว ได้ทราบ
ถึงโปรแกรม PSI ที่จะด าเนินการก่อนที่จะมีการจัดการส่งสินค้าไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้น าเอา
โปรแกรม Microsoft Word เข้ามาช่วยให้การจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะ
สามารถตรวจสอบเนื้อหา การสะกดค า และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint 
ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ได้ รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งออกสินค้า รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการแก้ไขปัญหา สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อและการท างานในอนาคตพร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สนใจในเร่ืองที่ศึกษาได้อีกด้วย 

      (1) 
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 กิตติกรรมประกาศ 
  

โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยความอนุเคราะห์ของ
อาจารย์ละออ อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้
ค าแนะน าที่มีประโยชน์และให้ค าปรึกษาจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  คณะผู้จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง  
  คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณ  บริษัท บีจี  คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) และขอขอบพระคุณทีมงานของ บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ที่มอบ
โอกาสให้คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานภายในบริษัท  และอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ 
ให้แก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานในบริษัท 
  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอระลึกถึงพระคุณ  บิดา  มารดา  และครูอาจารย์ทุกท่านที่
คอยอบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษาที่ดี รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อนๆ ของคณะผู้จัดท า ที่คอย
เปน็แรงผลักดันอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี ้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
  
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 
  บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
   ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว
มาก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง 
นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหนึ่ง ๆ และ
รายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาข้อ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจส่งออกเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลส าเร็จคุ้มค่ากับ
ความตั้งใจในการลงทุน 
   บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (มหาชน) จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตเพิ่มคุณสมบัติ
ของแก้วจัดจ าหน่ายและส่งออกสินค้าประเภทแก้ว ทางเรือ การขนส่งทางเรือได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากเหมาะสมกับสินค้าที่มีจ านวนมาก และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ า แต่จะมี
ผลกระทบในเร่ืองของเวลา อาจมีความล่าช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่น พายุ ฝน ลมทะเล ฯลฯ การ
ส่งออกทางบริษัทจะขนส่งทางเรือเป็นหลัก และยังมีการวางรากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตและส่งออกที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการยอมรับด้านการขนส่งในระดับสากลตลอดจน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานบริษัทจะมีการคิดค้นการขนส่งที่สามารถส่งสินค้าให้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเมื่อเกิดความล่าช้าจะมีผลกระทบต่อความเสียหาที่บริษัท
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อไปส่งของไม่ทันตามเวลาที่ลูกค้าก าหนดจะมีการเกิดค่าปรับนอกจากนี้การ
ขนส่งของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) หลังจากที่ตู้สินค้ายังรับสินค้าได้เพิ่ม
บริษัทก็จะน าสินค้าจากบริษัทอ่ืนที่จะออกไปส่งที่เดียวกัน เพื่อไม่ให้เป็นการศูนย์เปล่าและเรือจะ
ไม่วิ่งเทีย่วเปล่าจะรับของจากลูกค้ากับมาด้วย  

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท า จึงท าการศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว 
กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อม
ในของกระบวนการป้องกันและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยในการส่งออกและวิธีการส่งออก 
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อย่างไรเพื่อให้สินค้าเกิดความเสียหายน้อยที่สุดในระหว่างการน าสินค้าไปส่งและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้า 
  
วัตถุประสงค์ 

         1.  เพื่อศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว  
          2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าประเภทแก้วทางเรือ  

  3.  เพื่อน าความรู้ที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปใน 
       อนาคต  

        4.  เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้กับการท างานกับผู้อื่น 
   โดยมีความซื่อสัตย์ อดทนกับการท างาน และใช้สติปัญญาในการท างานอย่าง 
   รอบคอบ                 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

        1.  เข้าใจกระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว 
         2.  ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าประเภทแก้วทาง  
               เรือ        
         3.  สามารถน าความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาและประกอบ  
              อาชีพในอนาคตได้ 
         4.  สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้กับการท างาน 
              ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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บทที ่2 
  ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ  

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บีจีซี (BGC) หรือ บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ในเครือบริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเร่ิมก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในปี พ.ศ. 2517 
และเร่ิมด าเนินการผลิตในปี พ.ศ. 2522 ที่โรงงานปทุมธานี ด้วยก าลังการผลิต 150 ตันต่อวัน 
ปัจจุบันบีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีก าลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย ด้วยก าลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน  
 จากจุดเร่ิมต้นการผลิตด้วยเตาหลอมเพียง 1 เตา วันนี้ บีจีซี เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง 
ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด ในปี พ.ศ. 2559 ต่อมาได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนในปี 2561 บีจีซีพร้อมการวาง รากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน ครอบคลุมทุกความ ต้องการของลูกค้า 
 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใส่ใจในคุณภาพ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ าความเป็นผู้น าด้านบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจรของ
ประเทศไทย 
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การพัฒนาของบริษัท 
 2517 ก่อต้ังโรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2522 เร่ิมการผลิตเตา 1 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2526 เร่ิมการผลิตเตา 2 โรงงานจังหวัดปทุมธานี ผลิตครบ 1 ล้านขวดเป็นคร้ังแรก 
 2532 เร่ิมการผลิตเตา 3 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2533 เร่ิมการผลิตเตา 4 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2534 เร่ิมการผลิตเตา 5 โรงงานจังหวัดปทุมธานี 
 2539 เร่ิมการผลิตเตา 1 โรงงานจังหวัดระยอง 
 2540 เร่ิมการผลิตเตา 2 โรงงานจังหวัดระยอง 
 2548 เร่ิมการผลิตเตา 3 โรงงานจังหวัดระยอง 

 2549 ก่อต้ังบริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2550 ก่อต้ังและเร่ิมการผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
          เร่ิมการผลิตเตา 1 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2551 ก่อต้ังบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2552 เร่ิมการผลิตเตา 2 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2553 โรงงานจังหวัดระยอง จดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี 
จ ากัด 
 2554 เร่ิมการผลิตเตา 1 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
                                    โรงงานจังหวัดปทุมธานี จดทะเบียนก่อต้ังเป็น บริษัท ปทุมธานีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด 
 2555 ก่อต้ังบริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
                                     เร่ิมการผลิตเตา 2 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2556 เร่ิมการผลิตเตา 3 บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 2560 จดทะเบียนบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด 
 2561 จดทะเบียนจัดต้ังเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
                                     จดทะเบียนและน าหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
คร้ังแรกในนาม บีจีซี 
                                     เร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
                                     เปลี่ยนแปลงชื่อ BG Glass Studio เป็น BGC Glass Studio 
 2562 เปลี่ยนแปลงชื่อ BG Glass Academy Center เป็น BGC Glass Academy 
Center 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2   โครงสร้างองค์กร บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 
วิสัยทัศน์ 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้น าในอาเซียนด้านการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์แก้ว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 
 

พันธกิจ 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ 

 การเงิน สร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ส านักงานตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ส านักงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

 

ฝ่ายบัญชีทั่วไป 

ฝ่ายบัญชีต้นทุน 

ฝ่ายการเงิน 

ส านักงานจัดหา ส านักงาน 
 การผลิต 

ส านักงาน 
 วิศวกรรม 

และเทคนิค 

ส านักงาน 
 การเงิน 

และการบัญชี 

ส านักงาน 
 ทรัพยากร 

บุคคล 

ส านักงาน 
 การขาย 

และการตลาด 

ส านักงาน 
 กรรมการ 

ผู้จัดการ 
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 ลูกค้า ส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมบริการที่เป็นเลิศ ในราคาที่
เหมาะสม 

 พันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร บนพื้นฐานของความไว้วางใจ
ในระยะยาว 

 กระบวนการท างาน ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในทุกกระบวนการท างานจากผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพ 

 บุคลากร มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร ด้วยจิตส านึกเฉกเช่นผู้ประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
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ท่ีอยู่โรงงาน 
 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 ส านักงานใหญ่ 
 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ต าบลบึงยี่โถ    
 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000  
 โทรสาร : +66 (0) 2834 7021  
 
 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 4 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.5 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 7 ออนซ์ 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 8 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.7 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 10 ออนซ์ 
 
 

 
ภาพท่ี 2.8 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 12 ออนซ์ 
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ภาพท่ี 2.9 ขวดอาหารมาตรฐาน ขนาด 24 ออนซ์ 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.11 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 250 มิลลิลิตร 
 
 

 
ภาพท่ี 2.12 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 300 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.13 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 310 มิลลิลิตร 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.14 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 500 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.15 ขวดเคร่ืองดื่มมาตรฐาน ขนาด 700 มิลลิลิตร 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 330 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.17 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 350 มิลลิลิตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 640 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.19 ขวดเหล้าและไวน์มาตรฐาน ขนาด 750 มิลลิลิตร 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.20 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 60 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.21 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 90 มิลลิลิตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 240 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.23 ขวดยามาตรฐาน ขนาด 480 มิลลิลิตร 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.24 ขวดอ าพันมาตรฐาน ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 2.25 ขวดอ าพันมาตรฐาน ขนาด 500 มิลลิลิตร 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
                      คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหัวข้อเ ร่ือง การศึกษา
กระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. หลักการส่งออกและความส าคัญของการส่งออก 

2. พิธีการด้านศุลกากรส่งออก 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก 
4. การค้าระหว่างประเทศ 
5. การประกันภัย 
6. นิยามศัพท์ 

1. หลักการส่งออกและความส าคัญของการส่งออก 

การส่งออก หมายถึง การจัดส่งสินค้า และบริการ จากต้นทางสู่ปลายทางในทางบก 
ทางน้ าหรือทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วนในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน (ตลาด
สากล) ในการส่งออกและน าเข้าซึ่งสินค้าจะต้องมีหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยคือ  กรม
ศุลกากร แม้ว่าจะเป็นการน าเข้าหรือส่งออกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เองก็จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ
กรมศุลกากรด้วย และที่ส าคัญต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการน าเข้าและส่งออกของประเทศนั้น ๆ 

ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็ว
มาก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง 
นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหนึ่ง ๆ และ
รายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

 ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจการส่งสินค้าออกของไทยประสบความส าเร็จ และมีมูลค่าการ
ส่งออกเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ประกอบธุรกิจส่งออกจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ 
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ในปัจจุบันการท าธุรกิจส่งออกสินค้าระหว่างต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องทราบเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
หลายเร่ือง เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ได้ก าไร เร่ืองที่ต้องเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการ
ส่งออก โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือให้ผู้ส่งออก สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือ 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนที่จะช่วยเสริมความรู้ก็คือ กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง และหน่วยที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ ความเป็น
จริงผู้ส่งออกต้องมีความรู้ และทราบว่าสินค้ารายการที่จะส่งออกนั้น ตรงกับพิกัดศุลกากร และ
รายการสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือ
ระเบียบใดที่ควบคุมสินค้านี้อยู่ และต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศ ที่จะต้องการส่งสินค้าไป
จ าหน่ายประเทศเหล่านี้ คือประเทศผู้น าเข้าจึงต้องทราบความต้องการของตลาด และกฎระเบียบที่
จะควบคุมสินค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้  
ขั้นตอนการส่งออกที่มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ  
  1. ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก 
  2. ขั้นตอนพิธีการศุลกากร  
  3. ขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)  
  รูปแบบการส่งออก 
  การขนส่งทางบก (Land Transportation) 

รูปแบบการบนส่งที่โบราณที่สุด เร่ิมจากการใช้ขาต่อมาก็เร่ิมฝึกฝนสัตว์เพื่อใช้
โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของ สัตว์ที่เป็นพาหนะส าคัญคือ ม้า อูฐ เกวียน ต่อมาจึงริเร่ิมพัฒนารถม้าขึ้น 
ซึ่งนอกจากใช้ในการท าศึก เคลื่อนย้ายก าลังทหารแล้ว ก็เป็นไปเพื่อระบบการส่งข่าวสารระยะไกล 
เป้าหมายในช่วงแรกเกิดขึ้นเพื่อทางการทหาร และค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาการขนส่งก็ยิ่ง
กระจาย ขยายตัวมากขึ้น เมื่ออาณาจักรโรมันเร่ิมสร้างถนนระหว่าง กรุงโรมกับเมืองต่างๆ ในตั้งแต่ 
300 ปีก่อนคริสตกาล แล้วเมื่อราชวงศ์ฮั่นในสมัยพระเจ้าฮ่ันอู่ตี้เร่ิมบุกเบิกเส้นทางสายไหม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงการใช้ม้าเป็นพาหนะ (ที่มา http://www.lannapost.net) 
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ม้ายังเป็นพาหนะส าคัญมานานอีกเกือบ 2500 ปี ในที่สุด ก็เกิดการปฏิวัติรูปแบบครั้งใหญ่ เมื่อโทมัส 
นิวโคเมน นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ าโดยใช้ลูกสูบได้ส าเร็จ จากนั้น เจมส์ 
วัตต์ ก็ได้น ามาใช้ ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ ก่อนจะมาถึง จอร์จ สตี
เฟนสัน ได้ปรับปรุงและสร้างหัวรถจักรใน ค.ศ.1814 แล้วจึงมีพัฒนาการต่อมา เมื่อโทมัส คุก น า
รายการน าเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1841 รถไฟจึงเร่ิมเป็นพาหนะ
ส าคัญที่สุดของโลกตะวันตกมานับแต่นั้น จนกระทั่ง รูดอล์ฟ ดีเซล ได้ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล 
แล้วน ามาใช้ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จใน ค.ศ.1892 

ยุโรปและอเมริกาเร่ิมสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกันในศตวรรษที่ 18 ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารได้ขยายตัวออกไป รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆด้วย รถไฟข้ามทวีปก็เร่ิม
เกิดขึ้น ไปถึงเอเชีย ออสเตรเลีย และ แอฟริกา กระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถไฟฟ้าเร่ิมเข้ามา
แทนที่รถไฟพลังงานน้ ามัน ท าให้วิ่งได้เร็วกว่าเดิมมาก น าไปสู่การเปิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวน
แรกของโลกในค.ศ.1964 ชินกันเซน ได้เปิดใช้งานเป็นคร้ังแรก จากโตเกียวและโอซาก้า พัฒนาการ
ของรถไฟก็ยังคงมีเร่ือยมาถึงปัจจุบัน 

