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บทคัดย่อ 
                           ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้น

ไปประเทศลาว กรณีศึกษาบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เพื่อที่จะศึกษาขั้นตอนกระบวนการ

ศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว เป็นแนวทางที่จะน าความรู้ที่ได้จากจัดท า

โครงการน้ีไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

                        จากการศึกษาครั้งน้ีได้ทราบถึงข้อมูลในการศึกษา เช่น ทราบขั้นตอนกระบวนการ

ขนส่งเหล็กเส้นไปประเทศลาว สาเหตุการเกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และ

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีการจัดการขนส่งที่ดีถูกสถานที่และเวลาตามความต้องการของ

ลูกค้าได้มากที่สุดและทางบริษัทได้น าระบบ GPS เข้ามาใช้ในการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการขนส่ง  ซึ่งคณะผู้จัดท าได้น าเสนอโดยโปรแกรม 

PowerPoint และรวบรวมรูปเล่มโปรแกรม Microsoft Word 

 จากการที่คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษา การขนส่งเหล็กเส้น าปประเทศลาว 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการศึกษาและ

ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ รวมถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษ 
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ไปไม่ได้หากไม่มีผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า โดยคณะผู้จัดท าได้รับความกรุณาความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจาก อาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่คอยให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลืออยู่เสมอรวมถึงอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการจักการโลจิสติกส์ ที่ได้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
ท าให้โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ขอขอบพระคุณ คุณชัยวัฒน์ เปี่ยมกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัยอินฟ
ราเทค จ ากัด ที่ให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษากระบวนการท างาน เป็นอย่างดีในเร่ืองของข้อมูลต่าง ๆ 
ของบริษัทและขอขอบคุณตัวแทนผู้ให้ข้อมูลที่พาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ในบริษัทท าให้เกิดเป็น
โครงการเล่มนี้และท าให้โครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิในเป็นอย่างยิ่งกับโครงการเล่ม
นี้หวังว่าโครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปและผู้ที่สนใจในการท าโครงการ 
หากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจภาคส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก

เนื่องจากได้เปรียบทางด้านทรัพยากร และค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต่ า จึงท าให้การส่งออกของ

ไทยสามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับตลาดโลกได้ซึ่งเหล่านี้นับเป็นกลไกส าคัญที่ผลักดันให้

เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการ

ส่งออกสินค้าล่าช้าผู้ประกอบการจึงหาวิธีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการส่งออกให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นก็คือโลจิสติกส์ เพราะว่ากิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งเป็นกิจกรรม

พื้นฐานที่ส าคัญในโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์และการบริการ(Product and Service Supply Chain)ใน

การน าส่งคุณค่าซึ่งเป็นทั้งสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความส าคัญ

ต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่

ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหนึ่ง ๆ และรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนที่ถูกน ามาใช้พัฒนาและ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อมาตรฐานการขนส่ง สินค้าสู่สากล ทั้งด้านความรวดเร็ว ความ

ปลอดภัย ความต่อเวลา และสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการรวบรวมและการกระจาย

สินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง 

การส่งออกเหล็กเส้นของไทยมีการขยายตัวอย่างมาก จึงท าให้บริษัทที่ผลิตสินค้า
เพื่อค้าขายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การส่งสินค้าเพื่อไปขายให้กับลูกค้าโดยตรง การส่งสินค้าไปเป็นวัตถุดิบเพื่อน าไปผลิตสินค้า 
เป็นต้น ในที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องมีฝ่ายที่ดูแลและรับผิดชอบในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ 
การเดินพิธีการศุลกากรตามขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบการส่งออกเหล็กเส้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การส่งออกเหล็กเส้นและยังช่วยประหยัดต้นทุนในการว่าจ้างบริษัทตัวแทนในการส่งออกเหล็กเส้น
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ในแต่ละคร้ังการกระจายสินค้าจึงท าให้การขนส่งภายในประเทศมีประสิทธิภาพสูง ในการ
เคลื่อนย้ายและมีความหลากหลายใน 
การเลือกยานพาหนะ ให้เหมาะสมกับสินค้าการวางแผนงานที่ดี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ของประเทศเติบโตจึงท าการศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท 
สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาวและ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในด้านโลจิสติกส์ คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความประหยัดมาปรับใช้ในการท าโครงการและการปฏิบัติงานในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 

2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
4. เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
5. เพื่อให้คณะผู้จัดท าน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความประหยัด

ประยุกต์ใช้ 
ในการควบคุมงบประมาณการจัดท าโมเดลและค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงกระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
2. ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและสามารถน ามาแก้ไขปัญหาในการส่งออก

เหล็กเส้น 
ไปประเทศลาว 

4. ทราบข้อมูลและน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
5. คณะผู้จัดท าน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความประหยัด มาประยุกต์ใช้

ใน 
ก า ร ค วบคุ ม ง บป ร ะ ม าณก า ร จั ด ท า โ ม เ ด ล แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
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บทที ่2 

 ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัดผลิตสินค้าใช้ในงานก่อสร้างเพื่อลดเวลา และค่า

ต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เน้นในการส่ง
มอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้าเสมือนครอบครัว สาม
ชัยอินฟราเทค จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกงเสริม คอนกรีต ที่ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 
มีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2.รูปป้ายบริษัท 
3.แผนที่ 
4.ผังองค์กร 
5.นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และเมื่อปี 2558 ได้เปลี่ยนจาก
สามชัยวายเค (Samchai YK) มาเป็น สามชัยอินฟราเทค (Samchai Infratech) ด้วยทุนจดทะเบียน 
2,100,000 บาท ด้วยจุดประสงค์เพื่อมุ้งเน้นในการดีไซน์ และผลิตสินค้าใช้ในก่อสร้างเพื่อลดเวลา และ
ค้าต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เน้นในการส่ง
มอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้าเสมือนครอบครัวบริษัท 
สามชัยอินฟราเทค จ ากัด จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกรงเสริม
คอนกรีต ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็นหลัก 
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1. รูปป้ายหน้าบริษัท 

 

     ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด
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2. แผนท่ีบริษัท 

 

ภาพที่ 2.2 แผนที่ไปบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 
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3. ผังองค์กร 

ภาพที่ 2.3 ผังโครงสร้างองค์กร บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

4. นโยบาย / วิสัยทัศน์ 

ต้นทุนต้องประหยัด คุณภาพต้องพัฒนา 
การส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ 

ในด้านความปลอดภัย บริษัทมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการซ้อมการดับเพลิง
เพื่อป้องกันอัคคีภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วบริเวณโรงงาน 

ในด้านสวัสดิการบริษัทได้จัดให้มีตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดอบรมพนักงานเพื่อให้
เกิดความรู้ และน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและได้จัดท ากิจกรรมของพนักงานให้
เกิดความสามัคคีและผูกพันธุ์ต่อองค์กร 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในการ
ผลิตสินค้าโดยบริษัทจะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการ บริษัท
จะส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงานให้มีการพัมนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง 
และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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5. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 2.4 โครงหลังคาส าเร็จรูป 

โครงหลังคาส าเร็จรูป (EZY Truss) 

เป็นนวัตกรรมของระบบโครงหลังคากึ่งส าเร็จรูปส าหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ และ
เป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว ปัจจุบันได้รับความนิยมและการยอมรับจาโครงการ
บ้านจัดสรรคุณภาพ 

 

ภาพที่ 2.5 ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต 

http://www.samchaiinfratech.com/EASYTRUSS.html
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ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

สามชัยอินฟราเทคตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตผลิตได้มาตรฐานและทันต่อการใช้งาน
ของลูกค้า ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพที่มั่นใจในการส่งมอบ  

 

ภาพที่ 2.6 เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 

เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 
เหล็กที่มองจากหน้าตัดแล้วจะเป็นรูปตัว H ตั้งตะแคงจะใช้ท าเสาคานในงานบ้านพัก

อาศัยหรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก (ปีกเหล็กจะยาวและเป็นเส้นตรง) 

 

ภาพที่ 2.7 ลวดผูกเหล็ก 

http://www.samchaiinfratech.com/WIREMESH.html
http://www.samchaiinfratech.com/H-Beam.html
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ภาพที่ 2.8 เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 

เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 

 ถ้าเปรียบเทียบเสากับคานเป็นกระดูกของบ้าน "เสาเอ็น - ทับหลัง" ก็เปรียบเสมือน
เส้นเอ็นที่ช่วยยึดเกาะประสานระหว่างผนังบ้านกับวงกบประตู-หน้าต่างช่วยป้องกันปัญหาการแตกร้าว
ของผนังการทรุดตัวของก าแพง 

 

ภาพที่ 2.9 อิฐรับแรง 

อิฐรับแรง ( InnoBlock) 

อิฐ ( Innoblock )ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต ท าให้มั่นใจได้ว่า
ทุกก้อนได้มาตรฐาน สามารถรับน้ าหนักได้ตามสเปค ทนน้ า ไฟ แผ่นดินไหว และลมพายุ 

http://www.samchaiinfratech.com/AnnealingWire.html
http://www.samchaiinfratech.com/Innoblock.html
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 บทที่ 3 

     แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 

                            คณะผู้จัดท าโครงการได้การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษาวิธีการส่งออกเหล็กเส้น
ไปประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
2. พิธีการกรมศุลกากรการส่งออกส าหรับสินค้าส่งออก 
3. การประกันภัย 
4. เอกสารในการส่งออก 
5. นิยามศัพท์ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 
"สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) ประเทศที่ซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่าง ประเทศ เรียกว่า 
"ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ 
ประเทศผูส้่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่าง ๆ มีการผลิตสินค้าแตกต่างกัน 
 
 สาเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศ 
 เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆในโลกท าการค้าขายกัน ที่ส าคัญมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ คือ 
 1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องมาจากความ
แตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศ ไทยมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่
การเพาะปลูกมากกว่าญ่ีปุ่น คูเวตมีน้ ามันมาก กว่าไทย จีนมีประชากรมากกว่าประเทศอ่ืน  ๆ ดังนั้น 
ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น  ๆ เป็นปัจจัยการผลิต
สินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยน กับสินค้าอ่ืน 
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 2. ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศจะ
มีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ บริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมีความรู้
ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิต
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกล
การเกษตรประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ความแตกต่างของ ปัจจัย
ดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ า มี
ความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแตะละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่ไม่
สามารถผลิตได้ หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงเกินไป และปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ
เกิดขึ้น 
 การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนไม่
เท่ากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายที่อ่ืน ๆ เหตุที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่
ต่างกันเพราะว่า มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวคือ บางประ เทศมีแร่ธาตุมาก บาง
ประเทศเป็นแหล่งน้ ามัน บางประเทศมีป่าไม้มาก เป็นต้น ประกอบกับความแตกต่างของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดสามารถผลิตได้ในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น ยางพารา
ส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กาแฟส่วนมากมาจากบราซิล เป็นต้น 
ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้ทรัพยากรชนิดนั้น
เป็นปัจจัยการผลิต เพราะราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ า เนื่องจากมีมากเมื่อเทียบกับความ
ต้องการซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ าไปด้วย ประเทศจึงควรผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อ
ส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลน หรือสินค้าที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
ประเทศไทยมีที่ดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เมื่อเทียบ
กับญ่ีปุ่น ดังนั้นไทยควรจะผลิตข้าวหรือสินค้าทางการเกษตรอย่างอ่ืนเป็นสินค้าส่งออกเพราะต้นทุนต่ า
กว่า ในขณะที่ญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ รถยนต์ เนื่องจากมีที่ดินน้อย 
แต่มีปัจจัยทุนมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในญ่ีปุ่นต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ญ่ีปุ่นต้องซื้อข้าว
จากไทยและไทยต้องซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือจากญี่ปุ่น 
 อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่าง
เดียวมิใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอ่ืนเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
ความช านาญของประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น จริงอยู่  ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่มี
แรงงานเป็นจ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่มิได้หมายความว่า
ไทยและฟิลิปปินส์จะมีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่า 
คุณภาพของประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่นและ



20 

สวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือ สวิตเซอร์แลนด์ ต่ ากว่าไทย 
จึงปรากฏว่า ไทยต้องซื้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่านอกจากปริมาณของทรัพยากรแล้ว 
ประสิทธิภาพการผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า 

ความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น คือ ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร 
สภาพภูมิอากาศและความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่
ต้องการได้เองภายในประเทศ จึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผลิตได้กับสินค้าที่ต้องการ
แต่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นมา
โดยมีหลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงจาก
ต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การใช้ทรัพยากรของโลกที่
มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของบุคคลภายในประเทศ 
นั่นคือ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเสื้อเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซื้อเสื้อผ้าจากท้องตลาดในราคาที่ต่ า
กว่าต้นทุนที่เขาผลิตเอง ในท านองเดียวกัน ช่างตัดเสื้อย่อมไม่พยายามท ารองเท้าใช้เองแต่จะซื้อรองเท้า
ใช้จากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเสื้อหรือตัดรองเท้าโดยเขาจะจ้างช่างตัดเสื้อหรือจ้างช่างตัด
รองเท้าเมื่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่าย เป็นต้น ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่
ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคน
ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือราคาที่ต่ าลง ดังนั้น
ประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคล โดยที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้าหากประเทศสามารถซื้อสินค้าจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 

 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory) 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินค้าที่ซื้อขาย และ
ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ 
 1. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลาย
ศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัด
มาใช้ เขาเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเมื่อแต่ละประเทศ
ยึดหลักในเร่ืองการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าอย่างใด ก็ควรผลิต
สินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มความมั่งคั่งในรูปของผลผลิตหรือรายได้ที่แท้จริง
เพิ่มขึ้น 

 สาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหนึ่งจะได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการผลิต
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จ านวนเท่ากันหรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศควรท า
หรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศควรท าการผลิตสินค้าที่ 
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ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์เป็นสินค้าเข้า 
     2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ 
เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิธ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิธ ในประเด็นต่อไปนี้คือ 
 - ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ได้เสมอไป 
 - ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า 
 - ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในทุกกรณีของการผลิต
สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศนั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่าง หากแต่สมควรที่จะเลือกผลิต
สินค้าส่งออกชนิดที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า 
 - ในทางปฏิบัติ การค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้าระหว่าง
ประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 
 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory) 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเด็ดขาดและ
ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแต่ละ
ประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า หรือประเทศจะ
เลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขตอยู่ระหว่างปริมาณ
สินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 
 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยโอคลาสสิค (Neo-classic Theory) 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยโอคลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมา
ปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดย
ต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็นหลักในการพิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้า
ในแต่ละประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะ
ได้รับประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ผลิตได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้า
ประเทศ และทฤษฎีการค้าที่พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ใน
การผลิต ซึ่งในประเทศต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 
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 นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัย
คลาสสิคโดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของปัจจัย
ไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง 

 

 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
   การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิตหรือ
รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ 
ด้วยกันได้แก่ 

1. ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น ทั้งนี้
ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบทางการ
ผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้ านั้นมี
แนวโน้มต่ าลง 
  2. ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้ปริมาณ
การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้ผู้บริโภคได้บริโภค   
สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและ 
ให้ผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่งขัน ท าให้ต้อง
พัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะได้ยินเสมอว่า สินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่ รู้จักคุ้นเคยของผู้บริโภคในตลาด
ต่างประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะสวยงามท าให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นอันมาก เช่น วิทยุ โทรทัศน์และวิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และนับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่
ต้องการของประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ เพราะว่าการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่
กระจัดกระจายทั่วไป 
   3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หันมา
ผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ งบัดนี้ผลิต
น้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น ไทยดึงปัจจัยการผลิต
จากการผลิตผ้า มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้าแทน เพราะฉะนั้น ปัจจัย
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การผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เป็นผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
 

  4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิตที่
เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่างประเทศ
ซึ่งวิธีการนี้ประเทศญ่ีปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและวิธีการผลิต
ของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน าเขาสินค้า
ประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วได้ในที่สุด ใน
ขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอาเทคนิคทางด้าน
การจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศก าลัง
พัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิดประเทศไม่ติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิคดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อ
ค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล
ดังกล่าวแล้ว 
 

