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บทคัดย่อ  

การศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟพีที
จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน และศึกษา
รูปแบบการส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
ส่งออกไก่แช่แข็ง โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารลดต้นทุนการส่งออกไก่
แช่แข็งให้มีระยะเวลาการเดินทางของสินค้าที่เหมาะสม 

การศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด (มหาชน) ทางคณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้ามาช่วยให้การจัดท ารูปเล่ม
โครงการเพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย า ในการท าโครงการ รวมถึงโปรแกรม Power Point ซึ่งเข้ามา
ช่วยในเร่ืองของการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การอธิบายเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

โครงการน้ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยตรงท าให้นักศึกษาได้หาความรู้เกี่ยวกับ
การส่งออกไปต่างประเทศ การประสานงานและการติดต่อสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมี
การวางแผนในการท างานของการส่งออก เพื่อท าให้มีประสิทธิภาพในการส่งออกมากขึ้นท าให้รู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการท างานด้านการ
ส่งออกต่างประเทศ และยังสามารถน าข้อมูล และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานในอนาคต

(1) 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการเล่มนี้ส าเร็จและลุล่วงได้ดีด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่นของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ร่วมมือกันและด้วยความเมตตากรุณาของอาจาร์รัตนา ชาตรูประมัย อาจาร์ที่
ปรึกษาโครงการ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการ
ในทุกขั้นตอน จึงท าให้โครงการเล่มนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยด ี
 ขอขอบคุณ คุณธวัช ยืนชีวิต ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและการจัดส่ง บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด (มหาชน) ที่กรุณาให้ข้อมูลและค าแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และได้รับความรู้ในขั้นตอน
การส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน คณะผู้ รับผิดชอบโครงการส านึกในความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 คณะผู้จัดท าหวังว่าโครงการฉบับนี้คงเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ที่สนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออกไปประเทศจีนและให้แนวทางกับผู้ประกอบการที่ต้องการขยาย
ตลาดเพื่อส่งออกไปประเทศจีน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

       ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันกันอย่าง
มาก การส่งออกยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านการผลิตของประเทศและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
การส่งออกเป็นวิธีหลักของการน ารายได้เข้าประเทศ ในขณะที่การน าเข้าสินค้าทุนและสินค้าที่เป็น
วัตถุดิบเพื่อการผลิตในขั้นต่อไปเป็นวิธีหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต และการส่งออก
ให้มากขึ้น  เมื่อการส่งออกมีความส าคัญเช่นนี้ การเจราเพื่อท าข้อตกลงระหว่างบริษัทก็ย่อมมี
จุดประสงค์หลักเพื่อการขยายตัวของการส่งออกไปสู่ตลาดภายใต้ข้อตกลง  คู่แข่งของบริษัท จีเอฟพี
ที จ ากัด(มหาชน)  คือผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกเช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด(มหาชน)  จัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่รายหนึ่ง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขัน
กับประเทศคู่แข่งได้โดยที่มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ปรุงสุก 
หลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) คือ ประเทศจีนหลังเมื่อปีก่อนประเทศไทยสามารถส่งออก
ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศจีนได้เป็นคร้ังแรกในรอบกว่า10ปี (นับตั้งแต่เกิดโรคไข้หวัดนก
ในปี 2546) ขณะที่เมืองจีนยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่ค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะสินค้าประเภท
ตีนไก่และปีกไก่  จีนจะมีความต้องการชิ้นส่วนประเภทอ่ืนๆของไก่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้ออก  
น่อง  และสะโพก เป็นต้น แต่จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) 
ส่งออกชิ้นส่วนไก่แปรรูปไปประเทศจีนประมาณ 2,400-2,500 ตันต่อปี  จากแนวโน้มการส่งออก
ไก่ไปประเทศจีนที่โตสูงกว่าที่คาดคิดไว้ก่อนหน้านี้  จึงได้ปรับยอดส่งออกไก่ไปประเทศจีนจากปี
ก่อนหน้านี้เป็น 10,000 ตัน จากเดิมคาด 5,000 ตัน  และปรับประมาณการก าไรสุทธิปีนี้เพิ่มอีก  3%  
เป็นเงิน 1.54 พันล้านบาท  
                      เน่ืองจากการส่งออกสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกส์  เพื่อการส่งออก
สินค้าไก่แช่แข็งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันส าหรับการค้าระหว่างประเทศของ บริษัท จี
เอฟพีที จ ากัด(มหาชน) การส่งออกช่วยผลักดันในด้านการขยายธุรกิจในการลงทุนของบริษัท จีเอฟ
พีที จ ากัด (มหาชน)  อีกทั้งผู้ส่งสินค้าควรมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความ 



 

สม่ าเสมอในด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคและให้เป็นที่ยอมรับของตลาด  โดย
จะต้องศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออก ตลอดจนค่าระวาง ระยะเวลาในการขนส่งเพื่อจะได้
ก าหนดวันส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง   

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ มีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็ง
ไปประเทศจีนกรณีศึกษา  บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) เพื่อศึกษาขั้นตอนในการส่งออกไก่แช่
แข็งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้การส่งออกตอบโจทย์กับลูกค้าได้อย่างกว้างขว้าง 
สามารถน าความรู้และความเข้าใจมาประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการส่งออกให้เหมาะสมให้เกิด
ประสิทธิภาพและลดการแก้ไขปัญหาในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน  อาจพบปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆในการในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน จึงท าให้คณะผู้จัดท าคิดค้นและพัฒนา
ขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีนให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารลดต้นทุนการส่งออกไก่แช่แข็งควรศึกษาระยะเวลาการ
เดินทางของสินค้าว่าเหมาะสมจะไปทางอากาศ  ทางบก  หรือทางน้ าให้ไม่สิ้นเปลืองเวลามาก
เกินไป  โดยจะท าให้เกิดการใช้งบประมาณการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ อให้การ
ส่งออกมีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดปัญหาการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน 

วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน ให้แก่ทางบริษัท 
 จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
                  2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 
       4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารลดต้นทุนการส่งออก

ไก่แช่แข็งควรศึกษาระยะเวลาการเดินทางของสินค้าว่าเหมาะสมจะไปทางอากาศ  ทางบก  หรือทาง
น้ าให้ไม่สิ้นเปลืองเวลามากเกินไป 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1. ทราบถึงขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีนให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
        2. น าความรู้และความเข้าใจมาพัฒนารูปแบบการส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
        3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 
            4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารลดต้นทุนการส่งออกไก่แช่

แข็งควรศึกษาระยะเวลาการเดินทางของสินค้าว่าเหมาะสมจะไปทางอากาศ  ทางบก  หรือทางน้ าให้ไม่
สิ้นเปลืองเวลามากเกินไป 



 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับสินค้าไก่   

แช่แข็งบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปไก่ในประเทศไทยและเป็น

หนึ่งในผู้ผลิตชั้นน าด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล  คณะผู้จัดท า

โครงการจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเร่ืองการศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้

เหมาะสมกับสินค้าไก่แช่แข็ง ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดจากเอกสารประวัติบริษัทและ        

การด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร/ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานที่ได้ท าการศึกษา 

3. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

4. ผังองค์กร 

5. แผนที่ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และ

ด าเนินธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้าของบริษัทโดยจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบธุรกิจในด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร คือ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ 

สายธุรกิจโรงฟักไข่และเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ สายธุรกิจการช าแหละและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และบริษัทได้เร่ิมท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่         

27 มกราคม พ.ศ.2535โดยมีทุนจดทะเบียน 1000 ล้านบาท มีทุนช าระแล้ว 570 ล้านบาท ต่อมา

บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ชื่อว่า บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 



 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีทุนการจดทะเบียน1,400 ล้าน           

แล้วมีทุนเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท เป็นบริษัทแม่ที่ด าเนินธุรกิจช าแหละไก่สดและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก

และผลพลอยได้จากการช าแหละไก่  ซึ่งจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า

โดยจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี  2551 บริษัทมีปริมาณการผลิต รวมเท่ากับ 

123,000 ตัน จากโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทย่อยประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรโดยขอบเขตของการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

จะครอบคลุมตั้งแต่ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่

พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อไก่ 

สายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและสายธุรกิจซื้อ-ขายวัตถุดิบในธุรกิจของ

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นลักษณะต่อเน่ืองครบวงจรโดยเร่ิมต้นตั้งแต่การลงทุนในบริษัท 

กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT  คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า บริษัทจ าหน่ายอาหาร

สัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อยตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ ทั่วไป ส าหรับอาหารสัตว์น้ า 

บริษัท KT จ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป  
                      บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

ส านักงานกับ บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง

อาคารส านักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยคิดค่าเช่าตามพื้นที่ที่ใช้สอยมูลค่ารวมของค่าเช่า

ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 38,322,000 บาท  บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี จ.สมุทรปราการ  จากบริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโด ทาวน์ จ ากัด  เป็นระยะเวลา     

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ  18,600 บาท  บริษัทได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์  จ.กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด เป็นระยะเวลา 

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จาเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ10,000 บาท บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 

(มหาชน)ได้เช่าที่ดินจากบริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้าง

คอนโดและที่พักอาศัยให้กับพนักงานของบริษัทเช่าโดยเช่าที่ดินจ านวน 16 ไร่ 62 ตารางวา  ซึ่งอยู่ที่

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่                

1 สิงหาคม 2550 จนถึง 31 กรกฎาคม 2570 มูลค่ารวมของค่าเช่าเท่ากับ 22,377,192.00 บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นแรงจูงใจในการท างาน 



 

บริษัทย่อย  

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์ม

เลี้ยงไก่จากบริษัท ป.เจริญพันธ์จี.พี.ฟาร์ม จ ากัด จ านวนที่  1,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

ก าหนดเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์มเลี้ยงไก่จากบริษัท  ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด 

จ านวนเน้ือที่ 59ไร่ 79 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมีก าหนดระยะเวลา 3 ป ี

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขาย
อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้เป็นเพราะต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีต้นทุน
สูงขึน้ถงึร้อยละ 28.57 จากราคาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นเลยเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดการผันผวนของราคาน้ ามันตลาดโลก รายได้อ่ืนในปี 2551 บริษัทมีรายได้เพิ่มมากเร่ือย ๆ  
ท าให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.87 ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากค่าบรรทุกสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าซึ่ง
รายการข้างต้นเป็นรายการที่ได้จากการด าเนินงานตามปกติ นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่มาจากการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนยีมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและการโอนกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าของไก่พ่อแม่พันธุ์และที่ดินที่ไม่ใช้ 

สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทย่อยแห่งนี้มีรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นจ านวนเงิน 
109 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากในปี 2551 มีการเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
เพียงอย่างเดียวและมีปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งต่างจากในปี 2550 ที่มีรายได้จากการขายคือรายได้จากการ
ขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ที่มีการเลี้ยงไก่ปู่ย่า
พันธุ์ยังไม่เต็มก าลังการผลิต รายได้อ่ืนในปี 2551 เท่ากับ 1.99 ล้านบาท ส่วนรายได้อ่ืนในปี 2550 
เท่ากับ 3.04 ล้านบาท  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.75 โดยลดลงเนื่องจากไม่มีก าไรจากการขายไก่ปู่ย่า
พันธุ์ ปลดระวางซึ่งในปี 2550 มีก าไรจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 1.8 ล้านบาท  ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติอัตราก าไรขั้นต้นในส่วนของรายได้จากการ
ขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.11 ในปี 2550 
  



 

สายธุรกิจโรงฟักไข่ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 ท าให้บริษัทมีรายได้มาจากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.32 เนื่องจากปริมาณในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ17.25 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทแม่ที่มีการส่งออกเนื้อ
ไก่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณการขายลูกไก่เนื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  รายได้อ่ืนในปี 2551 
บริษัทมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 1.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.11 เนื่องจาก
ในปี 2551 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าซากไก่พ่อแม่พันธุ์ลดลงซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงาน 

สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มมากเป็นขึ้นร้อยละ 
59.93 เป็นส่วนหน่ึง  เน่ืองจากบริษัทแม่มีการส่งออกเนื้อไก่ในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งในปี 2551 บริษัท
มีปริมาณการขายที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยในปี 2551 ก็สูงขึ้นรายได้
อ่ืนใน ปี 2551 รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการบรรทุกมูลไก่
ให้กับลูกค้านอกจากนี้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนื้อไก่ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.23 
เน่ืองจากปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.79 เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นมีการน าเข้าไก่ปรุงสุกเพิ่ม
มากขึ้นจาก  ปี 2550 ที่ส่งออกจ านวน 548.96 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 53.42 ของการส่งออก
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวน 1,675.47 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของการส่งออก
ทั้งหมดในขณะที่การส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปในปี 2550 เป็นจ านวน 448.60 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 43.66 ของการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 881.22 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 33.49 ของการส่งออกทั้งหมด รายได้อ่ืนในปี 2551 เพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนเงิน 35.36 
ล้านบาทเนื่องจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงในปี 2551 ท าให้บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีก าไร
จากอัตราในการแลกเปลี่ยนสูงกว่าในปี 2550 คิดเป็นจ านวน 22.43 ล้านบาท  มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากสินค้าแก่บริษัทร่วมกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 
2551 ต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.61 เนื่องจากปริมาณในการขายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งสินค้าของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้นจึงท าให้ส่งผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายใน            
การด าเนินงาน 
 



 

2. ป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานท่ีได้ท าการศึกษา 

 

 

ภาพพที่ 2.1 ป้ายบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

 



 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานที่มี
มาตรฐานสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

- หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารจากส านักงานมาตรฐานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(กระทรวงแรงงาน)  
- อย.(คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ยังได้รับการยอมรับการตรวจสอบ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

ปี พ.ศ. 2524 

- ได้ท าการจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เจอเนอรัลฟูดส์ 
โพลทรีย์ (ไทย )จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2528 

- กลุ่มเครือ ป.สหพันธ์ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด 
ปี พ.ศ. 2530 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 
100 ล้นบาท 

ปี พ.ศ. 2532 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท ลงทุน 
99.99% ในบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2534 

- บริษัทได้ลงทุนอีก 99.99% ในบริษัทย่อย คือบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด   และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1000 ล้านบาท และได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทอีกแห่ง
หนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2535 

- บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีทุน
จดทะเบียน 1000 ล้านบาท ทุนเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 



 

ปี พ.ศ. 2536 
- บริษัทได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟูดส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2537 
- บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด ได้แปรสภาพจาก บริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชน  

ปี พ.ศ. 2541 
- บริษัท กรุงไทย อาหารสัตว์ จ ากัด ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามัญ  

ปี พ.ศ. 2543 
- เพิ่มทุนเรียกช าระจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2545 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีสัดส่วนใหม่

จาก 65.00% เป็น 96.50% 

ปี พ.ศ. 2546 
- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1000 ล้านบาท เป็น 1400 ล้านบาท และเพิ่ม

ทุนเรียกช าระจาก 626.91 ล้านบาท เป็น 1253.82 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2551 
- ลงทุน 49.00% ให้กับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร จ ากัด  

ปี พ.ศ. 2553 
- แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จรากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