ส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ คาร์ล เบนซ์ และ กอตต์เลียบ เดมเลอร์ ได้สร้าง
รถยนต์โดยใช้พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ.1885 ถือว่าเป็นรถยนต์คันแรก
ของโลก แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ก็รุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยผงานของ เฮนรี ฟอร์ด ที่มุ่งผลิตรถยนต์
เพื่อการค้า แล้วจึงแพร่หลายต่อมา เมื่อหลายประเทศหันมาผลิตรถยนต์นั่งของตนเอง  
การขนส่งทางราง (Railroads)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 3.2 แสดงการขนส่งทางราง (ที่มาhttps://sites.google.com/site/) 

ในอดีตราชอาณาจักรไทย ยังไม่เคยมีรูปแบบและโครงการที่จะแสดงให้เป็นที่
ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศ จะมีการขนส่งโดยทางรถไฟเกิดขึ้น เพราะในเวลา
นั้นประชาชนยังนิยมใช้สัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า ช้างและเกวียน เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการ
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เดินทางและในการล าเลียงสินค้าต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง จนกระทั่งการขนส่ง
โดยทางรถไฟได้ขึ้นจนส าเร็จเป็นรูปร่าง อันสมบูรณ์ ในรัชสมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่
กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา  

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุการณ์
ทางด้านการเมือง สืบเนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝร่ังเศส แผ่มาครอบคลุม
บริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความส าคัญของการคมนาคมโดยเส้นทาง
รถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ าล าคลองเป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบ ารุงรักษาพระ
ราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง มีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง สมควร
ที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศ เพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อนอ่ืน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การ
ปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็นการเปิดภูมิประเทศ ให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิก 
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นท างขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ.2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ ด าเนินการส ารวจเพื่อสร้างทางรถไฟ
จาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรี - เมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จากเมือง
อุตรดิตถ์ - ต าบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ าโขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย เชียงแสน
หลวงอีกสายหนึ่ง โดยท าการส ารวจให้แล้วเสร็จเป็นตอนๆ รวม 8 ตอน ในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่
เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2430  
  ข้อดีของการขนส่งทางบก 

1. สะดวกรวดเร็ว 
2. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 
3. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
4. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
5. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 

  ข้อเสียของการขนส่งทางบก 
1. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
2. มีความปลอดภัยต่ าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
3. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
4. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 

  การขนส่งทางน  า (Water Transportation) 
   การเดินทางทางน้ าของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ซึ่งเป็น
อาณาจักร หรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ ายม โดยการขนส่งทางน้ าเร่ิมจากการใช้
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ท่อนไม้ลอยน้ าเป็นตัวพยุงต่อมาน าท่อนไม้มาผูกเป็นแพลอยน้ า ปัจจุบันใช้เรือที่มีเคร่ืองยนต์ที่ใช้
เชือ้เพลิงจากน้ ามัน จนถึงใช้พลังงานนิวเคลียร์ จากการที่คนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับน้ า ก่อให้เกิด
พิธีกรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น การลอยกระทง กระท าขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาและ
ขอบคุณน้ า ประเพณีการแข่งเรือ เป็นต้น 
  การขนส่งทางน้ า ถือได้ว่าเป็นการขนส่งที่สะดวกที่สุดในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากการ-
เดินทางทางบกค่อนข้างล าบาก เพราะต้องเดินไปตามป่า เขา เส้นทางลาดชัน การเดินทางทางน้ าจึง
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแผ่นดิน ขุนนาง หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ก็
เดินทางทางน้ า ดังข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้ เช่น การเสด็จจากเมืองละโว้ไปยังเมือง  
ล าพูนของพระนางจามเทวี   

เมื่อกรุงสุโขทัยเร่ิมเสื่อมอ านาจลง กรุงศรีอยุธยาเข้ามามีบทบาทในการเป็นเมือง
ศูนย์กลางการปกครอง การค้าขาย ประกอบกับตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการเดินทางทางน้ า คือ 
สามารถเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคตามล าน้ าส าคัญ เช่น แม่น้ าปิง แม่น้ าน่าน และสามารถเดินทาง
ออกทะเลได้ง่าย ส่งผลท าให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญในยุคนั้น ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราช ที่การค้าทางเรือเจริญรุ่งเรือง
เป็นอย่างมาก มีการติดต่อค้าขายทางเรือกับต่างชาติ เช่น สเปน ฮอลันดา ญ่ีปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก 
และฝร่ังเศส เข้ามาติดต่อค้าขายตามล าดับ ซึ่งการค้าขายกับต่างชาติจะอยู่ในความควบคุมดูแลของ
กรมพระคลังสินค้า ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เป็นหน่วยงานหลวงเพื่อ
ผูกขาดสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ให้พ่อค้าประชาชนซื้อขายโดยตรง นอกจากผูกขาดซื้อ
ขายสินค้าแล้ว พระคลังสินค้ายังมีหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าต่างชาติ ค่าภาษีสินค้าและ
ค่าธรรมเนียมเข้าออก ซึ่งในขณะนั้นเรียกหน่วยงานนี้ว่า “เจ้าท่า”  
   ค าว่า "เจ้าท่า" มีมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลพระองค์ 
การค้าขายทางเรือกับต่างชาติปรากฏว่า รุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยใด ๆ ในยุคนั้น ค าว่า "เจ้าท่า" สันนิษฐาน
ว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเรียกว่าเจ้าท่าว่า "Shah Bardar"  

เจ้าท่าสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งเจ้าท่าเพื่อดูแล
ตรวจตราบรรดาเรือแพ และเก็บค่าธรรมเนียมเรือค้าขายหรือเรือที่เข้าออกประเทศไทย  

เจ้าท่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อคร้ังยังด ารงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่น เจษฎาบดินทร์ ได้ว่าการกรมท่า  
และได้ทรงจัดการคลังของประเทศให้มีรายได้มาก ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน   

การค้าขายในอดีตที่อาศัยเส้นทางน้ า ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกที่สุด ทั้ง
ทางราชการและราษฎรอาศัยแม่น้ าล าคลองเป็นทางสัญจร มีการขุดลอกคลองให้ลึกหรือขุดคลอง
เพิ่มเติม หรือเชื่อมโยงแม่น้ ากับแม่น้ า หรือแม่น้ ากับทะเล เพื่อความสะดวกในการใช้เรือพายหรือ
เรือแจวชนิดต่างๆ และบางทีก็ใช้เรือใบ เดิมเป็นเจ้าพนักงานคุมเรือส าเภาหลวงไปท าการค้าขาย 
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เป็นพนักงานเจ้าท่าแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีท่าเรือเปิดใช้งานอยู่ 8 แห่ง และมีท่าเรือ
ส่วนบุคคลอีก 4 แห่ง ได้แก่ 

1. ท่าเรือกระบี่ 
2. ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) 
3. ท่าเรือคลองใหญ่ 
4. ท่าเรือเชียงของ 
5. ท่าเรือเชียงแสน 
6. ท่าเรือระนอง 
7. ท่าเรือกันตัง 
8. ท่าเรือเกาะสีชัง 
9. ท่าเรือศรีราชา 
10. ท่าเรือมาบตาพุด 
11. ท่าเรือภูเก็ต 
12. ท่าเรือสงขลา 
13. และท่าเรือแหลมฉบัง 

  ข้อดีของการขนส่งทางน  า 
1. มีความปลอดภัย 
2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 
3. สามารถส่งได้ระยะไกลๆ 

  ข้อเสียของการขนส่งทางน  า 
1.ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อนน้ าอาจมีน้อย เพราะเรือจะเกยตื้นได้ 
2.ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ 
3.มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 แสดงการขนส่งโดยใช้เรือ (ที่มา sites.google.com/site/) 
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  การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการขนส่งโดยใช้เคร่ืองบิน (ที่มา http://airfreight-logistics.com/th/) 
การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก  เพราะเป็น

บริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะในภาวะ
ปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศท่าอากาศยาน
พาณิชย์ของไทยในปัจจุบันมีทั้งหมด 35 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 6 แห่ง 
และท่าอากาศยานภายในประเทศ 29 แห่ง เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศส่วน
ใหญ่จะมีจุดเร่ิมต้นและปลายทางอยู่ที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 5 แห่ง 
 ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยอยู่ที่ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศก าลังมีบทบาทและมีความส าคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้จากสถิติของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย พบว่าในปีพ.ศ.2547 จ านวนปริมาณ
สินค้าที่ขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ มีปริมาณคิดเป็นน้ าหนัก 1.06 ล้านตันต่อปี 
จัดเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลกในจ านวนนี้เป็นปริมาณสินค้าเพื่อการส่งออก 
(Total outbound and transit) กว่า 5.5แสนตันต่อปี ส่วนในด้านมูลค่านั้นประมาณว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าส่งออกของไทยหรือประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี เป็นการขนส่งทางอากาศ ประเภทสินค้าที่
นิยมใช้บริการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ สินค้าประเภทอุปกรณ์และส่วนประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อัญมณีและของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้ยังนิยมขนส่งสินค้าประเภทผัก 
ผลไม้ที่ต้องการรักษาสภาพให้คงความสดอยู่เสมอ  
  ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ 
  1. เสียเวลาในการเดินทางน้อย 
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  2. สามารถเข้าถึงท้องถิ่นไกลๆ หรือเขตทุรกันดารได้ 
  ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ 
  1. ค่าใช้จ่ายสูง 
  2. เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าการขนส่งทางอื่น 
  3. มีอุปสรรคทางด้านดินฟ้าอากาศ 
  การขนส่งทางท่อ(Pipeline Transportation) 

ภาพท่ี3.5 แสดงการขนส่งทางท่อ (ที่มา http://www.munjeed.com) 

การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ  เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้อง
อยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มากเกินไป  เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อ
ไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ  สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่  น้ ามันดิบ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

ภาพท่ี 3.6 แสดงกระบวนการกลั่นน้ ามัน (ที่มา https://sites.google.com) 
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ศักยภาพการขนส่งสินค้าทางท่อในปัจจุบัน 
   ประเทศไทยมีบริษัทที่ให้บริการท่อส่งน้ ามัน 2 บริษัท และศักยภาพการขนส่งทาง
ท่อของ 2 บริษัท ในปัจจุบัน บริษัทแรก คือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (THAPPLINE) มี
การให้บริการท่อส่งน้ ามัน 5 ช่วง และมีการใช้งานประมาณร้อยละ 32 ของขีดความสามารถในการ
ขนส่ง โดยช่วงที่มีการขนส่งมากที่สุด คือ ล าลูกกา-ดอนเมือง ร้อยละ 56 รองลงมาเป็น ล าลูกกา
สระบุรี ร้อยละ 30  

ท่อน้ ามันช่วงมาบตาพุด-ศรีราชาเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในวันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2548 โดยคาดว่าน่าจะท าให้อัตราการใช้งานของระบบท่อโดยรวมสูงขึ้นบ้าง  เพราะเป็นจุด
เชื่อมต่อใหม่ที่ เชื่อมโยงโรงกลั่นน้ ามันในบริเวณมาบตาพุดและระยองเข้ากับระบบท่อที่มีอยู่
เดิม ส่วนท่อน้ ามันช่วงล าลูกกา-สุวรรณภูมินั้น สร้างเสร็จแล้ว และจะใช้เป็นท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
อากาศยานเพื่อให้บริการแก่สนามบินสุวรรณภูมิที่คาดว่าจะเปิดใช้ในกลางปี พ.ศ. 2549  
ส่วนบริษัทที่สอง คือ บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด (FPT) เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีการ
ให้บริการท่อส่งน้ ามัน 4 ช่วง ในปัจจุบันก็ยังใช้งานต่ ากว่าขีดความสามารถสูงสุดอยู่มาก  โดย
ในขณะที่ท่อสามารถขนส่งน้ ามันได้ถึงปีละ  9,600 ล้านลิตรต่อปี แต่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน
เพียง 3,400 ล้านลิตรต่อปี หรือมีอัตราการใช้งานเพียง 36% ซึ่งเป็นอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกับ
ของท่อ Thappline  

จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการขนส่งทางท่อทั้งของ THAPPLINE และ FTP มีการใช้
ประโยชน์ต่ ากว่าขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง ในด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การขนส่งน้ ามันทางท่อจะมีความเหมาะสมที่สุดเทียบกับวิธีการขนส่งแบบอ่ืนๆ  การ
ขนส่งน้ ามันทางท่อจะมีความไวสูงสุดและใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นที่สุด  โดยท่อเพียงท่อเดียว
สามารถขนส่งน้ ามันได้หลายประเภททั้ง น้ ามันเบนซิน  95 น้ ามันเบนซิน 91 และน้ ามันดีเซล แต่
ข้อเสียของการขนส่งทางท่อคือการมีต้นทุนการก่อสร้างค่อนข้างสูง 
  บริษัท ขนส่งน  ามันทางท่อ จ ากัด (FPT)  
  ระบบขนส่งน  ามัน (Pipeline Transportation System) 
   จากจุดเร่ิมต้นของการขนส่งน้ ามันแบบผลิตภัณฑ์รวม (Multi-Products) แห่งแรก
ในประเทศไทยบริษัทสามารถขนส่งน้ ามันได้หลายชนิดในท่อเดียวกันมีจุดรับน้ ามันเข้าระบบท่อ
จาก 3 แหล่ง คือ 

- โรงกลั่นน้ ามันบริษัท บางจากปิโตเลียม จ ากัด (มหาชน) ที่บางจาก 
- คลังน้ ามันบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด ที่ช่องนนทรี 
- คลังน้ ามันบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด ที่ช่องนนทรี 
ปริมาณน้ ามันจากทั้ง 3 แหล่ง จะถูกจัดส่งผ่านท่อใต้ดินขนานทางรถไฟมายัง

