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บทคัดย่อ 

 การจัดท าโครงการ  การศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น 
กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการส่งของ
สินค้าประเภทเส้นด้ายไปประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งการส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัวและมีเสถียรภาพกับนานาประเทศ 
 การศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่นนั้น ผู้จัดท ามีความคิดเห็น
เกีย่วกับโปรแกรมที่ได้ศึกษาและพัฒนาคือ โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เนื่องจากเป็นโปรแกรม
ที่ผู้จัดท าได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาเพื่อสามารถจัดเอกสาร
ได้อย่างเป็นรูปแบบที่ต้องการ และเป็นทางการ ข้อเสนอแนะ โปรแกรมควรที่จะสามารถมีรูปแบบ
ที่ใช้งานได้ง่ายมากกว่านี้ ซึ่งผู้จัดท าได้น าเสนอคณะกรรมการโดยใช้โปรแกรม  Power Point และ
รูปเล่มโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Word 
 จากการจัดท าโครงการในคร้ังนี้คณะผู้จัดท าได้รับประโยชน์จากการศึกษาการ
ส่งออกเส้นโออีไปประเทศญ่ีปุ่นในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิ ธีการส่งสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ (สินค้าประเภทเส้นด้าย) โดยการขนส่งทางอากาศ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมีระเบียบวินัยและความสามัคคีของคณะผู้จัดท ามาประยุกต์ใช้ในโครงการใน
เร่ืองของการตรงต่อเวลาในการนัดพบเข้าบริษัทกรณีศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยคณะ
ผู้จัดท าได้จัดท าโครงการฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ทีสนใจเกี่ยวกับเร่ืองการส่งออกเส้นด้ายโออีไป
ประเทศญ่ีปุ่น และน าเล่มโครงไปเผยแพร่ให้กับ  บริษัทกรณีศึกษา เพื่อศึกษาประโยชน์และเผยแพร ่
ให้กับบุคคลที่สนใจในบริษัท
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ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจน
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บทที1่ 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

                     เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเส้นด้ายและเคร่ืองนุ่มห่ม
ของไทย ติดอันดับที่ 18 การส่งออกส าคัญ เรียงตามมูลค่า ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (มกราคม – 
พฤษภาคม) เนื่องจากสินค้าประเภทเส้นด้ายสามารถน าไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 
การเย็บปักถักร้อย เคร่ืองประดับ ของใช้ต่างๆ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นการกระตุ้น
การส่งออก บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด จึงเล็งเห็นความส าคัญนี้เพื่อที่จะ
ส่งออกสินค้าประเภทเส้นด้ายโออีไปยังต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นกระบวนการผลิตและเศรษฐกิจ
ของไทย เช่น ประเทศญ่ีปุ่น  ที่เป็นมหาอ านาจทางอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างๆ รวมไปถึง
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ เป็นอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น
จ าเป็นต้องมีกระบวนการและวิธีการที่รัดกุมและเป็นระบบ ทั้งนี้วิธีการส่งออกจึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดการที่ดีเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา 

                     วิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น เป็นอีกวิธีที่จะสามารถกระตุ้นการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการและวิธีการที่เป็นสากลและเป็นระบบ เพื่อให้
การจัดส่งสินค้าประเภทเส้นด้ายโออีสามารถไปถึงมือลูกค้าได้อย่างทันเวลาและไม่กระทบกับ
การผลิตของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถผลิตสินค้าประเภทเส้นด้ายและผ้าผืน เนื่องจากมีแกนหมุนถึง 60,000 แกน และ
เคร่ืองทอผ้าแบบแอร์เจตถึง 240 เคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าประเภทเส้นด้าย โดย
ผู้จัดท าจึงศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประยังประเทศญ่ีปุ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิธีการส่งออก และเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการศึกษา ประสบการณ์ความเข้าใจ 
และยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

  ดังนั้นคณะผู้จัดท าด าเนินการศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น 
กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด น าข้อมูลที่ได้มา เป็นแนวทางเพื่อ
ประกอบการศึกษาและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ  



 
 

ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดการส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถรู้ถึงกลยุทธ์
ของคู่แข่งในตลาดต่างประเทศว่าคู่แข่งมีความสามารถส่งออกมากน้อยเพียงใด รวมไปถึง
ประสิทธิภาพการส่งออกและคุณภาพของสินค้า และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อ บริษัท 
โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ทางคณะผู้จัดจึงเล็งเห็นความส าคัญของการส่งออก
เส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น ว่าสามารถน าความรู้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจในอนาคตได้จริง 

