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บทคัดย่อ 

โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อม
ต่อกระแสไฟฟ้าไปประเทศเวียดนาม กรณีศึกษา บริษัทเอฟไอทีที  จ ากัดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าขั้นตอนการจัดเรียงและล าดับ
ความส าคัญของเอกสารที่ต้องใช้ในส่งออก ศึกษามาตรการการส่งออก จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการท าโครงการน้ีไปปรับใช้ในการศึกษา ในการประกอบอาชีพ 

คณะผู้จัดท าได้ไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนามกรณีศึกษา บริษัทเอฟไอทีที จ ากัด และได้มีการสร้าง
แบบจ าลองโมเดลของบริษัทเอฟไอทีที จ ากัด ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการศึกษาและการน าเสนอโครงการนี้
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ,
และโปรแกรม Microsoft Power point  

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทางคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการที่ได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมตัวกระแสไฟฟ้า 
กรณีศึกษาของบริษัท เอฟไอทีที จ ากัด ไปใช้ในการศึกษาต่อในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและ
ส่งออก นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ไปในการท างานด้านการน าเข้าส่งออก ซึ่งคณะผู้จัดท าได้น า
ข้อมูลไปเผยแพร่ในแว็บไซส์วิทยาลัย www.atc.ac.th  

http://www.atc.ac.th/
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กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนโครงการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะ
ผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ คุณสุรีพรย์ ศรีพึ่งจั่น ผู้จัดการบริษัทเอฟไอทีที จ ากัด 
และวิทยากรผู้ให้ความรู้ ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ
ของทางบริษัท ตลอดจนแนะน าและให้ข้อมูลต่างๆจนโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

และสุดท้ายนี้ โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มและความกรุณาในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ซึ่งให้ค าแนะน าปรึกษา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้โครงการฉบับนี้
สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้ากับนักศึกษารุ่นต่อไป 

 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบันประเทศต่างๆได้มีการเปิดประเทศเพื่อท าการค้าระหว่างประเทศมาก
ขึ้น ซึ่งท าให้องค์กรต่างๆของแต่ละประเทศได้มีการว่าจ้างที่ให้บริษัทด้านการขนส่งสินค้าเนื่องจาก
ขั้นตอนต่างๆในการค้าระหว่างประเทศนั้นมีความซับซ้อนหลากหลายและต้องใช้ความเป็นระเบียบ
รอบคอบในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร คณะผู้จัดท าจึงมองเห็น
ความส าคัญของปัญหานี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าออก รวมทั้งปัญหาเอกสาร
ในการส่งออก และยังช่วยลดการสูญหายของเอกสารลดการใช้เวลาที่จ ากัดของพนักงาน และ
ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายที่ส่งผลช่วยให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ธุรกิจภาค
กลางส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
หนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง
ที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถน าเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหนึ่งๆ  และรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ถูกน ามาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจการส่งออกสินค้าประสบความส าเร็จ และมีมูลค่าการส่งออก 
เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติต่างๆในการส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อน หัวข้อที่คณะผู้จัดท า
โครงการได้รับมอบหมายนี้จัดเป็นหัวข้อและขั้นตอนส าคัญของการส่งออกสินค้าขั้นตอนหนึ่ง คือ 
ขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกสินค้า ซึ่งคณะผู้จัดท าโครงการได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์เพื่อท า
กรณีศึกษาขั้นตอนการจัดท า เอกสารส่งออกสินค้ารีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า สินค้าหลักที่
ส่งออกกับทางบริษัท FITT.CO.LTD. ผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การจัดท าโครงการ หัวข้อการศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อม
ต่อกระแสไฟฟ้าไปประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสาร และขั้นตอนการจัดเรียง
เอกสารการล าดับความส าคัญของเอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออกรวมไปถึงมาตรการการส่งออก
แล้วน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ในอนาคตและยังได้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมาเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบจากปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการท าโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารการส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

ไปประเทศเวียดนาม 
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดเรียงและล าดับความส าคัญของเอกสารที่ต้องใช้ใน

การส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปประเทศเวียดนาม 
3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปประเทศ

เวียดนาม 
4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มาเตรียมตัวให้

พร้อมรับผลกระทบจากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการท าโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไป

ประเทศเวียดนาม 
2. เข้าใจการจัดเรียงและล าดับความส าคัญของเอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออก

รีเลย์ตัวเชื่อมต่อ กระแสไฟฟ้าไปประเทศเวียดนาม 
3. ทราบถึงมาตรการการส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปประเทศ

เวียดนาม 
4. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวมาเตรียมตัวให้พร้อม

รับผลกระทบจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท าโครงการ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท FITT. CO. LTD., ก่อตั้งกิจการเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547ประกอบ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป     ประเภทชิ้นส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ ด้านคุณภาพ มาตรฐานได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2548 และบริษัทยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในนโยบายการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด เราขอสัญญาว่าจะท าให้พนักงานทุกคนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ

รักษาโลกอันมีค่าของเรา บริหารงานโดย Mr.Tomoharu Hashimoto มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 17 

คน  

ที่ตั้ง : 999/23 บางกอกฟรีเทรดโซน  หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จังหวัดสมุทรปราการ  
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มีสาขาทั้งสิ้น 6 ประเทศ ประกอบด้วย 

Japan (Head Office) 

U.S.D. (San Diego) 

Singapore 

Malaysia (P.J.) 

China (Shanghai,Delian,Shenzhen) 

Hong Kong 

 

2.รูปภาพหน้าบริษัท FITT.CO., LTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 รูปภาพหน้าบริษัท FITT.CO., LTD. 

 

 



 
5 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 รูปภาพมุมกว้างหน้าบริษัท FITT.CO., LTD. 
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3.แผนผังองค์กร 

 

 

 

   

  

 

 Mr.PreevapaSarattuk 

 (Sale-Coordinator) 

  

 

 

 

     

 

 

  

 

 

Mr.Tomoharu Hashimoto 

( Director) 

Ms. Sureeporn  Sripungjun 

(Accounting & Finance 
Manager) 

Ms. Suchada  Toobjinda 

(Accounting) 

Ms. Saifon  

Rungchat 

(Import & Export) 

Ms. Thippawan 

Meeboon 

(Import & Export) 

Mrs. Aunchalee   

Gangtong 

(Maid) 

Mr.Alongkorn 

Manavok 

(Store) 

Mr.Aekkaluk 

Ueamahasopha 

(Store) 

Ms.  Aticha   Teprian 

(Accounting) 

Mr.Patima Amhong 

(Operator) 

Mr. Duangthanee  

Sirimanon 

(Operator) 
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4.แผนท่ีบริษัท FITT.CO., LTD. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟลเคหะโครงการ2 

สนง.อุตสาหกรรม สมุทรปราการ 

 ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท FITT.CO., LTD. 
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5.นโยบาย 

1. ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2. ป้องกันมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3. ผลิตสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดโดยมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อควบคุมปริมาณของเสียและประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 

6.วิสัยทัศน์ 

บริษัท FITT.CO., LTD.จะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นต่อกันให้กับคู่ค้า พนักงาน และชุมชน เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ

ทุกคน 

7.พันธกิจ 

เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุด  ภาพลักษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด าเนินงานที่ 

ยอดเยี่ยมทั้งในเร่ืองการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า ความ

ทุ่มเทพร้อมทั้งทักษะ ความช านาญของพนักงาน ความห่วงใยชุมชน และความตั้งใจแน่วแน่ในการ

สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 

 

8.ผลิตภัณฑ์บริษัท FITT.CO., LTD. 

 

ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์ RELAY/ ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 
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 บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลในหัวข้อเร่ือง การศึกษาขั้นตอนการจัดท า
เอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า ไปประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาของบริษัท FITT.CO., 
LTD. ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออก 
2. สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ส่งออก (รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า) 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีศุลกากรส่งออก 
5. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ 
6. นิยามศัพท์ 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออก 

 เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
1. ใบขนสินค้าขาออก 

 ใบขนสินค้าขาออกเป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อ
กรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี ้
 (1) แบบ กศก.101/1ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

การส่งออกสินค้าทั่วไป 
การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 

 การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 

 การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 

 การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
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(2) แบบ กศก.103ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอส่งสินค้าออกไป

ก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ในประมวลระเบียบ

ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 

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

ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 

 (4)ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

2. บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

 ในทางการค้า บัญชีราคาสินค้า (Invoice)คือเป็น ใบแจ้งหนี้หรือใบก ากับสินค้าที่

ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ส่งออกในต่างประเทศส่งให้ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศเพื่อการเรียกเก็บค่าขายสินค้าหรือ

เป็นเอกสารก ากับสินค้า 

 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จึงมิใช่เอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อศุลกากรโดย เฉพาะแต่ที่

ต้องเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรเพราะตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรก าหนดการส่งข้อมูลใบ

ขนสินค้าขาเข้าให้ใช้ข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) นั้น โดยเฉพาะรายการ ราคาของ

ที่น าเข้าที่อาจรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายของนั้นและข้อตกลงการส่งมอบระหว่าง

ประเทศ (Incoterm) 

 ในขั้นตอนการตรวจปล่อย ผู้น าของเข้าต้องแนบบัญชีราคาสินค้า (Invoice) เพื่อ

เป็นเอกสารพิธีการประกอบใบขนสินค้าขาเข้านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรก าหนดราคาศุลกากร

ส าหรับของน าเข้านั้น หากปรากฏว่าราคาของที่น าเข้าเป็นราคาที่ได้ช าระจริงหรือที่จะต้องช าระโดย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีผลต่อราคาและได้มีการปรับราคาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงแล้ว ให้ถือว่าราคาของที่น าเข้านั้นเป็นราคาศุลกากรเพื่อการจัดเก็บอากรต่อไป หรือ

หากพบว่าราคาที่ส าแดงนั้นไม่อาจพิจารณาเป็นราคาศุลกากรเนื่องจากราคานั้นไม่ใช่ ราคาซื้อขาย

ของทีน่ าเข้าซึ่งเป็นราคาที่ได้ช าระจริงหรือที่จะต้องช าระ หรือความ สัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมี

ผลต่อราคา ต้องพิจารณาก าหนดราคาศุลกากรโดยวิธีการล าดับถัดไป ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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3.     บญัชีรายละเอียดบรรจหุีบห่อ (Packing List) 
 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ Packing List ใบก ากับการบรรจุหีบห่อคือเอกสารที่
ออกหรือจัดเตรียมโดย ผู้ส่งออกหรือผู้ขาย เพื่อมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้า จุดประสงค์ในการใช้
นั้น ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถซุ่มตรวจสินค้าได้สะดวกมากขึ้น และท าให้ผู้น าเข้าสามารถ
ทราบรายละเอียดของสินค้าในการส่งออกทั้งหมด เพื่อสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการขนถ่าย
สินค้าให้มีปะสิทธิภาพสูงสุด มีลักษณะคล้ายๆกัน Invoice แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่า ได้แก่ 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหีบห่อ จ านวนและเคร่ืองหมายของหีบห่อ 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุว่าแต่ละหีบห่อมีการบรรจุสินค้า จ านวนเท่าไหร่ 
อะไรบ้าง 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับน้ าหนักของสินค้า ทั้งน้ าหนักรวม และน้ าหนักสุทธิ 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาตรของสินค้าของแต่ละหีบห่อ 

 
4.     ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้
แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า 
(Consignor) โดย Bill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จ านวนเท่าไร และสถานที่
ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง 
ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า 
 เอกสาร B/L นั้นมีหน้าที่หลักๆ 3ประการ คือ 
 1. เป็น “หลักฐาน” (Evidence) ของสัญญาการขนส่ง ว่าผู้ขนส่งจะท าการขนส่ง
สินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้และมอบให้กับผู้รับ (Consignee) 
 2. เป็น “ใบเสร็จ” (Receipt) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่งให้กับผู้ส่งสินค้า (Shipper) ว่า
ได้รับสินค้าในสภาพที่ดีเพื่อท าการขนส่งแล้ว 
 3. เป็น “เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์” (Document of Title) ในการรับสินค้า 
หมายความว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับผู้ถือ B/L ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับสินค้านี้ หรือ สามารถใช้
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอ่ืนได้ 
 