สถานีสูบถ่ายบริเวณช่องนนทรี และถูกส่งด้วยเคร่ืองสูบถ่ายความดันสูงมายังสถานีควบคุม
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มักกะสันเพื่อส่งไปยังปลาย -ทางประกอบด้วยคลังน้ ามันอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ร วมถึงคลังน้ ามันภาคพื้นดินที่ คลังน้ ามันบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีความยาวแนวท่อ 69 กิโลเมตร ส าหรับการขนส่งน้ ามันอากาศยานไปยังท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิจะขนส่งผ่านระบบท่อ ที่ต่อเชื่อมกับ ระบบท่อหลักที่สถานีควบคุม
มักกะสัน  โดยมีความยาวแนวท่อ 32 กิโลเมตร ด้วยระบบท่อขนส่งน้ ามันที่ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล จึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้น้ ามันที่มี
คุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ และมีการสูญเสียน้ ามันจากการขนส่งน้อยที่สุด 
  แนวท่อขนส่งน  ามัน (Pipeline Route) 

 

  ภาพท่ี 3.7 แสดงแนวท่อขนส่งน้ ามัน (ที่มา https://sites.google.com) 

ข้อดีของการขนส่งทางท่อ                                                 
1. สามารถขนส่งได้ทุกเวลา ตลอดเวลาและทุกฤดูกาล  
2. ขนส่งได้ปริมาณไม่จ ากัด  
3. สินค้าจะมาถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย สินค้าจะไม่เสียหายหรือสูญหาย  
4. ใช้ก าลังคนน้อย ลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 
5. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 

  ข้อเสียของการขนส่งทางท่อ                                                 
1. ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซเท่านั้น 
2. การขนส่งท่อน้ีก็ต้องใช้การลงทุนสูง  
3. เส้นทางที่สายท่อจะผ่านอาจเจออุปสรรคจากลักษณะธรรมชาติเช่น ต้องผ่านหุบ

เขา ห้วยลึก 
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   4. ข้อจ ากัดการขนส่งทางท่อคือ ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขนส่งโดยวิธีนี้ได้ค่อนข้างจ ากัด 
เช่น ถ้าส่งน้ ามันผู้ขนส่งทางท่อมักจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะส่งสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
   5. การขนส่งทางท่อที่ต้องผ่านหลายประเทศอาจประสบกับภาวะ การเมือง เพราะ
บางประเทศ อาจจะไม่อนุญาตให้ผ่านท่อก็ได้ 

6. การตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยากมาก  
7. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 
8. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหว 
ความส าคัญของภาคการส่งออกสามารถแบ่งได้ดังนี  

  1. ผลักดันในด้านการขยายการลงทุน และสร้างความต้องการแรงงาน การส่งออก
ที่ขยายตัวขึ้นย่อมท าให้ผู้ผลิตต้องขยายการผลิตหรือมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และโดยส่วนใหญ่แล้ว
ระบบการผลิตของไทยก็เป็นระบบการผลิตที่ใช้แรงงานในสัดส่วนที่มากกว่าเคร่ืองจักร (Labour 
Intensive) ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยใน
การสร้างความต้องการแรงงานให้แก่ประเทศที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลต่อการช่วย
ยกระดับรายได้ของแรงงานด้วยอีกส่วนหน่ึง 
  2. ช่วยในการน าเข้าเงินตราต่างประเทศ ช่วยในด้านการลดการขาดดุลการค้า และ
ดุลการช าระเงิน เพราะในการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการช าระค่า
สินค้า และส่วนมากก็จะเป็นสกุลเงินหลักๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในตลาดโลก เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ 
มารค์เยอรมัน หรือเยน เมื่อส่งสินค้าออกไปแล้วก็จะท าให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามา และเมื่อ
จะต้องน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็จะท าให้มีเงินไปช าระค่าสินค้านั้นได้ และเงินตราต่างประเทศ
ที่ได้ก็จะมีส่วนต่อปริมาณเงินส ารองของประเทศอีกด้วย 
  3. ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งสินค้าออกนั้นส่วน
หนึ่งเป็นเพราะระดับราคาของสินค้าที่ส่งออกส่วนมากอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืน จึงท าให้สินค้านั้นเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักของการได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เมื่อประเทศใดสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า
ประเทศอ่ืนแล้ว ย่อมแสดงว่าทรัพยากรที่ถูกน ามาผลิตนั้นถูกน ามาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือถ้าสินค้าที่ผลิตได้มีระดับราคาที่สูงกว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ
แล้ว ก็ควรน าเข้าสินค้านั้นมากกว่า แล้วน าทรัพยากรต่างๆ ที่ผลิตสินค้านั้นไปผลิตสินค้าอ่ืนที่
สามารถผลิตได้โดยต้นทุนที่ต่ ากว่าแทน 
  4. ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ทรัพยากร เป็นการพิจารณาในการน า
วัตถุดิบต่างๆ มาแปรรูปก่อนส่งออก ซึ่งจะท าให้สินค้านั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น แทนที่จะส่งออกใน
รูปของผ้าผืน แต่เปลี่ยนมาเป็นการส่งออกเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปแทน ซึ่งมูลค่าของสินค้าย่อมสูงขึ้น 
อันจะท าให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
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  5. เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลง (Economy of Scale) ถ้าเดิมผู้ผลิตที่ผลิตสินค้า
เพื่อป้อนตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว ปริมาณการผลิตจึงไม่สูงมากนัก แต่ถ้ามีการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศด้วย ปริมาณการผลิตก็จะเพิ่มขึ้น จากก าลังผลิตเดิมที่มีอยู่ก็จะเพิ่มก าลังผลิตเพิ่มขึ้น
ให้เต็มก าลังผลิต หรืออาจเป็นการขยายก าลังผลิตขึ้น เหล่านี้ย่อมเป็นการช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยให้
ต่ าลง หรือเป็นการผลิต ณ จุดที่มีระดับต้นทุนต่ าสุด อันจะเป็นการช่วยให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น 
  6. ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายและกระจายการส่งออกจะช่วย
ปรับปรุงระดับเทคโนโลยีในการผลิต และการบริหาร เพราะในตลาดโลกย่อมมีภาวะการแข่งขันที่
รุนแรง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้ผู้ส่งออกต้องปรับปรุงสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตตลอดจนการจัดการ อันจะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับของเทคโนโลยีของประเทศอีกทางหนึ่ง 
  7. ช่วยลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศ เป็นการพิจารณาในการผลิตสินค้าเพื่อ
ทดแทนการน าเข้า (Import substitution) เพราะเดิมเราต้องน าเข้าสินค้าต่างๆ ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ 
หรือผลิตได้แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการน าเข้า แต่เมื่อเราพยายามพัฒนาให้สามารถผลิตสินค้านั้นได้
แล้วก็จะลดการน าเข้าลง ขณะเดียวกันนอกจากจะผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศแล้ว ก็มุ่งไปหาตลาด
ในต่างประเทศ (Export Oriented) เพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการช่วยต้นทุนต่อ
หน่วยให้ต่ าลง 

การเตรียมพร้อมในการประกอบธุรกิจการส่งออก 
  การประกอบธุรกิจส่งออก มีสิ่งที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงเบื้องต้น 6 
ประการ ได้แก่ ความพร้อมของผู้ส่งออก สินค้า ตลาด การท าสัญญา การช าระเงิน และพิธีการ
ส่งออก โดยผู้ประกอบที่จะเข้าสู่ธุรกิจส่งออกควรพิจารณาที่ตลาดหรือสินค้าก่อน ส่วนผู้ส่งออกที่
เป็นผู้ผลิตและมีสินค้าพร้อมอยู่แล้ว ก็จะพิจารณาในส่วนของการมุ่งหาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่
ผลิตโดยไม่ต้องพิจารณาเลือกสินค้าอีก แล้วจึงมาพิจารณาเกี่ยวกับการท าสัญญา การช าระเงิน และ
พิธีการทางศุลกากร 
  1. การจัดการ ผู้ส่งออกจะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจส่งออกในด้านต่างๆ 
ดังนี ้
       1.1 ด้านเงินทุน โดยพิจารณาว่าต้นทุนของเงินทุนที่ธุรกิจใช้อยู่สูงมากน้อย
เพียงไร สามารถแบกภาระได้มากน้อยแค่ไหน โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้วคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 
       1.2 ด้านสถานที่ด าเนินการ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับส านักงานเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ตลอดจนการก าหนดแนวทางว่าจะด าเนินธุรกิจประเภทใด คือเป็นการก าหนดประเภทและ
เป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน 
       1.3 ด้านบุคลากร กิจการต้องมีพนักงานที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง และมี
จ านวนที่เพียงพอกับปริมาณของงาน 
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       1.4 การสร้างความเชื่อถือ และท าความรู้จักลูกค้า นับว่าเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคัญมากประเด็นหนึ่ง เพราะการด าเนินธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความรู้จัก และ
ความเชื่อถือแก่ผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศ เพราะการที่ผู้ซื้อเชื่อถือในกิจการแล้ว ความร่วมมือกันใน
การท าธุรกิจก็จะดีขึ้นด้วย 
       1.5 ประเมินก าลังผลิต และความสามารถในการส่งออก ควรจะพิจารณาสินค้า
ก่อน ประเมินว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่กิจการสามารถส่งออกได้ โดยประเมินก าลังการผลิตโดยรวม
ของกิจการ หากเกิดการสั่งซื้อที่มากกว่าก าลังผลิตแล้ว ไม่สามารถผลิตได้ หรืออาจผลิตได้แต่
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็จะท าให้เกิดปัญหากับลูกค้า ซึ่งจะน าไปสู่การปฎิเสธการยอมรับของ
ลูกค้าได้ 

ภาพท่ี 3.8 ขั้นตอน การด าเนินธุรกิจส่งออก (ที่มา http://ftal.co.th 
  2. การเลือกสินค้าและการผลิต 
      2.1 ผู้ส่งออกมีความสนใจสินค้าชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่ ในการเลือกสินค้า
ของผู้ส่งออกรายใหม่ควรทดลองกับสินค้าที่ไม่มากชนิดก่อน โดยพยายามเน้นและศึกษาถึงเร่ือง
ต่างๆ ของสินค้า ทั้งในด้านกฏระเบียบข้อจ ากัด การก าหนดโควตา หรือการคุ้มครองในประเทศผู้
น าเข้าให้ละเอียดก่อน 
      2.2 สินค้านั้นสามารถผลิตเองได้ หรือต้องซื้อจากผู้ผลิตรายอ่ืน หรือเป็นการจ้าง
ผลิต ถ้าเป็นการจ้างผลิต ผู้ส่งออกต้องรู้แหล่งผลิต และอาจจะกระจายการผลิตไปยังผู้ผลิตหลายราย 
เพื่อว่าถ้ามีค าสั่งซื้อเข้ามามากผู้ผลิตรายเดียวอาจไม่สามารถผลิตได้ทัน ขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่ม
อ านาจต่อรองกับผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย 
      2.3 ผู้ส่งออกต้องรู้สภาพปัญหาการผลิต การจัดจ าหน่าย และการส่งออก ผู้
ส่งออกจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย พิธีการและเอกสารที่ใช้ในการส่งออก 
เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะมีข้อก าหนดและการควบคุมที่แตกต่างกัน 
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      2.4 ผู้ส่งออกควรเข้าใจในหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาเพื่อการส่งออก ในการ
ส่งออกต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย และภาวะการแข่งขันในตลาดด้วย แต่โดยปกติแล้วราคาเพื่อส่งออก
จะต่ ากว่าราคาที่ขายในประเทศ เพราะเป็นการขายในปริมาณมากก าไรโดยรวมก็จะมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็จะได้สิทธิพิเศษจากรัฐด้วย เช่น การยกเว้นภาษีการค้า ซึ่งสามารถน ามาหักจาก
ต้นทุนสินค้าได้ และการเสนอราคาในการส่งออกส่วนใหญ่จะคิดเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ และ
ต้องระบุเงื่อนไขหรือ Term ของการเสนอราคา (Quotation Term หรือ Inco Term) ด้วยทุกคร้ัง วิธีที่
นิยมใช้ ได้แก่ 
      F.O.B (Free on Board) เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดจนถึงสินค้าขึ้นเรือ 
หรือเคร่ืองบิน แต่ไม่รวมค่าระวาง และค่าประกันสินค้า     
      CFR หรือ CNF (Cost and Freight) คือราคา F.O.B. บวกด้วยค่าระวางถึงเมือง
ปลายทาง 
      CIF (Cost, Insurance and Freight) คือราคา CFR รวมค่าพรีเมียมการประกัน
สินค้า 
      2.5 ผู้ส่งออกควรมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้า ผู้ส่งออกจะต้อง
ควบคุมสินค้าให้มีความสม่ าเสมอในด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ และเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด 
      2.6 ผู้ส่งออกต้องมีความพร้อมในการออกแบบสินค้า หรือปรับปรุงสินค้าให้
เหมาะสมกับผู้ซื้อเนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อมมีรสนิยมและความต้องการที่แตกต่างกัน 
การพัฒนาการออกแบบสินค้า จะช่วยให้สามารถปรับให้สินค้ามีความเหมาะสมกับตลาดได้ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 
  3. การเลือกตลาด การเลือกตลาดสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
       3.1 การวิจัยจากข้อมูลฑุติยภูมิ (Desk Research) เป็นการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ า แต่
ข้อมูลที่ได้จะไม่ลึก เพราะเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งต่างๆ เช่น 
ส านักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการค้า ส านักงาน ESCAP ฯลฯ 
โดยวิธีการท า Desk Research พิจารณาได้จาก ข้อมูลทางสถิติของการน าเข้าส่งออกย้อนหลัง 3-5 ปี 
เพื่อให้การวิเคราะห์ตัวเลขเกิดความเชื่อมั่นได้ ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ จ านวนประชากร  (Population 
Size) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตลาดสินค้า โดยใช้ในการประเมินความต้องการของ
ตลาด แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับอ านาจซื้อ (Purchasing Power) ของประชากรในประเทศนั้น ๆ 
ด้วย ภาวะการแข่งขัน ในตลาดเป้าหมาย พิจารณาว่าประเทศใดมีสัดส่วนทางการตลาดในประเทศ
นั้นมากน้อยเพียงไรเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการแข่งขันในตลาดนั้นๆ เพราะข้อมูลที่ได้ 
สามารถน ามาเปรียบเทียบหาข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของประเทศนั้นๆ แล้วน ามาปรับในกลยุทธ์ใน
การแข่งขันของเราได้กฎระเบียบการน าเข้าของตลาดเป้าหมาย พิจารณาว่ามีข้อจ ากัด หรือ
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กฎระเบียบใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะส่งออก เพื่อจะได้เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน จะ
ได้ไม่เกิดปัญหาในการน าสินค้าเข้าประเทศนั้นๆ 
       3.2 การวิจัยโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Field Research) เป็นการท าวิจัยในภาคสนาม
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เป็นการใช้ข้อมูลในลักษณะปฐมภูมิ (Primary Data) การท าวิจัยวิธีนี้ผู้ท าจะต้อง
มีประสบการณ์และความรู้ทางการตลาดเป็นอย่างดี โดยมีวิธีการท าดังนี้ เดินทางไปศึกษาตลาดด้วย
ตนเอง วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่โอกาสที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะมีอยู่มาก เพราะจะได้เห็นถึง
สภาพตลาดที่แท้จริง ความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคในตลาด ตลอดจนจะมีโอกาสได้ติดต่อ
โดยตรงกับผู้น าเข้าอีกด้วยติดต่อขอข้อมูลจากส านักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ อาจไม่ได้ผลดี
เท่ากับวิธีแรก จะได้เพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่เจาะลึก แต่ค่าใช้จ่ายก็จะต่ ากว่า 