โดยทุนจดทะเบียนคงเดิม 1400 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2554 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน

ใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%  

ปี พ.ศ. 2556 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน

ใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86% 

  



 

ปี พ.ศ. 2557 

- บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทย
อาหาร จ ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03% 

ปี พ.ศ. 2558 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.03% เป็น 98.06% 

ปี พ.ศ. 2559 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.06% เป็น 98.10 % 

ปี พ.ศ. 2560  

- บริษัท จี เอฟ ฟูดส์  จ ากัด ได้ท าการขยายการท าการผลิตไส้กรอกและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท าให้มีก าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 37800 ตัน/ปี บริษัทแมคคีย์ ฟูดส์ จ ากัด ขยายก าลัง
การผลิตโรงงานผลิตอาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ด้วยการผลิต 25000 ตัน/ปี  
  



 

3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก 

พันธกิจ 
พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้าน

การผลิตอาหาร โดยมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการดด าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
1. คุณภาพอาหาร   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งใน         
และต่างประเทศ 

2. ความปลอดภัยอาหาร   เชื่อมั่นในระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน 
3. นวัตกรรมอาหาร   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อขยายให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ   ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญสร้างความมั่นคง 
5. ความพึงพอใจสูงสุดใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บนพื้นฐานความเป็นธรรม 
กลยุทธ์: ใส่ใจความต้องการของลูกค้า  ควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม 
6. สัมพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตร 
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ

เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตใต้ส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตใต้ส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรักษา     

ดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  อันน าไปสู่ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
  



 

4. ผังองค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ บริษัท 

คณะกรรมการ สรรหาและ 

พิจารณา ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ บริหาร 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

เลขานุการ 

บริษทั 

กรรมการ ผู้จัดการ 

รองกรรมการ ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 

ส่วนงานการตลาด   

 -ฝ่ายขายต่างประเทศ 

 -ฝ่ายขายในประเทศ 

 -ฝ่ายขายและลูกค้า
สัมพันธ ์

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือไก่เนื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือทั่วไป 

 -ฝ่ายจัดซ้ือระวาง
สินค้าและขอคืนอากร 

ส่วนงานบริหาร  

-ฝ่ายบัญช ี

 -ฝ่ายการเงิน  

-ฝ่ายสารสนเทศ  

-ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายผลิตไก่ช าแหละ 

 -ฝ่ายผลิตภัณฑ์
อาหาร 

 -ฝ่ายคลังสินค้า 

 -ฝ่ายพัสดุ 

 -ฝ่ายแปรรูป 

 -ฝ่ายวางแผน  

 -ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 -ฝ่ายวิจัยและพัฒนา    
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

  -ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 -ฝ่ายไฟฟ้าและ
เครื่องเย็น    

 -ฝ่ายห้องปฏิบตัิการ 

 -ฝ่ายวิจัยและเพิ่ม   
ประสิทธิภาพ 

 -ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  

-ฝ่ายวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 



 

5. แผนท่ีบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

209 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.20 ต าบลบางเสาธง   

             อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนที่บริษัท 



 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่สดแช่แข็งให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท าการผลิตน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ประเภทของอาหารผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไก่
พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

1. ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง  

ภาพท่ี 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 



 

2. ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 



 

3. ผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 



 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.22 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

  



 

4. ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.25 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.26 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.27 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.28 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 



 

 

 

ภาพท่ี 2.31 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.32 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 



 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

การจัดท าโครงการ “ในการศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไประเทศจีน” 

กรณีศึกษาของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน)  ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ 

ผู้จัดท าน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งออก 

3. ขั้นตอนการส่งออก 

4. ประเภทของการส่งออก 

5. ปัญหาและอุปสรรคการส่งออก 

6. ค านิยามศัพท์ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

                           ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

การค้าระหว่างประเทศหมายถึงการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศที่ท า

การซื้อขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า  “ประเทศคู่ค้า”  สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า “สินค้าเข้า” 

(imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า  “สินค้าออก”  (exports) ประเทศที่ซื้อสินค้า

จากต่างประเทศเรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศเรียกว่า 

“ประเทศผู้ส่งออก” โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศผู้น าสินค้าเข้า และ

ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้าแตกต่างกัน ประเทศที่

ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไป

ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการ

ผลิตที่สูงกว่า  แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

การค้าขายระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศที่ก าลังพัฒนามากมาย

โดยเฉพาะถ้าประเทศประเทศก าลังพัฒนามีการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศมากกว่าการ



 

น าเข้าสินค้าจะส่งผลดีคือเป็นการลดตนทุนต่อหน่วยให้ลดลง (Economy of Scale) ท าให้เกิดผล
ผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นราคาสินคาและบริการมีแนวโน้มถูกลงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
และบริการสูงขึ้นเนื่องจาก มีการแข่งขันในด้านการผลิตมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการการพัฒนา
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนาการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยท าให้ประชาชน
มีรายได้และการจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศคือ 
มีการเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าและบริการภายในประเทศ ท าให้การผลิตรายได้และการจ้างงาน
ภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น  

สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ   
เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่าไม่

มีประเทศใดในโลกสามรถผลิตสินค้าและบริการ ทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้อง  การ
ของผู้บริโภคภายในประเทศถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่าง แต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค้าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่
ตนมีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค้า และเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน  
ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศตามความ
ช านาญ ของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
ของโลกให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบ 
หรือความ ถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้  

1.ทรัพยากรธรรมชาติ  
ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ

ประเทศมีทรัพยากรหรือ ปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุต่าง 
ๆ อาทิ น้ าแร่ แร่เหล็ก ก๊าซ ธรรมชาติ ทองแดง ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมีอยู่ 
ดังนั้นประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น ๆ เป็นปัจจัยการ
ผลิตสินค้าออกเพื่อ แลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน ๆ ที่ตนต้องการ 

2.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นที่ดินที่

อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุก สามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็น
สินค้าออกประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็น
สินค้าออก 
  



 

3.ความช านาญในการผลิต 
ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิตเนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ

จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบางอย่างที่มีต้นทุนต่ า มี
ความรู้ความช านาญและเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 

4.นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 
การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย

อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการบางประเภทต่าง ๆท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและ
พัฒนาขึ้นเป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขัน
และขยายตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืน ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่าง
ประเทศอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีความกินดีอยู่ดี รัฐบาลแต่
ละประเทศจึงมีการเจรจาท าสัญญาซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนใน
ประเทศของตน ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

ปัจจยัส าคัญที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศดังนี้ 
1.ปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ที่ดิน แรงงาน และเงินทุน 

ยกตัวอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีน้ ามันอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ประเทศนี้ขาดแคลนไม้แปรรูป 
จึงต้องมีการสั่งซื้อไม้แปรรูปจากประเทศอื่นซึ่งก็ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้น  

2. ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้ายกตัวอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในการผลิตโทรทัศน์ หรือกลองถ่ายรูปแต่ประเทศญ่ีปุ่น
เป็นประเทศเล็ก ไม่มีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินค้าจึงต้องน าเข้าวัตถุดิบเพื่อมาใช้ในการ
ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอินโดนีเซีย 
3. การเมืองและรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่นนโยบายการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ ถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนก็จะท าให้
สามารถสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ จะท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
และยังสามารถช่วยในการขยายตลาดสินค้าไปสู่ประเทศต่างๆ 
  



 

ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน
ระหว่างประเทศอีกด้วย ก็จะท าให้มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น 

4. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ของ อดัม สมิทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะประเทศ
นั้นๆ สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากกว่า 1 ชนิด โดยใช้ทรัพยากรที่เท่ากันในการผลิต  ซึ่ง
เป็นความได้เปรียบของประเทศนั้นๆ  

5. ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้ทรัพยากรและแรงงานให้น้อยที่สุด เพื่อใช้ใน
การด าเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อมุ่งหวังเพื่อความส าเร็จและผลก าไรที่จะได้รับให้มากที่สุด 

6. ความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
1. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ อดัม สมิทธ์ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใน

ปลายศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตาม
ความถนัดมาใช้ เขาเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเมื่อ
แต่ละประเทศยึดหลักในเร่ืองการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้า
อย่างใด ก็ควรผลิตสินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มความมั่งคั่งในรูปของผลผลิต
หรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นสาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหนึ่งจะ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วย
ปัจจัยการผลิตจ านวนเท่ากันหรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า 
ดังนั้นประเทศควรท าการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตน
เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็นสินค้าเข้า 

โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) ของ    
อดัม สมิธ (Adam Smith) ในการยึดหลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ประเทศจะผลิต
สินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งและส่งออกสินค้าดังกล่าวไป
ยังประเทศนั้น ในทางตรงกันข้ามก็จะนาเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์จากประเทศ
นั้น การค้าของโลกก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่เยาวเรศ มองว่า เป็นการพิจารณาทิศทางในการส่งออกที่
ประเทศได้รับผลประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบสัมบูรณ์จะใช้อธิบายประโยชน์
และทิศทางของการค้าได้เฉพาะในกรณีที่ประเทศคู่ค้าต่างมีความได้เปรียบสัมบูรณ์ในสินค้าต่าง
ชนิดกัน แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะพบกรณีที่ประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ในทั้ง
สองสินค้า 
 2.ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของเดวิด ริคาร ์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎี 
 



 

ความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิทธ์ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิทธ์ ในประเด็นต่อไปนี้คือ 

       - ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ
โดยสัมบูรณ์ได้เสมอไป 

       - ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า 

       - ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในทุกกรณีของการผลิต
สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศนั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่าง หากแต่สมควรที่จะเลือกผลิต
สินค้าส่งออกชนิดที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า 

- ในทางปฏิบัติ การค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory) 
           ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดย
เด็ดขาดและทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิตของแต่ละประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิต
มากกว่า หรือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมี
ขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิค(Neo-classic Theory) 
            ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยนีโอคลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิค
มาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส(Opportunity Cost) 
โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็นหลักในการพิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการ
ผลิตสินค้าในแต่ละประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต 
ดังนั้น ประเทศจะได้รับประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ผลิตได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้
ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และทฤษฎีการค้าที่พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากร
การผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 
  



 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 
           นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัย
คลาสสิคโดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของ
ปัจจัยไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และมี ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุน
เพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง 

  การให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) คือการยกเลิกภาษีศุลกากรและข้อจ ากัด

ทางการค้าระหว่างสมาชิก เช่น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรียุโรป (EFTA) 
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

2. สหภาพศุลกากร (Customs Union) คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามา
จากเขตการค้าเสรี มีการการก าหนดอัตราภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกันระหว่างสมาชิกซึ่งมีผลต่อ
ประเทศที่มิใช่สมาชิก เช่น สหภาพยุโรป (European Union : EU) 

3. ตลาดร่วม (Common Union) คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน 
เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรี เช่น แรงงานของประเทศที่เป็นสมาชิกตลาด
ร่วมสามารถเข้าไปท างานในประเทศสมาชิกอ่ืนๆได้ 

4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) คือ การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามา
จากตลาดร่วม สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรี  

5. สหภาพเหนือชาติ (Political Union) เป็นการร่วมกลุ่มกันทั้งเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยประเทศสมาชิกประสานนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน 

การรวมกลุ่มในแต่ละระดับก็จะได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การ
รวมกลุ่มในระดับการจัดท าข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้า เขตการค้าเสรี และ
สหภาพศุลกากร ประเทศสมาชิกจะได้ผลประโยชน์ด้านการขยายตลาด ด้านการดึงดูดนักลงทุน 
เพื่อหาลู่ทางการค้าซึ่งจะท าให้ประเทศมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างอ านาจการ
เจรจาต่อรองกับประเทศนอกกลุ่ม และถ้าพัฒนาการรวมกลุ่มไปในระดับตลาดร่วม ประเทศ
สมาชิกก็จะสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและสินค้าอย่างเสรี ท าให้ ได้ประโยชน์ด้านการ
เลือกใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศภายในกลุ่มที่ท าให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด 

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิต

หรือรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 



 

อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันได้แก่ 
1. ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง

ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น 
ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบ
ทางการผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปาทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้า
นั้นมีแนวโน้มต่ าลง 

2. ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่
แข่งขัน ท าให้ต้องพัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะ
ได้ยินเสมอว่า สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคย
ของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะ
สวยงามท าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์และวิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็น
ต้น และนับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ 
เพราะว่าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจาก
ผู้ผลิตสินค้าจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป 

3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หัน
มาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่
เน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง
บัดนี้ผลิตน้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น ไทยดึง
ปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้า มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้าแทน 
เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด 
(economy of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่างประเทศท าให้
สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิตที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่างประเทศซึ่ง
วิธีการน้ีประเทศญ่ีปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้ 
  



 

เลียนแบบเทคนิคและวิธีการผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการ
น าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน าเขาสินค้าประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่น
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วได้ในที่สุด ในขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิด
โอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอาเทคนิคทางด้านการจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการ
บริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึง
นิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิดประเทศไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท า
ให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิคดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับประเทศ
ต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว 

5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้า
ขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจาก
ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มี
ผลให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพา
อาศัยตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศใน
ขณะเดียวกัน ผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลัง
พัฒนาจะหามาได้ในระยะเวลาอันสั้น 

6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการ
ส่งออก จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้
กระแสหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน  ๆ 
ต่อไปกระบวนการเช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกในคร้ังแรก
เป็นหลายเท่า และผลจาการเพิ่มของรายได้ประชาชาติน้ีเอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของ
สินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมาก
ขึ้น 

ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 
แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าการค้า 



 

ระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึ่งปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหมือนกัน ผลกระทบที่ส าคัญ
พอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการด้วยกันคือ 

1. ผลต่อเสถียรภาพของราคาการค้าระหว่างประเทศประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศ
ผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของ
ประเทศ ขึ้นอยู่กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึง 
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมารายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใด
ที่ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มากเนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองและประชาชนมีการใช้จ่ายมากจท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 

ในกรณีตรงกันข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงอย่าง
ฮวบฮาบ ก็จะท าให้รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะ
เงินฝืด เป็นต้น และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหาของเสถียรภาพราคาได้ เช่น กันเช่นการขึ้นราคาน้ ามันดิบอย่างฮวบฮาบ ของกลุ่ม
ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก(OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก
และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เน่ืองจากน้ ามันเป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิตท าให้ต้นทุน
การผลิตสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่วๆ ไปสูงขึ้นได้ 

2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้
หลาย ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออกท าให้เกิดการขาดดุล
ในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้อง
สูญเสียทองค า หรือ ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ(ดังจะได้กล่าวต่อไปสาเหตุส าคัญเนื่องจาก 
อัตราการค้า(term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 
สินค้าส่งออกมักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบ
กับราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตรา
การค้าของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่า
ของสินค้าน าเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือปัญหาดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 

3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับนานานชาติซึ่ง
ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากรจากประเทศ
ก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงินนั่นเอง ใน



 

ขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็นกลไกลส าคัญ
อีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่าง 

ประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือการ
บริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสีย
เงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