 
 5.     ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก ( License ) 
กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องจ ากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                        6.     ใบรับรองแหล่งก าเนดิสินคา้ (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 

 ในการน าเข้าหรือส่งออกนั้น หลายๆคร้ังท่านอาจจะได้ยินชื่อของ "ใบรับรอง
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แหล่งก าเนิดสินค้า" หรือ "Certificate of Origin" กันมาบ้าง เจ้าเอกสารนี้เราสามารถเรียกกันย่อๆได้

ว่า "ใบ C/O" ซึ่งวัตถุประสงค์ของใบ C/O นี้ ก็เพื่อรับรองสินค้าของผู้ส่งออกว่าส่งออกมาจาก

ประเทศใด และผลิตได้ถูกต้องตามกฎที่ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า สืบเนื่องจากหลายๆประเทศมีการใช้

มาตรการกีดกันทางการค้า ท าให้เวลาน าเข้าสินค้าบางชนิดในบางประเทศนั้น จ าเป็นที่จะต้องแสดง

ว่าสินค้านั้นส่งออกหรือผลิตมาจากประเทศใด หากตรงกับเงื่อนไขถึงจะสามารถน าเข้าได้ 

ประเภทของใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 

 1. หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร : คือ

หนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกในการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าว่ามีแหล่งก าเนิดจากประเทศผู้

ออกหนังสือรับรองฯ และสามารถใช้เป็นเอกสารรับรองการน าเข้าตามเงื่อนไขของประเทศ

ปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้น าเข้า แต่ไม่สามารถน าไปใช้ลดหย่อนทางภาษีได้ หนังสือรับรอง

ชนดินี้เรียกว่า Ordinary Certificate Origin 

 2. หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร : คือ 

หนังสือรับรองฯ ที่ออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่จะส่งออกนั้นผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด

สินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ยกเว้น

หรือลดหย่อนภาษีน าเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ เช่น ฟอร์ม A, ฟอร์ม D, ฟอร์ม GSTP หรือ 

ฟอร์ม FTA เป็นต้น สิทธิประโยชน์นี้สามารถช่วยลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีของผู้น าเข้า เช่น จาก

ปกติผู้น าเข้าต้องเสียภาษีน าเข้าส าหรับสินค้าประเภทหนึ่ง 5% แต่เมื่อใช้สิทธิประโยชน์กับสินค้า

น าเข้าชิ้นนั้นอาจสามารถลดภาษีน าเข้าเหลือ 0% เลยก็ได้ 

 

 7.     เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคด็ตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

 

 



 
13 

 

 

 2.สาเหตุและปัจจัยท่ีท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

 ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

 การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ 

ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 

“สินค้าเข้า” imports และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า “สินค้าออก”exports ประเทศที่ซื้อ

สินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ เรียกว่า 

“ประเทศผู้ส่งออก” โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ 

ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน ประเทศที่

ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไป

ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการ

ผลิตที่สูงกว่า แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

 สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ 

 เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า 

ไม่มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการ ทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ

ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่าง แต่

อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน

มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น

การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศตามความช านาญของ

ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้

เกิดประสิทธิภาพ 

 สูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบ หรือ

ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรหรือ

ปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากร

ชนิดน้ันๆ เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆ ที่ตนต้องการ 
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2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุก สามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้า เป็น
สินค้าออกประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็น
สินค้าออก 
 3. ความช านาญในการผลิต 
 ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ
จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ บริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิ ตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ า  
มีความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 
 4. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 
 การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย
อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขอรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยาย
ตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีก
ด้วย จากเหตุผลดงักล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่ละประเทศจึง
มีการเจรจาท าสัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนในประเทศของตน 
ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมุ่งอธิบายว่าเหตุใดจึงมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศต่างๆ และเมื่อมีการซื้อขายกันแล้ว ราคาและปริมาณสินค้าที่ซื้อขายกันจะสูงต่ าและ
มากน้อยประการใด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
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 1. ลัทธิพาณิชย์นิยม 
 ลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ได้รับความนิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงกลาง
ศตวรรษที่18 จากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สเปน ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ เชื่อว่าวิธีเดียวที่ชาติ
จะมีความร่ ารวยและมีอ านาจยิ่งใหญ่ คือ การส่งออกมากกว่าการน าเข้า ซึ่งจะท าให้มีโลหะมีค่า 
ได้แก่ ทองค า เข้ามา ยิ่งประเทศใดมีทองค ามากขึ้นเท่าไร ก็จะร่ ารวยและมีอ านาจมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น นักพาณิชย์นิยมจึงสนับสนุนให้รัฐเร่งการส่งออกและควบคุมการน าเข้า อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากปริมาณทองค าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งได้ประโยชน์ก็ย่อมหมายความ
ว่าอีกประเทศหนึ่งเสียประโยชน์นั้นไป 
 2. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ 
 ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) เป็นทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศยุคแรกๆ โดย Adam Smith ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อดัง The Wealth of Nations (1976) เป็น
การสนับสนุนการค้าเสรีว่าเป็นนโยบายที่ดีเยี่ยมส าหรับทุกประเทศในโลก เมื่อการค้าเป็นไปอย่าง
เสรี แต่ละประเทศก็จะท าการผลิตด้วยความรู้ความช านาญเป็นพิเศษเฉพาะสินค้าที่ประเทศมีความ
ได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ( ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วย
ปัจจัยการผลิตจ านวนที่เท่ากัน) และน าเข้าสินค้าที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ ดังนั้น การค้า
ระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายได้เปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินค้าคนละชนิดแล้ว
มาแลกเปลี่ยนกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา สมมติว่าในการผลิตสินค้าทั้ง 
2 ประเทศ ต่างก็ผลิตสินค้า 2 อย่างเหมือนกัน คือ ข้าวและคอมพิวเตอร์ และสมมติว่าในการผลิต
สินค้าทั้ง 2 ชนิดน้ี ได้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิด
นี้ จึงคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิต ดังตารางที่ 1.1 
 
 

 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต 

ตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์เหนือกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการผลิตข้าว ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กว่าไทย
ในการผลิตคอมพิวเตอร์ ถ้าไทยมุ่งผลิตข้าวเป็นพิเศษ และสหรัฐฯ มุ่งผลิตคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ 
ผลผลิตรวมของข้าวและคอมพิวเตอร์ในแต่ละประเทศจะเพิ่มขึ้น และทั้งไทยและสหรัฐฯ ต่างก็
ได้รับส่วนแบ่งจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นจากการค้าขายระหว่างกัน 



 
16 

 

 

 3. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 David Ricardo กล่าวว่าประเทศที่ไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิต
สินค้าทุกๆอย่างกับประเทศอ่ืน ยังคงสามารถท าการค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศ
ที่ด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินค้าที่ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์
น้อยกว่า ถือได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ประเทศผลิตด้วยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และใช้อธิบายสาเหตุของธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศจนทุกวันน้ี 
 

 

 

 

ตารางที่ 1.2 แสดงมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต 

จากตารางที่ 1.2 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์เมื่อเทียบกับประเทศ
สหรัฐฯ ในการผลิตข้าวและคอมพิวเตอร์ แต่การผลิตข้าวเสียเปรียบน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้ไทยจึงมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ ที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้งสอง
ชนิด แต่ความได้เปรียบในการผลิตคอมพิวเตอร์ ( 20 ต่อ 5 ) มากกว่าในการผลิตข้าว ( 40 ต่อ 15 ) 
ดังนั้น สหรัฐฯ จึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตคอมพิวเตอร์ การค้าเพื่อประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจึงควรอยู่ในลักษณะที่ไทยขายข้าวให้แก่สหรัฐฯ และซื้อคอมพิวเตอร์จาก
สหรัฐฯ นั่นเอง 
 4. ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส 
 ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวว่าต้นทุนของสินค้าหนึ่งเท่ากับจ านวนของสินค้า
ชนิดที่สองที่ต้องเสียสละไปเพื่อให้ได้รับปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิตสินค้า
ชนิดแรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วย ทั้งนี้แรงงานไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียวที่น ามาใช้ในการ
ผลิต ดังนั้น ต้นทุนของสินค้าจึงเกิดขึ้นจากจ านวนปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น 
ประเทศที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสส าหรับสินค้าหนึ่งต่ ากว่าถือว่ามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
สินค้านั้น และความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าอื่น 
 จากตัวอย่าง 1.2 ข้างต้นถ้าจะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน ไทยต้องเสียสละ
คอมพิวเตอร์ 1/3 เคร่ือง ( เพื่อที่จะปล่อยทรัพยากรให้เพียงพอที่จะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน ) 
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ต้นทุนค้าเสียโอกาสของข้าวในไทยคือ คอมพิวเตอร์ 1/3 เคร่ือง ถ้าในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ถ้า
ปราศจากการค้า ต้องเสียสละคอมพิวเตอร์ ? เคร่ืองเพื่อผลิตข้าวเพิ่มอีก 1 เกวียน ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของข้าวคือ คอมพิวเตอร์ ? เคร่ืองในสหรัฐฯ และเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสของข้าวในไทย
ต่ ากว่าในสหรัฐฯ ไทยจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกว่าสหรัฐฯในการผลิตข้าว และ
สหรัฐฯมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในคอมพิวเตอร์ 

 ต้นทุนค่าเสียโอกาสสามารถอธิบายได้โดยเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต  
( Transformation Curve ) ที่แสดงส่วนผสมต่างๆ ของทางเลือกอื่นทั้งหมด ส าหรับสินค้าสองชนิดที่
ประเทศหนึ่งสามารถผลิตโดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเต็มที่ และด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่  
ดังนั้น ความชันของเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต จึงหมายถึงอัตราเปลี่ยนแปลงของการแปรรูป    
( Marginal Rate of Transformation ) ถ้าประเทศนั้นเผชิญกับต้นทุนคงที่ เส้นความเป็นไปได้ในการ
ผลิตก็จะเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ และต่อราคาสินค้าเปรียบเทียบใน
ประเทศนั้น 
 5. ทฤษฎี Heckscher-Ohlin 
 ทฤษฎี Heckscher-Ohlin (H-O) เน้นในเร่ืองความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต
เร่ิมต้น (Factor Endownments) ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices) 
ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและ
รสนิยมเหมือนกัน) ตามทฤษฏีนี้ แต่ละประเทศจะส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดย
เปรียบเทียบซึ่งท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และน าเข้าสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายาก
โดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง 
 6. ทฤษฎี Leontief Paradox 
 ทฤษฎี Leontief Paradox เป็นการทดสอบเชิงประจักษ์ของทฤษฎี H-O ท าโดย 
Leontief ในปี ค.ศ. 1951 โดยใช้ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1947 จึงได้พบว่าสหรัฐฯมีการ
ทดแทนการน าเข้าประมาณร้อยละ 30 เป็นสินค้าที่ใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นมากกว่าการที่สหรัฐฯส่งออก 
แมว้่าสหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่มีปัจจัยทุนมากที่สุดก็ตาม ผลนี้จึงตรงกันข้ามกับทฤษฎี H-O 
 7. ทฤษฎีวัฏจักรสินค้า 
 ทฤษฎีวัฏจักสินค้า (Product Life Cycle) เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้น าปัจจัยการผลิตมา
ประกอบการพิจารณาทฤษฎีนี้มีข้อสมมติฐาน 3 ข้อ คือ ประการแรก ความต้องการสินค้า
ภายในประเทศที่น าเข้ามีมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตได้ ประการที่สอง ในการผลิตสินค้า
ใหม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาต่ าพอที่นะท าให้ประเทศผู้ซื้อผลิตสินค้าแข่งขันในตลาดได้ 
ประการสุดท้าย การผลิตมีการประหยัดต่อขนาดโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะใช้แรงงานไร้ฝีมือหรือ
แรงงานมีฝีมือเพียงใด 
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 อาร์ เอ เวอร์นอน (R.A. Vernon) ได้ศึกษาถึงทิศทางการค้าของโลกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหรือค้นพบสินค้าใหม่จะ
เป็นผู้ผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ และยังเป็นผู้ส่งออกส่วนที่ เหลือเพื่อให้การผลิต
เกิดการประหยัดต่อขนาด และเมื่อการผลิตผ่านเข้าสู่จุดอ่ิมตัว เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการใน
การผลิตสินค้าดังกล่าวก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ประเทศที่เคยท าการน าเข้า ประเทศที่เคยน าเข้าก็จะเร่ิมมี
การผลิตเป็นลักษณะของการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า จ าถึงจุดหนึ่งที่การผลิตจากประเทศที่เคย
น าเข้าเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตมากขึ้น ก็จะท าการส่งออกสินค้าดังกล่าว และ
เปลี่ยนนโยบายจากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้ามาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ดังนั้น
ประเทศที่เคยส่งออกเดิมอาจจะกลับมาเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าดังกล่าวแทน เพราะสูญเสียความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไป 
 