ข้อส าคัญในการเลือกตลาดในการเลือกตลาดผู้ส่งออกควรมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
       Market Size ควรทราบขนาดของตลาดที่ต้องการส่งสินค้าไปขาย โดย
พิจารณาจาก Population และ Purchasing Power ประชากรและก าลังซื้อ 
       Political Economic พิจารณาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศท่ีจะส่ง 
       Stability สินค้าไปขายว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด 
       Growth Trend เป็นการพิจารณาด้านแนวโน้มการขยายตัวของการ
น าเข้าโดยศึกษาได้จาก ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ย้อนหลังประมาณ 3-5 ปี คู่แข่งขัน คู่แข่งขัน
ท่ีส าคัญส่วนแบ่งตลาด และ การส่งเสริมการขายในตลาดนั้นๆ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การศึกษาลู่ทางการจัดจ าหน่ายจะท าให้สามารถเลือกติดต่อกับลูกค้าได้ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ในการตั้งราคาอีกด้วย 
       Legal Requirement ต้องมีความเข้าใจในกฏระเบียบการน าเข้าว่ามี
ขั้นตอนหรือข้อจ ากัดอะไร บ้าง อัตราอากรการน าเข้า ผู้ส่งออกจะต้องมีความรู้ในด้าน
เหล่านี้เพื่อ จะได้เตรียมพร้อมท่ีจะส่งออกโควตาและใบอนุญาต ไปยังตลาดนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้อง การขนส่ง ผู้ส่งออกจะต้องศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออก ตลอดจนค่าระวาง 
และระยะเวลา ในการขนส่ง เพื่อจะได้ก าหนดวันส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ข้อก าหนดของ
ประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องมีความเข้าใจว่าประเทศนั้น มีข้อก าหนดอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า 
  4. การท าสัญญาซื้อขาย (Sale Contract) เมื่อมีการเสนอราคาและตกลงกัน
เรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการน าสัญญาซื้อขาย โดยผู้ซื้อและ ผู้ขาย หรือโดยตัวแทนของทั้ง 2 
ฝ่าย ซึ่งโดยปกติจะมีขั้นตอนดังน้ี 
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      Proforma Invoice เป็นเอกสารที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นการเสนอ หรือยืนยัน
การเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายสินค้านั้นๆ 
      Purchase Order เมื่อผู้ซื้อตกลงตามราคา และเงื่อนไขใน Proforma Invoice แล้ว
จะส่งหนังสือ การสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ผู้ขายเพื่อเป็นการตอบรับและสั่งซื้อสินค้า ตาม
ราคา และเงื่อนไขดังกล่าว 
      Sale Confirmation เป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการ
ยืนยัน หรือตอบรับ การสั่งซื้อนั้นอีก (ซึ่งในทางปฏิบัติบางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นก็ได้) 
  5. การช าระเงิน (Term of Payment) การช าระเงินมีความส าคัญมากในการส่งออก 
เน่ืองจากไม่ใช่เป็นการขายภายในประเทศ ที่ลูกค้าจะสามารถเลือกดูสินค้า และส่งสินค้าได้ทันที ทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างไกลกันมาก หากเกิดปัญหาสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ หรือมีปัญหา
เร่ืองการช าระเงินแล้ว จะมีความยุ่งยากมากในการติดตาม ส าหรับการช าระเงินที่ปฏิบัติกันใน
ปัจจุบัน มีดังนี ้
      5.1 การจ่ายเงินล่วงหน้า วิธีนี้ผู้ซื้อจะส่งเงิน (Bank Draft หรือการโอนเข้าบัญชี
ผู้ขาย) ให้ (Cash or Advance Payment) แก่ผู้ขายไปก่อน เมื่อผู้ขายได้รับเงินแล้วจึงจะส่งสินค้ามา
ให้ผู้ซื้อ วิธีนี้ผู้ซื้อค่อนข้างจะเสียเปรียบมากหากไม่คุ้นเคยหรือรู้จักผู้ขายเป็นอย่างดี 
      5.2 การจ่ายเงินเชื่อ วิธีนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีแรก คือผู้ขายจะส่งสินค้ามาให้ผู้
ซื้อก่อน (Open Account) และได้รับช าระเงินจากผู้ซื้อภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการตกลงกันว่าภายในกี่
วัน เช่น 30 หรือ 60 วัน ซึ่งผู้ขายจะเป็นผู้เสียเปรียบ 
      5.3 Consignment เป็นการจ่ายเงินเมื่อผู้ซื้อสามารถขายสินค้านั้นได้แล้วหรือ
เรียกว่าการขายฝาก ซึ่งถ้าผู้ซื้อเอาสินค้าไปแล้วและยังขายต่อไม่ได้ ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย 
      5.4 Documents Against Payment เป็นการจ่ายเงินก่อนน าเอกสารไปออกสินค้า 
วิธีนี้ผู้ขายจะส่ง (D/P) เอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าไปให้แก่ธนาคารในประเทศของผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อ
มาจ่ายเงินค่าสินค้าที่ธนาคารแล้ว จึงสามารถเอาเอกสาร นั้นไปออกสินค้าได้ ซึ่งมีทั้งการจ่ายเงิน
ทันที (At Sight) หรือจ่ายภายหลัง (Term 30, 60 หรือ 90 วัน) 
      5.5 Documents Against Acceptance เป็นการจ่ายเงินโดยผู้ซื้อรับรองตั๋วแลกเงิน 
แล้วน าเอกสารไปออก (D/A) สินค้า วิธีนี้คล้ายกับวิธี D/P คือเอกสารทั้งหมดจะส่งให้แก่ธนาคารใน
ประเทศของผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อรับรองตั๋วแกเงินแล้วน าเอกสารไปออกสินค้าได้เลย โดยยังไม่ต้องจ่ายเงิน
และก็อาจจะสามารถไม่จ่ายเงิน ภายหลังก็ได้ 
      5.6 Letter of Credit (L/C) วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมมาก ไม่มีการเสี่ยงทั้งผู้
ซื้อและผู้ขายโดยเมื่อมีการตกลงซื้อขายกันแล้ว ผู้ซื้อจะเปิด L/C นี้ โดยธนาคาร ของผู้ซื้อมายังผู้ขาย
โดยผ่านธนาคารของผู้ขาย โดยจะระบุเงื่อนไข ต่างๆ ใน L/C นั้น และเมื่อผู้ขายได้จัดส่งสินค้า
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ถูกต้องตามเงื่อน ไขใน L/C ให้แก่ผู้ซื้อแล้วก็สามารถน าเอกสารในการส่งออกไปขึ้น เงินกับ
ธนาคารของผู้ขายได้ 
      5.7 การตกลงใช้วิธีการช าระเงินต่างๆ เหล่านี้  ขึ้นกับความเชื่อถือรู้จักกัน
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือในบางกรณีขึ้นกับว่าความต้องการจะขายหรือซื้อสินค้ามากน้อยแค่ใหน 
เช่น ถ้าผู้ซื้อต้องการสินค้าชนิดนี้มากหรือหาซื้อไม่ได้ง่ายนัก ก็อาจจะยอมจ่ายเงินล่วงหน้ามาให้แก่
ผู้ขายก่อนก็ได้ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากัน แต่วิธีที่
นิยมใช้กันมากในการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่งจะรู้จักกันก็คือ การ
เปิด L/C 
  6. พิธีการส่งออก 
  พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการส่งออกสินค้า แต่ก็เป็นขั้นตอนที่มี
ความซับซ้อนมากขั้นตอนหนึ่ง แต่ถ้าได้มีการศึกษาและเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะไม่มีความ
ยุ่งยาก เพราะรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอยู่แล้ว จึงได้พยายามลด
ขั้นตอนหรืออุปสรรคต่างๆ ลงเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะส่งออกสินค้า  
เอกสารที่ใช้ในการส่งออกโดยทั่วไปประกอบด้วย 
  1. ใบขนสินค้าขาออก 
  2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
  3. ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง 
  4. ค าร้องต่าง ๆ (ถ้ามี) 
  5.ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (กรณีเป็นสินค้าที่จะขอคืนอากรตามมาตรา 19  
  6. เอกสารอ่ืนๆ เช่น แค็ตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า โดยมี
ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้ 
  1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่ทางของกรมศุลกากรได้ก าหนดให้
ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      (1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
      1.1  การส่งออกสินค้าทั่วไป 
     1.2  การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
     1.3  การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
     1.4  การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
     1.5  การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 
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       1.6  การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
       1.7  การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 
       1.8  การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
   (2) แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ
ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 
  (3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออก
ชั่วคราว ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 
  (4) ใบขนสินค้าพิ เศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น า เข้าหรือส่งออก
ชั่วคราว ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 
  เอกสารท่ีผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้าแบบส่งออกต่างประเทศ 
  (1)  ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 
  (2)  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 
  (3)  แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form)  
  (4)  ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
  (5)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
   (1)  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2)  เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขา
ออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้
ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 
       –  ใบขนสินค้าขาออกท่ีต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนส่ง
สินค้าในประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากร 
ของท่า 
                                –  ใบขนสินค้าขาออกท่ีไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขน
สินค้าขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจ
ปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 
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ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 

  (1)  ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศ
ไทยอีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้
เป็นหลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิน ากลับ”   
  (2)  การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า
ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์
น้ ามัน” ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 
  (3)  ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศสปป.ลาว และ
ประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาออกด้วย 
  (4)  การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อ
ขอรับเงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ า
เงินที่มุมทั้ง 4 มุม 
  (5)   สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้า
ขาออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
  (6)   สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้- ท่าศุลสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขา
ออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับอนุมัติส าหรับการน าเข้า - ส่งออก  
  6.1 งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ
สินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 
   6.2 สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก  
  6.3 ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับ
อนุมัติตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469  
  6.4 โรงพักสินค้าส าหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบ
คอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ  
  6.5 ท าเนียบท่าเรือเอกชน- เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ 
  6.6 โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก 
  6.7 ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ 
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ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการ 
  พิธีการส่งออกมีความคล้ายคลึงกับพิธีการน าเข้า ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกจะเข้าสู่
กระบวนการโดยอัตโนมัติทันทีที่ระบบ คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้รับข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยปกติพิธีการทางศุลกากรเพื่อการส่งออกประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี 

             1. การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: พิธีการส่งออกเร่ิมต้นเมื่อผู้
ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนส่งสินค้าโดยใช้ eb-XML ผ่านระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ตเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

2. การตรวจสอบพิสูจน์การส าแดงข้อมูล: ขั้นตอนที่ 2 คือการตรวจสอบพิสูจน์การ
ส าแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ส่งออกยื่นมาทันทีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรได้รับข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ข้อมูลจะได้รับจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ข้อมูลที่
ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าโดยเชื่อมต่อกับระบบ e-
Payment (หากมีภาระภาษีอากร) ต่อจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งออกหรือ
ตัวแทน 