  5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้าขาย 
ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากประชากรมี
ระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มีผลให้ความ
ต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพาอาศัยตลาด
ต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศในขณะเดียวกัน ผลจากการ
ที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้า
สินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้
เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาจะหามาได้ในระยะเวลาอัน
สั้น 
  6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้างงาน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุประสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการส่งออก จะ
ท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้กระแส
หมุนเวียน    ของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมาก
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ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปกระบวนการ
เช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้
ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกในคร้ังแรกเป็นหลายเท่า และผลจาการ
เพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้ เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุประสงค์ของสินค้าและบริการ
ภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น 
 

  ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 
  แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหมือนกัน ผลกระทบ
ที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันคือ 
 1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิตสินค้าที่
ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับการ
จ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ตัวอย่างเช่ น 
ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใดที่ไทยสามารถส่งข้าวออกได้มาก 
เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ 
 ในกรณีตรงข้าม หากอุประสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงอย่างฮวบ
ฮาบ ก็จะท าให้รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะเงินฝืด 
เป็นต้น และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหา
ของเสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบอย่างรวดเร็วของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก 
(OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะ 
 เงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เนื่องจากน้ ามันเป็น
สิ่งจ าเป็นในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับราคา
สินค้าโดยทั่ว ๆไปสูงขึ้นได้ 
  2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้หลาย ๆ 
ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาดดุลใน
ดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
ทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเนื่องจาก อัตราการค้า 
(term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป สินค้าส่งออก
มักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับราคาสินค้า
น าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตราการค้าของประเทศ
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ก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าน าเข้าส่งผลให้
เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินขาดดุลในที่สุด 
 3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ
นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากรจาก
ประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงินนั่นเอง ใน
ขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็นกลไกส าคัญอีก
ประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ใน
ประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้าอุตสาหกรรมน าเข้ามามีมาก
ขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
  4. ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศขนาด
ใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น 
เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและราคาสินค้าเข้า 
นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี เช่นนี้รัฐบาลไม่
เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้กลไกแก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อน
ขึ้น 
 5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศ
ในระดับที่สูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผลสุทธิของการ
น าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผลจะเป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 
 6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความมั่นคง
ของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ส าคัญ 
เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยากทางด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน เนื่องจาก การขาดแคลน
สินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี ตามหลักการแบ่งงานการท า
ระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่างแท้จริง แต่ได้หันมาใช้นโยบาย
การค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นใช้เองใน
ประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจนเกินไป 
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เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ รัฐจึง
จ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ คือ ก าแพงภาษีสินค้าขาเข้า ( import 
tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น 
 

2. พิธีการกรมศุลกากรการส่งออกส าหรับสินค้าส่งออก   
  

 ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า 
โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า 
ดังนี ้
 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
 1.ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุก
รายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดย
ผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่ง
มาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่าง  ๆที่กรมศุลกากร
ก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือ
ตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 
 –  ใบขนสินค้าขาออกท่ีต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่ผ่าน

พิธีการ 

                            –  ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขนสินค้า

ขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อ

ส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 

 1. ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศไทยอีก

ภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็น

หลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิน ากลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการน าสินค้ากลับเข้ามา 

 2. การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ
และผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่ง
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ฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามัน” ไว้ 
ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 
 3. ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและประสงค์
จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบขนสินค้าขา
ออกด้วย 
 4. การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับเงิน
ชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ าเงินที่มุมทั้ง 4 
มุม 
 5. สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขาออก 
เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิสถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจ
สินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับอนุมัติส าหรับการน าเข้า – ส่งออกงานตรวจคอนเทน
เนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจสินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ  สถานี
ตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.)   ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บ  
พ.ศ. 2469โรงพักสินค้าส าหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ 
นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ(รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT)ท าเนียบท่าเรือเอกชน
เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ 
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    ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า 

3. การประกันภัย 

 การประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่ง

จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เคร่ืองบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรือ

อาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะล าเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับ

ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ย

ประกันคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์

ในสินค้าเท่านั้น ที่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองได้ 

 ประเภทการประกันภัยขนส่งสินค้า 

 1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit)การประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น การขนส่งสินค้าจาก

กรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของ
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สินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่

ระบุในกรมธรรม์ 

 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจากความ

เสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ 

ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความ

เสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง

ชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย 

 2.กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจากอัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า  

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะ

อ่ืน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ใน

การขนส่งนั้นเองเรือจมหรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก  ภัยเพิ่ม

พิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 ระยะเวลาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

 • แบบก าหนดเวลา (Time Policy)ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถก าหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลา
สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น. 

 • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความ
คุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้
บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ 
 2. การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)การท า
ประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะ
เป็นการขนส่งสินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจ านวนมาก การขนส่งสินค้าทางทะเล
มักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจ า ดังนั้นการประกันภัยจึงมีส่วนช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่
ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล 

 กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จ าแนกตามสินค้าน าเข้าและส่งออก 
(Import/Export) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้กรมธรรม์ส าหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์
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ส าหรับสินค้าน าเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของ
ผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อกรมธรรม์ส าหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความ
คุ้มครองตั้งแต่เร่ิมเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง 

        

ภาพที่ 3.2  เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ 

 
เอกสารที่ใช้ท าประกันภัยขนส่งสินค้า 

  1. Letter of Credit หรือ L/C 
                           2. ใบก ากับสินค้า (Invoice)  
                           3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L)กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill (AWB) 
กรณีขนส่งทางอากาศ 
                           4. ใบแสดงรายการห่อสินค้า (Packing List)(ถ้ามี) 
 การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทาง
ทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการ
ขนส่งทางทะเลด้วยการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  แบ่งได้ เป็น  3 ประเภทดังนี้ 
                           1. Marine Cargo Insurance  คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่ง 
ระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่งโดยทางเรือเดินสมุทร เคร่ืองบิน
พาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ า เรือจม 
ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลงจากเรือ จนท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า  
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                           2. Inland Transit Insurance  คือ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศยาน รับประกันภัยสินค้าหรือทรัพย์สิน ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่ง 
  3. Marine Hull Insurance  คือ การประกันภัยตัวเรือประกันภัยคุ้มครองความสูญเสีย 
หรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือ รวมถึงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.1 ประเภทไม่มีเคร่ืองจักร ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือ รวมถึงอุปกรณ์บนเรือ  
 3.2 ประเภทที่มีเคร่ืองจักรหรือก าลังขับเคลื่อนเอง คือ ส่วนที่ให้พลังงานการเดินเรือท า
ความร้อน ท าความเย็น 
 ประเภทการขนส่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าประกันภัยส าหรับสินค้า 
 1. การขนส่งสินค้าทางทะเล 
 การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้
คราวละมาก ๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ จากรายงานของโครงการศึกษา
แผนหลักการพาณิชย์นาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับ
สมบูรณ์ สิงหาคม 2542 ระบุว่า ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดย
ตลอด มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP)การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเล
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและท าความ
เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล  
 

 

ภาพที่ 3.3 การขนส่งสินค้าทางเรือ 
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 2. การขนส่งทางอากาศ(Air Transportation) 