4. ผลต่อประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ
น้อยลงเท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกลของทั้งราคาสินค้าออก
และราคาสินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี
เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกลการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศท าให้
กลไกแก้ไขปัญหาซับซ้อนขึ้น 

5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงานประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับที่สูงหากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผล
สุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้รายการและการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง
ผลจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา 

6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียวส่งผลต่อปัญหาความ
มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลงไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยาก
ทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน 
เนื่องจากการขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น จากเหตุการณ์การดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยืดถือ นโยบาย
การค้าเสรีตามหลักการแบ่งงานการท าระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์
คลาสสิกอย่างแท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริม
อุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศ
ต้องขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้ งขึ้น
ภายในประเทศอาจยังไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือ
และคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ คือ ก าแพงภาษีสินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า 
เป็นต้น  

 



 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการ
น าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า  
  1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออก
ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก 
ดังนี ้
  1.1 แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

- การส่งออกสินค้าทั่วไป 
- การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
- การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
- การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
- การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 
- การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
- การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 
- การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 
1.2  แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการ

ขอส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนด 
1.3 แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 
1.4  ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 

ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

  2. เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 
2.1 ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 
2.2 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 
2.3 แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) :ธต. 1 จ านวน 2 ฉบับ 

กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน500,000 บาท 
2.4 ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
2.5 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  



 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
3.1 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 

(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขา
ออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้
ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 

- ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า
ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่
ผ่านพิธีการ 

- ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้า
ขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อ
ส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 

4. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 
4.1 ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศ

ไทยอีกภายในหนึ่งปี โดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานที่เรียกว่า  “ใบสุทธิน ากลับ”  เพื่อเป็นหลักฐานในการน าสินค้ากลับเข้ามา 

4.2 การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า
ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตราตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 

4.3 ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและ
ประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาออกด้วย 

4.4 การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อ
ขอรับเงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสี
น้ าเงินที่มุมทั้ง 4 มุม 

4.5 สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขา
ออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

4.6 สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ 
 



 

- ท่าศุลกากรสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับ
อนุมัติส าหรบัการน าเข้า-ส่งออก 

- งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ
สินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 

- สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.) 
- ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับ

อนุมัติตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2469 
- โรงพักสินค้าส าหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบ

คอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ (รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT) 
- ท าเนียบท่าเรือเอกชน 
- เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ 
- โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก 
- ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ 

การจัดท าใบขนสินค้าขาออก (E-Expert) 
หลักการการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- การผ่านพิธีการศุลกากร ให้สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signature)  ของเจ้าของลายมือชื่อ  ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML / XML Format) เสมือนการจัดท ายื่น 
ส่ง-รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ 

- การยื่นใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ท าการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

วิธีการการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก กระท าได้ 4 ช่องทาง 
1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 
2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของเป็นผู้ส่งข้อมูลแทน 
3. ผู้ส่งออกใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล 



 

4. ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและ
ช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่/สนามบินที่ส่งของออก 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
- การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะ

ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

- การตรวจสอบพบความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัส
ข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ในคราวเดียว ให้ผู้ส่งของออกท าการ
แก้ไขข้อมูล  และส่งข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

- หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขน
สินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และ
แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออก ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) 
โดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น 1 = ใบขนสินค้าขาออก 

- การยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินค้าขาออกต่อศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ท าการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารน้ันๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

- การยกเลิกใบขนสินค้าขาออก กรณี ผู้ส่งของออกไม่ประสงค์จะท าการส่งของ
ออกตามใบขนสินค้าขาออกที่ได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
แล้ว หรือข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับการตอบรับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกแล้วผิดพลาด ให้ผู้
ส่งของออก (ตาม XML User) ขอยกเลิกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกฉบับนั้น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรท าการยกเลิกเลขที่ใบขนสินค้าฉบับนั้นออกจากระบบ ก่อน
การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของใบขนสินค้าขาออกที่ถูกต้องมาใหม่ 

การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่ส่งออก 
ขัน้ตอนในการขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่ส่งออก 

(E-Expert)ประกอบไปด้วย 
1. การขนย้ายของมายังท่า หรือที่  หรือสนามบิน เพื่อการส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และ
ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
  



 

2. การขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผู้ส่งของออกที่ได้ปล่อยของ
ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อน
การขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่เก็บของนั้น ไปยังที่ท่าเรือ  หรือที่สนามบินเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก เป็นหลักฐานก ากับการขนย้าย
ของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนรวมถึงเป็นหลักฐานในการตรวจสอบทางบัญชีส าหรับของที่น า
ของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อรอการตัดบัญชีคลังสินค้าทัณฑ์บน เมื่อได้ส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว 

3. การขนย้ายของออกจากออกจากเขตปลอดอากร (Free Zone) ให้ผู้ส่งของออกที่
จะน าของออกจากเขตปลอดอากร เป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร ก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น ไปยังท่า หรือที่ หรือ สนามบิน
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  และให้แสดงส าเนาใบขนสินค้าขาออกหรือส าเนาใบก ากับการ
ขนย้ายสินค้า (ถ้ามี) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าเขตปลอดอากร เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาต
น าของน้ัน ขนย้ายออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร 

4. การขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) ให้ผู้ส่งของ
ออกที่จะน าของออกจากเขตประกอบการเสรีเป็นผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการขนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรีที่เก็บของนั้นไปยังท่า 
หรือที่ หรือสนามบิน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและให้แสดงส าเนาใบขนสินค้าขาออก หรือ
ส าเนาใบก ากับการขนย้ายสินค้า (ถ้ามี) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าเขตประกอบการเสรีเพื่อเป็น
หลักฐานในการขออนุญาตน าของนั้น ขนย้ายออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

5. การขนย้ายสินค้าที่ไม่อาจท าการชั่งน้ าหนักสินค้า ขณะท าการขนถ่ายได้ใน
คราวเดียวกัน ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุท าการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่เรือค้าต่างประเทศที่ใช้ในการขน
ย้ายของนั้น ออกนอกราชอาณาจักร หรือให้ล าเลียงของทางท่อขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทาง
บกจนเสร็จสิ้น ตามใบขนสินค้าขาออก เช่น การขนถ่ายโดยเรือฉลอม หรือโดยสายพานล า เลียง 
หรือโดยทางท่อขนส่ง เป็นต้น 

เอกสารที่ใช้เพื่อก ากับการขนย้ายสินค้า 
1. ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุด าเนินการ 
- สั่งพิมพ์ใบก ากับการขนย้ายสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์  
- ท าส าเนาภาพถ่ายใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
- แสดงเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ 

  



 

- เพื่อมอบให้พนักงานขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อก ากับสินค้าที่ท าการขน
ย้ายนั้น 

2. ในกรณีการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก Mode of Transport = 3 ให้ใช้ใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าเป็นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) เพื่อยื่นต่อด่านพรมแดน ในการน ายานพาหนะผ่าน
เขตแดนทางบก 

3. ในระหวา่งการขนย้ายสินค้า ผู้ส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสามารถแก้ไขข้อมูล
ได้ทุก File โดยถือข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรในขณะที่ยื่นเอกสารให้ตรวจสอบ โดย
ไม่ต้องแก้ไขในเอกสารและไม่ต้องมีลายมือชื่อก ากับการแก้ไขแต่อย่างใด  

 
 
 
 
 
 
 

       
         ภาพท่ี3.1 เอกสารที่ใช้เพื่อก ากับการขนย้ายสินค้า 

 
 
3. ขั้นตอนการส่งออก 

พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการส่งออกสินค้า แต่เป็นขั้นตอนที่มี
ความซับซ้อนมากขั้นตอนหนึ่ง แต่ถ้าได้มีการศึกษาและเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะไม่มีความ
ยุ่งยาก เพราะรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอยู่แล้ว จึงได้พยายามลด
ขั้นตอนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ลงเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะส่งออกสินค้า 
โดยปกติแล้วการส่งออกสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะสินค้าที่มีการควบคุมก็จะมีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการควบคุมสินค้านั้นโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานก็ได้ 
ขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจส่งออกส่วนมากประกอบด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร เสนอขายและรับการสั่งซื้อ การ
เตรียมสินค้า ติดต่อขนส่ง จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร (พิธีการ
ตรวจเอกสาร และพิธีการตรวจสินค้า) การส่งมอบสินค้า การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและขอรับสิทธิ
ประโยชน์ ผู้ที่ต้องการด าเนินการส่งออกมีขั้นตอนในการด าเนินการและเตรียมการ 



 

ขั้นตอนการส่งออกประกอบด้วย 
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ 
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
3. เสนอขายและรับการสั่งซื้อ 
4. การเตรียมสินค้า 
5. ติดต่อขนส่ง 
6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก 
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร  
- พิธีการตรวจเอกสาร  
- พิธีการตรวจสินค้า 
8. การส่งมอบสินค้า 
9. การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
10. ขอรับสิทธิประโยชน์  

การจดทะเบียนธุรกิจ 
เมื่อตั้งใจจะด าเนินธุรกิจการค้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือส่งออกสู่

ต่างประเทศ จะต้องสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยแสดงวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะท าการค้าสินค้า
ลักษณะใด โดยท าการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งมีการจดได้หลายลักษณะ ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
- เป็นการไปจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ได้รับรู้กันโดยทั่วไปว่าคุณได้เร่ิมต้นประกอบ

กิจการอย่างถูกต้องและเปิดเผย มีหลักแหล่งและสถานที่ตั้งของกิจการชัดเจน มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ระบบการค้าของประเทศโดยถูกต้อง 

- เร่ืองภาระตามกฎหมาย การท านิติกรรมสัญญา การช าระเงินภาษีเงินได้ ยังคง
เป็นไปในนามของตัวคุณซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ 

- การไปจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่า จดทะเบียนพาณิชย์ หรือที่คุ้นเคย
กันว่าทะเบียนการค้า 

- ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ก็ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียงไม่เกินชั่วโมงกับ
ค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท คุณที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดที่ต้ังกิจการ (รวมไปถึงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

2. นิติบุคคล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  
บริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วน (ห้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล)  



 

- เมื่อจัดตั้งกิจการแล้วในทางกฎหมายถือว่าตัวธุรกิจนั้นๆ แยกออกโดยเด็ดขาดกับ
ความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ การกระท าใดๆ เป็นไปในนามกิจการทั้งหมด เหมือนว่า
กิจการน้ีเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เกิดขึ้นมาตามกฎหมาย 

- ประเภทของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ 
บรษิัทจ ากัดกับห้างส่วนจ ากัด 

- สถานที่ที่จะไปยื่นขอจดทะเบียนจ ากัดและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถ้าเป็นในเขต
กรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดทะเบียนธุรกิจซึ่งมีอยู่ 7 ส าหนักงาน หรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถนน
นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่วนในต่างจังหวัดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) 

 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
เมื่อจดทะเบียนธุรกิจแล้วก็ต้องติดต่อกรมสรรพากรเพื่อขอมีเลขและบัตร

ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี 
ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีผู้ประกอบการบางประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนหรือ
ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
กฎหมายแต่ก็สมารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เป็นต้น การด าเนินการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

สามารถกระท าได้ 2 ช่องทาง  
1. ยื่นแบบค าขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
2. ยื่นแบบค าขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดและจดทะเบียนได้ที่ 
  1. กรุงเทพมหานคร จดได้ที่ส านักงานสรรพากรเขต ส านักงานสรรพากรเขต
(สาขา) หรือส านักงานสรรพากรที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
   2. กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อ า เภอ
หรือกึ่งอ าเภอที่กรมสรรพากรมิได้จัดอัตราก าลังไว้ ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่
เคยควบคุมพื้นที่นั้น  กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว 

http://www.dbd.go.th/


 

 3. กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น 
ณ  ส านักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการต้ังอยู่ก็ได้ 

การท าสัญญาซื้อขาย (Sale Contract) 
เมื่อมีการเสนอราคาและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการน าสัญญาซื้อ

ขายโดยผู้ซื้อและ ผู้ขาย หรือโดยตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่าย  ซึ่งโดยปกติจะมีขั้นตอนดังน้ี 
- Proforma Invoice เป็นเอกสารที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซื้อเพื่อเป็นการเสนอ  หรือยืนยัน

การเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายสินค้านั้น 
- Purchase Order เมื่อผู้ซื้อตกลงตามราคา และเงื่อนไขใน Proforma Invoice แล้ว

จะส่งหนังสือการสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ผู้ขายเพื่อเป็นการตอบรับและสั่งซื้อตามราคา และ
เงื่อนไขดังกล่าว 

- Sale Confirmation เป็นสัญญาการซื้อขาย ซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการ
ยืนยัน หรือตอบรอการสั่งซื้อนั้นอีก (ซึ่งในทางปฏิบัติบางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นก็ได้) 

  การช าระเงิน  
การช าระเงินมีความส าคัญมากในการส่งออก เนื่องจากไม่ใช่ เป็นการขาย

ภายในประเทศ ที่ลูกค้าจะสามารถเลือกดูสินค้า และส่งสินค้าได้ทันที ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างไกล
กันมาก หากเกิดปัญหาสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ หรือมีปัญหาเร่ืองการช าระเงินแล้ว จะมี
ความยุ่งยากมากในการติดตามส าหรับการช าระเงินที่ปฏิบัติกัน มีดังนี้ 

1. การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) คือ ผู้ซื้อต้องช าระเงินหรือโอนเงิน
ให้ผู้ขายก่อน แล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้ โดยผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ 
แต่วิธีนี้ความเสี่ยงจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อเพราะว่าจ่ายเงินให้ผู้ขายไปแล้ว อาจได้สินค้าที่ไม่ตรงกับ 
สเป็กสินค้าจัดส่งช้า  หรืออาจไม่ได้รับสินค้าเลยผู้ซื้อสามารถป้องกันได้โดยการให้ผู้ขายท าหนังสือ
ค้ าประกัน 

 
 
  
 

 
          
 
        ภาพท่ี3.2 การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 



 

2. การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) คือ ผู้ขายต้องส่งสินค้าไปก่อน แล้วผู้ซื้อ
ถึงจะช าระเงิน ผู้ขายจะเป็นคนจัดท าเอกสารการส่งออกส่งให้ผู้ซื้อ วิธีนี้ผู้ขายต้องแบกรับความเสี่ยง
โดยตรงเพราะต้องส่งสินค้าไปก่อน แต่อาจได้รับเงินช้าหรือไม่ได้รับเงินเลยก็ได้ ซึ่งผู้ขายสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงด้วยการให้ผู้ซื้อท าหนังสือค้ าประกัน (Commercial Standby / Guarantee) 

 
 
 
 
 
 
 
          
  

    

ภาพท่ี3.3 การเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) 