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าท่ีส่งออก (รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า) 

 รีเลย์ (Relay) 

เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของ

คอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อท าการปิดหรือเปิด

หน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถน ารีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจร

ต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

รีเลย์ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนหลักก็คือ 
 1. ส่วนของขดลวด (coil) เหนี่ยวน ากระแสต่ า ท าหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้แกนโลหะไปกระทุ้งให้หน้าสัมผัสต่อกัน ท างานโดยการรับแรงดันจากภายนอกต่อคร่อมที่
ขดลวดเหนี่ยวน านี้ เมื่อขดลวดได้รับแรงดัน(ค่าแรงดันที่รีเลย์ต้องการขึ้นกับชนิดและรุ่นตามที่
ผู้ผลิตก าหนด)จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้แกนโลหะด้านในไปกระทุ้งให้แผ่นหน้าสัมผัสต่อ
กัน 
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 2. ส่วนของหน้าสัมผัส (contact) ท าหน้าที่เหมือนสวิตช์จ่ายกระแสไฟให้กับ
อุปกรณ์ที่เราต้องการน่ันเอง 
 จุดต่อใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย 
 จุดต่อ NC ย่อมาจาก normal close หมายความว่าปกติดปิด หรือ หากยังไม่จ่ายไฟ
ให้ขดลวดเหนี่ยวน าหน้าสัมผัสจะติดกัน โดยทั่วไปเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ที่ต้องการให้ท างานตลอดเวลาเช่น 
 จุดต่อ NO ย่อมาจาก normal open หมายความว่าปกติเปิด หรือหากยังไม่จ่ายไฟให้
ขดลวดเหนี่ยวน าหน้าสัมผัสจะไม่ติดกัน โดยทั่วไปเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ที่ต้องการควบคุมการเปิดปิดเช่นโคมไฟสนามหน้าหน้าบ้าน 

 จุดต่อ C ย่อมากจาก common คือจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ 

 

 

ข้อค าถึงในการใช้งานรีเลย์ท่ัวไป 

1. แรงดันใช้งาน หรือแรงดันที่ท าให้รีเลย์ท างานได้ หากเราดูที่ตัวรีเลย์จะระบุค่า 
แรงดันใช้งานไว้ (หากใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะใช้แรงดันกระแสตรงในการใช้งาน ) 
เช่น 12VDC คือต้องใช้แรงดันที่ 12 VDC เท่านั้นหากใช้มากกว่านี้ ขดลวดภายใน ตัวรีเลย์อาจจะ
ขาดได้ หรือหากใช้แรงดันต่ ากว่ามาก รีเลย์จะไม่ท างาน ส่วนในการต่อวงจรนั้นสามารถต่อขั้วใดก็
ได้ครับ เพราะตัวรีเลย์ จะไม่ระบุขั้วต่อไว้ (นอกจากชนิดพิเศษ) 
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2. การใช้งานกระแสผ่านหน้าสัมผัส ซึ่งที่ตัวรีเลย์จะระบุไว้ เช่น 10A 220AC คือ 
หน้าสัมผัสของรีเลย์นั้นสามารถทนกระแสได้ 10 แอมแปร์ที่ 220VAC ครับ แต่การใช้ก็ควรจะใช้
งานที่ระดับกระแสต่ ากว่านี้จะเป็นการดีกว่าครับ เพราะถ้ากระแสมากหน้าสัมผัส ของรีเลย์จะ
ละลายเสียหายได้ 

3. จ านานหน้าสัมผัสการใช้งาน ควรดูว่ารีเลย์นั้นมีหน้าสัมผัสให้ใช้งานกี่อัน และ
มีขั้วคอมมอนด้วยหรือไม่ 

 
ชนิดของรีเลย์ 
รีเลย์ที่นิยมใช้งานและรู้จักกันแพร่หลาย 4 ชนิด 

1.อาร์เมเจอร์รีเลย์ (Armature Relay) 
2. รีดรีเลย์ (Reed Relay) 
3. รีดสวิตช์ (Reed Switch) 
4. โซลิดสเตตรีเลย์(Solid-State Relay) 

 
ประเภทของรีเลย์ 

เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่เป็นสวิตช์มีหลักการท างานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์
(solenoid) รีเลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมที่ท างาน
ด้วยไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1. รีเลย์ก าลัง (power relay) หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์(Contactor or 
Magneticcontactor)ใช้ในการควบคุมไฟฟ้าก าลัง มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา 
  2. รีเลย์ควบคุม (control Relay) มีขนาดเล็กก าลังไฟฟ้าต่ า ใช้ในวงจรควบคุมทั่วไป
ที่มีก าลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลย์ควบคุม บาง
ทีเรียกกันง่าย ๆ ว่า "รีเลย์" 

ชนิดของรีเลย์ 
  การแบ่งชนิดของรีเลย์สามารถแบ่งได้ 11 แบบ คือ 
ชนิดของรีเลย์แบ่งตามลักษณะของคอยล์ หรือ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Application) ได้แก่
รีเลย์ดังต่อไปนี้  
  1. รีเลย์กระแส (Current relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดยใช้กระแสมีทั้งชนิดกระแส
ขาด (Under- current)และกระแสเกิน(Over current) 
  2. รีเลย์แรงดัน (Voltage relay) คือ รีเลย์ ที่ท างานโดยใช้แรงดันมีทั้งชนิดแรงดัน
ขาด (Under-voltage) และ แรงดันเกิน (Over voltage) 
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  3. รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) คือ รีเลย์ที่เวลาใช้งานจะต้องประกอบเข้ากับรีเลย์
ชนิดอ่ืน จึงจะท างานได้ 
  4. รีเลย์ก าลัง (Power relay) คือ รีเลย์ที่รวมเอาคุณสมบัติของรีเลย์กระแส และรีเลย์
แรงดันเข้าด้วยกัน 
  5. รีเลย์เวลา (Time relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีอยู่
ด้วยกัน 4 แบบ คือ 
  5.1 รีเลย์กระแสเกินชนิดเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time over current relay) 
คือ รีเลย์ ที่มีเวลาท างานเป็นส่วนกลับกับกระแส 
  5.2 รีเลย์กระแสเกินชนิดท างานทันที (Instantaneous over current relay) คือรีเลย์ที่
ท างานทันทีทันใดเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าที่ก าหนดที่ต้ังไว้ 
  5.3 รีเลย์แบบดิฟฟินิตไทม์เล็ก (Definite time lag relay) คือ รีเลย์ ที่มีเวลาการ
ท างานไม่ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของกระแสหรือค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่ท าให้เกิดงานขึ้น 
  5.4 รีเลย์แบบอินเวอสดิฟฟินิตมินิมั่มไทม์เล็ก (Inverse definite time lag relay) คือ 
รีเลย์ ที่ท างานโดยรวมเอาคุณสมบัติของเวลาผกผันกับกระแส (Inverse time) และ แบบดิฟฟินิต
ไทม์แล็ก(Definite time lag relay) เข้าด้วยกัน 
  6.รีเลย์กระแสต่าง (Differential relay) คือ รีเลย์ที่ท างานโดยอาศัยผลต่างของ
กระแส 
  7.รีเลย์มีทิศ (Directional relay) คือรีเลย์ที่ท างานเมื่อมีกระแสไหลผิดทิศทาง มี
แบบรีเลย์ก าลังมีทิศ (Directional power relay) และรีเลย์กระแสมีทิศ (Directional current relay) 
  8.รีเลย์ระยะทาง (Distance relay) คือ รีเลย์ระยะทางมีแบบต่างๆ ดังนี้ 

- รีแอกแตนซ์รีเลย์ (Reactance relay) 
- อิมพีแดนซ์รีเลย์ (Impedance relay) 
- โมห์รีเลย์ (Mho relay) 
- โอห์มรีเลย์ (Ohm relay) 
- โพลาไรซ์โมห์รีเลย์ (Polaized mho relay) 
- ออฟเซทโมห์รีเลย์ (Off set mho relay) 

  9. รีเลย์อุณหภูมิ (Temperature relay) คือ รีเลย์ที่ท างานตามอุณหภูมิที่ต้ังไว 
  10. รีเลย์ความถี่ (Frequency relay) คือ รีเลย์ที่ท างานเมื่อความถี่ของระบบต่ ากว่า
หรือมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  11.บูคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz ‘s relay) คือรีเลย์ที่ท างานด้วยก๊าซ ใช้กับหม้อแปลงที่
แช่อยู่ในน้ ามันเมื่อเกิด ฟอลต์ ขึ้นภายในหม้อแปลง จะท าให้น้ ามันแตกตัวและเกิดก๊าซขึ้นภายในไป
ดันหน้าสัมผัส ให้รีเลย์ท างาน 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับรีเลย ์
  1.1 หน้าท่ีของรีเลย ์
  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตรวจสอบสภาพการณ์ของทุกส่วน ในระบบก าลังไฟฟ้าอยู่
ตลอดเวลาหากระบบมีการท างานที่ผิดปกติ รีเลย์จะเป็นตัวสั่งการให้ตัดส่วนที่ลัดวงจรหรือส่วนที่
ท างานผิดปกติ ออกจากระบบทันทีโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็นตัวที่ตัดส่วนที่เกิดฟอลต์ออกจาก
ระบบจริงๆ 

1.2 ประโยชน์ของรีเลย์ 
  1. ท าให้ระบบส่งก าลังมีเสถียรภาพ (Stability) สูงโดยรีเลย์จะตัดวงจรเฉพาะส่วน
ที่เกิดผิดปกติ ออกเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายให้แก่ระบบน้อยที่สุด 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่เกิดผิดปกติ 
3. ลดความเสียหายไม่เกิดลุกลามไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆ 
4. ท าให้ระบบไฟฟ้าไม่ดับทั้งระบบเมื่อเกิดฟอลต์ขึ้นในระบบ 

  1.3 คุณสมบัติท่ีดีของรีเลย์ 
  1. ต้องมีความไว (Sensitivity) คือมีความสามารถในการตรวจพบสิ่งที่ผิดปกติ
เพียงเล็กน้อยได้ 

2. มีความเร็วในการท างาน (Speed) คือความสามารถท างานได้รวดเร็วทันใจ ไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่อุปกรณ์และไม่กระทบกระเทือนต่อระบบ โดยทั่วไปแล้วเวลา ที่ใช้ในการตัดวงจร
จะขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันของระบบด้วย 
ระบบ 6-10 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 1.5-3.0 วินาท ี
ระบบ 100-220 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.15-0.3 วินาท ี
ระบบ 300-500 เควี จะต้องตัดวงจรภายในเวลา 0.1-0.12 วินาท ี
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรส่งออก 
พิธีการส่งออก  
การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ 

ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเคร่ืองบิน จาก
สถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจาก
ประเทศไทยต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร 

บทบาทของกรมศุลกากรในเร่ืองการส่งออกสินค้าคือการท าให้แน่ใจว่ามีการ 
รายงานสินค้าส่งออกจากประเทศไทยตามที่กรมศุลกากรก าหนด และควบคุมเร่ืองใบอนุญาต
ส าหรับสินค้าบางประเภท นอกจากนี้กรมศุลกากรยังท าหน้าที่เก็บข้อมูลการส่งออกเพื่อช่วยให้
รัฐบาลและ อุตสาหกรรมต่างๆน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 