การขนส่งทางอากาศ มีบทบาทส าคัญมากที่สุดต่อการท่องเที่ยวเพราะการขนส่งทาง
อากาศมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและสามารถเดินทางได้ในระยะไกลแต่
ประหยัดเวลาในการเดินทาง (Davidson , 1994 :48) ดังนั้นหลังจากได้มีการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 และได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว หลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อใช้ในการสงคราม ได้ถูกน ามาใช้ในทางพาณิช
ยกรรมและการขนส่งผู้โดยสาร ในปี ค.ศ.1959 ได้น าเคร่ืองบินไอพ่น (Jet Aircraft) มาใช้ในธุรกิจการ
บิน จึงท าให้การบินเข้าสู่ยุคเคร่ืองบินไอพ่อน (Jet Age) ส่งผลให้ธุรกิจการบินขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (Lundberg , 1985 :47) พัฒนาของการบิน เร่ิมต้นเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องการบินได้อย่างนกและ
ความคิดนี้ท าให้ ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci, ค.ศ.1452-1519) ได้ออกแบบเคร่ืองร่อนเพื่อ
เดินทางในอากาศ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 (Lundberg , 1985 ต่อมาใน ค.ศ.1848 ชาวอังกฤษชื่อ จอห์น 
สตริงเฟลโล (John Stringfello, ค.ศ.1799-1883) สามารถออกแบบเคร่ืองบินได้ส าเร็จ แต่บินได้ในระยะ 
36.58 เมตร ต่อมา คลีเมนต์ เอเดอร์ (Clement Ader, ค.ศ.1841-1925) ชาวฝร่ังเศส ได้สร้างเคร่ืองบินปีก
ชั้นเดียวขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองจักรไอน้ าและสามารถบินได้ไกลถึง 137 เมตร (เดือน ค าดีและคณะ, 2540 
: 14) แนวความคิดในเร่ืองการบินก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี ค.ศ.1903 วิบเบอร์ 
ไรท์ (Wilbur Wright, ค.ศ.1867 -1912) และ ออร์วิน ไรท์ (Orville Wright, ค.ศ.1871-1948) สองพี่น้อง
ได้ร่วมกันประดิษฐ์เคร่ืองบินเป็นผลส าเร็จสามารถบินได้ไกล 36.58 เมตร ในเวลา 12 วินาที สองพี่น้อง
ตระกูลไรท์ ได้ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองบินจนสามารถบินได้ระยะทาง 57.94 กิโลเมตร (Lundberg , 1985 
:67) หลังจากนี้ก็ได้มีการพัฒนาเคร่ืองบินมาใช้ในการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และผู้โดยสาร  ในระหว่าง 
ค.ศ.1912-1916 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และในวันที่ 1มกราคม ค.ศ.1914 
ไ ด้ เ ปิ ด เ ส้ น ท า ง ก า ร บิ น ข้ า ม อ่ า ว ที่ เ มื อ ง แ ทมป า  ใ น ม ล รั ฐฟ ล อ ริ ด า  ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  
หลังจากได้ทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศประสบผลส าเร็จในปี ค.ศ.1918 สหรัฐอเมริกาจึงได้
ขยายธุรกิจดังกล่าว ให้กว้างขวางเป็นการถาวรมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1919 ได้เปิดสายการบินพาณิชย์ขึ้น
เป็นคร้ังแรกในยุโรป บินระหว่างกรุงลอนดอนและปารีส และในทศวรรษที่ 1920 ก็ได้ขยายธุรกิจการ
บินระหว่างฝร่ังเศสและเยอรมนี (Lundberg , 1985 :67) และในระยะเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ได้
ขยายธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศ บทบาทของเคร่ืองบินมิได้ส่งไปรษณียภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่
ท าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าซึ่งน้ าหนักไม่มากนัก (Wells, 1984 :42-43) ในปี ค.ศ.1933 
เคร่ืองบินโบอ้ิง 247 (Boeing 247) และ ดี ซี (DC-1) สามารถบรรจุผู้โดยสารได้เพียง 14 คน (Wells, 
1984 :51) ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการบิน
เพื่อใช้ในการสงคราม เช่น การประดิษฐ์เรดาร์ (Radar) เพื่อหาทิศทางเคลื่อนที่ของเคร่ืองบิน การ
ประดิษฐ์เคร่ืองบินไอพ่นเพื่อไว้ใช้ในสงคราม หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ถูก
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น ามาใช้ในทางพาณิชย์ จึงท าให้การเดินทางทางอากาศเข้าสู่ยุคเคร่ืองบินไอพ่น ( Jet Age)   
ฝร่ังเศสได้ผลิตเคร่ืองบินไอพ่นแบบคองคอร์ด (Concorde) สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง 2 เท่า ได้
ทดลองบินคร้ังแรกในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1969 ที่สนามบินเมืองตูลูส ในประเทศฝร่ังเศส เคร่ืองบิน
คองคอร์ดใช้เวลาบินเพียง 3 ชั่วโมงในระยะทาง 5,850 กิโลเมตร ระหว่างกรุงลอนดอนและกรุง
นิวยอร์ก (Davidson, 1944:49) ความต้องการในการเดินทางโดยเคร่ืองบินได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน
ปลายทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ (Senior, 
1982 :133) การขนส่งทางอากาศยังคงมีบทบาทส าคัญในปัจจุบันนี้ทั้งด้านขนส่งผู้โดยสารและขนส่ง
สินค้า ผู้โดยสารประเภทนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้โดยสาร ระบบการขนส่งทางอากาศ จึงจัดเคร่ืองบินประเภทเช่าเหมาล า (Charter 
Flights) และบินตามตารางเวลา (Scheduled Flights) เคร่ืองบินเช่าเหมาล าใช้บริการมากในช่วงเทศกาล
วันหยุดอัตราค่าเช่าเหมาราคาถูกกว่าอัตราโดยสารตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบต่อบุคคล แต่การเช่าเหมาก็
ต้องมีผู้โดยสารจ านวนมากเพียงพอ จึงจะคุ้มกับการลงทุน นอกจากการรับส่งผู้โดยสารแล้ว เป้าหมาย
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจการบินคือ การขนส่งสินค้า (Air Congo) ซึ่งสามารถเก็บอัตราค่าระวางใน
การบรรทุกสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ าหนักและระยะทาง อัตราค่าระวางในการบรรทุกสินค้าได้ก าไรน้อย ) 
ในปัจจุบันสายการบินพาณิชย์มีสมาคมการบินระหว่างประเทศ ( International Air Transport 
Association : IATA) เป็นผู้ประสานงาน สมาคมดังกล่าวมีหน้าที่ในการก าหนดควบคุมค่าโดยสาร
ระหว่างประเทศในเขตต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาก าหนดกฎเกณฑ์
ในการจราจรทางอากาศและมาตรฐานของการใช้เคร่ืองมือการขนส่งทางอากาศ (Wells,1984 : 489) การ
รวมตัวกัน จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อท า หน้าที่จัดระบบการบิน 

 

ภาพที่ 3.4 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
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 3. การขนส่งทางรถบรรทุก 

การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน้าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้ 
เคร่ืองจักรไอน้ าน้ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมามีการ
พัฒนาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน และน้ามาใช้กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน มีความสะดวกและ
เคร่ืองยนต์มีขนาดเล็ก จึงมีการน้าไปใช้กับเรือและรถไฟการใช้เคร่ืองจักรไอน้ าขับเคลื่อนยานพาหนะ
จึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เป็นไปตามความต้องการขนส่ง 
ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็วและขนส่งคร้ังละปริมาณมาก ยานพาหนะขนส่งจึง
ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันเคร่ืองบินมีขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสาร
ได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้าได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุกสินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์
ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่
บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและเชื่อถือได้อีกด้วยอุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ 
(motor carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึง
ชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้นขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน 
เมื่อขนส่งในระยะทางไกลและขนปริมาณมากข้อจ้ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือ
ชายฝั่งทะเล และต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือได้
จ้ากัด ดังนั้น พื้นที่ที่ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง 
เครือข่ายรถไฟมีจ้ากัด รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น 

การขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถยนต์มี
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเน่ือง เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมี
ความเร็วขึ้น รวมทั้งเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ มีความเชื่อถือได้อีกด้วยปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการ
ขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนน ประเทศต่าง ๆ ลงทุนสร้างเครือข่ายถนนมากขึ้น และมีการ
ปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุนสร้างถนนของรัฐ ท้าให้รถยนต์เข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์จึงมีอัตราเติบโตสูง 

ในทศวรรษ 1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้า โดยในปี 
1950 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้านตันเท่านั้น 
ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านตัน และในปี 2000 รถไฟ
ขน 2,100 ล้านตันขณะที่รถบรรทุกขน 4,250 ล้านตัน (ตามตาราง 4-1) ปริมาณการขนสินค้าระหว่าง
เมืองด้วยรถบรรทุกในปี 1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน 
เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 288.46 ไมล์และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 พันล้านตัน-ไมล์ หรือ
สินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 282.35 ไมล์ 
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ภาพที่ 3.5 การขนส่งทางรถบรรทุก 

4. เอกสารในการส่งออก 
 1.  Bill of Exchange (ต๋ัวและเงินหรือดราฟท์)หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า ดราฟท์ (Draft) 
นั้น คือขั้นตอนในการเรียกเก็บหรือช าระเงินค่าสินค้าต่าง ๆ โดยก าหนดเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารสั่งซื้อ
ส าคัญ นั่นคือ ตั๋วแลกเงิน หรือดราฟท์นั่นเอง โดยเป็นตราสารที่มีค าสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจ่ายเงิน
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่ายจ่ายเงินให้แก่บุคคลหนึ่งหรือผู้รับเงิน โดยผู้ออกตั๋วหรือ
ผู้ออกตราสารน้ีหมายถึงธนาคาร 
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                                                ภาพที่ 3.6 ตั๋วแลกเงินหรือดราฟท์ 