3. การช าระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection) คือ ผู้ขายส่งสินค้าไปก่อน 
จากนั้นธนาคารของฝั่งผู้ขายจะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารของผู้ซื้อ เพื่อให้ธนาคารฝั่งผู้
ซื้อแจ้งผู้ซื้อว่ามีเอกสารเรียกเก็บเงินมาถึง เมื่อผู้ซื้อช าระเงินตามจ านวนหรือรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว 
จึงจะสามารถน าเอกสารจากธนาคารผู้ซื้อไปรับสินค้าออกมาได้ แต่วิธีนี้ผู้ซื้อมีความเสี่ยงเนื่องจาก
อาจได้รับเอกสารที่ต้องใช้ในการออกสินค้าล่าช้า   ขณะที่สินค้าเดินทางมาถึงแล้วส่วนทางฝั่งผู้ขาย
เองก็มีความเสี่ยงคือผู้ซื้ออาจไม่ยอมรับสินค้าขอต่อรองราคาขอเลื่อนวันช าระหรือไม่ยอมช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
  

             
                       ภาพท่ี3.4 การช าระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection) 



 

4. การช าระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) วิธีนี้เป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมที่สุด เพราะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อแทบไม่มีความเสี่ยง วิธีการก็คือผู้ซื้อจะเปิด L/C ผ่าน
ธนาคารของผู้ซื้อไปยังธนาคารของผู้ขายมีการระบุเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C จากนั้นผู้ขายจึงจะส่ง
สินค้าไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายส่งสินค้าตามเงื่อนไขก็น าเอกสารการส่งสินค้าและเอกสารตามเงื่อนไข 
L/C ไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารของผู้ขายได้เลย ทางฝั่งผู้ซื้อก็ต้องช าระเงินแล้วธนาคารของผู้ซื้อก็
จะมอบเอกสารต่างๆ ให้ผู้ซื้อไปรับสินค้าออกมา จะเห็นว่าวิธีนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีใครได้เปรียบ
ใคร เพราะมีธนาคารของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นคนกลาง จึงเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกใช้กัน
อย่างแพร่หลาย  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ภาพท่ี3.5 การช าระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) 

Letter of Credit แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. ประเภทเพิกถอนได้ 
 L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปให้แก่ผู้ขายใน

ต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือธนาคารจะแจ้งยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ขายแต่ประการใด ดังนั้นในทางปฏิบัติ L/C ชนิดน้ีจึงไม่นิยมน ามาใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

2. ประเภทเพิกถอนไม่ได้ 
L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปแล้ว ทั้งธนาคารและผู้ซื้อ

จะท าการยกเลิกไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้ L/C 
ประเภทนี้จึงเป็นประเภทที่ใช้งานได้จริงในการค้าระหว่างประเทศ L/C ที่มิได้ระบุว่าเป็น L/C ที่
เพิกถอนได้ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็น L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ L/C อาจมีการ Confirm  
ว่า ตัว L/C จะมีการช าระเงินแน่นอน ซึ่งการ Add Confirm ท าโดย Bank ที่ สาม ซึ่งรับรองว่า L/C มี
การช าระเงินแน่นอน 



 

- Standby L/C คือ L/C ค้ าประกันสัญญาระหว่างคู่กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งการ
ใช้ L/C ลักษณะนี้จะไม่มีการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นการใช้งานเพื่อเป็นการค้ าประกันให้คู่สัญญา
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ผู้เสียหายก็จะเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้เปิด L/C ให้ขดใช้ หรือช าระเงินตามที่ L/C ค้ าประกันไว้ได้ 

- Transferable L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตที่โอนสิทธิได้  โดยผู้รับประโยชน์
นั้นสามารถขอให้ทางธนาคารโอนสิทธิให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนที่ 2 ได้ 

- Revolving L/C คือ L/C หมุนเวียน ซึ่งสามารถใช้ได้หลายคร้ัง จนกว่าจะ
หมดอายุโดยส่วนมากมักมีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยหากบริษัทใดได้รับ L/Cประเภทนี้ ผู้ส่งออก
สินค้าในล๊อตแรกแล้ว ก็รวบรวมเอกสารไปขึ้นเงินกับธนาคาร และเมื่อขึ้นเงินแล้ว L/C ก็ยัง
สามารถใช้ได้อีก หากยังไม่หมดอายุโดนสามารถน า L/C ฉบับเดิมมาท าการส่งออก และขึ้นเงินไป
ได้เร่ือยๆ จนกว่า L/C จะหมดอายุ  ซึ่งเหมาะส าหรับผู้น าเข้าวัตถุดิบเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร แต่การส่งออกแต่ละคร้ังต้องไม่กินจ านวนเงิน
ที่ระบุใน L/C หากเงื่อนไขใน L/C อนุญาตให้ส่งสินค้าเป็นบางส่วนได้ แต่ผู้ซื้อควรก าหนดให้ผู้ขาย
ว่าจะส่งออกได้กี่ครั้งต่อเดือนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น เน่ืองจากผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

  - Back to back L/C คือ L/C ที่เปิดขึ้นโดยมี L/C ฉบับแรกค้ าประกันอยู่ ซึ่ง L/C 
ประเภทนี้จะสังเกตได้จาก L/C เปิดมาจากประเทศหนึ่ง แต่สินค้าจะให้ส่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
เช่น หากบริษัท ก. (ประเทศไทย) ได้รับ L/C สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ข. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้
ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง แต่เนื่องจากสินค้าดังกล่าวนั้น บริษัท ก. ไม่สามารถผลิตได้ทัน จึงต้องไป
สั่งซื้อสินค้าชนิดนี้จากอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกัน (ประเทศจีน) จึงน า L/C ที่ได้รับจากบริษัท 
ข. ไปวางค้ าประกันส าหรับการเปิด L/C ฉบับที่ 2 นี้เพื่อสั่งซื้อสินค้า โดยบริษัท ก. ก็จะเลื่อน
ก าหนดเงื่อนไขใน L/C ใหม่ โดยให้บริษัทพันธมิตรในประเทศจีนนั้นส่งสินค้าตรงไปให้บริษัท ข. 
ในสหรัฐอเมริกาเลย เป็นต้น 

- Red clause  L/C  คือ  L/C  ที่มีการก าหนดเงื่อนไข  ให้ผู้รับผลประโยชน์ต่อผู้ 
ส่งออก สามารถขึ้นเงินบางส่วนได้ก่อนการส่งออก เนื่องจากผู้ขายบางรายมีปัญหาเร่ืองเงินทุน
หมุนเวียนในกระบวนการผลิต  จึงต้องอนุมัติให้ผู้ขายสามารถขึ้นเงินได้บางส่วน และจะสามารถ
ขึ้นเงินในส่วนที่เหลือได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งสินค้าออกจนครบถ้วนตามเงื่อนไข L/C แล้ว 

ในการท าธุรกิจระหว่างประเทศต้องมีการตกลงกันเร่ืองสกุลเงินที่จะใช้ในการค้า
ขาย ไม่ว่าจะเงินบาท เงินสกุลของประเทศคู่ค้า หรือจะใช้สกุลเงินกลาง เช่น ดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งก็มี
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลไปถึงต้นทุนและก าไรของ
ธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการใช้ 
  



 

บริการสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า (Forward Contract) ได้ การศึกษารูปแบบการ
ช าระเงินวิธีตา่งๆ จะช่วยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา 
ผู้เสียหายก็ก็จะเรียกร้องจากธนาคารผู้เปิด L/C ให้ขดใช้ หรือช าระเงินตามที่ L/C ค้ าประกันไว้ได้
เลือกใช้รูปแบบการช าระเงินแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจและอ านาจการต่อรองระหว่างธุรกิจ
กับคู่ค้าด้วย 

การเตรียมสินค้า จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก ขอใบอนุญาตส่งออก และขอรับการ

จัดสรรปริมาณ (โควตา) การส่งออก อันดับแรกของการประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการต้อง

เข้าใจถึงลักษณะการส่งออกของประเทศไทยก่อน ซึ่งประเทศเราเป็นประเทศก าลังพัฒนาและมีเสรี

ทางการค้า ฉะนั้นในสินค้าบางตัวก็เป็นสินค้าที่มีความส าคัญและอาจส่งผลด้านเศรษฐกิจแก่

ประเทศ ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจส่งออกจึงจ าเป็นต้องศึกษากฎเกณฑ์ และระเบียบอันเกี่ยวข้อง

กับการส่งออก โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราอากรขาเข้าขาออกของ

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นอาการ กฎหมายควบคุมสินค้าขาออกทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ตรงกัน รัฐบาลจึงได้ก าหนดการส่งออกสินค้าตามกลุ่มของสินค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สินค้ามาตรฐาน ที่ก าหนดมี 12 ชนิด ได้แก่  ข้าวโพด ปอฟอก เมล็ดละหุ่ง นุ่น 

ไม้สักแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าวฟ่าง ปลาป่น ถั่วเขียว และถั่วเขียวผิวด า ข้าวหอมมะลิ

ไทย ซึ่งการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้า

มาตรฐานและต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากส านักงานมาตรฐานสินค้า และสภ-หอการค้า

แห่งประเทศไทย เพื่อน าไปแสดงต่อกรมศุลกากรจึงจะได้รับการตรวจปล่อยสินค้าออกไปได้ 

2. สินค้าควบคุม  หรือสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่งออก  เป็นสินค้ าที่ 

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความสงบและความเรียบร้อยภายในประเทศผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศการจัดระเบียบการส่งออกสินค้าได้ก าหนดไว้ในมาตรา 5 ของ

พระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ .ศ. 2522 

วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและรักษาสาธารณประโยชน์ 

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ

เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ รายการสินค้าที่มีมาตรการการส่งออก  แบ่งออกเป็น

หลายกลุ่มดังนี้ 

  



 

                          ตารางท่ี3.1 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก :สินค้าเกษตรกรรม 

 

2.1 สินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออก :สินค้าอุตสาหกรรม 

น้ าตาล ถ่านหิน ปุ๋ย 

ทองค า เทวรูป พระพุทธรูป 

น้ ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ของน้ ามันเชื้อเพลิง 

แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต 

                          ตารางท่ี3.2 สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก :สินค้าอุตสาหกรรม 

2.1 สินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออก :สินค้าเกษตรกรรม 

ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง 
ข้าวสาร ข้าวเหนียว 

ข้าวภายใต้โควต้าภาษีของ
สหภาพยุโรป 

เมล็ดปอ 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สินค้ากาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

กากถั่ว ไม้และไม้แปรรูป ไม้ยางพารา 

หวาย ถ่านไม้ ช้าง มา ลา ล่อ 

สัตว์ป่า (นก) 20 ชนิด สัตว์ป่า (29 ชนิด) สัตว์ป่า (22 ชนิด) 

ซากสัตว์ป่า 38 ชนิด ซากสัตว์ป่า (29 ชนิด) ซากสัตว์ป่า (195 ชนิด) 

ซากเต่า ปะการัง เต่าจักร 

กุ้งกุลาด ามีชีวิต ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต สัตว์น้ าใกล้สูญพันธ์ 

หอยมุกและผลิตภัณฑ์   



 

2.2 สินค้าท่ีมีมาตรการจัดระเบียบส่งออก 

ผัก ผลไม้ 12 ชนิด ดอกกล้วยไม้ ล าไย 

ทุเรียน กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม 

สัปปะรดกระป๋องและน้ า
สัปปะรดเข้มข้น 

เคร่ืองนุ่งห่ม ด้าย 
ผ้าผืนและผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนที่
มิใช่เคร่ืองนุ่งห่ม 

รถยนต์และชิ้นส่วนของ
รถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน 

เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน   

ตารางท่ี3.3 สินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบส่งออก 

 

    ตารางท่ี3.4 สินค้าห้ามส่งออก 

   ตารางท่ี3.5 สินค้าควบคุมการน าเข้าและส่งออก 

2.3 สินค้าห้ามส่งออก 

ทราย มาตรการคว่ าบาตรต่อ
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 

มาตรการคว่ าบาตรต่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโอ
เปียและประเทศเอริเทรีย 

มาตรการคว่ าบาตรต่อ
สาธารณรัฐไลบีเรีย 

มาตรการคว่ าบาตรต่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
โซมาเลีย 

มาตรการคว่ าบาตรต่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก 

2.4 สินค้าควบคุมการน าเข้าและส่งออก สารกาเฟอีน 

2.5 สินค้าท่ีมีการจัดระเบียบน าเข้าและ         
ควบคุมการส่งออก 

สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 

2.6 สินค้าห้ามน าเข้าและส่งออก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าปลอมหรือ
เลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า 



 

การส่งออกสินค้าเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงจะท าการส่งออก 

- จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก ได้แก่ กาแฟ  ข้าว  ทุเรียน  ปลาทูน่าที่บรรจุภาชนะ 

อัดลม กุ้ง ปลาหมึกแช่เย็นแข็ง และผลิตภัณฑ์ ล าไยสด ดอกกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ฯ 

- ขอใบอนุญาตส่งออก ได้แก่ กากถั่วเหลือง (ในหลักการไม่อนุญาตให้ส่งออก)  
กาแฟ กุ้งกุลาด า ข้าว ช้าง ซากเต่าบางชนิด ซากสัตว์บางชนิด สินค้า Re – Export ถ่านไม้ ถ่านหิน 
ทองค า น้ ามันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์หอยมุก พระพุทธรูป ไม้และไม้แปรรูป (เฉพาะไม้ยางพารา 
ไม้สนและไม้ยูคาลิปตัส)แร่ที่มีทราย สัตว์ป่าบางชนิด หอยมุก ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

- ขอรับการจัดสรรปริมาณ (โควตา) การส่งออก ได้แก่ ข้าว สิ่งทอ 
- ห้ามส่งออก/ในหลักการไม่อนุญาตให้ส่งออก ได้แก่ กระแต กากถั่ว เต่าจักร 

ทราย ปลาทะเล สวยงาม ปะกาลัง ม้า ลา ล่อ เมล็ดปอ สัตว์น้ า 258 ชนิด สินค้าปลอม สินค้าลิขสิทธิ์ 
หวาย การส่งออกไปยัง 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น 

3. สินค้าเสรี (ทั่วไป) ไม่มีกฎเกณฑ์ใดเป็นข้อห้าม จึงส่งออกได้ตามปกติ สินค้า
กลุ่มนี้มีมากมายผู้ส่งออกสามารถเลือกท าการค้าได้โดยเสรี 

  เสนอขายและรับการสั่งซื้อ  การขายสินค้า  เมื่อทราบประเภทของกลุ่มสินค้า  และ
รู้แล้วว่าเป็นสินค้าประเภทใด  ก็มาถึงขั้นต่อไปในการขายสินค้าส่งออก คือการหาลูกค้าซึ่งก็มีหลาย
วิธี เช่น ลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ในประเทศของผู้ซื้อ หรือสื่อทางการค้าของหน่วยงานด้านการค้า
ของไทย ได้แก่ Exporters Directory ซึ่งจะจัดพิมพ์รายชื่อผู้ผลิต - ส่งออกสินค้าแยกเป็นชนิดสินค้า
การส่ง Direct Mail ไปยังผู้น าเข้าในประเทศเป้าหมาย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
เป็นต้น 
  เมื่อผู้ซื้อในต่างประเทศได้รู้จักสินค้าและให้ความสนใจก็จะมีการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ในเร่ืองราคา ปริมาณ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ   

ผู้ขายสินค้าก็จะต้องเสนอราคาที่เหมาะสมและก าหนดเวลาในการจัดส่งหรือ
รายละเอียดอ่ืนตามที่ผู้ซื้อต้องการทราบ หากผู้ซื้อพอใจในสินค้าและราคาแล้วจึงจะเกิดการสั่ งซื้อ
ด้วยการออกค าสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) มายังผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายออกเอกสารPro-Forma 
Invoice 