3. การช าระภาษีอากร: ขั้นตอนที่ 3 คือการช าระภาษีอากรหรือการวางประกันที่
เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถช าระได้ 3 วิธี: ช าระที่กรมศุลกากรช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) และช าระที่ธนาคาร 
   4. การตรวจและการปล่อยสินค้า: ขั้น ตอนสุดท้ายคือการตรวจและปล่อยสินค้า
จากอารักขาของศุลกากร  ในขั้นนี้ freight forwarder บรรจุสินค้าในตู้สินค้าและส่งรายงานสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะสร้างเลขที่ก ากับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อความไปยัง 
freight forwarder หลังจากนั้น freight forwarder พิมพ์ใบก ากับการขนย้ายที่ระบุหมายเลข และ
เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังท่าที่ส่งออก ในขั้นนี้ ต้องผ่านการเปิดตรวจ (Red Line) หรือยกเว้นการตรวจ 
(Green Line) หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก ขณะที่สินค้าที่ต้องเปิดให้ตรวจจะ
ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ ศุลกากรตรวจ ขั้นตอนการท า ส่งออก น าเข้า ในกรณีที่ใช้ 
Letter of Credit เป็นการช าระเงินในการท าการค้าระหว่างประเทศ (Export-Import procedure when 
using Irrevocable Documentary Credit as a term of payment) 
      4.1 ต้องท าการวิจัยตลาดเสียก่อน (Market Research) 
      4.2 ต้องท าการวิจัยลูกค้าและความต้องการของลูกค้า (Customer research) 
      4.3 ต้องตรวจสอบเครดิตและข้อมูลทางการเงินของลูกค้า  
      4.4 ท าการเสนอราคาให้ลูกค้า (Offer) 
      4.5 มีการสรุปการซื้อขายกัน (Order & acknowledgment)  
      4.6 มีการท าสัญญาซื้อขายกัน (Sales Contract or Trade contract)  
      4.7 ลูกค้าต้องขออนุญาตน าเข้าสินค้า และ ขอค าแนะน าจากกรมศุลกากร  
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      4.8 ผู้น าเข้าขออนุญาตน าเข้าสินค้า (Import Licence)  
      4.9 ผู้น าเข้าเปิด Letter of Credit ให้ผู้ส่งออก ผ่านทางธนาคารผู้ซื้อ  
      4.10 ธนาคารผู้ซื้อแจ้งการเปิด Letter of Credit ให้ผู้ขาย หรือ ผู้ส่งออก ผ่าน
ธนาคารผู้ขาย (Advising and Receiving L/C)  
      4.11 ผู้ส่งออกขออนุญาตส่งออก (Export Licence) (If needed) ส าหรับสินค้าที่ี
รัฐบาลจ ากัดการส่งออกหรือควบคุมการส่งออก  
      4.12 ผู้ส่งออก ท าการ confirm การส่งออกและ ประสานการส่งออก กับ
หน่วยงานต่างๆ (Secure Exporting Goods)  
      4.13 ผู้ส่งออกติดต่อและท าสัญญากับบริษัทประกันภัยและติดต่อบริษัทขนส่ง 
(Insurance and Transportation Contract)  
      4.14 ผู้ส่งออกท าพิธีการศุลกากรส่งออก (Export Customs Clearance)  
      4.15 ผู้ส่งออกท าการส่งออกสินค้า (Shipment)  
      4.16 ผู้ส่งออกน าเอกสารเรือไปขายผ่านธนาคารเพื่อขึ้นเงินตาม Letter of Credit 
(Negotiation of Letter of Credit๗  
      4.17 ผู้ส่งออกส่ง เอกสารเรือ ให้ผู้น าเข้าและแจ้งการมาถึงของเรือที่ปลายทาง 
(Sending / Notifying Shipping Documents Arrival) 
      4.18 ผู้น าเข้าช าระเงินค่าสินค้ากับธนาคารตาม Letter of Credit) และรับเอกสาร
เรือออกไปเพื่อออกของ ( Import Earning Payment and Taking over Shipping Documents)  
      4.19 ผู้น าเข้าเดินพิธีการศุลกากรน าเข้า ช าระภาษีอากร และขนสินค้าออกจาก
ท่าเรือ (Customs Clearance and Import Duties and Inland Transportation)  
      4.20 ผู้น าเข้าตรวจรับสินค้าน าเข้า (Accepting Import Goods)  
      4.21 ผู้น าเข้าอาจขอภาษีอากรน าเข้าที่จ่ายไปส าหรับสินค้าน าเข้าที่น าเข้ามาเพื่อ
ผลิตเพื่อการส่งออก เช่น มาตรา 19 ทวิ  
       4.22 หากสินค้าน าเข้ามีปัญหาเร่ืองคุณภาพ หรือปริมาณ ผู้น าเข้าจะต้องรีบแจ้งผู้
ส่ง ออก ทันที (Claim and Compensation) 
   ขั นตอนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
  1. เมื่อส่งสินค้าลงเรือหรือเคร่ืองบินแล้ว ผู้ส่งออกก็ส่งเอกสารส าคัญไปให้
ธนาคารของผู้ขายเพื่อเรียกเก็บเงิน เอกสารที่ส าคัญได้แก่ 
      1.1) L/C หรือใบสั่งซื้อ 
      1.2) Bill of Lading ออกให้โดยตัวแทนเรือหรือเคร่ืองบินที่ขนส่ง 
      1.3) Invoice 
     1.4) Packing List 
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       1.5) Bill of Exchange 
   2. ธนาคารของผู้ขายตรวจเอกสารแล้วส่งให้ธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ 
   3. ธนาคารของผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ซื้อไปจ่ายเงิน แล้วโอนเงินที่จ่ายนี้ให้ผู้ส่งออก 
   ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นท่ีให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก แบบพิมพ์ที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรดังน้ี 
  1. ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการดังนี้ 
       1.1พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป 
       1.2 พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
       1.3 พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
       1.4 พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 
       1.5 พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
       1.6 พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
       1.7 พิธีการใบสุทธิน ากลบั 
       1.8 พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 
  2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการ
ส่งออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 
  3. ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธี
การส่งออกชั่วคราว 
  4. ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราว 
   การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
  1.การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
  2. การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรก าหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว   
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   3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 
4 ช่องทางดังนี ้
      3.1ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
      3.2 ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
      3.3 ผู้ส่งออกให้เคาท์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
      3.4 ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร ข้อมูลใบขนสินค้าขา
ออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือ
ชื่อไว้ทุกฉบับ 
  หลักการการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ การผ่านพิธีการ
ศุลกากร ให้สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ 
ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network 
Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากร
ก าหนด (ebXML/ XML Format) เสมือนการจัดท ายื่นส่งรับเอกสาร และการลงลายมือชื่อใน
กระดาษ การยื่นใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่
ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูล ได้ท าการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่าน
พิธีการถือเป็นการยื่นเอกสารน้ัน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรแล้ว วิธีการการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 4 ช่องทาง  
 1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง  
  2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Custom Brocker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
การจัดท าเนื้อหาในองค์ความรู้SMESภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 
2557  
   3. ผู้ส่งออกใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล  
   4. ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกพร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและ
ช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่/สนามบินที่ส่งของออก 
2. พิธีการด้านศุลกากรส่งออก 
  การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติใน
ความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเคร่ืองบิน จากสถานที่
หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทย 
ต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร  บทบาทของกรมศุลกากรในเร่ืองการส่งออกสินค้าคือการ
ท าให้แน่ใจว่ามีการรายงานสินค้าส่งออกจากประเทศไทยตามที่กรมศุลกากรก าหนด และควบคุม
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เร่ืองใบอนุญาติส าหรับสินค้าบางประเภท  นอกจากนี้กรมศุลกากรยังท าหน้าที่เก็บข้อมูลการส่งออก
เพื่อช่วยให้รัฐบาล และ อุตสาหกรรมต่างๆน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจในเร่ือง
ต่างๆ ก่อนบรรทุกสินค้าใน เรือหรือเคร่ืองบินเพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับข้อมูลของ
สินค้าดังกล่าว และอนุญาตให้ ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ e-Export 
  พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก 
  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า ดังนี้ 
  1. ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นท่ีให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก 

แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรดังน้ี 
- ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการดังนี้ 
1. พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป 
2. พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
3. พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
4. พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 
5. พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
6. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
7. พิธีการใบสุทธิน ากลับ 
8. พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 

   - ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการที่
ส่งออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 
   - ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธี
การส่งออกชั่วคราว 
   - ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
  2. เอกสารท่ีใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 

- บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
- บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 

   - ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องจ ากัดตามที่เงื่อน 
ไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   - ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่
ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
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   ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้
ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก  
  3. การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
  การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 
   - การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่
ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารน้ันๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 4 
ช่องทางดังนี้ 

1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
3. ผู้ส่งออกให้เค้าเตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

   4. ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออก ในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ และ
แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่
ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

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

  4. การช าระภาษีอากร 
   - ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่จะตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
Funds Transfer : EFT) 
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- ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
  การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 
  ขั นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
   1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท าใบขนส่งสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ เช่น บัญชีสินค้า (ศ.บ.3) และใบก ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
   2. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 
   3. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 
   4. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไป
ผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 
   5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้ากับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 

6. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าอยู่ 
  การผ่านพิธีการส่งออกของท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 
   การผ่านพิธีศุลกากรเพื่อการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ 
ด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวร  

ภาพที่ 3.9 แสดงพิกัดศุลกากรของสินค้า (ที่มา http://www.thaifta.com) 
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ภาพท่ี 3.10 แสดงขั้นตอนปฎิบัติพิธีการส่งของออกทางบก (ที่มา http://www.customs.go.th) 
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พิธีการศุลกากรส่งออกทางเรือ 
  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ในประกาศของ
กรมศุลกากร และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกตามที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับ
การน าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีการศุลกากร ใน
การส่งออกสินค้า ดังนี้ 
  1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก แบบกศก 101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับ
ส่งออกในกรณีดังต่อไปนี้ 
      1.1 การส่งออกสินค้าทั่วไป 
      1.2 การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
      1.3 การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
      1.4 การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 
      1.5 การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
      1.6 การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 
      1.7 การส่งออกสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
             1.7.1 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออก
ชั่วคราว ใช้ส าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 
             1.7.2 ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออก
ชั่วคราว ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 
  2. เอกสารท่ีผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 
      2.1 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
      2.2 ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
  3. กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      3.1 ผู้ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) 
เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก และเมื่อข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนแล้วระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้ ผู้ส่งออกช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) 
และช าระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าผ่านธนาคาร 
       3.2 ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อบรรจุสินค้าเรียบร้อย
แล้วจะส่งข้อมูลการบรรจุสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลและเมื่อถูกต้องไม่ผิดพลาด ระบบจะก าหนดเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้า และ
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ส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบในการบรรจุ เพื่อพิมพ์ใบก ากับการขนย้ายสินค้าพร้อมกับน าสินค้าไปยัง
ท่าหรือที่ส่งออก 
  3.3 เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าส่งออกจะท าการตรวจสอบน้ าหนัก (EIR) และ
รายละเอียดกับใบก ากับการขนย้ายสินค้าและบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ (MACHING) และ
ตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกว่าเงื่อนไขเป็นยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE) หรือ ให้
ตรวจ (RED LINE) 
  3.4 ใบขนสินค้าขาออกที่ยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE) ส าหรับใบขนสินค้าขา
ออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถด าเนินการน าสินค้าไปรับบรรทุกขึ้นเรือเพื่อส่งออก 
  3.5 ใบขนสินค้าขาออกที่ถูกก าหนดเงื่อนไขให้ตรวจ (RED LINE) ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ท่าหรือที่ใดที่มีการใช้
เคร่ืองเอกซเรย์ให้ใช้การตรวจสอบสินค้าขาออกด้วยเคร่ืองเอกซเรย์) พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะตรวจปล่อย ณ ที่ท าการศุลกากรเพื่อส่งออก
ต่อไป 
  4. การแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า และใบขนสินค้าขาออก 
      4.1 กรณีใบก ากับการขนย้ายสินค้ายังไม่ได้มีการตัดบัญชี ณ สถานีรับบรรทุก 
(Matching) ผู้รับผิดชอบการบรรจุสามารถแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าได้ด้วยตนเอง 
      4.2 กรณีใบก ากับการขนย้ายสินค้าที่ได้มีการตัดบัญชี ณ สถานีรับบรรทุก
(Matching) แล้ว ผู้รับผิดชอบการบรรจุต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าต่อ
เจ้าหน้าศุลกากร ดังนี้ 
             4.2.1. รหัสสถานที่ตรวจปล่อย 

          4.2.2. เลขที่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ถูกต้อง 
          4.2.3. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิ่มเลขที่ใบขนสินค้าขาออก 
          4.2.4. การเปลี่ยนชือ่เรือ เที่ยวเรือ 
          4.2.5. การเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ 
          4.2.6. อ่ืนๆ 

      4.3 กรณีผู้รับผิดชอบการบรรจุไม่มาด าเนินการยื่นค าร้องเพื่อขอแก้ไขเร่ืองใดๆ 
ตามข้อ 4.2 สินค้าในตู้คอนเทอนเนอร์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการบรรทุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
      4.4 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก หลังการส่งออกผู้ส่งออก
ต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูล มีดังนี้ 

         4.4.1. การตรวจรับกลับคืน ยกเลิกการส่งออก 
            4.4.2. การส่งออกไม่ครบ (SHORT PACKING) แต่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแก้ไข 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วันนับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย 
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            4.4.3. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต ให้น าใบอนุญาต/ใบรับรอง ติดต่อ
หน่วยบริการศุลกากรประจ าท่า/ที่ส่งออก ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย
สินค้า 