ก่อนบรรทุกสินค้าในเรือหรือเคร่ืองบินเพื่อการส่งออก กรมศุลกากรต้องได้รับ
ข้อมูลของสินค้าดังกล่าว(เอกสารที่จ าเป็น)ในการยื่นเพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออก และ
อนุญาตให้ส่งออกได้ ข้อมูลการส่งออกส่วนใหญ่ส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Expo 

ขั้นตอนในพิธีการศุลกากรส่งออก  

1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกที่
ถูกส่งมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และจะออกเลขใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ
ที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท และแจ้งกลับไปยังผู้
ส่งออกหรอตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า กรณีข้อมูลผิดพลาดจะแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือ
ตัวแทนเพื่อท าการแก้ไขและส่งข้อมูลกลับมาตรวจสอบใหม่ 

ใบขนสินค้าขาออก 2 ประเภท 
ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ใบขนสินค้าประเภทนี้ผู้

ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประมาณอากรของท่าพิธีการ 
ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ใบขนสินค้าขาออก

ประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่งออก
ได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 
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3.1 ขั้นตอนในพิธีศุลกากรส่งออก 
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นิยามค าศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 ใบตราส่ง
สินค้าทาง
อากาศ 

Airway Bill / 
AWB 

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ  คล้ายๆ 
กับใบตราส่งสินค้าทางเรือ เพียงแต่มี
ข้อมูลต่ างบางส่วนเพราะขนส่ง
ต่างกัน 

2 ชมรมสายการ
เดินเรือที่
ส าคัญของ
โลก 

Asia / West Coast 
South America 

จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตก
ของเอเชีย จนไปถึงทวีปอเมริกาใต้ 

3 ท่าเทียบเรือ BERTH ท่าเทียบเรือสินค้า 

4 ใบตราส่งสินค้าทาง
เรือ 
 

Bill of lading  B/L 
 
 
 

เอกสารที่ผู้ส่งออกต้องให้ข้อมูลกับ
ทางผู้ให้บริการขนส่ง (บริษัทขนส่ง) 
เพื่ อออกเอกสารนี้  ส่วนผู้น า เข้ า
จะต้องใช้และผู้น าเข้าเองต้องตรวจ
แบบร่างก่อนที่จะออกตัวจริงเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด 

5 สินค้าเทกอง BULK CARGO สินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่
มีภาชนะบรรจุสินค้าใช้วิธีขนส่ง 

6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
น้ ามันเชื้อเพลิงที่
สูงขึ้น 

BUNKER 
ADJUSTMENT 
FACTOR  B.A.F. 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือ
เรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ 

7 สายการบินที่ท าการ
ขนส่งสินค้า 

CARRIER สายการบินที่ท าการขนส่งสินค้า 
และล าเลียงสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

8 เอกสารยืนยันถิ่น

ก าเนิด 

Certificate of Origin 

/ CO 

ใบที่แสดงว่า สินค้าผลิตจากที่ไหน 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมาจากที่ใด เข้ากับ

ข้อก าหนดการยกเว้นหรือลดภาษี

หรือไม่ ปัจจุบันทุกประเทศมีสิทธิ

พิเศษทางภาษีแบบที่ต้องใช้ใบยืนยัน

ถิ่นก าเนิดกันหมดแล้ว ผู้ส่งออกและ

ผู้น า เข้ า  รวมถึงบริษัท  Shipping 

ต้องศึกษามากๆ เพราะสามารถลด

ต้นทุนน าเข้ าและส่งออกได้ เป็น

จ านวนมากเลย 

9 น้ าหนักสินค้าที่ใช้

ค านวณค่าระวาง 

CHARGEABLE 

WEIGHT 

น้ าหนักสินค้าที่ใช้ค านวณค่าระวาง 

10 เรือจรเช่าเหมาล า CHARTERER เรือจรเช่าเหมาล าที่ไม่มีการก าหนด

เส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอน

ตายตัว 

11 ใบตราส่งสินค้า COMBINED 

TRANSPORT 

BILL OF LADING 

ใบตราส่งสินค้า ส าหรับการขนส่ง
หลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้ว
ไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง 

12 การรวบรวมสินค้า CONSOLIDATION การรวบรวมสินค้า  หรือการรวม
สินค้ า  โดยปกติ จะกระท า โดย
ตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

13 หมายเลขตู้สินค้าและ

หมายเลขแถบผนึกตู้

สินค้า 

 

CONTAINER 

AND SEAL NO. 

หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบ
ผนึกตู้สินค้า 

 

14 เรือเดินสมุทรที่ใช้

ขนส่งสินค้าด้วยตู้

สินค้า 

CONTAINER 

CARRIER 

เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วย
ตู้สินค้า 

15 เรือเดินสมุทรแบบ

ดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้า

ลงในระวางเรือใหญ่

โดยตรง 

CONVENTIONAL 

VESSEL 

เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุก
สินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง 

16 สถานี ส่งมอบ / รับ

มอบ ตู้สินค้าที่ต้น

ทาง 

CONTAINER 

YARD  CY 

สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่
ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอน
เทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อน าไป
บรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้
ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้า
ที่ บ ร ร จุ ใ น ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์
จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่า
ปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะ
ระบุใน B/L ว่า Shipper loaded 
and counted ไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้
และเปิดตู้ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

13 หมายเลขตู้สินค้าและ

หมายเลขแถบผนึกตู้

สินค้า 

 

CONTAINER 

AND SEAL NO. 

หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบ

ผนึกตู้สินค้า 

 

14 เรือเดินสมุทรที่ใช้

ขนส่งสินค้าด้วยตู้

สินค้า 

CONTAINER 

CARRIER 

เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้

สินค้า 

15 เรือเดินสมุทรแบบ

ดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้า

ลงในระวางเรือใหญ่

โดยตรง 

CONVENTIONAL 

VESSEL 

เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุก

สินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง 

16 สถานี ส่งมอบ / รับ

มอบ ตู้สินค้าที่ต้น

ทาง 

CONTAINER 

YARD  CY 

สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่

ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอน

เทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อน าไป

บรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถาน

ประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้

ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่

บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่ง

สินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง 

ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า 

Shipper loaded and counted ไม่

เรียกเก็บค่าบรรจุตู้และเปิดตู้ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

17 ราคาสินค้าที่ส าแดง

ต่อสายการบินใน 

AWB 

DECLARED 

VALUE FOR 

CARRIER 

ราคาสินค้าที่ส าแดงต่อสายการบินใน 
AWB 

18 ราคาสินค้าที่ส าแดง

ต่อศุลกากรใน AWB 

DECLARED 

VALUE FOR 

CUSTOMS 

ราคาสินค้าที่ส าแดงต่อศุลกากรใน 
AWB 

19 ใบปล่อยสินค้า DELIVERY 

ORDER D/O 

ใบนี้ผู้น าเข้าจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
น าไปปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือหรือท่า
อากาศยาย โดยผู้ที่จะออกใบนี้ให้คือ
ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ 

20 ค่าเสียเวลาของเรือ DEMURRAGE 

CHARGE 

ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลา
ของตู้สินค้าที่ไม่สามารถน าออกจาก
ท่าได้ตามเวลาที่ก าหนด 

21 รายการสินค้า DESCRIPTION OF 

GOODS 

รายการสินค้า รายละเอียดของสินค้า 

22 เงินที่บริษัทเรือจ่าย

ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้

เรือเมื่อท างานได้แล้ว

เสร็จก่อนเวลาที่

ก าหนด ส่วนใหญ่ใช้

กับเรือจรเช่าเหมา 

DESPATCH 

MONEY 

เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่
ผู้ใช้เรือเมื่อท างานได้แล้วเสร็จก่อน
เวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจร
เช่าเหมา 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

23 ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกิน

กว่าเวลาที่ก าหนด 

DETENTION ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่

ก าหนด 

24 ท่าขนถ่าย, การขน

ถ่าย 

DISCHARGE 

PORT 

ท่าขนถ่าย, การขนถ่าย 

25 การขอเปลี่ยนเมืองท่า

ปลายทางของสินค้า

ในระหว่างหรือก่อน

การขนส่ง 

DIVERSION การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของ

สินค้ าในระหว่างหรือก่อนการ

ขนส่ง 

26 ค่าเอกสาร DOC. FEE 

 

ค่าเอกสาร 

27 การรับมอบสินค้าจาก

สถานที่ตั้งของผู้

ส่งออก และส่งมอบ

สินค้าไปถึงสถาน

ที่ตั้งของผู้น าเข้า 

DOOR TO DOOR การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้ง

ของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไป

ถึงสถานที่ตั้งของผู้น าเข้า 

28 ประมาณการของ

วันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่า

ปลายทาง 

ESTIMATE TIME 

OF ARRIVAL  

E.T.A. 

ประมาณการของวันที่ที่ เ รือจะ

เข้าถึงท่าปลายทาง 

29 ประมาณการของ

วันที่ที่เรือจะออกจาก

ท่าต้นทาง 

ESTIMATE TIME 

OF DEPARTURE  

E.T.D. 

ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออก

จากท่าต้นทาง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

30 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้น

ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน้ า

หรือทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือ

บริการออกเรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วน

ในทางการค้าระหว่างประเทศ การ

ส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและ

บริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน 

(ตลาดสากล) 

31 วันที่ออกใบตราส่ง

ใน AWB 

EXECUTED ON วันที่ออกใบตราส่งใน AWB 

32 เที่ยวบินและวันที่

เคร่ืองออก 

FLIGHT/DATE 

 

เที่ยวบินและวันที่เคร่ืองออก 

33 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 

40 ฟุต 

FORTY FOOT 

EQUIPVALENT 

UNIT  FEU 

 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 

34 ค่าระวางจ่ายที่เมือง

ท่าปลายทาง 

FREIGHT 

COLLECT 

/PAYABLE AT 

DESTINATION 

 

ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

35 ตัวแทนผู้รับขนส่ง

สินค้า 

FREIGHT 

FORWARDER 

ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า 

36 

 

ค่าระวางจ่ายที่ต้น

ทาง 

 

FREIGHT 

PREPAID/FREIGHT 

PAID 

ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง 

 

37 การบรรจุสินค้าจน

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 

FULL CONTAINER 

LOAD (FCL) 

คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทน-

เนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการน าเข้าหรือ

ส่งออกแบบ CFS และ CY 

38 ความรับผิดชอบใน

การผจญภัยร่วมกัน

ของสินค้าที่อยู่ในเรือ

ล าเดียวกัน 

GENERAL 

AVERAGE (G.A.) 

ความ รับผิ ดชอบในการผจญภั ย

ร่วมกันของสินค้ าที่ อยู่ ใน เ รือล า

เดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่

ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความ

ปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่

เหลืออยู่บนเรือ 

39 น้ าหนักรวมของ

สินค้า 

GROSS WEIGHT น้ าหนักรวมของสินค้า 

40 สินค้าอันตราย HAZARDOUS 

GOODS 

สินค้าอันตราย 

41 ใบตราส่งสินค้าทาง

อากาศออกโดย Air 

FreightForwarder 

HOUSE AIR 

WAYBILL 

 

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้

โดย Air Freight Forwarder 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

42 ตัวแทนขนส่งสินค้า

ทางอากาศที่ได้รับ

การรับรองจาก

สมาคมการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ 

IATA CARGO 

AGENT 

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่

ได้รับการรับรองจากสมาคมการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศ 

43 สถานีตู้สินค้าICD INLAND 

CONTAINER 

DEPOT (I.C.D.) 