เมื่อผู้ขายจัดส่ง Pro - forma Invoice ไปให้หมดแล้ว ผู้ซื้อก็จะท าไปใช้เป็น
หลักฐานในการเปิด Letter of Credit (L/C) มายังธนาคารในประเทศของผู้ขาย 

หลังจากนั้นธนาคารในประเทศผู้ขายก็จะแจ้งมายังผู้ขายว่าลูกค้าต่างประเทศได้
เปิด L/C มาแล้วโดยให้ผู้ขายติดต่อกลับเพื่อน าหลักฐานตามที่ตกลงใน L/C ไปเตรียมการ 
  



 

จัดส่งสินค้าตามข้อตกลงที่ผู้ซื้อก าหนดมาใน L/C หากมีข้อความใน L/C ไม่
ชัดเจน ควรปรึกษากับธนาคารผู้รับใบสั่งซื้อ L/C  ให้ชัดเจนเสียก่อนที่จะน าไปด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

1. ข้อควรทราบ 
ในการท าธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องทราบเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

หลายเร่ืองเพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ได้ก าไร เร่ืองที่ต้องเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการ
ส่งออก คู่มือเล่มนี้จะท าหน้าที่เพียงแนะน าพื้นฐานทั่วไป เพื่อให้ผู้ส่งออกได้เตรียมตัวและเรียนรู้
เพิ่มเติม โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือให้ผู้ส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนที่จะช่วยเสริมความรู้ก็คือกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง และหน่วยที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์  

สิ่งที่ผู้ส่งออกต้องรู้จักให้ดีที่สุดคือตัวสินค้าที่จะส่งออก ผู้ส่งออกต้องทราบว่า
สินค้ารายการเหล่านั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสินค้า
นี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่
ควบคุมสินค้านี้อยู่ หน่วยงานที่ผู้ส่งออกควรหารือในประเด็นนี้คือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 

เร่ืองต่อไปที่จะต้องทราบรายละเอียดคือประเทศที่ต้องการส่งสินค้าไปจ าหน่าย 
ประเทศเหล่านี้คือประเทศผู้น าเข้า จึงต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสินค้าที่
ต้องการ และกฎระเบียบที่ควบคุมสินค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้ คู่มือเล่มนี้จะเน้นเฉพาะตลาด
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่การเรียนรู้รายละเอียด สามารถท าได้โดยอาศัย Internet เพื่อสืบหา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศทั้งสอง  

ในทางปฏิบัติ ผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ จะต้อง
ผ่านขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร และ
ขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า 

1. ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก 
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกในการท าธุรกิจส่งออก ในกรณีที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิต

ด้วย อาจจะข้ามบางส่วนไปได้ เช่น หากเป็นผู้ผลิตสินค้าและได้จดทะเบียนพาณิชย์ครอบคลุม
กิจการการส่งออกแล้ว ก็ข้ามขั้นตอนย่อยนี้ไปได้ ขั้นตอนนี้แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้ 

1.1) การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 
ทั้งนี้เพื่อให้มีสภาพเป็นองค์กรธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือเมื่อติดต่อกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ 

1.2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 



 

3) การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่
จ าหน่าย ในที่นี้จะยกตัวอย่างบางรายการสินค้า เช่น 

3.1) ในกรณีที่ส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ต้องจดทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการ
ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.2) ในกรณีที่ส่งออกสินค้าประมง ต้องขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพ
ในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ าจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.3) ในกรณีที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ที่
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4) การเสนอจ าหน่ายสินค้าและราคาแก่ผู้น าเข้าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ส่งออก ใน
ฐานะนักธุรกิจ จะต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ 

5) เมื่อได้ผู้ซื้อในต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบ
ว่า มีเอกสารใดบ้างที่ผู้ส่งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่งออก ส าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ผู้น า
เข้าในออสเตรเลียจะต้องส่งหนังสืออนุญาตการน า เข้ามาให้ผู้ส่งออกไทยเพื่อการขอใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้า 

3. ขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
ในขั้นตอนนี้ ผู้ส่งออกบางรายอาจต้องการใช้บริการของ “ตัวแทนออกของ

ศุลกากร” หรือ Customs Broker หรือ Shipping Agent เพื่อท าหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดย
บริการอาจครอบคลุมถึงการจัดหาเรือบรรทุกสินค้า การจัดท าเอกสารทางด้านศุลกากร และการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมศุลกากร เนื่องจากการท างานในขั้นตอนนี้  ผิดพลาดไม่ได้ แต่มี
รายละเอียดมาก ผู้ส่งออกบางรายจึงนิยมใช้บริการของผู้ที่ช านาญเหล่านี้ 

ขั้นตอนย่อยของพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะต่างกันตรงที่การ
ขอใบรับรองเพื่อส่งออกไปพร้อมกับสินค้า ดังนั้น บางสินค้าก็ต้องการใบรับรองสุขภาพอนามัย 
บางสินค้าต้องการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ซึ่งในรายละเอียดผู้ส่งออกสามารถหาอ่านได้
จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออกที่ www.depthai.go.th/regulations.html ในที่นี้จะสรุปเป็น
ขั้นตอนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอ
ใบรับรอง Health Certificate ส าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าประมง ในขั้นตอนนี้  

ผู้ส่งออกควรอ่านเร่ืองที่ 7 ระบบการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ส าหรับการส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
2. การขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้น าเข้า

ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในตอนน าเข้า และท าให้สินค้าของไทยมี  



 

ความได้เปรียบทางด้านราคา ผู้ส่งออกควรอ่านเร่ืองที่ 6 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการ
รับรองแหล่งก าเนิดสินค้าเพื่อส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

3. ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งทางอากาศ ท าเร่ืองการ
ประกันภัยสินค้าให้เรียบร้อย 

4. วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่
เรียกว่า L/C หรือ Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินค่าสินค้า  

5. จัดท าเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 
5.1 ใบขนสินค้าขาออก  
5.2 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จ านวนต้องเท่ากับจ านวนใบขนสินค้าขาออก 

ที่ยื่นทั้งหมด  
5.3 บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
5.4 ค าร้องขอให้ท าการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
6. การผ่านพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบให้เลือกใช้ 
6.1 ระบบ Manual จะเร่ิมต้นโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบพิกัด ประเมินราคาสินค้าในกรณีที่ต้องเก็บอากร จากนั้นก็บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ แล้ว
ตรวจปล่อยสินค้า น าของออกจากการท่าเรือ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร 

6.2 ระบบ EDI หากใช้ระบบนี้ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ EDI 
ล่วงหน้า ภายใต้ระบบนี้ ผู้ส่งออกจะบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกเอง แล้วส่งข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบถูกต้อง
แล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินค้าลงเรือเป็นอันเสร็จ
สิ้นพิธีการศุลกากร 

7. ผู้ส่งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอย่างไปพร้อมกับสินค้า 
4. ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
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 
1.5) Bill of Exchange 
2) ธนาคารของผู้ขายตรวจเอกสารแล้วส่งให้ธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ 



 

3) ธนาคารของผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ซื้อไปจ่ายเงิน แล้วโอนเงินที่จ่ายนี้ให้ผู้ส่งออกผ่าน
ธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออก เป็นเสร็จสิ้นการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 

ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้องเตรียมการผลิตสินค้าให้พร้อมเสร็จสิ้น
ก่อนก าหนดส่งสินค้า หากผู้ขายไม่ได้ผลิตเองก็จะต้องท าสัญญากับผู้ผลิตให้ก าหนดการส่งมอบ
สินค้าตามเวลาที่ก าหนดก่อนการจัดส่งให้ผู้ซื้อ จากนั้นท าการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ได้ให้กับผู้ซื้อไว้ และตรวจสอบก าหนดการ ในการขนส่งสินค้าว่า ตารางการเดินเรือ  
หรือเที่ยวบินในช่วงที่ต้องการส่งสินค้ามีตามต้องการหรือไม่ ควรจองระวางบรรทุกสินค้าไว้
ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแก่ผู้ท าการขนส่งซึ่งจะได้จัดเตรียมระวางบรรทุกในเที่ยวที่ต้องการได้
ถูกต้องครบถ้วน 

   การจัดเตรียมเอกสาร  ต่อมาก็จัดท าใบก ากับสินค้า หรือ บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
เพราะต้อง  น าไปใช้ทั้งก่อนการส่งออก และหลังการส่งออก เช่น ขออนุญาตสินค้าที่ควบคุมต้อง
ปฏิบัติล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องการจัดท าใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) จะต้องจัดท าเมื่อ
ทราบ ขนาดของ หีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า หรืออาจจัดท าก่อนยื่นเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร การขอ
อนุญาตสินค้าควบคุม สินค้ามาตรฐานและการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งได้กล่าวแล้ว 
ข้างต้น นอกจากนี้ อาจต้องขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (C/O หรือ Certificate of Origin)  
ตามข้อก าหนดของประเทศผู้ซื้อ หนังสือรับรองมี 2 แบบ 

                         แบบที่ 1  เป็นหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดทั่วไปที่ออกให้กับประเทศผู้ซื้อเพื่อ 
ยืนยันว่าสินค้านั้นผลิตขึ้นในประเทศที่ส่งออกจริง หน่วยงานที่ออกเอกสารให้มีดังนี้  
  - กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

                              แบบที่ 2  เป็นหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ออกให้กับประเทศผู้ซื้อ ตาม
ข้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ 

  - สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร GPS เรียกว่าหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
Form A  
             - สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ AFTA /CEPT เรียกว่า หนังสือรับรองแหล่ง 
ก าเนิดสินค้า Form D 
                        -สิทธิประโยชน์ทางการค้า GSTP เรียกว่า หนังสือรังรองแหล่งก าเนิดสินค้า Form 
GSTP 



 

                        แบบที่ 2 นี้จะออกโดย กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้ากรมการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

                        เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น เอกสารประกันภัยและ
เอกสารรับรองต่าง ๆ ซึ่งผู้ส่งออกส่วนใหญ่มักใช้บริการว่าจ้างผู้แทนออกของ (Shipping) ให้
ด าเนินการ ดังนั้นจึงควรแจ้งให้เขาทราบว่าต้องการเอกสารประกอบชนิดใด เพื่อเขาจะได้ปฏิบั ติ
ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง 
                        ทั้งนี้สามารถจะหาข้อมูลได้จาก L/C ที่ได้รับมา ถ้ามีเงื่อนไข อย่าละเลยที่จะระบุ
เงื่อนไข ลงไปในเอกสารน้ัน ๆให้ครบ เอกสารใดที่ผู้ซื้อระบุมา แต่ไม่สามารถหาหน่วยงานใดออก
ให้ได้ก็ให้ท าการตกลงกับผู้ซื้อเสียแต่เน่ิน ๆ ก่อนที่จะปฏิบัติการส่งมอบสินค้า    
                        บัตรลายมือชื่อ มีไว้เพื่อประกอบการติดต่อกับกรมศุลกากรว่าด้วยการน าเข้าและ
ส่งออกทุกเร่ืองเป็นบัตรลายมือชื่อเจ้าของหรือผู้จัดการและผู้รับมอบอ านาจเพื่อประกอบการยื่น
เอกสารในการผ่านพิธีการของกรมศุลกากร โดยยื่นค าร้องต่อฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและน าเข้า ส านัก
เลขานุการกรม กรมศุลกากร หรือที่ด่านศุลกากรทั่วราชอาณาจักร 

  เอกสารที่ใช้ในการส่งออกโดยทั่วไปประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  
  1.ใบขนสินค้าขาออก (Export Entry)  

2.บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  
3.ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง ซึ่งมีหลายชนิด  
4.ใบสุทธิควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (แบบ ล.ป. 61 หรือ E.C. 61)  
5.ค าเสนอขายเงินตราต่างประเทศที่ได้มา (แบบ ล.ป. 71 ) 
1. ค าร้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นใบค าร้องเพื่อน าไปยื่นเพื่อขอผ่านพิธีศุลกากร ซึ่งสามารถ

ท าที่ท่าเรือตามประกาศ สนามบิน ไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 
2. ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (กรณีเป็นสินค้าที่จะขอคืนอากรตามมาตรา  

19 ทวิ) 
3. ใบขนสินค้ามุมน้ าเงิน (กรณีเป็นสินค้าที่ขอชดเชยอากรสินค้าส่งออก) 

  เมื่อเตรียมเอกสารประกอบการส่งออกครบแล้ว และถึงเวลาตามที่ได้สัญญากับผู้
ซื้อไว้แล้ว สินค้าพร้อมแล้ว ก็ท าการผ่านพิธีศุลกากร เพื่อท าการตรวจสอบสินค้าว่าตรงกับใบก ากับ
สินค้าใบรายการบรรจุหีบห่อแหล่งก าเนิดสินค้า การช าระภาษีอากร การออกใบขนสินค้า การ
ควบคุม การบรรจุสินค้าเข้าตู้ขึ้นเรือหรือขึ้นพาหนะที่ใช้ขนสินค้าส่งออกติดต่อขนส่ง 
จากนั้น น าสินค้าที่จะส่งออกส่งมอบแก่ผู้ท าการขนส่ง ซึ่งได้จองระวางไว้ล่วงหน้าแล้ว และรับใบ
ตราส่งเมื่อส่งมอบสินค้าเรียบร้อย ใบตรา 5 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับพาหนะที่ท่านใช้ขนส่ง เช่น 

- ใบตราส่งทางเรือ (Bill of Lading :B/L) 



 

  - ใบตราส่งทางอากาศ (Air Waybill) 
- ใบตราส่งทางรถไฟ (Railways Receipt) 
- ใบตราส่งทางรถบรรทุก (Truck’s Receipt) 
 - ใบตราส่งทางไปรษณีย์ (Parcel’s Receipt) 

 ผู้ส่งออกจะต้องตรวจสอบใบตราส่งให้ละเอียดตามเงื่อนไขอย่าให้ผิดพลาดจาก
ข้อก าหนดก่อนน าไปยื่นขอขึ้นรับเงินกับธนาคาร 

      เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็ถึงขั้นตอนส าคัญ คือ
การเรียกเก็บและช าระเงินค่าสินค้าเอกสารที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อนั้นก าหนดได้จากเอกสาร
ที่สั่งซื้อเป็นส าคัญเอกสารที่จ าเป็น คือ 

  ตั๋วแลกเงิน (Bill of  Exchange) หรือ ดราฟต์ (Draft) เป็นตราสารที่ผู้รับประโยชน์
ตาม L/C หรือผู้ขายสินค้า เป็นผู้ออกตั๋วเงินเพื่อสั่งให้ผู้ซื้อสินค้าจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินภายในเวลาที่
ตกลงไว้ในสัญญา   ข้อควรระวังในการส่งเอกสารให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการเตรียมตัวออก
ของ หรือติดตาม สินค้าต้องเป็นเอกสารที่ต้องประทับตรา Copy Not Negotiate เพื่อผู้ซื้อจะได้น าไป
ออกของไม่ได้จนกว่าการช าระตามตั๋วแลกเงินจะสมบูรณ์ ธนาคารผู้เป็นตัวแทนจึงจะออกเอกสาร
ในการออกของให้แก่ผู้ซื้อน าไปออกของเพื่อจ าหน่ายต่อไปได้และเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออก
อีกทางหนึ่ง กรมศุลกากรได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการส่งออก โดยด าเนินการ
มาตรการหลักๆ ดังนี้ 