          4.4.4. การแก้ไขเร่ืองอ่ืนๆ จะพิจารณาอนญุาตเป็นการเฉพาะราย 
  5. ข้อควรทราบในการส่งสินค้าออก 
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 
      5.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 (RE-EXPORT) 
      5.2 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (การคืนอากรที่ได้ช าระไว้ในขณะน าเข้าเพื่อ
จะท าการผลิตและส่งออก) 
      5.3 การขอชดเชยค่าภาษีอากร 
      5.4 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
      5.5 คลังสินค้าทัณฑ์บน 
      5.6 เขตปลอดอากร (Free Zone) 
      5.7 เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE) 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก 
  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ เพื่อการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย - ปานหทัย นิติลัทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้า
เกล้าธนบุรีในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราต่างได้รับรู้ถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดันประเทศไทย
สู่การเป็น“ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย” ยุคนี้จึงถือเป็นยุคทองของค าว่า 
“Hub” อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าหันไปทางไหนก็มักมีค าว่า “Hub” พ่วงท้ายมาด้วยเสมอ แต่น้อยคน
นักที่จะเข้าใจถึงนโยบายและความเป็นไปได้ของการเป็น Hub Logistics ของไทยว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางใดและมีอุปสรรคส าคัญอะไรที่ท าให้ความฝันดังกล่าวอาจไปไม่ถึงดวงดาวอย่างที่ใครหลาย
คนคาดหวัง ด้วยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศที่มี
ความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้ไทยต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
เอาชนะคู่แข่งการค้าที่นับวันจะพัฒนาและไล่หลังเรามาทุกที 
  เนื่องจากไทยต้องพึ่งพิงภาคการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ 
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด (23% เทียบกับการส่งออกทั้ง
ประเทศ) และรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการเป็นผู้น าในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการ
ขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและก้าวสู่การเป็น Hub Logistics อย่างสมบูรณ์แบบปัจจัยที่
ท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้ าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได้นั้น ต้อง
ประกอบด้วยหลายส่วน 
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  โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด
ไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปการ การจัดการ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า รวมถึงการเชื่อมโยง
ระบบขนส่งทั้งทางบก-ทางน้ า-ทางอากาศ ซึ่งศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้าง
ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการเพิ่ม
คุณค่า 
  ปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการขนส่งทาง
บก-ทางน้ า-ทางอากาศ การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อเปิดประตูการค้า และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าต่างๆ แม้ที่ผ่านมาอาจล่าช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากผลกระทบจาก
หลายๆ ด้าน แต่ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยอาจต้องฝันค้างหรือได้แต่ฝันนั้น มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่คอยขัดขวางการพัฒนา ดังนี้ 
  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศเพื่อการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าของภูมิภาค 
   1. ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้า ท่าเรือหลักของไทยไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักของโลก เป็นเพียงท่าเรือปลายทางที่เรือ
และสายเรือที่เป็นเรือ Feeder วิ่งเข้ามาเพื่อรับสินค้าแล้วไปเปลี่ยนถ่ายที่ท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งอยู่บน
เส้นทางการค้าหลัก (สายเรือต้องใช้เวลา 2-3 วันในการเดินทาง) อีกทอดหนึ่ง เป็นการเพิ่มภาระ
ต้นทุนการขนส่งสินค้า บวกกับปริมาณสินค้าผ่านท่าของไทยยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือของ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค จึงเกิดข้อจ ากัดในเร่ืองของประสิทธิภาพของช่องทางการค้า (Trade Lanes) 
ส่งผลโดยตรงต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
  2. ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ นโยบายขายฝันของรัฐเร่ิมส่อแววกลายเป็นฝันร้าย 
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการสร้างและก าหนดนโยบายของภาครัฐโดยที่ไม่มีพื้นฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมในแต่ละด้าน โดยมากขอเพียงแค่ให้มีนโยบายออกมาก่อนแล้วจึงค่อยมาขยายผล
ตามหลัง เช่น การเปิดเสรีการค้าที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน บวกกับนโยบายขาด
การบูรณาการทั้งในส่วนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานท าให้มีความซ้ าซ้อน 
ล่าช้า และขาดความต่อเน่ือง 
   เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นโยบายก็จะถูกก าหนดขึ้นใหม่ทุกคร้ังหรือต้องชะลอ
โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนหรือผลักดันการเป็น Hub Logistics ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า และที่ร้ายไปกว่านั้นคือการศึกษาหรืองานวิจัยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านโลจิสติกส์กลับ
ไม่มีการน าไปใช้งานหรือไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับภาคปฏิบัติของจริง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ล้วนมีผลในการฉุดร้ังและขัดขวางการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
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  3. ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  กฎ ระเบียบ พิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐสร้างภาระและต้นทุนให้กับธุรกิจอย่างมาก ในการเป็น Hub Logistics นั้น เร่ือง
ของกฎหมายเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเจรจากับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิธีการศุลกากรในการขนส่งสินค้าเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการขนส่งระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาคอาเซียน แต่ปัจจุบันการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าเท่าใด แม้บางส่วนจะมีการการ
เจรจาไปบ้างแล้ว แต่ก็พบว่าข้อตกลงที่ไทยท าร่วมกับต่างประเทศส่วนใหญ่เรามักจะเป็นฝ่า ย
เสียเปรียบอยู่เสมอไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 
  4. ปัญหาการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนก าลังคนด้านโลจิสติกส์
ที่มีความรู้และความสามารถทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับวางแผน โดยคนส่วนใหญ่มองว่า
แรงงานในตลาดนี้เป็นแรงงานที่ไร้ทักษะ เช่น พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานขับรถบรรทุก 
พนักงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นมุมมองที่ผิดเพราะโลจิสติกส์มิใช่กิจกรรมการขนส่งเพียงอย่างเดียวอย่าง
ที่หลายคนเข้าใจ หากเราต้องการเป็น Hub Logistics สิ่งส าคัญคือการสร้าง Value Added ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ 
  7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ก่อนอ่ืนต้องยอมรับว่าบ้านเรานั้นยังมีทักษะการ
ท าการตลาดได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น มาเลเซีย เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดกล
ยุทธ์ด้านการตลาด ขาดนักการตลาดที่มีฝีมือในการวางกลยุทธ์หรือการสร้างแบรนด์ระดับประเทศ 
หรือแม้กระทั่งบทบาทของไทยในเวทีส าคัญๆยังไม่ฉายแววหรือน่าจับตามองเท่าที่ควร อย่าลืมว่า
ไทยมีเป้าหมายที่จะเป็น Hub Logistics แต่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่เป็นที่สนใจของต่างชาติ 
  8. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในเวทีสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความเห็นจนถึงเวทีส าคัญในการก าหนดนโยบายต่างๆ พบว่าในส่วนของภาคเอกชนกลุ่มที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายมักจะเป็นกลุ่มคนเดิมๆ เช่น กลุ่มบริษัท Freight Forwarder หรือ
กลุ่มบริษัท Shipping แต่กลุ่มที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรงต่อมาตรการต่างๆ กลับ
ไม่ได้มีบทบาทในเวทีเหล่านี้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเจ้าของสินค้า กลุ่มบริษัท Third Party 
Logistics Provider (3PLs) 
4. การค้าระหว่างประเทศ 

  การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ 
ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 
“สินค้าเข้า” imports และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า “สินค้าออก”exports ประเทศที่ซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ 
โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ ประเทศผู้ส่งสินค้าออก
ในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน ประเทศที่ผลิตสินค้าได้เกินความ
ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า
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กับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า แต่ละประเทศ
จะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ 
  เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า 

ไม่มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการ ทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่าง แต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบ หรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน ประเทศที่มีทรัพยากรอุดม
ด้วยแร่ธาตุ ต่างๆ อาทิ น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่
ธาตุที่ตนมีอยู่ดังนั้น ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ 
เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆ ที่ตนต้องการ 

  2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่นประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุก  

  3. ความช านาญในการผลิต  ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต 
เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศจะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ บริการ
แตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความ
ช านาญในการผลิตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิต
เคร่ืองจักรกลการเกษตร ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้า
บาง อย่างที่มีต้นทุนต่ า มีความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ใน
ประเทศของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 

  4. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภท
ใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขอรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วน
ช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วย
สนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความ
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ได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยายตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละ
ประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่ละประเทศจึงมีการเจรจาท าสัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่าง
ประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนในประเทศของตน ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืนๆ จึง
ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
  1. ช่วยให้ธุรกิจที่อยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น 
  2. ได้รับประโยชน์ทางด้านการจัดสรรทรัพยากรและแรงงานจากประเทศอ่ืนๆ 
  3. สามารถสร้างการค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
  4. ช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยของการผลิต 
  5. ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และ การเมืองของประเทศสมาชิกใน

กลุ่ม 
  6. ท าให้ประเทศเล็กที่รวมกลุ่มกัน มีอ านาจในการเจรจาต่อรองเพิ่มขึ้นในเวที

ตลาดโลก 

โทษของการค้าระหว่างประเทศ 
  1. ท าให้ธุรกิจถูกแย่งตลาด เพราะธุรกิจในตลาดท้องถิ่นถูกประเทศคู่แข่งเข้ามา

แย่งตลา 
  2. ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองแรงงาน เพราะประเทศผู้ผลิตมักจะย้ายรากฐานการผลิต

เพื่อต้องการหาแรงงานที่ราคาถูกกว่า 
  3. ท าให้สูญเสียตลาด เพราะผลจากอัตราภาษีศุลกากร มีผลต่อราคาสินค้า ประเทศ

คู่ค้ามักจะเสาะหา ตลาดสินค้าที่มีราคาถูกกว่า 
  4. ท าให้ธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างความได้เปรียบจาก

การรวมกลุ่มการค้า  ประเทศคู่ค้า 
ผลดีของการท าการค้าระหว่างประเทศ 

  สินค้าในประเทศที่มีจ านวนมากพอกับการจ าหน่ายในประเทศ เราก็จะท าการ
ส่งออกไปจ าหน่ายนอกประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ ในขณะเดียวกัน เราก็รับสินค้า
จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ใช้สินค้าที่หลากหลายและมีความทันสมัย ที่
ประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ หรือผลิตยังไม่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างชาตินั่นเอง ทั้งนี้เป็นการสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น และท าธุรกิจอ่ืน ๆ ร่วมกันได้อีก ขณะเดียวกันรัฐบาลก็
ยื่นมือมาดูแลไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงกันได้ จึงท าให้การท าการค้าระหว่าง
ประเทศนั้น ส่งผลดีต่อประเทศชาตินั่นเอง 
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ผลเสียกระทบต่อการค้าขายกับต่างชาติ 
  กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับค่านิยมของคนไทยที่เห่อแบรนด์ดังต่างประเทศหรือท าตาม ๆ 

กันจนเป็นสังคมนิยม ทั้ง ๆ ที่สินค้าบางตัวในประเทศไทยก็สามารถผลิตได้มีคุณภาพเทียบเท่า
ต่างชาติ แต่คนไทยก็ยังไม่นิยมใช้ เนื่องจากมันราคาถูก และไม่เท่ห์ แบรนด์ไม่ดัง ไม่ตามเทรนด์ จึง
ส่งผลกระทบให้สินค้าดังกล่าวนั้นไม่มียอดขายที่ดีเท่าที่ควร ท าให้ขาดสมดุลทางการค้า เงินไหล
ออกประเทศมากกว่าที่จะรับเข้ามา ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหานี้ก็คือการปรับรสนิยมและพฤติกรรม
การใช้ชีวิต โดยค านึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าในคุณภาพและราคาเป็นส าคัญ และทั้งหมดที่กล่าว
มานี้จะเห็นว่า การท าการค้าระหว่างประเทศนั้นส่งทั้งผลดีและมีผลกระทบบ้างต่อสินค้าคนไทย ที่
คนไทยเองไม่มั่นใจจะใช้มัน ดังนั้นในฐานะเราคนไทย ควรช่วยกันปรับพฤติกรรม ช่วยอุดหนุน
สินค้าคนไทยที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าต่างชาติ และเลือกใช้สินค้าต่างประเทศเฉพาะที่จ าเป็น
เท่านั้น เท่านี้ก็จะท าให้ประเทศของเราไม่เสียดุลการค้า และมีเงินสะพัดหมุนเวียนในประเทศ
เป็นไปอย่างคล่องตัว                                                                                                                                                                            
5. การประกันภัย 

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้
เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัย  โดยที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

การประกัน (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมี
องค์ประกอบสามส่วน 

-ผู้รับประกัน (Insurer) 
-ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) 
-ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) 
การประกันจักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพื่อผู้

รับประกันจักประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล , กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สินนั้น ๆ พร้อม
ก าหนด รายละเอียดความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความ
เสี่ยงมาส่วนหน่ึง หรือ ปฏิเสธ หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดย
เพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

การท าประกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมี
หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจักต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญา
เมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่
ช าระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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การท าประกันจุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล , กลุ่มบุคคล 
หรือ ทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลัก
สุจริตเป็นส าคัญ และการท าประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้าก าไร 

ความเป็นมาของการประกันภัย 
มีเร่ืองปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับโจเซฟและความอดอยากในประเทศ

อียิปต์ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการประกันภัยอันแรกเท่าที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เล่ากันว่า คืนวัน
หนึ่ง ฟาโรห์ทรงพระสุบินว่า มีวัวอ้วนเจ็ดตัวก าลังถูกวัวผอมเจ็ดตัวกัดกิน โจเซฟท านายฝันว่า
ประเทศอียิปต์จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นเวลาเจ็ดปี และต่อจากนั้นจะเกิดความแห้ง
แล้ง ประชาชนจะอดอยากปากแห้งเป็นเวลาเจ็ดปี ดังนั้น จึงทูลเสนอต่อกษัตริย์ฟาโรห์ให้สะสม
ธัญญาหารในปีที่สมบูรณ์ไว้ส าหรับเลี้ยงประชาชนในปีที่ข้าวยากหมากแพง วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็น
หลักประกันภัยพื้นฐาน กล่าวคือ เก็บออมตั้งแต่วันน้ีเพื่อไว้ใช้ในอนาคตซึ่งหาความแน่นอนไม่ได้ 

ในประเทศจีน ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้พัฒนาวิธีการ
ประกันภัยขึ้นส าหรับการขนส่งสินค้าตามล าน้ าแยงซี ซึ่งมีสายน้ าที่เชี่ยวกราก และเร่ือบรรทุกสินค้า
มักอับปางลงอยู่เสมอ เน่ืองจากมีหินใต้น้ าและเกาะแก่งที่คดเคี้ยว ซึ่งเป็นอันตรายตาอการเดินเรือ มี
ปรากฏอยู่เสมอว่าพ่อค้าบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะสินค้าได้รับความเสียหายหมด ดังนั้น 
ด้วยความกลัว พ่อค้าเหล่านั้นจึงหาวิธีการกระจายความเสี่ยงภัยออกไป โดยน าสินค้าของตนบรรทุก
ไว้ในเรือล าอ่ืนหลายล า เฉลี่ยกันไปจนครบหีบห่อสินค้า ซึ่งถ้าเรือล าใดล าหนึ่งจมลง ก็หมายความ
ว่า สินค้าของพ่อค้าแต่ละคนสูญเสียเพียงคนละ 1 หีบห่อเท่านั้น ซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นที่มาของการ
ประกันภัยในปัจจุบัน ราวก่อนศตวรรษที่ 13 และปรากฏว่ามีการประกันภัยทางทะเลกันอย่าง
แพร่หลายตามเมืองต่าง ๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน สัญญาการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
ฉบับแรกของโลกเท่าที่มีปรกฎเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันนี้ คือ แบบลงวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1347 
ออกให้ ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี 

ส่วนสัญญาประกันภัยฉบับแรกของอังกฤษ เท่าที่ปรากฏตามหลักฐานซึ่งยังคงเก็บ
รักษาไว้ถึงปัจจุบัน คือ "Broke Sea Insurance Policy" ปี ค.ศ. 1547 วิธีท าประกันภัยสมัยนั้นคือ
เจ้าของเรือ หรือพ่อค้าที่ต้องการซื้อประกันภัย จะท าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จะบรรทุก
ลงเรือ ใต้รายการเหล่านี้ นายธนาคารหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะรับประกันภัยจะลงชื่อพร้อมกับ
ระบุจ านวนเงินที่ตนจะรับเสี่ยงแล้วลงลายมือชื่อไว้ (และนี่คือที่มาของค าว่า Underwriter) และเพื่อ
เป็นค่าตอบแทนในการเข้ารับเสี่ยงภัย ผู้ลงนามข้างใต้ (Underwriter) แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน 
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย 