2. EXPORT LICENCE (ใบอนุญาตส่งออก) ตามปกติแล้วสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาต 
ส่งออกมักจะเป็นสินค้าจ าพวกวัตถุดิบเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการขาดแคลนสินค้าที่ใช้ทางการทหาร
หรือในบางคร้ังการก าหนดให้มีการขอใบอนุญาตส่งออก ถ้าเป็นผลมาจากนโยบายการเมืองระหว่าง
ประเทศ เช่น การลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นต้น 
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                     ภาพที่ 3.7 ใบอนุญาตส่งออกสินค้า 

  
 3. CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O) (ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า)วัตถุประสงค์
หลักของเอกสารนี้คือ การเรียกร้องสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้าในประเทศที่น าเข้าหมายถึงการส่งออก
สินค้าจากประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย ไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือ
เรียกว่า จี.เอส.พี (GSP) นั้น เอกสารนี้ จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงแหล่งก าเนิดสินค้าของประเทศผู้ส่งออก
เพื่อให้ประเทศน าเข้ายอมรับและให้สิทธิพิเศษดังกล่าวนอกจากนี้ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้านี้จะใช้
ส าหรับการพิสูจน์ด้วยว่าสินค้านั้นไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์การน าเข้าของประเทศนั้น ๆ ด้วย ฉะนั้นการออก 
  3.1 การรับรองเพื่อใช้สิทธิพิ เศษทางศุลกากร จะต้องรับรองโดยส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบในเอกสารน้ี คือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 3.2 การรับรองเพื่อการค้าขายทั่วไปหรือเมื่อลูกค้าต้องการ สามารถออกใบรับรองได้
โดยสภาหอการค้าเพื่อรับรองต้นก าเนิดของสินค้านั้น 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพที่ 3.8 ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
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  4. CERTIFICATE OF VALUE (ใบรับรองมูลค่าสินค้า)บางคร้ังมูลค่าสินค้าที่แสดง
ในใบก ากับสินค้า (INVOICE) อาจต้องได้รับการยืนยันโดยใบรับรองมูลค่าสินค้า ซึ่งต้องมีลายเซ็นของ  
ผู้ส่งออกก ากับอยู่ด้วย โดยระบุความจริงทางราคาอย่างชัดเจน หรือไม่ท าให้เข้าใจเป็นอย่างอื่น ระหว่าง  
ผู้ซื้อกับผู้ขายได้เลยในเร่ืองราคาซื้อซึ่งการระบุเช่นน้ีจะปรากฎใน Consular Invoice เช่นเดียวกัน 

 

                                               ภาพที่ 3.9 ใบรับรองมูลค่าสินค้า 

 5. CERTIFICATE OF WEIGHT (ใบรับรองน้ าหนักของสินค้า)เป็นเอกสารแสดง

น้ าหนักของสินค้าทั้งจ านวน อาจจะออกโดยบริษัทหรือ ส านักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือส่วน

ราชการ ใบรับรองนี้อาจระบุโดยผู้ส่งออกได้ เว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะระบุเป็นอย่างอ่ืน ใบรับรอง

แสดงน้ าหนักของสินค้า ต้องรับรองน้ าหนักของสินค้าตามที่ระบุในใบก ากับสินค้าและจะต้องไม่ขัดกับ

เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่เลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพที่ 3.10 ใบรับรองน้ าหนักของสินค้า 

 6. CERTIFICATE OF INSPECTION ( ใบรับรองการตรวจสอบ ) ผู้ซื้อบางราย

ต้องการใบรับรองการตรวจสอบ เพื่อแน่ใจว่าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นเป็นไปตามมาตราฐานผู้ส่งออกต้อง

จัดการเร่ืองเหล่นี้ให้ลูกค้าของตนเอง 
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                                              ภาพที่ 3.11 ใบรับรองการตรวจสอบ 

 7. CERTIFICATE OF HEALTH หนังสือรับรองคุณภาพและอนามัย การส่งออก
สินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ประเทศผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะมีข้อก าหนดที่เข้มงวด
เกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนทั้งทางเคมีและทางจุลชีวะตลอดจนซากสัตว์สิ่งสกปรกและสารพิษต่าง ๆ ทั้งนี้จะมี
การตรวจวิเคราะห์อยู่เป็นประจ า สินค้าซึ่งมีการปริมาณสิ่งเจือปนดังกล่าวสูงกว่าก าหนดอาจถูกกันหรือ
ห้ามเข้า ดังนั้น การส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรจึงต้องมีหนังสือคุณภาพและอนามัย
แสดงให้ทราบถึงความปลอดภัยในการบริโภคไปด้วย จึงจะอนุญาตให้น าเข้า 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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                                       ภาพที่ 3.12 หนังสือรับรองคุณภาพและอนามัย 

 8. OCEAN BILL OF LADING ( B/L ) ( ใบตราส่งสินค้าทางทะเล )เป็นเอกสารส าคัญ
ที่สุด เมื่อมีการส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของบริษัทเรือที่ท าการ
ส่งออกใบตราส่งสินค้าทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้า และเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัท
เรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือ ของประเทศส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง ใบตราส่งสินค้ามีหลายชนิดดังนี้  
                           8.1 CLEAN B/L คือใบตราส่งสินค้าที่บริษัทเรือไม่ได้บันทึกแจ้งข้อบกพร่องของสิน
สินค้า / หรือ การบรรจุหีบห่อ NON-NEGOTIABLE OR STRAIGHT B/L เป็นใบตราส่งสินค้าที่
ยินยอมให้มีการส่งมอบให้แก้ผู้รับสินค้า ( CONSIGNER )ที่ระบุไว้เท่านั้น จะโอนให้ผู้อ่ืนมารับไม่ได ้
                        

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
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 8.2 ORDER B/L ใบตราส่งสินค้าที่ออก โดยมีการส่งมอบสินค้าตามค าสั่ง(ORDER ) 
ปกติตามค าสั่งของผู้ส่งสินค้าหรืออาจเป็นลอย ๆ ซึ่งต้องมีการสลักหลังโดยผู้ส่งสินค้าเพื่อเป็นการโอน
สิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ทรง ( HOLDER ) หรือผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ให้ โดยเจาะจงการสลักหลังใบตรา
ส่งสินค้ามาถึงแล้วเท่านั้น 
                            
 8.3 ORDER “ NOTIFY” B/L เหมือนกับใบตราส่งสินค้าชนิด “ ORDER” เพียงแต่เพิ่ม
ข้อความในใบตราส่งสินค้า ว่าเมื่อสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางแล้ว ตัวแทนบริษัทเรือที่มีเมืองท่า
ปลายทาง จะแจ้งให้กับผู้รับสินค้าทราบการแจ้งนี้ไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ ในสินค้านั้นให้กับผู้รับ
แจ้ง เพียงเป็นเร่ืองแจ้งให้ทราบว่าสินค้ามาถึงแล้วเท่านั้นเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงและเปลี่ยน
มือได้ (NEGOTIABLE INSTRUMANT) คือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าและโอนสิทธิต่อ ๆ  
THROUGH” BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งออกในกรณีที่การขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่ง
ระบุการขนส่งไว้ตลอดทาง ปกติผู้รับขนส่งคนแรกจะเป็นผู้ออกใบตราส่งชนิดนี้ 
  

  RECEIVED FOR SHIPMENT” BILL OF LANDING เป็นใบตราส่งสินค้าชนิดที่มี
ลักษณะเป็นเพียงสัญญาแสดงว่าได้รับการสินค้าไว้เพื่อจะท าการขนส่ง แต่ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าสินค้า
ได้ขึ้นเรือล าที่ระบุไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว “SHIPPED ON BOARD ” BILL OF LADING เป็นใบตรา
ส่งซึ่งแสนดงว่าสินค้าได้ขึ้นเรือระวางเรือเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว “CHARTER PARTY ” BILL OF 
LADING เป็นใบตราส่งที่ผู้รับขนได้เช่าเรือของผู้อ่ืนมารับท าการขนส่งสินค้าซึ่งระบุเงื่อนไขให้สัญญา
ขนส่งติดแยกจากใบตราส่งชนิดอ่ืน 
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ภาพที่ 3.13 ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (B/L) 
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  9. THE COMMERCIAL INVOICE ( ใบก ากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า )มี