  1. การคืนอากรวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 
 2. การงดเว้นการเก็บอากรส าหรับของที่น าเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
 3. การชดเชยค่าภาษีอากร 
4. การยกเว้นภาษีน าเข้าส าหรับเขตอุตสาหกรรมที่ส่งออก  ซึ่งสามารถติดต่อขอรับ

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ที่กรมศุลกากร 

                           จะเห็นได้ว่าธุรกิจการส่งออกสินค้าสู่ผู้ค้าในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เร่ืองยากจนเกิน
ความสามารถเพียงแต่ให้ความสนใจในขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญต่างๆ อย่างจริงจัง มีหูตา
กว้างไกล มีความจริงใจกับคู่ค้า ธุรกิจการส่งออกก็จะเป็นทางเลือกที่ดีแก่การท าธุรกิจได้ แต่ในการ
ท าธุรกิจ ต่าง ๆ ก็ใช่ว่าจะประสบความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้นได้ ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาหรือขัดข้อง
สิ่งใดใน การประกอบธุรกิจส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ก็จะเป็นที่ปรึกษา
และร่วมเดินไปในตลาดโลกด้วยเสมอ 
4. ประเภทของการส่งออก 



 

  ประเภทของการส่งออก คือ การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมาก
ยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้
เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และประเภทของการขนส่งมีกี่ประเภท กี่ชนิดซึ่งสามารถจ าแนกการ
ขนส่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

  1. การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) 
 เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณโดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็เส้นทาง

ล าเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การ
เสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือกเคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี3.6 การขนส่งทางเรือ 
 
ข้อดี ข้อเสียของการส่งออกทางน้ า มีดังนี้ 
ข้อดี 
1. การขนส่งแต่ละคร้ังได้ปริมาณมาก เนื่องจากการขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งที่

ต้องการให้ต้นทุนต่ า ดังนั้นเรือที่ใช้ในการขนถ่ายเป็นเรือขนาดใหญ่ประมาณ 1,000 -2,000 ตัน 
ภายในประเทศ และ 2,000-30,000 ตัน ระหว่างประเทศ การด าเนินการขนถ่ายสินค้าคราวเดียวจะ
ได้สินค้าจ านวนมาก 



 

2. มีความปลอดภัย เนื่องจากการขนส่งทางน้ าจะใช้ความเร็วต่ า อัตราการเกิด
อุบัติเหตุจึงค่อนข้างน้อย และการจราจรทางน้ าก็น้อยไม่เหมือนการจราจรทางบกที่มีปริมาณมาก 

ข้อเสีย 
1. ความล่าช้าของการขนส่ง 

  2. ต้องจัดหาสถานที่เก็บที่ปลายทาง 

3. ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางน้ าค่อนข้างจ ากัด   

4. เส้นทางเดินเรือไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของพื้นที่ 

  5. การขนส่งทางน้ าต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ 

2. การขนส่งทางบก ( Land transportation ) จ าแนกเป็น 2 ประเภท 

2.1 การขนส่งทางรถไฟ ( Railroads ) การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการล าเลียง

ที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศ ไทยซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 

เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพงการ

ขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความ

ปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        ภาพท่ี3.7 การขนส่งทางรถไฟ 

ประกอบของการขนส่งทางรถไฟ 

1) ผู้ประกอบการ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

2) ขบวนการรถไฟ คืออุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟ ได้แก่ – ขบวนรถไฟโดยสาร 

ใช้ขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ ขบวนรถด่วนรถเร็ว รถธรรมดา รถดีเซลราง- ขบวนรถไฟสินค้า 



 

ใช้ขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ ขบวนรถด่วนรถเร็ว รถธรรมดา รถดีเซลราง- ขบวนรถไฟสินค้า ใช้ขนส่ง

สินค้า มี 3 ประเภท คือ 

2.1.1 รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้านเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ

ถูกแดดถูกฝน 

2.1.2 รถเปิด คือรถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหาย

เมื่อถูกแดด ถูกฝน 

2.1.3 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ ามัน

รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น - เส้นทางรถไฟซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ มีดังนี ้

ข้อดี 

1. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

2. ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 

3. ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

4. สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 

5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

ข้อเสีย 

1. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 

2. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 

3. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

4. ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว 

2.2 การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก  (Truck 

Transportation) การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทั้งนี้

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึง โดยมี

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกสามารถ

แก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาเพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว

สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 

  



 

ประกอบของการขนส่งทางรถยนต์ 

1) ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน

ร่วมกันก็ได้เช่น รถยนต์รับจ้าง 

2)  อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 

3)  ถนนหรือเส้นทางเดินรถ 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต ์มีดังนี ้

ข้อดี 

1.สะดวกรวดเร็ว 

2.สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง 

3.บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง 

4.ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 

5.เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง 

6.ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

ข้อเสีย 

1.ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 

2.ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 

3.มีความปลอดภัยต่ าถ้าพาหนะที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน 

4.เวลาการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ 

    

 

 

 

 

 

        

     ภาพท่ี3.8 การขนส่งทางรถยนต์ 



 

3. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ

มากในปัจจุบันโดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง

ประเภทอ่ืนๆไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท

ที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้นหรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้

งานถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ าหนักมากและสินค้าราคา

ถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่งซึ่งการขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งใน

และต่างประเทศแต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนส่วนประกอบของการขนส่งทางอากาศ 

   ประกอบของการขนส่งทางรถยนต์ 

   1) ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทการบินให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 

   2) อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ - เคร่ืองบิน

โดยสารให้บริการขนส่งผู้โดยสาร- เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า-เคร่ืองบิน

แบบผสม ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 

   3) เส้นทางบินคือเส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึงมี 2 ลักษณะ 

   - เส้นทางในอากาศ 

   - เส้นทางบนพื้นดิน 

   4) สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยานเป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ

เคร่ืองบิน ประกอบด้วย 

   - อาคารสถานี 

   - ทางวิ่งและทางขับ 

   - ลานจอด 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ 

ข้อดี 

1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 

2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศ 

3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 

4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ 

  



 

5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่ายจ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 

6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวันเพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็วข้อเสีย 

ข้อเสีย 

1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 

2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก

ไม่ได ้

3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 

4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี3.9 การขนส่งทางอากาศ 

4. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) เป็นการพัฒนาการขนส่งอีก

ขั้นหน่ึงโดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่ง

โดยรถบรรทุก หรือเรือขนส่งทางทะเล ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้

ระหว่างท าการขนส่ง ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ 

สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขน

ถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น 



 

ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้

เป็นอย่างดี 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ 

ข้อดี 

1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 

2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 

5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 

6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

ข้อเสีย 

1. ไม่เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าเมื่อใช้วิธีขนส่งด้วย

รถบรรทุก แล้วเปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่ใช้คอกกระบะชนิดเบา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3.10 การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ 

5. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นการขนส่งสิ่งของประเภท

ของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะ

แตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่ง

ทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ า ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ท าให้ก าหนดเวลาการขนส่งได้



 

แน่นอนชัดเจน ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า และมีความปลอดภัยสูงจากการสูญหาย

หรือลักขโมย ใช้ก าลังคนน้อย 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 

                        ข้อดี                                                

   1. สามารถขนส่งได้ทุกเวลา ตลอดเวลาและทุกฤดูกาล การขนส่งทางท่อสามารถ

ใช้ขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราความเร็วสูง 

                        2. ขนส่งได้ปริมาณไม่จ ากัด การขนส่งทางท่อจะสามารถแข่งขันกับการขนส่ง

ประเภทอ่ืนๆ ที่เป็น เหมาะส าหรับการขนส่งในระยะทางที่สั้น และขนได้ในปริมาณจ ากัด การ

ขนส่งทางท่อสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

                        3. การขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งที่น่าเชื่อถือประเภทหน่ึงว่าสินค้าจะมาถึงจุดหมาย

ปลายทางโดยปลอดภัย 

                        4. สินค้าจะไม่เสียหายหรือสูญหาย การขนส่งในเส้นท่อจะสูญหายต่อเมือระบบท่อ

ร่ัว แตกเท่านั้น มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 

                        5. ใช้ก าลังคนน้อย ลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 

                        6. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 

                        ข้อเสีย 

                        1. ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซเท่านั้น 

                        2.การขนส่งท่อนี้ก็ต้องใช้การลงทุนสูง และยังต้องอาศัยการตกลงเจรจาขอผ่านท่อ

จากเจ้าหน้าที่ของที่ดินหลายแห่งต้องมีการขุดคูเพื่อฝังท่อลึกประมาณ 1เมตร ต้องมีการวางท่อลงใน

คูตอ้งมีการสร้างสถานีเพื่อเพิ่มก าลังเป็นระยะๆ 

                        3. เส้นทางที่สายท่อจะผ่านอาจเจออุปสรรคจากลักษณะธรรมชาติ เช่น ต้องผ่านหุบ

เขา ห้วยลึก และเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นทางได้สร้างแล้วก็จะปรับล าบากต้องใช้เส้นทางนั้นตลอด  

ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางของท่อ ต้องแน่ใจว่าจะเป็นเส้นทางที่จะใช้ไปตลอด 

                        4. ข้อจ ากัดการขนส่งทางท่อคือ ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขนส่งโดยวิธีนี้ได้ค่อนข้างจ ากัด 

เช่น ถ้าส่งน้ ามันแล้ว ก็ไม่มีใครส่งเบียร์หือนม อย่างไรก็ตามข้อเสียเปรียบข้อนี้ไม่ค่อยส าคัญมากนัก 

เพราะผู้ขนส่งทางท่อมักจะสร้างขึ้นมาเพื่อส่งสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

 

 



 

5. การขนส่งทางท่อที่ต้องผ่านหลายประเทศอาจประสบกับภาวะ การเมือง เพราะ

บางประเทศอาจจะไม่อนุญาตให้ผ่านท่อก็ได้ 

                        6. การตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยากมาก สิ่งที่ต้องระวังอีกประการหนึ่งส าหรับ

การขนส่งทางท่อ ก็คือ การร่ัว ท่อจะมีรอยต่อหลายแห่งที่ต้องระวังร่ัวนอกจากนี้ความดันอากาศทั้ง

ภายในและภายนอกท่อก็เป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งได้ 

7. ปัญหาใหญ่ของการขนส่งทางท่อก็คือ การที่ท่อผุเป็นสนิม ปัจจุบันได้มีการ

ค้นหาวิธีป้องกันสนิมโดยใช้แร่ใยหินหรือไฟเบอร์มาห่อหุ้ม ต้องดูแลและบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ า 

                        8. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 

                        9. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3.11  การขนส่งทางท่อ 

 

5. ปัญหาและอุปสรรคการส่งออก 

ภายหลังจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงฯ อาเซียน-จีน ซึ่งไทยได้เปิดตลาดสินค้าบาง

รายการ ตั้งแต่ตุลาคม 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการไทยที่เห็นโอกาส

และได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีคร้ังนี้จ านวนมาก ในทางตรงกันข้ามก็มีผู้ประกอบการบางส่วน

ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของตนเองเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถก าหนดแนวทาง  และมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง



 

กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น บทความนี้จะได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทย

พบเมื่อมีการน าเข้า-ส่งออกสินค้าจากไปจีน โดยจะเป็นการน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและ

ปัจจุบันมาท าการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการไทยในอนาคต 

  1. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกไปจีน 

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ส่งออกสินค้าของไทยส่วนใหญ่ อาทิ อาหารสด

แช่แข็ง  อาหารแปรรูปหรือสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น พบว่า ผู้ส่งออกของไทยได้ระบุถึงปัญหา

และอุปสรรคที่พบและต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้การค้า

ระหว่างไทยกับจีนมีการเติบโตและการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

2. การมีอัตราภาษีศุลกากรของจีนที่ค่อนข้างสูงส าหรับสินค้าบางประเภท 

ผู้ส่งออกสินค้าของไทยระบุว่าภาษีน าเข้าของจีนค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ

ส าหรับผู้ประกอบการไทย เพราะนอกจากจะเสียภาษีศุลกากรแล้ว ผู้ส่งออกของไทยยังต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะมีการเก็บทันทีโดยจีนจะมีการเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 13 และ 17 ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของสินค้าน าเข้าที่ด่านน าเข้าของจีน นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและระเบียบปลีกย่อยอ่ืนๆ ที่

เอ้ือประโยชน์กับผู้ประกอบการของจีนเอง เช่น ผู้ประกอบการจีนขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ ากว่าหนึ่ง

ล้านหยวน จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเหมาจ่ายเพียงร้อยละ 6 หรือถ้าเป็นร้านค้าเล็กๆ จะเสียแบบ

เหมาจ่ายเพียงร้อยละ 4 เป็นต้น 

  3. อุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร 

ผู้ส่งออกสินค้าของไทยส่วนใหญ่ระบุว่า กฎระเบียบและข้อบังคับหลายประการ

จะเป็นอุปสรรคทางการค้า ท าให้เกิดต้นทุนการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะท าให้ผู้ส่งออกของไทยไม่

มีขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันภายในประเทศและคู่แข่งจากชาติอ่ืนๆ เช่น 

มาเลเซียและเวียดนาม เป็นต้น ตัวอย่างของมาตรฐานที่ใช้บังคับกับสินค้าของไทย เช่น การบังคับ

ให้ติดเคร่ืองหมายรับรอง CCC Mark ส าหรับสินค้าที่น าเข้าและจ าหน่ายในประเทศจีน โดยผู้น าเข้า

มายังจีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เร่ิมจากการยื่นเอกสารทางเทคนิค

เกี่ยวกับตัวสินค้าและใช้ภาษาจีน หลังจากนั้นต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการที่อยู่ใน

จีนเท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลากว่าจะผ่านมาตรฐานดังกล่าวกว่า 6 เดือน 

ทั้งนี้ จีนมีสิทธิในการยกเลิกและเพิกถอนเคร่ืองหมายมาตรฐาน CCC Mark ได้ 

นอกจากนี้  พบว่าจีนมีขั้นตอน และวิธีการและกระบวนการน าเข้าที่ยุ่งยาก 

โดยเฉพาะการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของประเทศจีน ในระดับต่างๆ  และเร่ืองของภาษาจีนท าให้



 

ผู้ประกอบการหลายรายต้องจ้างตัวแทนในประเทศจีนด าเนินการให้ ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

หรือแม้แต่การก าหนดให้สินค้าที่น าเข้าจีนต้องติดฉลากบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้องใช้

ภาษาจีน และต้องมีค าอธิบายเป็นภาษาจีนกลาง 

4. ความซับซ้อนของช่องทางการกระจายสินค้า 

หนึ่งในปัญหาส าคัญคือการเข้าสู่ตลาดของจีนในแต่ละมณฑลและระดับท้องถิ่น 

เนื่องจากจีนมีข้อจ ากัดในการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศของตน โดยเฉพาะปัญหา

เร่ืองเครือข่ายของระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ของจีนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ

มณฑลตอนกลางและตอนใน นอกจากนี้เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มาก (อันดับ 3 ของ