คือสถานีตู้สินค้า ICD ที่มีพิธีการ

ศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้า

ขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อ

ตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ

ของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทน

เนอ ร์นอก เขตท า เนี ย บท่ า เ รื อ 

(รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากร

เฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานี

ตรวจและบรรจุสินค้าที่ เข้าตู้คอน

เทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) 

44 การขนส่ง

ภายในประเทศ 

INLAND 

TRANSIT 

 

INLAND TRANSIT การขนส่ง

ภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่ง

เพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมือง

ท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจาก

เรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้ 

45 การบรรจุสินค้าไม่

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 

LESS THAN 

CONTAINER 

LOAD  (LCL) 

การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทน

เนอร์ ซึ่ งจะเป็นการน า เข้ าหรือ

ส่งออกแบบ CFS เท่านั้น 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

46 เรือที่มีการก าหนด

เส้นทางและตาราง

เดินเรือที่แน่นอน 

LINER 

 

เ รือที่มีการก าหนดเส้นทางและ

ตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วน

ใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์ 

47 บัญชีสินค้าที่บรรทุก

มากับเรือ 

MANIFEST 

 

บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ 

 

48 เคร่ืองหมายและเลข

หมายหีบห่อของ

สินค้า 

MARK & NO. 

 

เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ

ของสินค้า 

 

49 กัปตันเรือ MASTER กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ 

50 ใบตราส่งสินค้าทาง

อากาศที่ออกให้โดย

สายการบิน 

MASTER AIR 

WAYBILL 

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้

โดยสายการบิน 

51 ใบรับสินค้าใน

เบื้องต้นจากต้นหน

ของเรือเดินสมุทร 

MATE’S RECEIPT 

 

ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหน

ของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่

จะน าไปให้บริษัทตัวแทนเรือออก

ใบตราส่งสินค้า 

52 ขนาดของหีบห่อและ

น้ าหนักรวมบรรจุ

ภัณฑ์ของสินค้า 

MEASUREMENT/ 

GROSS WEIGHT 

ขนาดของหีบห่อและน้ าหนักรวม

บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ส าแดงเฉพาะ

ยอดรวมเท่านั้น 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

53 ใบรับสินค้าขนส่ง

หลายทอดหรือหลาย

รูปแบบ 

MULTIMODAL 

TRANSPORT 

DOCUMENT 

 

เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทน
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่
สินค้าที่ รับขนส่งนั้นมีการขนส่ง
หลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้น
ทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทร
แล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทาง
อี ก ท อ ดหนึ่ ง จ า ก นั้ น จึ ง น า ขึ้ น
รถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง 
เป็นต้น 

54 ผู้ให้บริการขนส่ง

สินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของ

เรือ 

NON-VESSEL 

OPERATION 

COMMON 

CARRIER  

(N.V.O.C.C.) 

คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่

เจ้ าของเ รือหรือไม่มี เ รือเป็นของ

ตนเอง 

55 ผู้รับสินค้า หรือผู้รับ

โอนสิทธิ์ 

NOTIFY PARTY ผู้ รับสินค้า  หรือผู้ รับโอนสิทธิ์ใน

สินค้าจาก Consignee 

56 จ านวนต้นฉบับของ 

B/L 

NUMBER OF 

ORIGINAL 

จ านวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไป

จะมี 3 ใบ 

57 สถานที่ส่งมอบสินค้า

ปลายทางที่อยู่ลึกเข้า

ไปในแผ่นดิน 

OVERLAND 

COMMON POINT  

(O.C.P.) 

 

สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่

ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

58 รายการบรรจุหีบห่อ Packing List  P/L รายการสินค้ า  เลขที่หีบห่อ และ

ขนาดของหีบห่อ  จ านวนหีบห่อ 

พร้อมน้ าหนักสินค้า และน้ าหนักรวม 

59 สถานที่และวันที่ที่

ออกใบตราส่งสินค้า 

PLACE AND 

DATE OF ISSUED 

สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่ง

สินค้า 

60 สถานที่สุดท้ายที่จะ

ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้

ซื้อ 

PLACE OF 

DELIVERY 

 

สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้า

ให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า  ณ 

เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / 

สถานที่ท าการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีก

เมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็

ได้ 

61 สถานที่ต้นทางที่

ส่งออก 

PLACE OF 

LOADING 

สถานที่ต้นทางที่ส่งออก 

62 สถานที่รับสินค้าต้น

ทาง อาจเป็น

คลังสินค้าของผู้ซื้อ 

PLACE OF 

RECEIPT 

สถานที่ รับสินค้าต้นทาง อาจเป็น

คลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง 

หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง 

63 เมืองท่าปลายทาง PORT OF 

DISCHARGE 

เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่าย

สินค้าลงจากเรือ 

64 เมืองท่าต้นทางที่

ส่งออก 

PORT OF 

LOADING 

 

เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

65 

 

อัตราค่าระวาง

ขนส่งทาง

อากาศ 

RATE CLASS 

 

อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ 

 

66 รีเลย์  เป็น

อุปกรณ์ที่

เปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟ้าให้เป็น

พลังงาน

แม่เหล็ก 

Relay เป็นอุปกรณ์ที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้

เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูด

หน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ 

โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด 

เพื่อท าการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้าย

กับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถน า

รีเลย์นั้นไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุม

วงจรต่าง ๆ ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

มากมาย 

67 เส้นทาง

เดินอากาศที่

ต้องการ 

REQUESTED 

ROUTING 

เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ 

68 เรือเดินสมุทร

ชนิดที่ขนสินค้า

ขึ้นและลงจาก

เรือด้วยสายพาน 

RO-RO CARRIER เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลง

จากเรือด้วยสายพาน เช่นเ รือบรรทุก

รถยนต์ 

69 ใบตราส่งสินค้า
ที่ผู้รับใบตราส่ง 
สามารถขอรับ
ใบสั่งปล่อย
สินค้าที่
ปลายทางได้ 

SERENDER BILL 
OF LADING 

ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถ
ขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้
โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

70 ผู้ท าหน้าที่ด้าน
พิธีการเอกสาร
หรือ 
ตัวแทนออกของ 

SHIPPING ผู้ท าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสาร   ผ่าน
ธนาคาร พิธีการศุลกากรและบริษัท
เดินเรือทางทะเล หรือบริษัทขนส่งทาง
อากาศ เพื่ อน าสินค้า เข้ าหรือออกไป
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดหา ไปรับ
สินค้าจากโกดังลูกค้าน าไปเข้าตู้คอนเทน
เนอร์ และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ไป
ถึงท่าเรือ ชิปปิ้ง คือบริษัทที่มีเรือเดินทะเล
เป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง
มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณ
สินค้าปริมาณเท่าใด จะเช่าเป็นตู้หรือจะ
รวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอ่ืนในตู้ใดตู้
หนึ่ง หรือ “ตัวแทนออกของ”  เป็นค า
ทั่ ว ไปที่ คน  ทั่ ว ไปไม่ ค่ อย รู้ จั ก  หาก
กล่าวถึง “ชิปปิ้ง” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีนั่น
คือบุคคลที่ประกอบอาชีพในการ เป็นผู้
ติดต่อกับกรมศุลกากรแทน 
ผู้ประกอบการน าเข้าหรือส่งออก 

71 ผู้ส่งสินค้า SHIPPER ผู้ส่งสินค้า       ผู้ส่งสินค้า 

72 กรมศุลกากร The Customs 
Department 

หน่วยงานระดับกรม สังกัด 
กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งอากรขาเข้า 
อากรขาออกและค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน
บางกรณีอาจต้องเก็บภาษีแทน 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและ
กระทรวงมหาไทยให้ด้วย 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากที่ได้ไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 
ไปยังประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาของบริษัท FITT.CO., LTD. มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังนี ้

1.ขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 

 เนื่องจากบริษัท FITT.CO., LTD.มีการน าเข้า รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า เพื่อ
ส่งออกไปประเทศเวียดนาม จึงต้องมีขั้นตอนของการจัดท าเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการส่งออก 
และมีข้อก าหนดทางกฎหมายเพื่อการส่งสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ สิ่งส าคัญคือเอกสารที่ต้อง
จัดเตรียมให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการด าเนินการด้านเอกสารและด้านอ่ืนๆ หาก
เอกสารมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้น จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเอกสารเพื่อให้เอกสารถูกต้องเสีย
ก่อนที่จะด าเนินการผ่านพิธีการไม่เช่นนั้น การส่งออกอาจมีปัญหาตามมาในภายหลังท าให้เกิด
ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง เอกสารที่น ามาใช้วิเคราะห์มีดังนี้ 
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เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

1. ใบขนสินค้าขาออก 

 
ภาพที่ 4.1 เอกสารใบขนสินค้าขาออก 
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2. บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

 
ภาพที่ 4.2 เอกสารบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 
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3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 

ภาพที่ 4.3 เอกสารบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 

ภาพที่ 4.4 เอกสารใบตราส่งสินค้า Waybill 
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5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

 

ภาพที่ 4.5 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 
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ภาพที่ 4.5 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตรา
อากร) 

7. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
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2.ขั้นตอนการจัดเรียงและล าดับความส าคัญของเอกสาร วิเคราะห์เอกสารดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  1.1 ก่อนอ่ืนจะได้รับเอกสาร PURCHASE ORDER (PO), BOOKINGCONFIRM, 
 เลขที่ INVOICE จาก พนักงานติดต่อลูกค้า PLANNER 

 1.2 น าข้อมูลต่างๆที่ได้มาบันทึกลงใน MASTER FILE ของแต่ละประเทศ 

 1.3 บันทึกข้อมูลลงระบบของบริษัท เพื่อออกเอกสารINVOICE,PACKINGLIST, 

 COVERPAGE 

ขั้นตอนที่ 2  น าเอกสาร INVOICE PACKING LIST ที่ได้มา CAN ส่งเมล์ไปให้ SHIPPING 
เพื่อจัดท าใบขนขาออก 

ขั้นตอนที่ 3  น าเอกสาร PACKING LIST,CONTAINERA NUMBERS ที่ได้รับจากโรงงานมา 
SCAN ส่งให้สายเรือ หรือ FREIGHT FORWARDER เพื่อท า DRAF B/L 

ขั้นตอนที่ 4  เมื่อโรงงานท าการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์เรียบร้อยแล้วก็จะส่ง
LOADING CONFIRM  FOR QA ให้แผนกอกสาร เพื่อจะน าไปท า 
CERTIFICATE  OF ORIGIN  (COA) 

ขั้นตอนที่ 5  น า DRAFT B/L ที่ CONFIRM แล้วบวกวันที่ผลิตสินค้า บวก COA SCAN ส่งเมล์
ให้กับ SHIPPING เพื่อท า FORM ต่างๆที่ใช้ในการส่งออก เช่น CERTIFICATE 
OF ORIGIN (CO) HEALTH CERT กับ FORM D 

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อถึงวัน ESTIMATE TIME OF DEPARTURE (ETD) หรือ วันเรือออก น าชุด
เอกสารที่จะส่งในวันนั้นไปปิด BLLNG กับทางแผนกบัญชีเพื่อที่จะน าเลข 
BILLING ไปใส่ใน เอกสาร INVOICE ให้เป็น COMMERCIAL INVOICE 

ขั้นตอนที่ 7  7.1 รวบรวมอกสารต่างๆเข้าชุดงานตามที่ลูกค้าต้องการ 

7.2  INVOICE 3 ใบ , PACKING LIST 3 ใบ , HEALTH CERTIFICATE 1 ใบ 
FORM D 1 ใบ , CERTIFICATE OF ORIGIN (CO) 1 ใบ เป็นต้น 

 7.3 น าเอกสารทั้งหมดใส่ชอง DHL แล้วส่งให้ลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 8   8.1น าอกสารฉบับ COPY ของชุดงาน SCAN ส่งเมล์ 

 8.2 แจ้ง DHL NUMBER ให้ลูกค้าทราบหลังจากส่งตัวจริงแล้วทุกคร้ัง 
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ขั้นตอนที่ 9  หลังจากเรือออกจากประเทศแล้ว 2-3 วัน SHIPPING จะส่งใบขนสินค้ าขาออก 
STATUS 04  มาให้ซึ่งบริษัทจะต้องจัดชุดคืนสิทธิประโยชน์ต่าง เช่น คืนสิทธิ 19 
ทวิกับคืนสิทธิ BOI และ คืนสิทธิ SUGAR เพื่อขอคืนสิทธิภายในระยะเวลาที่
ก าหนดต่อไป 