ในช่วงเวลานั้น สัญญาประกันภัยส่วนมากเป็น สัญญาประกันภัยทางทะเล ต่อมาก็
ขยายออกไปคุ้มครองถึงการเสียชีวิตของนายเรือและลูกเรือ รวมทั้งพ่อค้าที่คุมสินค้าไปกับเรือ 
ตลอดจนคุ้มครองจ านวนเงินที่จะเป็นค่าไถ่ตัวเมื่อถูกโจรสลัดจับตัวด้วย 
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ส่วนกรมธรรม์ ประกันชีวิตดังที่เรารู้จักกันในขณะนี้ มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1583 
จุดเริ่มต้นของบริษัทประกันภัย 
บริษัทที่รับประกันอัคคีภัยในรูปแบบสมัยใหม่ มีจุดก าเนิดจากการเกิดไฟไหม้คร้ัง

ใหญ่ในนครลอนดอนในราวเดือนกันยายน ค.ศ. 1666 เพลิงไหม้คร้ังนั้นท าให้อาคารบ้านเรือนเกือบ
สามในสี่ของนครลอนดอนต้องพินาศลง 

จากเหตุไฟไหม้ข้างต้น ในปีถัดมา ดร.นิโคลาส บาร์บอน รับหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อ
เข้าเฉลี่ยความเสี่ยง ซึ่งแต่เดิมตนเป็นผู้รับภาระอยู่คนเดียว สามปีต่อมาคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
ชื่อ "The Friendly" ทั้งสองแห่งนี้ออกกรมธรรม์รับประกันอัคคีภัย และจัดพนักงานดับเพลิงไว้
ส าหรับผจญเพลิงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ 

ส านักงานที่ รับประกันอัคคีภัยในสมัยนั้น ไม่อาจเรียกว่าเป็น "บริษัท" ใน
ความหมายของบริษัทรับประกันภัยในปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดใหญ่โตและมีผู้ถือหุ้นจ านวนมากได้ 
เพราะในสมัยนั้นส านักงานที่รับประกันภัยเป็นธุรกิจของรายบุคคลหรือหุ้นส่วนกลุ่มน้อย ซึ่งจ ากัด
การรับประกันภัยเฉพาะอาคารที่อยู่อาศัยเท่านั้น 

อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1710 มีการจัดตั้งบริษัทรับประกันอัคคีภัยขึ้นเป็นคร้ังแรก 
คือ The Sun Insurance Office of London ซึ่งยังคงด าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันในชื่อของ Royal & 
Sun Insurance Plc. 

ในเวลาเดียวกันการประกันภัยทางทะเลและการประกันชีวิตก็เข้าสู้ ระยะของการ
เติบโตอย่างรวดเร็วก่อนปี ค.ศ. 1699 ธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่มักใช้ร้านกาแฟในนครลอนดอน
เป็นที่ติดต่อธุรกิจกัน ร้านกาแฟกลายเป็นสถานทีที่คนนิยมไปพบปะกันเพื่อกระจายหรือรับข่าวสาร
ประจ าวัน 

หนึ่งในจ านวนร้านกาแฟเหล่านี้ เป็นของ Mr. Edward Lloyd ตั้งอยู่บนถนนลอม
บาร์ค ที่ร้านนี้เป็น สถานที่ที่พ่อค้า นักธุรกิจและนายเรือ ตลอดจนผู้สนใจในการประกันภัยมักจะมา
พบปะพูดคุยรับฟังข่าวสารต่าง ๆ เช่นเร่ืองเรือที่มาเทียบท่า เรือ ที่ก าลังเดินทางมาใกล้ถึงที่หมาย เรือ
ที่อับปาง รวมทั้งเป็นที่ตกลงท าสัญญาประกันภัยกันด้วย ในที่สุดก็กลายเป็นที่มาของสมาคมผู้รับ
ประกันภัยแห่งลอยด์ หรือลอยด์แห่งลอนดอน (Lloyds of London) ซึ่งเป็นสถาบันประกันภัยที่มี
ความส าคัญระดับนานาชาติจวบจนทุกวันน้ี 

ในปี ค.ศ. 1720 บริษัทอังกฤษสองแห่ง ได้ซื้อรอยัลชาร์เตอร์ด้วยเงินจ านวนมาก 
เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยทางทะเล ซึ่งต่อมามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ในนามบริษัท 
ลอนดอน แอนด์ รอยัลเอกซ์เชนจ์ (London & Royal Exchange) และนับเป็นจุดเร่ิมต้นของยุคแห่ง
การประกอบธุรกิจการประกันภัยขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ในปีถัดมาบริษัทนี้ได้รับอนุญาตให้
รับประกันชีวิตด้วย 



56 
 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ท าให้เกิดความต้องการในด้าน
การรับประกันอุบัติเหตุ และท าให้มีการก่อตั้งบริษัทรับประกันใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เคร่ืองจักรใหม่ ๆ ที่
น ามาติดตั้งกับโรงงาน และหัวรถจักรสมัยใหม่ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของ
บุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมาก การประกันภัยนอกจากจะช่วยให้การคุ้มครองอุบัติเหตุเหล่านี้ในด้าน
การเงินแล้ว ยังงมีบทบาทอย่างส าคัญในการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
และมีส่วนช่วยในการก าหนดกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยด้วย 

ก่อนปี ค.ศ. 1880 เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน นายจ้างมักมีข้อต่อสู้
ทางกฎหมายท าให้พ้นผิด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้าง แต่คร้ันเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดของนายจ้างในปี ค.ศ. 1880 (Employer's Liability Act 1880) บรรดาข้อต่อสู้ทาง
กฎหมายเหล่านั้น ก็ถูกลบล้างออกไปโดยกฎหมายฉบับนี้ ยังผลให้เกิดความต้องการประกันภัย 
"ความรับผิดชอบของนายจ้าง" ขึ้น และในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ลูกจ้างก็ยิ่งได้รับการคุ้มครอง
เพิ่มขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทนแรงงาน  
รูปแบบการประกันภัย 

แบบประกันมาตรฐาน แบ่งออกเป็นสองสายหลัก 
การประกันชีวิต (Life Insurance)  
  การประกันชีวิต หมายรวมถึง การประกันต่อความสูญเสีย เสียหายอันจะเกิดแก่
บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล โดยสัญญาจักชดเชยเมื่อมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมเช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ (Accident and dismemberment), การประกัน
กรณีทุพพลภาพ (Total Disability) , หรือ การประกันสุขภาพ (Health Insurance) 
การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)  
 การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็นสี่ประเภท คือการประกันอัคคีภัย  ( Fire 
Insurance), การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance), การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance), 
และ การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance) 
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นิยามศัพท ์
ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 

1 Air Transportation การขนส่งทางอากาศ เป็นบริการขนส่งที่มีความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าการขนส่ง

รูปแบบอื่น มีการคมนาคมติดต่อกัน

มากขึ้น ส่งผลให้การขนส่งทาง

อากาศของโลก  

2 Cash or Advance 

Payment 

การจ่ายเงินล่วงหน้า การช าระเงินแบบหนึ่ง  ในการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งก าลังเป็นท่ี
นิยมใช้กันอย่างมาก 

3 Consignment สินค้าฝากขาย เป็นการจ่ายเงินเมื่อผู้ซื้อสามารถ
ขายสินค้านั้นได้แล้ว หรือเรียกว่า
การขายฝาก  

4 Cost and Freight ค่าใช้จ่ายและการขน 

ส่งสินค้า 

ราคา F.O.B. บวกด้วยค่าระวางถึง
เมืองปลายทาง 

5 Cost,Insurance and 

Freight 

ค่าประกันภัยและค่า

ขนส่ง 

เงื่อนไขการซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งได้
ค่าสินค้าหรือบริการค่าขนส่ง และ
ค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้แล้ว 

6 Counter service เคาน์เตอร์บริการ บริการรับช าระ ไปรษณีย์, บริการ
เติมเงินมือถือออนไลน์, รับช าระค่า
สินค้าและบริการ  

7 Digital Signature ลายเซ็นดิจิทัล เป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภัย  เพื่ อให้มี ความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 

8 Documents Against 

Acceptance (D/A) 

เอกสารเกี่ยวกับการ

ยอมรับ 

เป็นการจ่ายเงินโดยผู้ซื้อรับรองตั๋ว
แลกเงิน แล้วน าเอกสารไปออก
สินค้า วิธีนี้คล้ายกับวิธี D/P คือ
เอกสารทั้งหมดจะส่งให้แก่ธนาคาร
ในประเทศของผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อรับรอง
ตั๋วแกเงินแล้วน าเอกสารไปออก
สินค้าได้เลย โดยยังไม่ต้องจ่ายเงิน 
และก็อาจจะสามารถไม่จ่ายเงิน 
ภายหลังก็ได ้

9 Documents Against 

Payment (D/P) 

เอกสารการช าระเงิน ข้ อตกล งที่ ผู้ ส่ ง อ อกชี้ แ นะ ให้
ธนาคาร ที่ผู้ส่งออกน าเสนอว่าให้
ส่งสินค้าและเอกสารรายชื่อสินค้า
ทั้งหมดให้กับผู้น าเข้า 

10 E-Bay อีเบย์ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตลาด
กลางในการ ซื้อ-ขาย-ประมูลสินค้า
ต่างๆ จากทั่วโลก 

11 E-Commerce อีคอมเมิร์ซ การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขาย
สินค้าและบริหาร การโฆษณาสิน 
ค้า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

12 Economy of Scale การส่งออกเป็นการ-
ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ลง 

ความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่
หน่วย ธุรกิจสามารถผลิตผลผลิตได้
ในจ านวนมากขึ้นจนท าให้ต้นทุน
ในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าลงได้ 
อย่างไรก็ตาม หากการขยายผลผลิต
ไปกลั บท า ให้ ต้ นทุ นก ารผลิ ต
ผลผลิตสูงขึ้นมาจะเรียกว่า ธุรกิจ
เกิดการไม่ประหยัดต่อขนาด 
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13 E-payment การช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
การจ่ายเงิน หรือท าธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆ ผ่านเคร่ืองมือทันสมัย
สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้
อีกด้วย เร่ิมตั้งแต่การรูดบัตรต่างๆ
ไปจนถึงการโอนเงินไปเข้าบัญชี
หรือการจ่ายผ่านระบบโทรศัพท์ 
หรืออินเตอร์เน็ตฯลฯ 

14 Export การส่งออก การจัดส่งสินค้า และบริการจากต้น
ทางสู่ปลาย ทางทั้งทางบก ทางน้ า
หรือทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือ
บริการออกเรียกว่า “ผู้ส่งออก” 

15 Exporters  ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการที่อยู่ ในประเทศ 
รวมทั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ซึ่งท าการส่งออกสินค้า  
หรือบริการไปยังต่างประเทศ 

16 Field Research การวิจัยโดยใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิ 

เป็นการท าวิจัยในภาคสนาม ต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูง เป็นการใช้ข้อมูลใน
ลักษณะปฐมภูมิ การท าวิจัยวิธีนี้
ผู้ท าจะต้องมีประสบการณ์ และ
ความรู้ทางการตลาดเป็นอย่างดี 

17 Free on board ผู้ขายเสียค่าส่งจนสุด
ทางรถหรือเรือ 

ผู้ขายท าการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ให้ถือว่าสินค้าอยู่ในความรับผิด 
ชอบของผู้ซื้อ 

18 Green Line สายสีเขียว สถานะของสินค้า ที่ไม่ติดเงื่อนไข
การน าเข้าไม่ต้องเปิดตรวจก่อน 

19 Hindenburg ยาน เป็นเรือเหาะของเยอรมนี ที่สร้างคู่
กับเรือเหาะ 
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ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
20 Internet อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มี

การ เชื่ อมต่อระหว่ า ง เค รือข่ า ย
หลายๆ เครือข่ายทั่วโลก 

21 Invoice ใบแจ้งหน้ี 
 

บิลหรือข้อมูลการซื้อขายที่ออกเป็น
เ อ ก ส า ร โ ด ย ผู้ ข า ย กั บ ผู้ ซื้ อ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายสินค้า
และบริการ ใบแจ้งหนี้จะมีการระบุ
เงื่อนไขการช าระหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ 

22 L/C (Letter of Credit) ตราสารเครดิต เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการช าระ
เงิน ในการซื้อขายที่ผู้ซื้ อขอให้
ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน 

23 Land Transportation การขนส่งทางบก การขนส่งทางบก การเดินทาง แต่
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถแวะพักตาม เส้นทางที่
ต้องการได้  

24 Market size ขนาดตลาด ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่มีมาก
เพียงใด คุณภาพ และปริมาณเท่าใด
ที่ลูกค้าต้องการ  

25 Multi-Products หลายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์รวมกัน 

26 One stop service บริการครบวงจร การให้บ ริการแก่ผู้ส่ งออกแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ 
บริการออกใบรับรอง และเอกสาร
การส่งออกของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 
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ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
27 Open Account เปิดบัญชี รายการแรกของการบันทึกบัญชีใน

สมุดรายวันทั่วไป ซึ่งอาจจะเกิดจาก
มีการลงทุนคร้ังแรก หรือเมื่อมีการ 
เร่ิมรอบระยะเวลาบัญชีใหม่  

28 Packing List บัญชีรายละเอียดบรรจุ

หีบห่อ 

ใบแจ้ งน้ าหนักและหีบห่อ  ซึ่ ง 
PACKING ต้องระบุว่าเป็นของ 
INVOICE ใด 

29 Paperless ไม่มีกระดาษ เ ป็ น ร ะ บบที่ ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ไ ด้
น ามาใช้ในการด าเนินการพิธีการ
ศุ ลกากรทั้ ง ข า เข้ า และขาออก 
เพื่อให้ขั้นตอนในการด าเนินการมี
ความสะดวกและมีรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