สาระส าคัญในใบก ากับสินค้า ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง มีที่น่าสนใจอีกคือ - สินค้าในใบก ากับสินค้า 

จะต้องไม่แสดงว่าเป็น “สินค้าที่ใช้แล้ว” ( USED ) “ สินค้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ” ( REBUILT ) 

หรือ “ สินค้าที่เปลี่ยนมือ ” ( SECONDHAND)เว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะอนุญาตไว้โดยเฉพาะ

ใบก ากับสินค้าจะต้องมีการประทับตรารับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสถานฑูต หรือ กงสุลที่

เกี่ยวกับ ถ้าเลตเตอร์ออฟเครดิตระบุไว้เคร่ืองหมายและตัวเลขบนหีบห่อ ( SHIPPED MARKS & 

NUMBERS ) ในใบก ากับสินค้าจะเหมือนกับใบตราส่ง ( BILL OF LADING ) และ / หรือ เหมือนกับ

เอกสารการส่งสินค้าอ่ืน ๆ และ / หรือ เหมือนกับเคร่ืองหมายหีบห่อ และตัวเลขที่ก าหนดไว้ในเลตเตอร์

ออฟเครดิตใบก ากับสินค้า จะต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ค่านายหน้า (COMMISSION ) ค่า

เก็บรักษาสินค่า ( STORE CHARGES ) ค่าโทรเลข (CABLE CHARGES ) ค่าธรรมเนียม ในการส่ง

สินค้าล่าช้ากว่าที่ก าหนด ( DEMURRAGE ) เป็นต้น เว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตที่จะก าหนดถ้ายังไม่มี

การยื่นใบก ากับสินค้าชนิดชั่วคราว ( PROVISIONAL INVOICE ) ธนาคารจะไม่รับใบก ากับสินค้า

ชนิดชั่วคราว  ถ้าเลตเตอร์ออฟเครดิตอนุญาตให้มีการส่งสินค้าเป็นบางส่วน ( PARTIAL SHIPMENTS 

) มูลค่าของสินค้าในก ากับสินค้าจะต้องได้สัดส่วนกับจ านวนสินค้าที่แบ่งส่งนั้น 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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                                              ภาพที่ 3.14 บัญชีราคาสินค้า ( INVOICE ) 

 10. CUSTOMS INVOICE (ใบก ากับสินค้าของศุลกากร) ในทางประเทศจะก าหนดให้

ใช้ใน CUSTOMS INVOICE โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ และ ประเทศในอัฟริกา

บางประเทศลักษณะของใบ CUSTOMER INVOICE คือ ใบก ากับสินค้า (OFFCIAL INVOICE) ที่

จะต้องเตรียมเป็นฟอร์มพิเศษ ออกโดยผู้มีอ านาจทางศุลกากรระบุราคาสินค้าทางศุลกากรเพื่อสะดวกใน

การค านวณภาษีปกติรายการสินค้า แต่ละชนิดจะแยกราคาสินค้าระหว่างเรือและค่าเบี้ยประกันออกจาก

กัน  
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                                       ภาพที่ 3.15 ใบก ากับสินค้าของศุลกากร 

 11. CUSTOMS ENTRY FORM (ใบขนสินค้าที่ใช้ทางศุลกากรของแต่ละประเทศ) ซึ่ง
จะมีใช้ทั้งการน าสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก โดยแต่ละประเทศจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม 
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบพิธีการ ช าระภาษีอากร และการตรวจปล่อยสินค้า จากการอารักขา
ของศุลกากร ปัจจุบันใบขนส่งสินค้าของกรมศุลกากรของไทยได้ใช้แบบอย่างตามเอกสารกะทัดรัดและ
สะดวกต่อารเก็บรักษาอีกด้วย 
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ภาพที่ 3.16 ใบขนสินค้าที่ใช้ทางศุลกากรของแต่ละประเทศ 

 12. PHYTOSANITARY CERTIFICATE (ใบรับรองการปลอดโรคและศัตรูของพืช

ทุกชนิด)เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชต่าง ๆ เอกสารชนิดนี้ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งได้รับการรับรองจากนานชาติ ส าหรับกรรมวิธีการปฏิบัตินั้นอาจใช้บริการ ศึกษาได้จากหัวข้อการ

ส่งออก สินค้าเกษตร 
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ภาพที่ 3.17 ใบรับรองการปลอดโรคและศัตรูของพืชทุกชนิด 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

1 การสัมภาษณ์ Interview จากการสัมภาษณ์ผู้ปริโภคหรือผู้เชี่ยวชาญ 

2 การช าระเงิน Payment การช าระเงินและการสั่งซื้อ 

3 การขนส่ง Transportation การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

4 การประกันภัยสินค้า Cargo Insurance คุ้งครองสินค้าที่ เอาประกันภัยซึ่ งอยู่ ใน

ระหว่างการขนส่ง 

5 การรับภาระความ

เสี่ยง 

Risk Taking ความเสี่ยงจะมีทิศทางเดียวกับภาระการเป็น

แหล่งเงินทุน 

6 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและการบริการจากต้นทางสู่

ปลายทางในทางบก  

7 ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม Value Added ทรัพยากรเป็นการพิจารณาในการน าวัตถุดิบ

ต่าง ๆมาแปรรูปก่อนส่งออก ซึ่งจะท าให้

สินค้านั้น ๆมีมูลค่าสูงขึ้น 

8 การช่วยลดต้นทุนการ

ผลิตลง 

Economy of Scale ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาดในประเทศ

เพียงประเทศเดียว ปริมาณการผลิตจึงไม่สูง

มากนัก 

9 การวิจัยจากข้อมูล

ทุติยภูมิ 

Desk Research เป็นการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ าแต่ข้อมูลที่ได้จะ

ไม่ลึกเพราะเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

10 การท าสัญญาซื้อขาย Sale Contract เมื่อมีการเสนอราคาและตกลงกันเรียบร้อย

แล้วจะถึงขั้นตอนการน าสัญญาซื้อขาย 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

11 การส ารวจตลาดด้วย

ตัวเอง 

Market Survey เป็นสังเกตการณ์ในตลาดด้วยตนเอง ซึ่งใน

การค้าระหว่างประเทศนั้นมาจากส ารวจใน

การตลาด 

12 การช าระเงินล่วงหน้า Advance Payment เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยผู้ซื้อ

จะโอนเงิน 

13 กรมธรรม์ประกันภัย

เปิด 

Open Policy ใช้ส าหรับกรณีที่ผู้เอาประกันสั่งสินค้าเดือน

ละหลายค ร้ังดั งนั้นการแจ้งบริษัทผู้ รับ

ประกันภัยจึงส าคัญ 

14 การประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง 
 

Marine Insurance   การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อ
เรือและทรัพย์สิน 

15 การขายออกใหม่ Re-Export เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ให้ค ารับรองที่ให้ไว้

กับประเทศผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ส่งออกสินค้า

มายังประเทศไทย 

16 การขนส่งในประเทศ Inland Transit การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่ง

เพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง 

หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่า

ปลายทางก็ได้ 

17  กรมธรรม์แบบเที่ยว
เดินทาง 

Voyage Policy  กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่ให้ความ
คุ้มครองหรือส าหรับการเดินทางเป็นเที่ยวๆ 
ซึ่งต่างจากกรมธรรม์แบบก าหนดเวลา  
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18 การประกันภัยตัวเรือ Marine Hull Insurance  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ เช่น ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือ
ชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยัง
หมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวาง
ด้วย 

19 การขนส่งทางอากาศ Air Transportation  การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโลก เพราะเป็นบริการ
ขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
กว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน 

20 การขนแบบไม่เต็มตู้  Less than Container Load การโหลดสินค้าโดยที่ผู้ส่งออกหลายเจ้าเปิด
ตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน 

21 การส่งสินค้าแบบเต็ม
ตู ้

Full Container Load การโหลดสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์ 
โดยมีผู้ส่งออกเพียงเจ้าเดียว 

22 ขนาดตลาด Market Size ขนาดของตลาดที่ต้องส่งสินค้าไปขายโดย

พิจารณาจากประชากรและก าลังซื้อ 

23 ความต้องการทาง

กฎหมาย 

Legal Requirement ต้องมีความเข้าใจในกฎระเบียบการน าเข้าว่า

มีขั้นตอนหรือข้อจ ากัดอะไรบ้าง 

24 ค่าเสียโอกาส Opportunity Cost  มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสีย

โอกาสไปในการเลือกท ากิจกรรมอย่างหนึ่ง 
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25 คลังพัสดุ
ภายในประเทศ 

Inland Container Depot  สถานีตู้สินค้าที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขา

เข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้า

เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขา

ออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทรนเนอร์นอกเขต

ท าเนียบท่าเรือ หรือโรงพักสินค้าทัณฑ์บน ที่

มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก  

26 ค่าใช้จ่ายและการ

ขนส่ง 

Cost and Freight ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าผ่านกราบเรือ ณ 

ท่าเรือปลายทาง ผู้ขายมีหน้าที่จ่ายค่าใช้จ่าย 

และค่าขนส่งสินค้าจากต้นทางไปจนถึง

ท่าเรือปลายทาง 

27 ค่าธรรมเนียมการกู้ภัย Salvage Charges  ค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ภัยที่เป็นบุคคลภายนอกได้รับ

คืนมาตามกฎหมายทะเล 

28 ตั๋วแลกเงิน Bill of Exchange เป็นตราสารที่ผู้รับประโยชน์ตาม L/C หรือ

ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ออกตั๋ว เพื่อสั่งให้ผู้ซื้อ

สินค้าจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินภายในเวลาที่

ตกลงไว้ในสัญญา 

29 ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ 

International Trade 
Theory  

กิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บ ริก า รระหว่ า งประ เทศอ าจ เป็ นก า ร
แลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรงหรือการค้า
โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง 

30 ทฤษฎีองค์การ  Organization Theory แนวความคิดที่ เกี่ ย วกับองค์การได้ถู ก
รวบรวม และคิดค้นอย่างมีรูปแบบ  
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31 เที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flights เที่ยวบินที่เคร่ืองบินนั้นได้รับการเช่าเหมา
บริการบินให้แก่บุคคลคณะใดคณะหนึ่งเป็น
พิเศษ เที่ยวบินแบบเช่าเหมาล าโดยั่วไปแล้ว
เสียค่ าใช้จ่ ายน้อยกว่ าบริการปกติตาม
เส้นทางที่ก าหนด แต่ไม่เปิดการบริการแก่
บุคคลทั่วไป เคร่ืองบินที่ใช้ส าหรับเที่ยวบิน
แบบเช่า เหมาล าอาจจะเป็นเค ร่ืองบินที่
ให้บริการปกติตามเส้นทางที่ก าหนดหรือ
เคร่ืองบินสมทบ 

32 เที่ยวบินที่ก าหนด Scheduled Flights  เ ที่ ย ว บิ นป ระ จ า  เ ที่ ย ว บิ นที่ เ ป็ น ต า ม
ตารางเวลาซึ่งสายการบินก าหนดไว้แล้ว 

33 ธนาคาร Bank ธนาคารพาณิชย์เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถ

ให้ข้อมูลด้านสถานการณ์การเงินของลูกค้า

ในต่างประเทศได้ 

34 แนวโน้มการเติบโต Growth Trend เป็นการพิจารณาด้านแนวโน้มการขยายตัว

ของการน าเข้าโดยศึกษาได้จากข้อมูลทาง

สถิติต่าง ๆ 

35 น าเข้า Imports  การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย
สินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิต
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้  เ ช่ น  ย า รั ก ษ า
โรค เคร่ืองจักรต่าง ๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด  

36 ใบรับรองมูลค่า Certificate of Value  บางคร้ังมูลค่าสินค้าที่แสดงในใบก ากับ

สิ น ค้ า  อ า จ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า รยื น ยั น โด ย

ใบรับรองมูลค่าสินค้า ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้

ส่งออก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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37 ใบแจ้งหน้ีทางกงสุล consular invoice  ใบก ากับสินค้า ที่จะต้องเตรียมเป็นฟอร์ม

พิเศษ ออกโดยผู้มีอ านาจทางศุลกากรระบุ

ราคาสินค้าทางศุลกากรเพื่อสะดวกในการ

ค านวณภาษีปกติรายการสินค้า แต่ละชนิดจะ

แยกราคาสินค้าระหว่าง เ รือและค่ า เบี้ ย

ประกันออกจากกัน  

38 ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ 

Air Waybill  มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย

และ สมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ

สินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มาก 

39 แบบสอบถาม Questionnaire การออกแบบค าถามที่มีการระบุค าตอบที่

แน่นอนในเร่ืองที่ผู้ท าการวิจัยต้องการทราบ

ซึ่ ง มั ก เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ

ผู้ท าการวิจัย 

40 ใบก ากับสินค้า Invoice เอกสารระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่งว่า

มีอะไรบ้าง อาทิเช่น ปริมาณ ชนิด ราคา 

สินค้า 

41 ใบตราส่งสินค้า Bill of Lading (B/L) หลักฐานการสัญญาการรับสินค้าระหว่าง

บริษัทเครือและผู้ส่งสินค้า 

42 

 

ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order เอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ที่

ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่ งซื้อพัสดุสินค้าหรือ

บริการจากผู้ขาย 

43 บริการ Services การบริการหรือการให้บริการ 
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44 ใบรับรองการตรวจ

สินค้า 

Certificate of inspection หนังสือรับรองที่พิสูจน์ว่าสินค้าได้รับการ

ตรวจสอบ 

45 ใบตราส่งสินค้า

แร๊กต้า 

Rakta Bill of lading ผู้ขนส่งอาจมอบสินค้า ณ ท่าเรือปลายทาง

ให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่ถูกระบุชื่อไว้ใน

ตราสินค้าโดยมิได้ต้องแสดงใบตราส่งสินค้า

ต้นฉบับ 

46 ใบรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า 

Certificate of origin  เอกสารที่ระบุถึงสถานที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของ
สินค้า 
 

47 ใบส่งมอบสินค้า Delivery order/Do  ส าหรับการส่งสินค้าทั้งหมด ผู้ถือใบส่งมอบ
อาจร้องขอให้ผู้ขนส่ง ส่งมอบสินค้าที่ได้
แสดงรายการไว้ในใบส่งมอบสินค้านั้น ๆ 

48 ใบรับพัสดุ  Parcel receipt  ส าหรับพัสดุชิ้นเล็ก ๆเช่นตัวอย่างที่ไม่มี
มูลค่าทางการค้า 

49 ใบรับของคลังสินค้า Warehouse Receipt  รับสินค้าที่คลังสินค้าจะถูกออกให้เพื่อเป็น 

50 บันทึกการส่งมอบ
สินค้าของบริษัท
ขนส่ง 

Shipping Company 
Consignment Note  

ใช้เป็นหลักฐานในการขนส่งสินค้า ในกรณี
ที่มีการติดต่อธุรกิจโดยใช้หนังสือรับรอง
สินเชื่อกับธนาคารราฟิเดน 

51 ใบรับรองน้ าหนัก
สินค้า 

Certificate of Weight  เอกสารที่แสดงน้ าหนักของสินค้าทั้งหมด 
ออกโดยบริษัทหรือส านักงานตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า 

52 เปิดบัญชี Open Account การซื้อขายแบบ “เปิดบัญชี” เป็นการตกลง

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายยินยอมให้ผู้

ซื้อช าระเงินค่าสินค้าภายหลังได้รับสินค้า 
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53 ประกันภัยทางทะเล Marine Cargo Insurance  การประกันความ เสี ยหายแก่ เ รื อและ

ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการ

ขนส่งทางทะเล  

54 ประกันภัยการขนส่ง
ในประเทศ 

Inland Transit Insurance  ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า

ภายในประเทศ นับว่าเป็นการประกันภัยที่

ส าคัญอย่ างยิ่ งต่อระบบธุรกิจการค้าซึ่ ง

รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

ต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง 

55 ประเทศถิ่นก าเนิด
สินค้า 

Country of Origin ประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดสินค้า 

56 ผู้รับมอบสินค้า Consignee  บุคคลหรือบริษัทที่สินค้าส่งถึง 

57 มูลค่าที่ได้แจ้งไว้ Declared Value มูลค่าที่ได้ไว้ในใบแจ้งรายการ 

58 รัฐบาล Government Department กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก 