  

3.มาตรการการส่งออก รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า วิเคราะห์มาตรการการส่งดังนี้ 

มาตรการ กฎระเบียบ 

 มาตรการด้านภาษี 

 การจัดเก็บยึดตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade GATT ) ภายใต้ Article 7 ส าหรับสินค้าน าเข้าที่มิได้ระบุไว้ใน 
GATT ให้ใช้ราคาที่น าเข้าจริงในการค านวณภาษี อัตราภาษีน าเข้าแยกประเภทได้ดังนี้ 

1.อัตราภาษีน าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด (Special Preferential Rate) อัตราพิเศษ 
(Preferential Rate) และอัตราปกติ ( Normal Rate ) มีหลายอัตราได้แก่ 0% 1% 3% 
5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% และสูงสุด 100% 

2.อัตราทั่วไป (Ordinary Rates) ใช้กับการน าเข้ากับประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN 
และเท่ากับ 1.5 ของอัตราพิเศษ 

3.อัตราพิเศษ (Preferential Rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง MFN 
กับเวียดนาม 

4.อัตราพิเศษสุด (Special Preferential rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มี
ข้อตกลงภาษีพิเศษ (Special Preferential Agreement) กับเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่ม
อาเซียน 

นอกจากนี้  อาจมีการเรียกเก็บภาษี เพิ่มเติมตามความจ าเป็น (Discretionary 
Additional Tax) ในกรณีต่อไปนี้  

 -การทุ่มตลาดจากการน าเข้า ( Import Dumping ) 

-มีการอุดหนุนการน าเข้าโดยประเทศผู้ส่งออก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
การผลิตของประเทศเวียดนาม 



 
48 

 

 

-สินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด าเนินนโยบายด้านภาษีน าเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้า
ส่งออกของเวียดนาม 

มาตรการทางการค้า 

 1.สินค้าที่ห้ามน าเข้ามี 11 รายการ 

 1.1 อาวุธ ( รวมทั้งเคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์เทคนิคด้านทหาร ยกเว้น 
การน าเข้าดินระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทหารให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของ
เวียดนามเป็นผู้พิจารณา ) 

 1.2 ยาเสพติด 

 1.3 สารเคมีที่มีลักษณะเป็นพิษ 

1.4 ประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ( รวมทั้งของเด็กเล่นที่มีผลเสียต่อการเรียนรู้
และไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะ ) 

1.5. บุหร่ี (ยกเว้นในกรณีที่บุคคลน าติดตัวเข้ามาในปริมาณที่รัฐบาลเวียดนาม
ก าหนด) 

1.6. สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้ว (ยกเว้นรถยนต์นั่งขนาดต่ ากว่า 12 ที่นั่ง 
รถจักรยานยนต์ และสิ่งของส่วนบุคคลที่ ใช้แล้ว และน าเข้ามาในเวียดนาม 
เน่ืองจากการย้ายถิ่นที่อยู่หรือเดินทางตามระเบียบที่รัฐบาลเวียดนามก าหนด) 

 1.7 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยขวา ( รวมทั้งส่วนประกบและชิ้นส่วน )                         

 1.8 วัสดุ อะไหล่ที่ใช้แล้วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

1.9 สิ่งพิมพ์หรือพัสดุภัณฑ์ที่ขัดต่อความมั่นคง วัฒนธรรมและระบอบการ
ปกครองของเวียดนาม 

 1.10. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Asbestos of  Amphibole Group 

 1.11 เคร่ืองมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ 

2. สินค้าที่ห้ามส่งออก มี 7 รายการ ได้แก่ 

 2.1 อาวุธ 
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 2.2 วัตถุโบราณ 

 2.3 ยาสพติด 

 2.4 ไม้ 

 2.5 สัตว์ป่า 

 2.6 สัตว์หรือพืชที่หายาก 

 2.7 เคร่ืองมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ  

                        อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหากจ าเป็นต้องมีการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าที่อยู่ใน
ข้อก าหนดข้างต้น นายกรัฐมนตรีเวียดนามสามารถพิจารณาอนุมัติการส่งออกหรือน า เข้าสินค้า
ดังกล่าวได้เป็นกรณีไป 

 

กฎระเบียบด้านการลงทุน 

                        เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนั้น
การเข้าไปลงทุนในเวียดนามผู้ลงทุนต้องเสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ว่าด้วย
ความร่วมมือและการลงทุน (The State Committee for Cooperation and Investment : SCCI) ก่อน
จึงจะด าเนินการได้ โดยคณะกรรมการอาจอนุมัติโดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตด้วยก็ได้ 
ประเภทของการลงทุนจากต่างประเทศ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

  1. สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Cooperation Contract : BCC) เป็นการร่วม
ทุนท าธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม โดยไม่มีการก่อตั้งบริษัทร่วม
ทุนหรือนิติบุคคลขึ้น การท าสัญญาระหว่างสองฝ่ายด้านสัดส่วนการลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และการแบ่งก าไรเท่าเทียมกัน ระยะเวลาของสัญญาขึ้นกับคู่สัญญาจะตกลงกัน ลักษณะของธุรกิจ
และวัตถุประสงค์ต้องผ่านความเห็นชอบจาก SCCI โดยข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ คือ ไม่
จ ากัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน 

 2. กิจการร่วมทุน  (Joint Venture Enterprise) เป็นกิจการที่ก่อตั้งโดยสัญญาร่วม
ทุนระหว่างนักลงทุนต่างประเทศรายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุน เพื่อด าเนินกิจการทางธุรกิจ
ร่วมกันหรือ บางกรณีอาจเป็นการด าเนินการระหว่างรัฐบาลต่างประเทศกับรัฐบาลเวียดนามก็ได้ 
การลงทุนประเภทนี้เป็นการด าเนินการในรูปหุ้นส่วนที่จ ากัดความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายของเวียดนาม การก่อตั้งต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนก่อตั้งจาก SCCI โดยนัก
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ลงทุนต่างประเทศอาจลงทุนในรูปของเงินตราต่างประเทศโรงงาน อุปกรณ์ หรือ สิทธิบัตร ความรู้
ทางเทคนิค (know how) กระบวนการทางเทคนิคและการบริการทางเทคนิคก็ได้ ด้านการลงทุน
เวียดนามอาจลงทุนในรูปของเงินตราของเวียดนามหรือเงินตราต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ดิน โรงงาน หรือ แรงงานก็ได้ ปกติอัตราส่วนการลงทุนจากต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจน้อยกว่านี้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก SCCI และ
ระยะเวลาการร่วมทุนไม่เกิน 50 ปี แต่รัฐบาลโดย ความเห็นชอบจากรัฐสภาอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวได้ไม่เกิน 70 ปี 

 3. การลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น (Enterprise with One Hundred 
PercentForeigh Invested Capital) เป็นการลงทุนขององค์กร หรือเอกชนจากต่างประเทศซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการทั้งหมดต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนการก่อตั้งจาก SCCI โดยระยะเวลา
ลงทุนจะเท่ากับของประเภทกิจการร่วมทุน การลงทุนประเภทนี้ถ้าเป็นการลงทุนในบางสาขาที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจ SCCI อาจก าหนดให้กิจการน้ัน ๆ สามารถเปลี่ยนรูปเป็น กิจการร่วมทุนได้โดย
ให้รัฐวิสาหกิจของเวียดนามเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วน โดยต้องมีการก าหนดหลักการ สัดส่วนการ
ลงทุนและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 4. กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build-Operate-Transfer Contract : 
BOT) เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและผู้แทนของรัฐบาลในการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น ผู้ลงทุนจะรับผิดชอบ
โครงการในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นระยะดังกล่าวต้องโอนกิจการนั้นให้แก่รัฐบาล
โดยไม่มีเงื่อนไขของการรับค่าชดเชย 

 การเดินทางเข้า-ออกประเทศ 

 ชาวต่างประเทศจะต้องด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้าราชการสถานทูตที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศนั้นๆ 
 2. พลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยราชการของประเทศที่มีข้อตกลงกัน
ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ (คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า) 
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4.การน าความรู้ท่ีได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์
ตัวเชื่อมตัวกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาของบริษัท FITT.CO., LTD. นั้น คณะผู้จัดท าได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการการจัดท าเอกสารส่งออก ว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 7 
รายการดังนี้ 

  1.ใบขนสินค้าขาออก 

  2.บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

  3.บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  4.ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

  5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

  6.ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 

  7.เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น   

และต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง 
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาขั้นตอนการส่งออก สามารถน าไปประยุกต์กับการเรียนการศึกษา
ด้านโลจิสติกส์ที่ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาอยู่ในขณะนี้  

  

ด้านการประกอบอาชีพในอนาคต 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษา ขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกไปต่อ
ยอดใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตด้านโลจิสติกส์ที่ก าลังขยายตัวอยู่ในขณะนี้ได้ เช่น ด้านการ
ลดต้นทุน ลดระยะเวลาการท างาน การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านเอกสาร
ต่างๆให้รวดเร็วขึ้น 
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5.การน าหลักปรัชญาพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีมาปรับใช้กับการท าโครงการ 

 ตามหลักปรัชญาพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มาใช้ กับการท าโครงการนี้ ท าให้ทางคณะผู้จัดท าตระหนักถึง
ความไม่ประมาท และเตรียมตัวพร้อมรับกับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการโครงการ และมีการ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต เช่น ปัญหาการประสานงานที่ล่าช้า เราจะรับมือ
โดยการให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้การสื่อสารท าได้เร็วขึ้น การด าเนินงานที่ล่าช้า ควรวางแผน
อย่างเป็นระบบ ก าหนดเวลาที่ชัดเจน จะท าให้เราด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและทันเวลา 
ควรมีการเผื่อเวลาในการท างาน เผื่อเวลาไว้เพื่อแก้ไข้ข้อผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้งานเรา
นั้นส าเร็จได้ตรงตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นการไม่ประมาทและพร้อมรับกับผลกระทบของงานหรือ
ตัวบุคคลที่ร่วมงานที่จะเกิดขึ้น  
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บทที ่5 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้า ไปยังประเทศเวียดนาม กรณีศึกษา บริษัท FITT.CO., LTD. สิ่งส าคัญในการจัดท า
เอกสาร คือเอกสารที่จัดท านั้นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการ
ด าเนินงานด้านเอกสารและด้านอ่ืนๆ หากเอกสารที่ส่งไปมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเอกสาร
นั้นจะถูกตีกับมา ดังนั้นก่อนที่จะส่งเอกสารจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบแก้ไขเอกสารเพื่อความ
เอกสารถูกต้องเสียก่อนที่จะด าเนินการผ่านพิธีการไม่เช่นนั้น การส่งออกอาจมีปัญหาตามมาใน
ภายหลังท าให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง  

1. ขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า มีเอกสารส าคัญดังนี้ 

 1.ใบขนสินค้าขาออก 

 2.บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

 3.บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 4.ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

 6.ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 

 7.เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
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ขั้นตอนส าหรับการจัดท าเอกสารส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างแสดงขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออก 
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2. ขั้นตอนการจัดเรียงและล าดับความส าคัญของเอกสาร มีบทสรุปดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  1.1 ก่อนอ่ืนจะได้รับเอกสาร PURCHASE ORDER (PO), 
BOOKINGCONFIRM, เลขที่ INVOICE จาก พนักงานติดต่อลูกค้า 
PLANNER 

  1.2 น าข้อมูลต่างๆที่ได้มาบันทึกลงใน MASTER FILE ของแต่ละ 
  ประเทศ 

  1.3 บันทึกข้อมูลลงระบบของบริษัท เพื่อออกเอกสาร INVOICE, 
  PACKINGLIST,COVERPAGE 

ขั้นตอนที่ 2  น าเอกสาร INVOICE PACKING LIST ที่ได้มา CAN ส่งเมล์ไปให้ 
SHIPPING เพื่อจัดท าใบขนขาออก 