30 Passport หนังสือเดินทาง เป็นหนังสือเดินทางที่ประชาชนทุก
คน ที่จะต้องการเดินทางออกจาก
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศ 

31 Pipeline Route แนวท่อขนส่งน้ ามัน  ถูกจัดส่งผ่านท่อใต้ดินขนานทาง
รถไฟมายังสถานีสูบถ่าย 

32 Pipeline 

Transportation 

การขนส่งทางท่อ เป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ 
เนื่องจากสินค้าที่ขนส่ง ต้องให้อยู่
ในรูปแบบของเหลว บริเวณที่ท่อ
ผ่ านจะ  ต้องมีความชันไม่มาก
เกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่าน
ท่อ ไม่ไหลย้อนกลับ และไม่มีการ
ขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยมขนส่ง
ทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 
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ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
33 Pipeline 

Transportation 
System 

ระบบขนส่งน้ ามัน  จากจุดเร่ิมต้นของการขนส่งน้ ามัน
แบบผลิตภัณฑ์รวม สามารถขนส่ง
น้ ามันได้หลายชนิด 

34 Population Size ขนาดประชากร กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียว 
กัน อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ใน 
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งในแต่ละบริเวณจะ
มีจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน 

35 Proforma Invoice ใบแจ้งหน้ี Proforma เป็นเอกสารที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซื้อเพื่อ
เป็นการเสนอ หรือยืนยันการเสนอ
ราคา 

36 Purchase Order หมายเลขใบสั่งซื้อ เ มื่ อ ผู้ ซื้ อตกลงตามราค า  แล ะ
เงื่อนไขใน Proforma Invoice แล้ว
จะส่งหนังสือการสั่งซื้อ (Purchase 
Order) มาให้ผู้ขายเพื่อเป็นการตอบ
รับ และสั่งซื้อสินค้าตามราคาและ
เงื่อนไข 

37 Quotation Term ระยะเวลาการเสนอ

ราคา 

เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้ 
กับฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้า
พิจารณาราคาสินค้า/บริการ รวมถึง
เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ 

38 Railroads การขนส่งทางราง เป็นการขนส่งผู้โดยสาร หรือสินค้า
ด้วยยานพาหนะ ที่วิ่งไปตามราง 
การขนส่งระบบรางเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่โลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มความสะดวกให้กับการค้า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายๆ
ประเทศ 
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ล าดับที่ ค าศัพท์ ค าแปล ความหมาย 
39 Red Line สายสีแดง สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขการ

น าเข้าไม่ต้องเปิดตรวจก่อน 

40 Re-Export การขายออกใหม่ ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  
ต่อมาภายหลังผู้น าของเข้าได้ส่งของ
นั้น  

41 Sale Confirmation ยืนยันการขาย เป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายจะส่ง
เอกสารให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยัน 
หรือตอบรับในการสั่งซื้อของน้ันๆอีก 

42 Sale contract การท าสัญญาซื้ อ
ขาย 

สัญญาบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย
โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน ให้แก่
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้
ซื้อตกลงว่าจะใช้ทรัพย์สินนั้น ให้แก่
ผู้ขาย สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ มี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือเพื่อให้มีการ
ขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง 

43 Secondary data ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง 
แต่มีผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท าการ
เก็บรวบรวมไว้แล้ว 

44 Shipping การส่งสินค้า เ ป็ นที่ ผู้ ท าหน้ าที่ ใ นด้ า นพิ ธี ก า ร
เ อ ก ส า ร ผ่ า น ธ น า ค า ร  พิ ธี ก า ร
ศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ
ทางเคร่ืองบิน เพื่อน าสินค้าน าเข้า หรือ
ส่งออกไปต่างประเทศ มีหน้าที่ติดต่อ
กับผู้ส่งออก ว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณ
เท่าไรจะเช่าเป็นตู้ 
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45 Specification เอกสารรายละเอียด

ของสินค้า 

ข้อมูลจ าเพาะผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

46 Term of  Payment การช าระเงิน การช าระเงินมีความส าคัญมากใน
การส่งออก เนื่องจากไม่ใช่เป็นการ
ขายภายในประเทศ ที่ ลูกค้ าจะ
สามารถเลือกดูสินค้า และส่งสินค้า
ได้ทันที 

47 Value Added การส่งออกก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม 

ส่ วน เพิ่ ม เ ติ ม ที่ เ กิ น จ า ก ค ว า ม
คาดหวังของลูกค้าหรือเกินไปจาก
ความตั้งใจให้ลูกค้า โดยที่ไม่เสีย
หรือเสียต้นทุนในการเพิ่มเล็กน้อย 
โดยการเพิ่มมลูค่ านั้นสร้างการ
แข่งขันให้กับองค์กรในการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ราคาสูงขึ้น 

48 Water Transportation การขนส่งทางน้ า 
 

การล าเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้
พาหนะที่ เคลื่อนที่บนน้ า ซึ่งเป็น
การขนส่งทั้งทางแม่น้ าล าคลองและ
ทะ เ ลทั้ ง ภ า ย ในและภ า ยนอก
ประเทศการขนส่งทางน้ าได้เปรียบ
กว่าการขนส่งทางอ่ืนคือ สามารถ
บรรทุกสินค้าหนักและปริมาณมาก 
เช่น น้ ามัน ไม้ซุง หิน กรวดทราย 
สัตว์มีชีวิต 

49 Website เว็บไซต ์ สื่อน าเสนอข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิว 
เตอร์หรือคือการรวบรวม ซึ่งเชื่อม 
โยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ 
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50 Worth มูลค่า “ราคาประเมิน” ของทรัพย์สินชิ้น

นั้ นๆห รือทั้ งหมดที่ มี อยู่  ร าค า
ประเมินนั้นหาได้จากหลายๆ วิธี
เช่นราคาซื้อขายล่าสุด ราคาซื้อขาย
เฉลี่ย ราคาซื้อขายของ 
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บทที ่4 
   การวิเคราะห์สภาพปัญหา  
 การศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว กรณีศึกษา บริษัท บีจี คอนเทน
เนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. กระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว 
ก่อนที่จะท าการส่งสินค้าไปนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ  
- ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก 
- ขั้นตอนพิธีการศุลกากร  
- ขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า  
ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งมูลค่าสินค้าที่จะต้องเสียภาษี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการคิด

มูลค่าภาษีที่ศุลกากรได้ก าหนดไว้ตายตัว โดยมูลค่าสินค้าในที่นี้คือราคาจริงที่ผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อ
ส าหรับส่งออก ที่อาจจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบรรจุสินค้า ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม License 
หรือรอยัลตี้ที่จ่ายช าระให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า 

ผู้ส่งออกจะต้องระบุรหัสศุลกากรของสินค้าที่ต้องการส่งออก โดยใช้รหัสศุลกากร 
และระบุรายละเอียดสินค้า ในกรณีที่สินค้าอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษี จะต้องจ่ายภาษีตามราคา
ประเมินของศุลกากร กระบวนการส่งออกของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน)มี
ดังนี ้

1.1 บริษัทจะรับออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งมา แล้วท าการจัดเตรียมสินค้า 

                
  ภาพท่ี 4.1 การแพ็คสินค้าลงกล่องตามออเดอร์ 
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1.2 เมื่อจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์แล้วนั้น ทางบริษัทจะจัดสินค้าลงกล่องตาม
จ านวนแล้วท าการแพ็คสินค้าเพื่อรอรถบรรทุกสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง 

ภาพท่ี 4.2 การน าสินค้าขึ้นรถบรรทุก 

1.3 เมื่อสินค้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง จะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คสินค้า และเอกสารต่างๆ 
เพื่อน าสินค้าส่งไปต่างประเทศ 

    ภาพท่ี 4.3 ท่าเรือแหลมฉบัง 
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  1.4 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งออกไปยังประเทศ
ออสเตรียและนิวซีแลนด์ 

     ภาพท่ี 4.4 ส่งออกไปยังประเทศออสเตรียและนิวซีแลนด์ 
2. ปัญหาในการส่งออกสินค้าประเภทแก้ว 
  ปัญหาในการส่งออกสินค้าประเภทแก้วจะมีปัญหาในการขนส่งและยังต้องระวัง
ไม่ให้สินค้าแตกเสียหาย และ ยังมีปัญหาขนส่งทางบกในเร่ืองรถติด และ ทางเรือภัยธรรมชาติต่าง 
ๆ ที่ท าให้สินค้าเสียหายได้ มีดังนี้ 
  2.1 ปัญหาการจราจรติดขัดในขณะน าสินค้าไปท่าเรือ เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
สินค้าไปยังท่าเรือนั้นจ าเป็นต้องใช้เส้นทางที่มีการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท า
ให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง 

ภาพท่ี 4.5 ปัญหาการจราจรติดขัด 
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2.2 ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเดินเรือ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ขนส่งสินค้า หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางเรือได้ เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ พายุ คลื่น
ลมแรง และมรสุมต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงปัญหาสภาพแวดล้อมทางทะเล 

  2.3 เอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไม่ครบ เกิดจากการที่พนักงานไม่ตรวจสอบ
เอกสารที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้า หรืออาจเกิดจากลูกค้าที่ส่งเอกสารมาล่าช้า ท าให้เกิดการ
ด าเนินงานติดขัด 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 เอกสารที่ใช้ในการขนส่งไม่ครบ  
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3. น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และประกอบอาชีพในอนาคต 
  ด้านการศึกษา 
  1. น าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานเร่ืองกระบวนการส่งออกสินค้าประเภท
แก้วมาใช้ในการเรียนวิชาหลักการน าเข้า-ส่งออก 

2. เรียนรู้ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัทซึ่งท าให้น าไปใช้ เป็น
กรณีศึกษา 

ด้านการประกอบอาชีพ 
ได้รับความรู้จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัทด้านการส่งออกสินค้า และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนของการ
ส่งออก ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
ภาพท่ี 4.8 ศึกษาดูงานของบริษัท 

 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้กับการท างานร่วมกับผู้อื่น  

โดยมีความซื่อสัตย์ อดทน และใช้สติปัญญาในการท างานอย่างรอบคอบ รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุ่ม และมีความเป็นกลางในการตัดสินใจในการท างาน 
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    ภาพท่ี 4.9 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
จากการศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าประเภทแก้วกรณีศึกษา บริษัท บีจี คอน

เทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภทแก้ว บริษัท
ได้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยใช้ทางเรือเป็นหลัก เพราะบริษัทได้ค านึงถึงต้นทุนในการ
ขนส่งให้ต่ าที่สุด เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าได้เป็น
จ านวนมาก และจากการที่ได้เข้าไปศึกษาการส่งออกของทางบริษัทแล้วท าให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการส่งออกได้แก่ 

ปัญหาการจราจรติดขัดในขณะน าสินค้าไปท่าเรือ เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
สินค้าไปยังท่าเรือนั้นจ าเป็นต้องใช้เส้นทางที่มีจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง ยังมีปัญหาขนส่งทางเรือ
ภัยธรรมชาติตา่ง ๆ ที่ท าให้สินค้าเสียหาย เอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไม่ครบ อาจเกิดจากการไม่
ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้าได้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. เลือกเวลาที่เหมาะสม และเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและไปถึงทันเวลา 

2. ก่อนการส่งออกสินค้า ควรเลือกบริษัทสายเรือที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถ
บริหารการขนส่งได้อย่างดีที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

                                           ภาพท่ี 5.1 คัดเลือกบริษัทสายเรือที่มีคุณภาพ 
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              3. ตรวจเช็คดูเอกสารต่างๆให้ครบก่อนการขนส่งสินค้า เป็นการตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนการขนส่งสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

   ภาพท่ี 5.2 ตรวจเช็คเอกสารให้ครบก่อนขนส่งสินค้า 
4. คัดเลือกบริษัทสายเรือที่จะท าการจ้างให้ขนส่งสินค้าให้ถี่ถ้วน จะต้องคัดเลือก

จากคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยให้กับสินค้า และมีความน่าเชื่อถือ 

  ภาพท่ี 5.3 คัดเลือกบริษัทสายเรือ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร  
              1. มีการเตรียมตัวในการน าเสนอไม่ดีเท่าที่ควร 
 2. จัดเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง 

 3. ตัวหนังสือ Power Point ตัวเล็ก 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

การเข้าศึกษาดูงาน บรษิัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

1.1 ป้ายบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อกระบวนการการท างานของบริษัท 
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        1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

  

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 
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1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุก 
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1.7  เจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมการหลอมแก้ว 

 

 

1.8 ถ่ายภาพรวมกับเจ้าหน้าที่พาเยี่ยมชนบริษัท 
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ภาคผนวก  ค 

ผังและขั นตอนตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาพในการท าโมเดล 

 

1. วัดขนาดพื้นที่ของฐานโมเดล 

 

2. ท าการวัดและตัดกระดาษเพื่อท าเป็นถนน 
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3.ประกอบบริษัท 

 

4. ประกอบคลังสินค้า 
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5.ประกอบกรมศุลกากร 

 

6. ตกแต่งเพิ่มเติม 
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7.ประกอบคลังบรรจุภัณฑ์ 

 

8. โมเดลแบบเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการท าโครงการ 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 

งบประมาณการจัดท ารูปเล่มรายงาน 

กระดาษ A4 1 รีม                                                                                                          90 บาท 
หมึกสีและขาวด า                                                                                                          395 บาท 
             รวม                                                                                                                  449 บาท 

งบประมาณการจัดท าโมเดล 

อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล                                                                                                 713 บาท 
ของตกแต่งโมเดล                                                                                                          300 บาท 
             รวม                                                                                                                   1,030 บาท 

ล าดับ รายการ 
ราคา 

(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 320 

2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 

3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 

4 กระดาษสี 5 แผ่น 100 

5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 

6 กระดาษแข็ง 3 แผ่น 80 

7 ไม้ไอติม 30 

8 กาว 2 หน้า 20 

9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 

11 กาวร้อน 4 ขวด 80 

12 กาว TOA  15 

13 หินตกแต่ง 35 

14 โต๊ะไม้ส าเร็จรูปมินิ 50 

15 ต้นไม้ปลอม 30 

16 รถของเล่น 150 

รวม 1,641 
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