โลก) การกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงต้องใช้เวลานาน แม้ว่าจีนจะได้ด าเนินการ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งจ านวนมากแล้วก็ตาม แต่ยังขาดการบูรณา

การระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ยังไม่

เชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศและยังมีข้อจ ากัดในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดจีน 

ขณะที่สินค้าส่งออกของไทยไปยังจีนส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง

รวมทั้งต้นทุนด้านค่าแรง ด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย อีกทั้งการมีระบบ

การขนส่งและโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน ท าให้สินค้าส่งออกของไทยขาดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะท าให้สินค้าของไทยเสียเปรียบในการแข่งขันด้านราคากับสินค้า

จีน ซึ่งรัฐบาลจีนมีการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการของตนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

6. อุปสรรคในการสื่อสารและการใช้ภาษาจีน 

อุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือความยากในการติดต่อสื่อสารกับคนจีน โดย

คนจีนมักจะใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลักในการติดต่อทางธุรกิจและราชการในจีน โดยผู้ส่งออก

และผู้น าข้าวของไทยยังมีจุดอ่อนในเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

คู่แข่ง เช่นเวยีดนามและมาเลเซีย เป็นต้น ท าให้การติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการจีนไม่ชัดเจน เกิด

ความเข้าใจผิดหรือเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยจะจ้างล่ามมาเป็น

ตัวกลางในการสื่อสารกับผู้ประกอบการจีน ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีปัญหาเร่ืองของ

ความไว้เนื้อเชื่อใจล่ามจีน 

  



 

7. อุปสรรคในระดับมณฑลหรือระดับเมือง 

ผู้ส่งออกสินค้าของไทยมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบข้อบังคับของจีนในระดับมณฑลหรือระดับเมือง เนื่องจากแม้ว่าโดยหลักการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ของจีนจะปฏิบัติตามหรือยึดข้อก าหนดของรัฐบาลจีน แต่ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมักจะมีความไม่แน่นอน โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นมีอ านาจและสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจตลาดจนปัญหาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของด่านน าเข้าในแต่ละมณฑลอาจจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและบางด่าน
อาจจะหละหลวม ขณะที่ขั้นตอนการตรวจสอบหรือเงื่อนไขในการตรวจสอบในระดับมณฑลและ
ท้องถิ่นค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งท าให้ผู้ประกอบการของไทยต้องเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สูงขึ้น 

นอกจากนี้ในแต่ละมณฑลหรือท้องถิ่นอาจจะมีข้อก าหนดปลีกย่อยของตนเอง
เพิ่มเติม อาทิ การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการเทียบท่าของเรือสินค้า รวมทั้งการที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยๆ โดยหน่วยงานท้องถิ่นสามารถออกกฎข้อบังคับได้โดย
ไม่ขัดกับข้อก าหนดหรือกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง 

8. ความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมและอุปนิสัยในการท าการค้าของจีน 

ปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอุปนิสัยของคนจีน นับว่า

เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของผู้ประกอบการไทย โดยวัฒนธรรมการท าธุรกิจในจีนมักจะเน้นการยึดที่ตัว

บุคคลมากกว่าองค์กรส าหรับการท าธุรกิจ ท าให้การท าธุรกิจกับคนจีนจ าเป็นต้องใช้สายสัมพันธ์

และใช้เครือข่ายในการท าการตลาด โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นของจีน โดยชาวจีนค่อนข้างเน้น

เร่ืองการท าก าไรและผลประโยชน์ระยะสั้น ตัดสินใจเร็วท าให้เชื่อถือยากและมีความไม่น่าเชื่อถือ 

9. ความสามารถในการค้าระหว่างประเทศของผูส้่งออกของไทย 

ผู้ส่งออกไทยไปตลาดจีนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาด

จีน โดยมักจะเข้าใจว่าจีนเป็นตลาดเดียว (Single Market) แต่ข้อเท็จจริงคือจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ก็จริง

แต่ก็มีความละเอียด ซับซ้อนและมีความหลากหลายในแต่ละภูมิภ าคและแต่ละมณฑล 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและระบบการค้าขายภายในของ

ตลาดจีนมากนัก อีกทั้งไม่เข้าใจวัฒนธรรมทางธุรกิจของจีนและการไม่ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด

ทั้งในระดับมณฑลและระดับท้องถิ่นให้ถ่องแท้ นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่มักจะค้าขายผ่านคนกลางซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นชาวฮ่องกง ท าให้ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกของตลาดและการกระจายสินค้าในตลาดจีน 



 

รวมทั้งไม่เข้าใจานกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกระบวนการน าเข้าของจีน 

เน่ืองจากตลาดจีนมีความซับซ้อนและมีระบบการจัดการแตกต่างกัน 

จีนจะเป็นตลาดที่มีโอกาสและศักยภาพส าหรับผู้ประกอบการไทย แต่จากปัญหา

ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยพบเมื่อมีการท าธุรกิจกับ

ผู้ประกอบการของจีน โดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐของจีน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวได้

ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ขณะที่ในบทความคร้ังต่อไปจะ

น าเสนอแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้นต่อไป 

 
  



 

4. นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กรมศุลกากร Customs House เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด

กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งอากรขาเข้า อากรขา
ออก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆใบบางกรณีอาจ
ต้องเก็บภาษีแทน กรมสรรพากร กรรม
สรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย 

2 การขนส่ง
ภายในประเทศ 

Inland Transit จะเป็นการขนส่งเพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่
ที่เมืองท่าต้นทาง หรือ รับส่งสินค้าจากเรือ
ใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางได้ 

3 การขนส่งทาง
รถยนต์ 

Motor 
Transportation 

คือการส่งออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ผ่านทาง
รถยนต์ 

4 การขนส่งทาง
อากาศ 

Air 
Transportation 

เป็นการน าสินค้าส่งให้กับลูกค้า  โดยใช้
เคร่ืองบินเป็นการขนส่ง 

5 การขนส่งแบบ
ไม่เต็มตู้ 
คอนเทนเนอร์ 

Less than 
Container Load : 
LCL 

การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดย
สินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย 

6 การขนส่ง 
แบบเต็มตู้ 
คอนเทนเนอร์ 

Full  Container 
Load 

การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดย
สินค้าภายในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว 
ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้าราย
อ่ืนๆ 

7 การค้ากับ
ต่างประเทศ 

Foreign Trade การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ
หนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ประกอบด้วยการ
ส่งเสริมสินค้าออก และการน าสินค้าเข้า 

8 การรวบรวม
สินค้า 

Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดย
ปกติจะกระท าด้วยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า 

9 การรับมอบ
สินค้าจากสถานี
ที่ตั้งของผู้ส่งออก 

Door to Door ส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้น าเข้า 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 การเรียกเก็บเงิน Bill for 

Collection 
เป็นวิธีการช าระเงินโดยการเรียกเก็บเงิน 

11 การแลกเปลี่ยน
สินค้า และการ 
ขอคืนภาษี 

Counter Trade การแลกเปลี่ยนสินค้าคือการน าเข้าสินค้าบาง
ชนิดจากประเทศที่กิจการ จากการขายสินค้า
บางชนิดไปได้  

12 การส่งออก Export การขายสินค้าไปยังประเทศอ่ืน โดยสามารถ
ว่าจ้างผู้ รับส่งออกด าเนินการแทน ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นที่นิยมส าหรับอุตสาหกรรมขนาด
เล็กเป็นลักษณะของการส่งออกทางอ้อม 

13 กัปตันเรือ Master ผู้ที่มีความรู้ และความช านาญเกี่ยวกับเรือ 

14 ขั้นตอนการท า
พิธีการศุลกากร 

Customs 
Clearance 

ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ก า ร ส่ ง อ อ ก ก า ห น ด ไ ว้ ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น 
เช่นเดียวกับการน าเข้าโดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธี
การศุลกากรในการส่งออกสินค้า 

15 ขนาดของหีบห่อ
และน้ าหนัก 

Measurement / 
Gross weight 

ขนาดของหีบห่อและน้ าหนักรวมบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า ส าแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น 

16 ค่าคืนตู้สินค้าที่
ช้าเกินกว่าเวลาที่
ก าหนด 

Detention ค่าใช้จ่ายในขณะที่ตู้สินค้าอยู่บนบก จะถูก
เรียกเก็บก็ต่อเมื่อเกินก าหนดเวลาที่ทางสาย
เรือแต่ละสายก าหนด 

17 ค่าเสียเวลา 
ของเรือ 

Demurrage  
char age 

ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้
สินค้าที่ไม่สามารถน าออกจากท่าได้ในเวลาที่
ก าหนด 

18 ค่าเอกสาร Dec. Fee ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเอกสารทาง
ธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
19 ค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากอัตราแลก 
เปลี่ยนเงินตรา 

Currency 
Adjustment 
Factor 

ค่าธรรมเนียมพิเศษจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศ 

20 ค่าระวางจ่ายที่
เมืองปลายทาง 

Freight Collect ผู้ส่งสินค้า เป็นผู้จ่ายค่าบริการ ลูกค้ปลายทาง
เป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า 

21 คิดค่าบริการ
ความปลอดภัย 

Security 
surcharge 

คิดค่าบริการความปลอดภัย 

22 ค่าความไม่ 
สมดุลของ 
ตู้คอนเทนเนอร์ 

Container 
imbalance 
charge 

ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์ 

23 ค่าใช้จ่ายหน้าท่า 
หรือค่ายกตู้ 

Terminal 
Handling Charge 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนถ่ายตู้คอนเทน
เนอร์ 

24 เงินที่บริษัทเรือ
จ่ายตอบแทน
ให้แก่ผู้ใช้เรือ 

Dispatch Money เงินที่บริษัทหรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือ
เมื่อท างานได้เสร็จแล้วก่อนเวลาที่ก าหนด
ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา 

25 เงื่อนไขการ 
ช าระเงิน 

Term of Payment การช าระเงินมีความส าคัญมากในการส่งออก 
เนื่องจากไม่ใช่เป็นการขายภายในประเทศที่
ลูกค้าจะสามารถเลือกดูสินค้า และส่งมอบได้
ทันที ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างไกลกันมาก 

26 ชมรมเดินเรือ Conference ชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ 

27 ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต 

Twenty foot 
Equivalent Unit 

คือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 

28 ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 40 ฟุต 

Forty Foot 
Equivalent Unit 

คือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
29 ตัวปรับสกุลค่า

ระวางเรือ   
Currency 
Adjustment 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือ
เรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ 

30 ท่าเรือปลายทาง Destination port เมืองท่าปลายทาง/เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลง
จากเรือ 

31 น้ าหนักรวม
สินค้า 

Net Weight น้ าหนักรวมสินค้า ที่ไม่รวมน้ าหนักแพ็คเก็จ 

32 ใบขนสินค้า 
ขาออก 

Export/ Import 
Entry 

ใบนี้เป็นเอกสารส าหรับแจ้งข้อมูลสินค้าทั้ง
ชนิด ราคา จ านวนให้กับกรมศุลกากรทราบ 
โดยน าไปคิดภาษีและจัดเก็บข้อมูลการน าเข้า
ส่งออกของเราได้ โดยด าเนินการโดย
Shipping 

33 ใบตราส่งสินค้า Combined 
Transport Bill  
of  lading 

ใบตราส่งสินค้า ส าหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่น 
ขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง 

34 ใบสั่งปล่อย
สินค้า 

Delivery Order ใบที่ผู้น าเข้าต้องส่งให้ผู้ส่งออกเพื่อเปิดออ
เดอร์ 

35 ใบตราส่งสินค้า
ทางเรือ 

Bill of Landing ใบนี้เป็นอีกใบที่ส าคัญมาก ๆ ส าหรับคนท า 
Shipping นั่นคือใบที่ผู้ส่งออกต้องให้ข้อมูล
กับทางผู้ให้บริการขนส่ง (บริษัทขนส่ง) เพื่อ
ออกเอกสารน้ี 

36 ใบรับรองการ
ตรวจสินค้า 

Certificate of 
Inspection 

หนังสือรับรองที่พิสูจน์ว่าสินค้าได้รับการ
ตรวจสอบ 

37 ใบรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า 

Certificate of 
Origin 

เอกสารที่ระบุถึงสถานที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของ
สินค้า 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
38 ประกันภัยขนส่ง

สินค้า 
Marine/Air 
Insurance 

ใบนี้ส าคัญมากเช่นกัน โดยแนะน าว่าบริษัท 
shipping ทุกเจ้าควรจะมีระบบประกันภัย
สินค้า โดยปกติประกันจะลดความเสียหายที่
จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขนส่ง ซึ่งค่า
ป้องกันสูงสุดมักอยู่ที่ 90% ของมูลค่าสินค้า 

39 ประมาณการของ
วันที่ที่เรือจะ
เข้าถึงท่า
ปลายทาง 

Estmatetime of 
Arrival 

ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่า
ปลายทาง 

40 ประเทศถิ่น
ก าเนิดสินค้า 

Country of 
Origin 

ประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดสินค้า 

41 มูลค่าที่ได้แจ้งไว้ Declared Value มูลค่าที่ได้ไว้ในใบแจ้งรายการและราคา
สินค้าผ่านด่าน 

42 รหัสตัวแทน
IATA 

AGENT IATA 
CODE 

รหัสตัวแทน IATA 

43 รหัสสินค้า Commodity code เลขรหัสส าหรับสินค้า 
44 รหัสบาร์โค้ด Barcode Label ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้นมืดทึบ

(มักจะเป็นสีด า)และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)
วางเรียงต่อกันเป็นแนวดิ่งใช้เป็นรหัสแทน
ตัวเลขและตัวอักษร 

45 ระยะใบเสนอ
ราคา 

Quatation Term การเสนอราคาในการส่งออก 

46 รายการบรรจุ-
ภัณฑ์ 

Packing List รายการบรรจุภัณฑ์(การบรรจุน้ าหนัก จ านวน
สินค้าออกโดยผู้ขาย) ออกโดยผู้ขาย 

47 รายการสินค้า Description of 
Goods 

รายการสินค้า 

48 ราคาต่อหน่วย Unit price ราคาสินค้าแต่ละชิ้น 

49 เรือเดินสมุทร Bulk Carrier เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกอง
และสินค้าที่เป็นของเหลว 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
50 เรือเดินสมุทร

ชนิดที่ขนสินค้า 
Ro-Ro Carrier เรือเดินสมุทรชนิดทีขนสินค้าขึ้นและลงจาก

เรือด้วยสะพาน เช่น เรือบรรทุกรถยนต์ 

51 เรือเดินสมุทร
แบบดั้งเดิมที่
บรรทุกสินค้าลง
ในระวางเรือใหญ่ 

Conventtional 
Vessel 

เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลง
ในระวางเรือใหญ่โดยตรง 

52 ลานตู้สินค้า Container Yard ลานตู้คอนเทนเนอร์คือ ลานตู้ให้บริการ เก็บ
รักษา ซ่อมบ ารุง จ่ายตู้สินค้า แทนบริษัทสาย
การเดินเรือและเจ้าของตู้สินค้า 