ขั้นตอนที่ 3  น าเอกสาร PACKING LIST,CONTAINERA NUMBERS ที่ได้รับจาก
โรงงานมา SCAN ส่งให้สายเรือ หรือ FREIGHT FORWARDER เพื่อท า 
DRAF B/L 

ขั้นตอนที่ 4  เมื่อโรงงานท าการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์เรียบร้อยแล้วก็จะส่ง
LOADING CONFIRM  FOR QA ให้แผนกอกสาร เพื่อจะน าไปท า 
CERTIFICATE  OF ORIGIN  (COA) 

ขั้นตอนที่ 5  น า DRAFT B/L ที่ CONFIRM แล้วบวกวันที่ผลิตสินค้า บวก COA 
SCAN ส่งเมล์ให้กับ SHIPPING เพื่อท า FORM ต่างๆที่ใช้ในการส่งออก 
เช่น CERTIFICATE OF ORIGIN (CO) HEALTH CERT กับ FORM D 

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อถึงวัน ESTIMATE TIME OF DEPARTURE (ETD) หรือ วันเรือออก 
น าชุดเอกสารที่จะส่งในวันนั้นไปปิด BLLNG กับทางแผนกบัญชีเพื่อที่จะ
น าเลข BILLING ไปใส่ใน เอกสาร INVOICE ให้เป็น COMMERCIAL 
INVOICE 

ขั้นตอนที่ 7  7.1 รวบรวมอกสารต่างๆเข้าชุดงานตามที่ลูกค้าต้องการ 

7.2  INVOICE 3 ใบ , PACKING LIST 3 ใบ , HEALTH CERTIFICATE 
1 ใบ FORM D 1 ใบ , CERTIFICATE OF ORIGIN (CO) 1 ใบ เป็นต้น 

  7.3 น าเอกสารทั้งหมดใส่ชอง DHL แล้วส่งให้ลูกค้า 
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ขั้นตอนที่ 8   8.1น าอกสารฉบับ COPY ของชุดงาน SCAN ส่งเมล์ 

8.2 แจ้ง DHL NUMBER ให้ลูกค้าทราบหลังจากส่งตัวจริงแล้วทุกคร้ัง 

ขั้นตอนที่ 9  หลังจากเรือออกจากประเทศแล้ว 2-3 วัน SHIPPING จะส่งใบขนสินค้ า
ขาออก STATUS 04  มาให้ซึ่งบริษัทจะต้องจัดชุดคืนสิทธิประโยชน์ต่าง 
เช่น คืนสิทธิ 19 ทวิกับคืนสิทธิ BOI และ คืนสิทธิ SUGAR เพื่อขอคืน
สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

 

  จากโครงสร้างแสดงขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออก จะเห็นได้ว่าในการจัดท า
เอกสารส่งออกนั้นมีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดท าเอกสารส่งออก ปัจจุบันบริษัท
ต่างๆมีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ระบบ
คอมพิวเตอร์มีความเสถียรและแม่นย ากว่ามนุษย์ จึงน ามาปรับใช้เพื่อให้งานบังเกิดผลในด้านบวก 
อาทิ ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง และสามารถท าส าเนาได้เป็นจ านวนมาก เป็นต้น อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ดีดอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เทเลเท็กซ์ เคร่ือง
เขียนตามค าบอกอัตโนมัติ (Dictating Machines) เคร่ืองอ่านและบันทึกวัสดุย่อส่วน เคร่ืองถ่าย
เอกสารแบบหน่วยความจ า เคร่ืองโทรสาร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ น าไปประยุกต์ใช้กับงานส านักงาน 
ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในระบบส านักงาน จึงเรียกว่า ระบบส านักงานอัตโนมัติ ซึ่ง
เทคโนโลยีดังที่กล่าวมาน าไปประยุกต์ใช้กับงานส านักงานได้ในหลายลักษณะ แต่สุดท้ายแล้ว
ข้อมูลที่เราจะป้อนลงไปก็ยังต้องอาศัยมนุษย์เป็นคนป้อนข้อมูลเข้าไปอยู่ดี ซึ่งท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ต่างๆได้  การจัดเรียงเอกสาร เป็นการด าเนินการเอกสารที่ใช้ในส านักงานให้เป็นระบบ นับตั้งแต่
การผลิต การใช้ การจัดเก็บ การค้นคืน และการก าจัด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารจากภายใน หรือภายนอก 
โดยมีกระบวนการในการจัดการเอกสาร พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ เพื่อให้บริการใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารภายในส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.มาตรการการส่งออก รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า สรุปได้ดังนี ้

มาตรการ กฎระเบียบ 

 มาตรการด้านภาษี 

 การจัดเก็บยึดตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade GATT ) ภายใต้ Article 7 ส าหรับสินค้าน าเข้าที่มิได้ระบุไว้ใน 
GATT ให้ใช้ราคาที่น าเข้าจริงในการค านวณภาษี อัตราภาษีน าเข้าแยกประเภทได้ดังนี้ 

1.อัตราภาษีน าเข้าทั้งอัตราพิเศษสุด (Special Preferential Rate) อัตราพิเศษ 
(Preferential Rate) และอัตราปกติ ( Normal Rate ) มีหลายอัตราได้แก่ 0% 1% 3% 
5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% และสูงสุด 100% 

2.อัตราทั่วไป (Ordinary Rates) ใช้กับการน าเข้ากับประเทศที่ใช้หลัก Non-MFN 
และเท่ากับ 1.5 ของอัตราพิเศษ 

3.อัตราพิเศษ (Preferential Rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง MFN 
กับเวียดนาม 

4.อัตราพิเศษสุด (Special Preferential rate) ใช้กับการน าเข้าจากประเทศที่มี
ข้อตกลงภาษีพิเศษ (Special Preferential Agreement) กับเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่ม
อาเซียน 

นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมตามความจ าเป็น (Discretionary Additional Tax) ในกรณี
ต่อไปนี้  

 -การทุ่มตลาดจากการน าเข้า ( Import Dumping ) 

-มีการอุดหนุนการน าเข้าโดยประเทศผู้ส่งออก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาค
การผลิตของประเทศเวียดนาม 

-สินค้าน าเข้าจากประเทศที่ด าเนินนโยบายด้านภาษีน าเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้า
ส่งออกของเวียดนาม 
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มาตรการทางการค้า 

 1.สินค้าที่ห้ามน าเข้ามี 11 รายการ 
1.1 อาวุธ ( รวมทั้งเคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์เทคนิคด้านทหาร ยกเว้น 
การน าเข้าดินระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทหารให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าของเวียดนามเป็นผู้พิจารณา ) 

 1.2 ยาเสพติด 
 1.3 สารเคมีที่มีลักษณะเป็นพิษ 

1.4 ประทัดและดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ( รวมทั้งของเด็กเล่นที่มีผลเสียต่อการเรียนรู้
และไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะ ) 
1.5. บุหร่ี (ยกเว้นในกรณีที่บุคคลน าติดตัวเข้ามาในปริมาณที่รัฐบาลเวียดนาม
ก าหนด) 
1.6. สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้ว (ยกเว้นรถยนต์นั่งขนาดต่ ากว่า 12 ที่นั่ง 
รถจักรยานยนต์ และสิ่งของส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว และน าเข้ามาในเวียดนาม 
เน่ืองจากการย้ายถิ่นที่อยู่หรือเดินทางตามระเบียบที่รัฐบาลเวียดนามก าหนด) 

 1.7 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยขวา ( รวมทั้งส่วนประกบและชิ้นส่วน )                         
 1.8 วัสดุ อะไหล่ที่ใช้แล้วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

1.9 สิ่งพิมพ์หรือพัสดุภัณฑ์ที่ขัดต่อความมั่นคง วัฒนธรรมและระบอบการ
ปกครองของเวียดนาม 

 1.10. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Asbestos of  Amphibole Group 
 1.11 เคร่ืองมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ 
   

            2. สินค้าที่ห้ามส่งออก มี 7 รายการ ได้แก่ 
                        2.1. อาวุธ 
                        2.2. วัตถุโบราณ 
                        2.3. ยาเสพติด 
                        2.4. ไม้ 
                        2.5. สัตว์ป่า 
                        2.6. สัตว์หรือพืชที่หายาก 
                        2.7. เครื่องมือใช้รหัสลับเฉพาะกิจ 
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 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหากจ าเป็นต้องมีการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าที่อยู่ใน
ข้อก าหนดข้างต้น นายกรัฐมนตรีเวียดนามสามารถพิจารณาอนุมัติการส่งออกหรือน าเข้าสินค้า
ดังกล่าวได้เป็นกรณีไป 

 กฎระเบียบด้านการลงทุน 

เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนั้นการเข้าไปลงทุน
ในเวียดนามผู้ลงทุนต้องเสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ว่าด้วยความร่วมมือและ
การลงทุน (The State Committee for Cooperation and Investment : SCCI) ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
โดยคณะกรรมการอาจอนุมัติโดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตด้วยก็ได้ ประเภทของการลงทุน
จากต่างประเทศ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

  1. สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Cooperation Contract : BCC) เป็นการร่วม
ทุนท าธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม โดยไม่มีการก่อตั้งบริษัทร่วม
ทุนหรือนิติบุคคลขึ้น การท าสัญญาระหว่างสองฝ่ายด้านสัดส่วนการลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และการแบ่งก าไรเท่าเทียมกัน ระยะเวลาของสัญญาขึ้นกับคู่สัญญาจะตกลงกัน ลักษณะของธุรกิจ
และวัตถุประสงค์ต้องผ่านความเห็นชอบจาก SCCI โดยข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ คือ ไม่
จ ากัดความรับผิดชอบหากเกิดการขาดทุน 

 2. กิจการร่วมทุน  (Joint Venture Enterprise) เป็นกิจการที่ก่อตั้งโดยสัญญาร่วม
ทุนระหว่างนักลงทุนต่างประเทศรายเดียวหรือหลายรายกับนักลงทุน เพื่อด าเนินกิจการทางธุรกิจ
ร่วมกันหรือ บางกรณีอาจเป็นการด าเนินการระหว่างรัฐบาลต่างประเทศกับรัฐบาลเวียดนามก็ได้ 
การลงทุนประเภทนี้เป็นการด าเนินการในรูปหุ้นส่วนที่จ ากัดความรับผิดชอบ มีสภาพเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายของเวียดนาม การก่อตั้งต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนก่อตั้งจาก SCCI โดยนัก
ลงทุนต่างประเทศอาจลงทุนในรูปของเงินตราต่างประเทศโรงงาน อุปกรณ์ หรือ สิทธิบัตร ความรู้
ทางเทคนิค (know how) กระบวนการทางเทคนิคและการบริการทางเทคนิคก็ได้ ด้านการลงทุน
เวียดนามอาจลงทุนในรูปของเงินตราของเวียดนามหรือเงินตราต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ดิน โรงงาน หรือ แรงงานก็ได้ ปกติอัตราส่วนการลงทุนจากต่างประเทศต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจน้อยกว่านี้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก SCCI และ
ระยะเวลาการร่วมทุนไม่เกิน 50 ปี แต่รัฐบาลโดย ความเห็นชอบจากรัฐสภาอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวได้ไม่เกิน 70 ปี 
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 3. การลงทุนจากต่างประเทศทั้งสิ้น (Enterprise with One Hundred 
PercentForeigh Invested Capital) เป็นการลงทุนขององค์กร หรือเอกชนจากต่างประเทศซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการทั้งหมดต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนการก่อตั้งจาก SCCI โดยระยะเวลา
ลงทุนจะเท่ากับของประเภทกิจการร่วมทุน การลงทุนประเภทนี้ถ้าเป็นการลงทุนในบางสาขาที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจ SCCI อาจก าหนดให้กิจการน้ัน ๆ สามารถเปลี่ยนรูปเป็น กิจการร่วมทุนได้โดย
ให้รัฐวิสาหกิจของเวียดนามเข้าไปซื้อหุ้นบางส่วน โดยต้องมีการก าหนดหลักการ สัดส่วนการ
ลงทุนและระยะเวลาที่ชัดเจน 