กรมการค้าต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการ

ส่งออกกรมศุลกากร 

59 ระยะเวลาปลอด

ค่าใช้จ่าย 

Free time ระยะเวลาที่ไม่คิดค่าฝากสินค้า 

60 รายการบรรจุภัณฑ์ Packing List เป็นเอกสารส าหรับแจ้งว่าสินค้าใด ถูกบรรจุ

หรือ Packing มาแบบใด อยู่กล่องใด โดยใบ

นี้จะออกโดยผู้ส่งออก ฉะนั้นเหล่าบรรดา 

Shipping ควรต้องเก็บเอกสารนี้ไว้ให้ดี 

เพราะหากหายจะระบุสินค้าได้ยากมากจน

เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา 
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61 ราคาปัจจัยการผลิต Factor Prices ราคาที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

และบริการ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญของ

การค้า 

62 ระยะใบเสนอราคา Quataion Term การเสนอราคาในการส่งออก 

63 รหัสสินค้า Commodity Code  เลขรหัสส าหรับสินค้า 

64 เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit ค ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรของธนาคารที่

ให้กับผู้ขาย 

65 สถานทูต Embassies สถานทูตของประ เทศต่ างๆที่ตั้ งอยู่ ใน

ประเทศจะมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

66 หนังสือสั่งให้จ่ายเงิน Letter of Credit (L/C) เอกสารที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ขายสินค้าโดย

ผู้ซื้อสินค้า เป็นผู้ติดต่อกับธนาคารว่าให้

ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้า 

67 หนังสือคุ้มครอง Cover Note หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่ผู้รับ

ประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้

การคุ้มครองชั่วคราว เช่น 30 วันในระหว่าง

ที่ผู้รับประกันภัยรอข้อมูลบางอย่างจากผู้ขอ

เอาประกันภัย หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ

ออกกรมธรรม์  

68 หนังสือรับรอง

คุณภาพและอนามัย 

Certificate of Health รับรองคุณภาพสินค้าอาหารเพื่อส่งไปยัง

ต่างประเทศผู้ที่ซื้อ พร้อมส่งตัวอย่างสินค้าที่

ผลิตไปยังหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

69 เอกสารที่นายเรือเซ็น

รับรองว่าได้รับสินค้า 

Mate’receipt ใบรับที่นายเรือได้มอบให้ เมื่อได้รับสินค้า

บรรทุกลงเรือแล้ว 

70 อันตรายของทะเล Peril of the sea ภัยของทะเล 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

จากการศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท สามชัย
อินฟราเทค จ ากัด โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้น าคณะผู้จัดท าโครงการเข้าเยี่ยม
ชมบริษัท ในส่วนต่าง ๆ คือ แนะน าประวัติ วิธีการจัดเก็บรักษา วิธีการจัดส่งสินค้า ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ภาชนะบรรจุสินค้า รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าไปยังประเทศลาว ของ
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้วิเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.  กระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 

 

จากกรณีศึกษาการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศเทศลาวพบว่ารถบรรทุกห้ามวิ่ง
ระหว่างเวลา07.00-09.00น. และเวลา 16.00-18.00น. บนถนนในเมืองหลวงกรุงเวียงจันทน์เพื่อลด
ปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้นเมื่อมีOrder เร่งด่วนอาจไปส่งไม่ทัน ควรมีการเจรจากับกรมโยธาธิการ
และการขนส่งกรุงเวียงจันทน์ ในกรณีเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 
2.  เอกสารท่ีใช้ในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 

 

 ขั้นตอนการท าเอกสารการน าสินค้าออก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้า รวมทั้งต้องยื่น
เอกสารขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กรมภาษี กรมอากร เป็นต้น และการ
ขอใบรับรองสินค้าผ่านแดน จะใช้เวลาด าเนินการขออนุญาต 1วัน 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
 

                          การขนส่งอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อมีอุบัติเหตุจากการเดินทางประกันภัยที่
บริษัทท าการซื้อไว้จะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และทางบริษัทจะต้องมีวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
ส่งสินค้าทันตามเวลาที่ลูกค้าก าหนด 
4.น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

 ด้านการศึกษา 
1.น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานเร่ืองการศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไป

ประเทศลาวมาใช้ในการเรียนวิชาหลักการน าเข้า-ส่งออก 
2.เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัทซึ่งท าให้น าไปใช้เป็นกรณีศึกษา 
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 ด้านการประกอบอาชีพ 
 ได้รับความรู้จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ด้าน
การส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ต้นทุนของการขนส่ง ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
ได้ 
 

5.ให้คณะผู้จัดท าน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้ในการควบคุม
งบประมาณการจัดท าโมเดลและค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
 

 ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้จึงน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์โมเดล เช่น การน าเศษ
ไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นชิ้นส่วนในการท าโมเดลเพื่อความประหยัดไม่ให้เกินงบประมาณมากเกินไป 
ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ก า รน าหลั กป รั ชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย งม าประ ยุ ก ต์ ใ ช้
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บทที ่5 

        สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 จากการได้ศึกษาการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาวจากกรณีศึกษาบริษัท สามชัย
อินฟราเทค จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
 

1.  กระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
 

                           คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษากระบวนการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาวของบริษัท 
สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ขั้นตอนการส่งออกมีดังนี้ 
 

 1. ผู้ส่งออกได้รับค ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า 
2. ผู้ส่งออกท าการผลิตสินค้าและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก 
3. ด าเนินการยืนยันเอกสารทางศุลกากรขาออก 
4.น าสินค้ามายังรถขนสินค้า 
5. ผู้น าเข้าด าเนินการผ่านศุลกากรขาเข้า 
6. เมื่อผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อยจึงน ารถเข้ามายัง สปป.ลาวได้  
7. ตรวจสอบสภาพสินค้าว่าครบถ้วนสมบูรณ์และเซ็นรับสินค้า 

 2. เอกสารท่ีใช้ส่งออกสินค้าไปประเทศลาว 
 

  เอกสารที่ใช้ส่งออกสินค้าไปประเทศลาวมีดังนี้ 
  1. ใบขนสินค้าขาออก 
  2. บัญชีราคาสินค้า  
  3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ 
                            4. ใบตราส่งสินค้า 
                            5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
                            6. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
 ยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวง หรือ แผนกการของแขวง หรือนครหลวง
เวียงจนัทน์) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว น าเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจ า
ด่าน เพื่อขอน าเข้าสินค้า 
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 3.  ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาว 
1. ประสบอุบัติเหตุท าให้การขนส่งสินค้าไปถึงที่หมายช้าลง 
2. น้ าท่วมถนนขาดท าให้สินค้าไปถึงที่หมายช้าลง 
3. ซ่อมแซมถนนท าให้การขนส่งล่าช้า 
4.  เมื่อถึงฤดูร้อน ถนนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อรถวิ่งเป็นเวลานานอาจเกิดความร้อนสูง

ท าให้ล้อระเบิดได้อาจก่อความเสียหายให้กับสินค้า 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการได้ไปศึกษาการส่งออกเหล็กเส้นไปประเทศลาวจากกรณีศึกษาบริษัท สามชัย
อิน ฟราเทค จ ากัด คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจะมีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่ดูแลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองการขนส่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้นและปลูกฝั่งความสามัคคีในการท างานปราศจากความ
ระแวง สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเร่ืองการขนส่งเพื่อเป็น
กรณีตัวอย่างเมื่อพบเจออุปสรรคหรืออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ผ่านพ้น
สถานการณ์ไปได้ 

                        
    ภาพที่ 5.1 การฝึกอบรมพนักงงาน 

2.  ปรับโครงสร้างการผลิตให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และขยายฐาน 
การผลิตโดยการร่วมมือกับประเทศลาวเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง 
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       ภาพที่ 5.2 โครงสร้างการเพิ่มฐานผลิต 

3. สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักธุรกิจและประชาชนของประเทศลาว เพื่อสร้างความ 
น่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกัน เพื่อเพิ่มยอดขายแก่บริษัท 

 
                                                      ภาพที่5.3 การสร้างทัศนคติให้กับนักธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1.  PowerPoint  สีพื้นหลังตัวอักษรดูยาก ท าให้มองไม่เห็นตัวหนังสือที่ชัดเจน 

2.  การน าเสนอไม่ชัดเจนของรูปแบบการจัดวางและขนาดตัวอักษร 

3.  เพิ่มหัวข้อหลัก หัวข้อรอง เนื้อหาสรุป เน้ือหาประกอบบางส่วนที่ไม่ 
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