53 วันที่ที่เรือจะออก
จากท่าต้นทาง 

Estimate time of 
Departure 

ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้น
ทาง 

54 วันที่ต้องคืนตู้
สินค้า 

Closing date, Cut 
off date 

วันที่ต้องคืนตู้สินค้า หากสินค้าไปส่งที่ท่าเรือ
ไม่ทันก าหนดน้ีจะตกเรือ 

55 วันที่ออกใบตรา
ส่งใน AWB 

Executed on ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ มีเพื่อใช้แทน
หลักฐาน การน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

56 สินค้าเต็มตู้ Full Container 
Load 

การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จนเต็มที่ 

57 สินค้าเทกอง Bulk Cargo สินค้าที่ขนส่งคราวละมาก ๆ โดยไม่มีภาชนะ
บรรจุสินค้าใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงใน
ระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันส าปะหลัง น้ าตาล 
ถ่านหิน 

58 สินค้าไม่เต็มตู้ Less Than 
Container Load 

การบรรทุกสินค้าใส่ตู้ไม่เต็ม 

59 สินค้าอันตราย Hazardous 
Goods 

สินค้าที่เป็นพวกสารเคมีที่สามารถเกิด 
ประติกริยาได้ 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

60 สถานีตู้สินค้า Container 
Freight Station 

การบรรทุกสินค้าใส่จนเต็มตู้ 

61 สถานีสุดท้ายที่จะ
ส่งมอบสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อ 

Place of Delivery เป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทางหรือ
คลังสินค้า/สถานที่ท าการของผู้ซื้อที่อยู่ใน
อีกเมืองหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ 

62 สถานีบรรจุ  
ส่งมอบสินค้า 
ที่ต้นทาง 

Container 
Freight Station 

ผู้ส่งออกต้องน าสินค้าไปส่งมอบแก่ตัวแทน
สายเรือ ณ ที่ท าการของตัวแทนสายเรือ ซึ่ง
ตัวแทนสายเรือจะท าการบรรจุสินค้าเข้าตู้
คอนเทรนเนอร์เองโดยจะต้องรับผิดชอบใน
สินค้าที่ได้รับมอบจากผู้ส่งออกจนกระทั่ง
สินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทางตัวแทนสาย
เรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่
ปลายทาง ตัวแทนสายเรือจะส่งมอบสินค้า
ให้แก่ผู้น าเข้า ณ ที่ท าการหรือสถานีบริการ
ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนสายเรือจะเรียกเก็บ
ค่าเปิดตู้จากผู้น าเข้า 

63 หนังสือคุ้มครอง
ชั่วคราว 

Cover Note เอกสารที่บริษัทผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้
เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐาน 

64 หนังสือรับรอง
คุณภาพและ
อนามัย 

Certificate of 
health 

หนังสือรับรองคุณภาพสินค้าอาหารเพื่อ
ส่งไปยังต่างประเทศผู้ที่ซื้อ พร้อมส่งตัวอย่าง
สินค้าที่ผลิตไปยังหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ 

65 หมายเลขตู้สินค้า Container and 
Seal No. 

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และหมายเลขแถบ
ผนึกตู้สินค้า 

66 หมายเลขรหัส
ของสินค้า
อันตราย 

Un Classification 
Number 

เป็นหลายเลขและมาตรฐานการป้องกันอัน
เป็นสากล 



 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
67 อัตราค่าระวาง

ขนส่งทางอากาศ 
Rate Class   ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ส่งหรือผู้รับสินค้าจะต้อง

ช าระก่อนที่จะส่งสินค้า 

68 อันตรายของ
ทะเล 

Peril of the sea ภัยของทะเล 

69 เอกสารบันทึก
การรับสินค้าของ
ตัวแทนเรือ 

Tally Sheet บัญชีตรวจสอบจ านวนของ 

70 เอกสารที่นายเรือ
เซ็นรับรองว่า
ได้รับสินค้า
บรรทุกลงเรือ 

Mate ‘receipt   ใบรับที่นายเรือได้มอบให้เมื่อได้รับสินค้า
บรรทุกลงเรือแล้ว 

 
  



 

บทที ่4 

การวิเคราะหส์ภาพปัญหา 

 จากการที่ได้ไปศึกษาตามโครงการการศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไป

ประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน)  ที่ด าเนินธุรกิจการช าแหละและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สด

แช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์สภาพปัญหาในการศึกษาขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน ของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากัด(มหาชน) ซึ่งศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 

 ขั้นตอนการส่งออก 

 1. ผู้ส่งออกได้รับค ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า 

 2. ขอใบรับรองความปลอดภัยหรือมาตรฐานแล้วแต่กรณี 

 3. ขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 

 4. ติดต่อจองพาหนะบรรทุกและประกันภัย 

 5. จัดท าเอกสารเพื่อพิธีการศุลกากร 

 6. พิธีการศุลกากรแบบ Manual หรือ พิธีการศุลกากรแบบ EDI 

 7. ส่งออก 

 8. เรียกเก็บเงินผ่านธนาคารผู้ส่งออก 

 9. ธนาคารผู้น าเข้าโอนเงิน 

 10. ผู้น าเข้าช าระเงิน 

 ปัญหากระบวนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 

 ประเทศจีนมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการส่งออก บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด(มหาชน) จึงต้องผ่านด่านศุลกากรแต่ละด่านของมณฑลจีนมีความเข้มข้นในการตรวจสอบ
สินค้า ว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าถึง
มือลูกค้า ที่บางทีอาจจะล่าช้าไปกว่าเวลาที่ก าหนดได้ 



 

2. รูปแบบการส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน)ได้มีการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีนใน

รูปแบบการส่งออกทางเรือ โดยปกติแล้วการจัดเก็บไก่แช่แข็งจะมีการตั้งค่าอุณหภูมิที่เป็นติดลบที่ 

20 องศาเซลเซียส จะท าให้ไก่แช่แข็งยังคงคุณภาพที่สดใหม่จนถึงมือลูกค้า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางของสินค้าไปถึงท่าเรือสิงคโปร์ภายใน 6 วัน การส่งออกไก่แช่แข็งให้ถึงลูกค้านั้นต้อง

กระท าอย่างรวดเร็วและตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการส่งออก  เนื่องจากอุณหภูมินั้น

จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้าตลอดจนการยอมรับของผู้บริโภค เพราะบ่อยคร้ังที่มักพบว่า

ผลิตภัณฑ์อาหารเกิดการเสียหายระหว่างการส่งออกซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติงานในระหว่าง

การส่งออกที่ไม่ได้มาตรฐาน และขาดการตรวจติดตาม โดยส่วนมากจะมักพบตรงจุดที่มีการเปลี่ยน

รูปแบบการส่งออกระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้า เช่นการขนสินค้าขากห้องเย็นที่เก็บสินค้าของ

โรงงานเข้าตู้ Refrigerated containers และการขนสินค้าเข้าตู้ Refrigerated containers เข้าสู่ห้อง

จัดเก็บของสินค้า ซึ่งตรงจุดนี้มักใช้เวลาในการด าเนินงานนาน รวมถึงขาดการควบคุมอุณหภูมิซึ่ง

สาเหตุเหล่านี้จึงท าให้เกิดปัญหาที่ตามมาในกระบวนการส่งออกไก่แช่แข็งถึงแม้ว่า การเคลื่อนย้าย

และขนส่งภายในโรงงานจะมีการควบคุมเป็นอย่างดีเพราะถูกควบคุมอยู่ ใต้ข้อก าหนด ปัญหาอาจ

เกิดจากพนักงานที่ท าหน้าที่ในกระบวนการอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจของการควบคุมอุณหภูมิที่ดี

พอ จึงต้องให้ข้อมูลแก่พนักงาน ท าให้สินค้าแช่แข็งไม่เกิดการเสียหาย และไม่ส่งผลกระทบต่อ

บรษิัทฯ เพื่อการส่งออกสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 

 1. ขั้นตอนการส่งออกจะต้องท าเอกสาร มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า  รวมทั้งต้อง

ยื่นขอใบอนุญาตการส่งออกสินค้า และต้องวางเงินค้ าประกันการส่งออก                                          

 2. การขนส่งสินค้าทางเรือ  ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้

ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และภูมิประเทศ นอกจากนั้น การก าหนดน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้า

ในแต่ละคร้ังไม่เท่ากัน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น                                   

 3. อุปสรรคในการสื่อสารและการเจรจาการค้า ผู้ประกอบการไม่เพียงต้อง

เตรียมพร้อมเร่ืองภาษา แต่ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมจีนและอุปนิสัยของคนจีนด้วย เพราะถือว่าเป็น

ส่วนส าคัญอีกอย่างในการท าธุรกิจกับคนจีน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สายสัมพันธ์และใช้เครือข่ายในการท า

การตลาด โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้คนจีนยังมีอุปนิสัยที่คิดเร็วท าเร็ว  



 

4.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาเร่ืองการบริหารลด

ต้นทุนการส่งออกไก่แช่แข็ง ควรศึกษาระยะเวลาการเดินทางของสินค้าว่าเหมาะสมจะไปทาง

อากาศ  ทางบก หรือทางน้ าให้ไม่สิ้นเปลืองเวลามากจนเกินไป ได้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ

เพิ่มขึ้นในการศึกษา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนภายในห้องเรียน หรือใช้ในการท างานใน

อนาคตได้  

  

  

  



 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการศึกษากระบวนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน กรณีศึกษาบริษัท จีเอฟ

พีที จ ากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท า

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษากระบวนการส่งออกไก่แช่ แข็งไป

ประเทศจีน การศึกษารูปแบบการส่งออกไปประเทศจีน พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 

  ขั้นตอนการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน ซึ่งผู้ส่งออกต้องได้รับค ายืนยันในการ

สั่งซื้อก่อนแล้วจึงไปขอใบรับรองแล้วแต่กรณีที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นติดต่อจองรถหัวลาก และซื้อ

ประกันภัย จึงจะท าเอกสารด าเนินพิธีศุลกากรถึงจะท าการส่งออกสินค้านั้นได้ หลังจากนั้นส่ง

เอกสารให้ลูกค้าเพื่อช าระเงิน 

2. รูปแบบการส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) ได้มีการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน คือการ

ส่งออกสินค้าในแต่ละคร้ัง บริษัทฯจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของตู้คอนเทรนเนอร์ให้อยู่ที่ติดลบ 

20 องศาเซลเซียส การส่งออกไก่แช่แข็งให้ถึงมือลูกค้าต้องมีการส่งออกอย่างรวดเร็วและใช้

ระยะเวลาในการเดินทางของสินค้าไปถึงท่าเรือไม่เกิน 6 วัน เพื่อคุณภาพที่ได้มาตรฐานของสินค้า 

ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด อาจจะพบปัญหาในการเคลื่อนย้ายอาจเกิด

จากพนักงานที่ท าหน้าที่ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิที่ดีพอ จึงต้องให้ความรู้และอบรม

พนักงาน เพื่อไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายก่อนถึงลูกค้า 

3. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออกไก่แช่แข็งไปประเทศจีน 

 ขั้นตอนการส่งออกเอกสารจะมีความยุ่งยากซับซ้อน  รวมถึงการขอใบอนุญาต 

ต่าง ๆ นอกจากนั้นการขนส่งทางเรือยังไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

และภูมิประเทศ และยังมีอุปสรรคในการสื่อสารเจรจากับลูกค้า รวมถึงต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและ



 

อุปนิสัยของคนจีนด้วย เพราะถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญในการท าธุรกิจกับคนจีน ซึ่งต้องใช้สายสัมพันธ์

ในการท าการตลาด 

แนวทางการแก้ไข 

 1. ท าการเตรียมเอกสารให้พร้อม และเอกสารต้องมีความถูกต้องครบถ้วนเพื่อลด

ปัญหาล่าช้าในเร่ืองของเอกสารที่ผิดพลาด 

 2. ท าการตกลงวันที่ที่จะส่งออกสินค้ากับทางประเทศจีนให้ชัดเจน และเผื่อวัน

เวลาที่จะเกิดการคลาดเคลื่อนของภูมิอากาศ เช็คสภาพอากาศก่อนการส่งออก 

 3. การท าการค้ากับคนจีน บริษัทฯต้องเตรียมความพร้อมเร่ืองภาษา และต้องมี

ความรวดเร็วในเร่ืองของข้อมูลสินค้า กระบวนการตกลงการซื้อขาย รวมไปถึงการหาความร่วมมือ

ในการค้า 

 4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการศึกษาเร่ืองการบริหารลดต้นทุนการส่งออกไก่แช่แข็ง ด้านการบริหารเวลาให้คุ้มค่าในการ

ส่งออกสินค้า เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของสินค้าในการส่งถึงลูกค้าได้ทันที 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)ควรพัฒนาการส่งออกที่ต้องมีเอกสาร

ออกไปด้วยทางบริษัทจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนกับทางลูกค้า  เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวในการ

ส่งออกและสินค้าตีกลับ 

 2. ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)ควรพัฒนาการส่งออกไปต่างประเทศทาง

บริษัทจะต้องขนส่งล่วงหน้าก่อนก าหนด1 ถึง 2 วัน เพื่อให้ไปส่งลูกค้าได้ทันเวลา 

 3. ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ควรตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเอกสาร

ต่าง ๆให้ครบถ้วนก่อนการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อป้องการข้อผิดพลาดในการส่งสินค้าและสินค้า

ตีกลับ 

 4. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารเวลาให้คุ้มค่าในการส่งออกสินค้า

เพื่อที่จะลดระยะเวลาการเดินทางของสินค้าในการส่งถึงลูกค้าได้ทันเวลา 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

 1. เน้ือหา PowerPoint เป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงจุดไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ที่เหมาะสม 

 2. การน าเสนอเป็นแบบบทความท าให้นักศึกษามายืนอ่านให้ฟัง 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

งบประมาณการจัดท าโครงการ 

งบประมาณจัดท ารูปเล่มรายงาน 
ค่าปริ้นเอกสาร         750 บาท 
 รวม        750 บาท 
งบประมาณการจัดท าโครงการ 
อุปกรณ์ท าโมเดล        1,605 บาท 
 รวม        1,605 บาท 
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 2,355 บาท 
 
ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 ไม้กระดาน ขนาด 80X80 280 
2 กระดาษชานอ้อย 25 
3 กระดาษลูกฟูก 105 
4 กระดาษแข็ง 40 
5 กระดาษสี 35 
6 กาว TOA 25 
7 กาวตราช้าง 200 
8 สีโปสเตอร์ 45 
9 รถของเล่น 300 

10 ไม้ส าหรับท าอุปกรณ์กระกอบฉาก 230 
11 กรรไกร 40 
12 เทปกาวสองหน้า 20 
13 ดินสอ 5 
14 พู่กัน 25 
15 ต้นไม้เทียม 150 
16 หญ้าเทียม 80 

 รวม 1,605 
  



 

ประวัติผู้จัดท าโครงการ 
 
               

 
              นางสาวเพชชรัตน์     แก้วสมบัติ 

              เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน  2541 

              บ้านเลขที่ 392   ม.1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 

              ต.บางโปรง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

              หมายเลขโทรศัพท์ 095-962-9825 

              อีเมล์  npatcharat111@gmail.com 

               
  

 

นางสาวกรณิภา     เรืองบุญพูลลาภ 

              เกิดวันที่ 4 ตุลาคม  2541 

              บ้านเลขที่ 27/10 ซ.บางนา-ตราด 11 

              แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 

              หมายเลขโทรศัพท์ 061-572-3127 

     อีเมล์  kornnipa42541@gmail.com 

 