 4. กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build-Operate-Transfer Contract : 
BOT) เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและผู้แทนของรัฐบาลในการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น ผู้ลงทุนจะรับผิดชอบ
โครงการในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นระยะดังกล่าวต้องโอนกิจการนั้นให้แก่รัฐบาล
โดยไม่มีเงื่อนไขของการรับค่าชดเชย 

 การเดินทางเข้า-ออกประเทศ 

 ชาวต่างประเทศจะต้องด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้าราชการสถานทูตที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศนั้นๆ 
 2. พลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยราชการของประเทศที่มีข้อตกลงกัน
ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ (คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า) 

 3. วีซ่าเข้าประเทศเวียดนามมี 2 ประเทศ ดังนี้ 

 3.1 วีซ่าท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยว ก าหนดไว้เพียง One Single Entry Within 
30 Days และบริษัทท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวีซ่า 

 3.2 วีซ่าธุรกิจ ส าหรับการท าธุรกิจ One Single Entry Within 30 Days or Multiple 
Entries Within 90 Days or Multiple Entries Within 180 Days เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องเดิน
ทางเข้าออกประเทศเวียดนามหลายคร้ัง ซึ่งนักธุรกิจต่างชาติจะต้องให้นักธุรกิจท้องถิ่นเป็นผู้ออก
จดหมายรับรองการท าธุรกิจร่วมกันพร้อมด้วยส าเนาหนังสือเดินทาง  
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4.การน าความรู้ท่ีได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ างาน สรุปได้ดังนี้ 

 จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกรีเลย์
ตัวเชื่อมตัวกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาของบริษัท FITT.CO., LTD. นั้น คณะผู้จัดท าได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการการจัดท าเอกสารส่งออก ว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 7 
รายการดังนี้ 

  1.ใบขนสินค้าขาออก 

  2.บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

  3.บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  4.ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

  5.ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License) 

  6.ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 

  7.เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น   

และต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง 
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาขั้นตอนการส่งออก สามารถน าไปประยุกต์กับการเรียนการศึกษา
ด้านโลจิสติกส์ที่ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาอยู่ในขณะนี้  

ด้านการประกอบอาชีพในอนาคต 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษา ขั้นตอนการจัดท าเอกสารส่งออกไปต่อ
ยอดใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตด้านโลจิสติกส์ที่ก าลังขยายตัวอยู่ในขณะนี้ได้ เช่น ด้านการ
ลดต้นทุน ลดระยะเวลาการท างาน การน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านเอกสาร
ต่างๆให้รวดเร็วขึ้น 
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5.การน าหลักปรัชญาพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีสรุปได้ดังนี้ 

 ตามหลักปรัชญาพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ การเตรียมตัวให้พ ร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มาใช้ กับการท าโครงการนี้ ท าให้ทางคณะผู้จัดท าตระหนักถึง
ความไม่ประมาท และเตรียมตัวพร้อมรับกับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการโครงการ และมีการ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต เช่น ปัญหาการประสานงานที่ล่าช้า เราจะรับมือ
โดยการให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้การสื่อสารท าได้เร็วขึ้น การด าเนินงานที่ล่าช้า ควรวางแผน
อย่างเป็นระบบ ก าหนดเวลาที่ชัดเจน จะท าให้เราด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเ ร็วและทันเวลา 
ควรมีการเผื่อเวลาในการท างาน เผื่อเวลาไว้เพื่อแก้ไข้ข้อผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้งานเรา
นั้นส าเร็จได้ตรงตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นการไม่ประมาทและพร้อมรับกับผลกระทบของงานหรือ
ตัวบุคคลที่ร่วมงานที่จะเกิดขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

1.บริษัทเลือกใช้บริการ Shipping แทนการด าเนินการด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว และเน่ืองจากบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็กหากมีการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า
ด้วยตนเองจะมีต้นทุนในการด าเนินการสูงจึงท าให้ประหยัดเวลาในการท างานและต้นทุนการ
ส่งออกได้ 

2. บริษัทควรอบรมเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พนักงานได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการส่งออกมากขึ้น 

3.บริษัทควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกไปศึกษาดูงานจริงในด้านการส่งออก
สินค้าและการศึกษาขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับซึ่งประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานและน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาระบบการท างานภายในบริษัทและต่อยอด
การท างานในบริษัทให้ก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้ 

4.บริษัทควรมีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมี
ภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้สามารถ เตรียมพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. ปรับปรุงโมเดลให้สอดคล้องกับตัวโครงการในรายละเอียดของขั้นตอนการ
ส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น 

2. การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษเพื่อลดการ
ท าลายเอกสารและลดขยะจากเอกสารที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

3. การบันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถพิมพ์แก้ไขบันทึกและ
จัดการข้อมูลไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทัน
ตามความต้องการ 

4. Powerpointควรแยกเป็นสัดเป็นส่วนที่จะเสนอเน้น 
- หัวข้อหลัก 
- หัวข้อรอง 
- เน้ือหาสรุป 
- เน้ือหาประกอบ 
- ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาน าเสนองาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
64 

 

 

 

บรรณานุกรม 

กิตติยา ขินแก้ว.  (2551).   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยในประเทศสมาชิก
 อาเซียนใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์,      
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. 
กรมศุลกากร.  (2561).  ขั้นตอนและเอกสารการขนส่งสินค้าขาออก.  ค้นหาข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 
 2562,  จากWICE Logistics Public Company Limited. 
จุฑานุช  บรูณสินวัฒนกูล.  (2557).  การประยุกต์ใช้สายธารแห่งคุณค่าเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิธี
 การน าเข้าทางศุลกากรภายในเขตปลอดอากร กรณีการออกใบขนสินค้า.    
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์,    
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
แซนดี้ อินเตอร์ โลจิสติกส์.  (2560).  เอกสารส าหรับส่งออกสินค้า.  ค้นข้อมูลวันที่ 19 สิงหาคม 
 2562,  จาก  https://www.sandyinterlogistics.com. 
ถนอมจิต บุรีรักษ์.  (2551).  การอ านวยความสะดวกทางการค้าของกรมศุลกากรไทยท่ีมีผลต่อการ
 น าเข้าของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาเศรษฐศาสตร์,  หาวิทยาลัย  
 เกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. 
พรทิพย์  เวียงค า.  (2555).  มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบสิทธิและ
 ประโยชน์ของผู้ลงทุนระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ  
 เวียดนาม. สารนิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น  
 เอเชีย. 
ภัสนันท ์วงศ์สวัสดิ์.  (2557).  การศึกษาการสร้างศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าท่ีเป็น 
 ศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จต่อการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน จังหวัด  
 หนองคาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  สาขาการจัดการโลจิสติกส์,    
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
มณีวรรณ คาเรง.   (2557).   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  ค้นข้อมูลวันที่ 8 กรกฎาคม 2562,  จาก 
 https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12/home. /ปรัชญา  
 เศรษฐกิจพอเพียง. 
มิซูมิ ไทยแลนด์.  (2560).  รีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า.  ค้นหาข้อมูลวันที่ 2 ตุลาคม 2562,  จาก 
 https://th.misumi-ec.com/pr/recommend_category/relay201904./  รีเลย์ตัว  
 เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า. 
 



 
65 

 

 

โรงเรียนสายน้ าผึ้ง.  (2560).  สาเหตุที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ.  ค้นหาข้อมูลวันที่ 27           
กันยายน 2562,  จาก
http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit3/chapter3/chapter3_6/3_6/internatio
naltrade.html./  สาเหตุที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562).  การส่งออก. ค้นหาข้อมูลวันที่ 6 กันยายน 2562,  จาก 
 https://th.wikipedia.org/wiki. / การส่งออก. 
วารสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. (2544).  มาตรการการส่งออกประเทศเวียดนาม. ฉบับที่ 
 9/2544. 
วี-เฟรนด์ โลจิสติคส์.  (2558).  พิธีการกรมศุลกากรขาออก.  ค้นหาข้อมูลวันที่ 27 กันยายน 2562,  
 จาก  http://www.vfriendlogistics.com/customs-clearance.html พิธีการศุลกากรขาออก. 
ศูนย์บริการศุลกากร.  (2559).  ค าศัพท์เกี่ยวกับการส่งออก.  ค้นข้อมูลวันที่ 17 กันยายน 2562,  จาก 

http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit3/chapter3/chapter3_6/3_6/internatio
naltrade.htmlnt_id=14232932404f505f49./ ค าศัพท์เกี่ยวกับการส่งออก. 

ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ.  (2559).  ขั้นตอนการส่งออกสินค้า.  (2559).  ค้นหาข้อมูล
 วันที่ 26 มิถุนายน 2562,  จาก https://biz.govchannel.go.th/th/Home/Article/25./   
 ขั้นตอนการส่งออกสินค้า. 
สิทธิพงษ์ ธนาโชติภูมินนท์.  (2558).  การค้าระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม.  วิทยานิพนธ์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
หนังสือสังคม วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน 10 ชาติ, หนังสือเราคืออาเซียน, หนังสือหนึ่งใน 
 ประชาคมอาเซียน.  มาตรการการค้ากับประเทศเวียดนาม. ค้นหาข้อมูลวันที่ 20  
 สิงหาคม 2562,  จาก http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_vietnam4.html./   
 มาตรการการค้ากับประเทศเวียดนาม. 
อมรรัตน์  พลคราม.  (2558).   การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม.  ค้นข้อมูลวันที่ 18  
 ตุลาคม 2562,  จาก 
 https://sites.google.com/site/xaseiynsuksa/prathes-weiydnam/kar-kha-laea-kar- 
 lngthun-rahwang-thiy-weiydnam. 
 

 

http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit3/chapter3/chapter3_6/3_6/i
http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit3/chapter3/chapter3_6/3_6/i
https://sites.google.com/site/xaseiynsuksa/prathes-weiydnam/kar-kha-laea-kar-


 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

 

 

  



 
69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท FITT. CO. LTD., 
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ภาพที่ 1 เข้าชมบริษัท FITT. CO. LTD., 

 

ภาพที่ 2 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกรีเลย์ไปประเทศเวียดนาม 
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ภาพที่ 3 เข้าชมภายในคลังสินค้าบริษัท FITT. CO. LTD., 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะการจัดเก็บรีเลย์ตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในคลังสินค้า 
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ภาพที่ 5 วิทยากรอธิบายลักษณะการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 

 

ภาพที่ 6 การห่อหุ้มสินค้าเตรียมส่งออก 
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ภาพที่ 7 บรรยากาศการท างานภายในส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

ภาพที่ 1 ร่างแบบโมเดล 
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ภาพที่ 2 ท าไม้พาเลท 

 

ภาพที่ 3 ท าชั้นวางภายในคลัง 
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ภาพที่ 4 จัดวางองค์ประกอบ 

 

 

ภาพที่ 5 ความก้าวหน้าคร้ังที่ 1 

 



 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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งบประมาณการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณในการจัดท า 

 

 

 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยละ ราคา 
1 ฟิวเจอร์บอร์ด 4 23 92 
2 ไม้อัดขนาด80x80 1 180 140 
3 ปืนกาว 1 99 99 
4 ไส้กาวแท่ง 2 15 30 
5 กระดาษสี 4 15 60 
6 ไม้ไอติม 5 15 75 
7 เทปกาว 2 20 40 
8 กาวร้อน 1 25 25 
9 กาวตราช้าง 2 20 40 
10 กรรไกร 1 20 20 
11 ดินน้ ามัน 2 10 20 
12 อุปกรณ์ตกแต่ง(ต้นไม้) 4 10 40 
13 รถบรรทุก(ของเล่น) 2 25 25 
14 รถยนต์(ของเล่น) 2 20 40 
15 รถโฟลค์ลิฟท์(ของเล่น) 1 39 39 
16 เรือ(ของเล่น) 1 159 129 
17 กระดาษน้ าตาล 1 10 10 
18 ไม้แหลม 1 26 26 
19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบริษัท 

FITT.CO., LTD. 
1 300 300 

20 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเล่มโครงการ 1 550 550 
 รวม 1800 
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