                      

วัตถุประสงค์  

                           1. เพื่อศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่นของ บริษัท โรงงาน
ส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด   

                        2. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการส่งออกเส้นด้ายโออีของ บริษัท โรงงานส่งเสริมไทย 
อุตสาหกรรม จ ากัด    

                        3. เพื่อศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 4. เพื่อศึกษาการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีของ
คณะผู้จัดท าโครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   

    1. เข้าใจถึงวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่นของ บริษัท โรงงาน
ส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

                             2. เข้าใจถึงข้อมูลด้านการส่งออก ของ บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม 
จ ากัด 

 3. สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการส่งออก 

                            4. น าเศรษฐกิจพอเพียงในความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีของคณะผู้จัดท า
โครงการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาข้อมูลวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไป
ประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา โรงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งมีประวัติและการด าเนินธุรกิจ
ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 2.รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/รูปโลโก้บริษัท 
 3.แผนผังองค์กร 
 4.รูปแผนที่ส านักงานใหญ่/รูปแผนที่โรงงาน 
 5.นโยบายคุณภาพ/วิสัยทัศน์/อุดมการณ์ 
 6.ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและผลิตภัณฑ์ผ้า 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนใน
เครือบริษัท ทีไอดี เรามีความสามารถในการผลิตสูงสุดที่ แกนหมุน 60,000 แกน โออี 1,800 โร
เตอร์ แอร์เจ๊ต 840 แกน และ แกนด้ายคู่ 2,368 แกน เราได้เพิ่มจ านวนเคร่ืองทอผ้าแบบแอร์เจ๊ตเป็น 
240 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าผ้าของเรา ปัจจุบัน เรายังคงพัฒนาคุณภาพของสินค้า 
ตลอดจนความเป็นอยู่ของพนักงานของเราอย่างต่อเน่ือง 
 ในปี 1960 คุณพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง ได้ก่อตั้ง บริษัท โรงงานส่งเสริมไทย
อุตสาหกรรม จ ากัด ได้จดทะเบียนด้วยทุน 6,000,000 บาทโดยมีส านักงานใหญ่ที่ถนนราชวงศ์ และ
โรงงานสร้างอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ในสมุทรปราการ และมี เคร่ืองทอแบบ shuttle loom 1,000 เคร่ืองปี 
1964 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ขยายสายธุรกิจในกิจการปั่นด้ายที่ 10,000 
แกน โรงทอได้ขยายการผลิตสินค้าลายใหม่เป็นผ้าขนหนู พร้อมทั้งมีห้องย้อมและห้องตกแต่งในตัว 
 ปี 1970 –1978 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้รับเป้าหมาย
ลูกค้าใหม่โดยเร่ิมส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  
 ปี 1987 มีการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีการสร้างศูนย์วิจัย
ทดลองและพัฒนา นี่เป็นช่วงเวลาที่บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด  ได้ให้พันธะ
สัญญาว่าจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในปีเดียวกันนี้ การสร้างโรงงานที่สองได้เสร็จสิ้นและได้มี
การขยายโรงปั่นไปเป็น 33,000 แกน 
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 ปี 1988 โดยการเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด บริษัท 
โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ตอบสนองโดยการน าเทคโนโลยีการปั่นได้แบบ OE เข้า
มา 960 แกนหมุน รวมถึง เคร่ืองทอแบบ Air Guide และ Profile 240 เคร่ือง บริษัท โรงงานส่งเสริม
ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 
ทุนจดทะเบียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 250,000,000 บาท  
 ปี 1994 โดยการที่เป็นบริษัทที่มีการบริหารอย่างได้มาตรฐาน บริษัท โรงงาน
ส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด จึงได้รับ ISO 9001:1994 อย่างไม่ยาก ในปีนี้ เคร่ือง Air-jet ได้
เพิ่มขึ้นเป็น 840 เคร่ือง  
 ปี 1997 เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนระบบ บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม 
จ ากัด ได้ตัดสินใจหยุดผลิตผ้าขนหนูและเน้นการผลิตของเส้นด้ายและผ้าทอมากขึ้น มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 600,000,000 บาท เพื่อการขยายโรงงานและเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อถึงปี 
2000 ได้มีการใช้ ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
มีการเปลี่ยนเคร่ืองปั่นด้ายรวมทั้งหมด 12,000 แกน 
 ปี 2000 ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด มีการเปลี่ยนเคร่ืองปั่นด้ายรวมทั้งหมด 12,000 แกน 
 ปี 2006 โครงการพัฒนาเคร่ืองปั่นด้ายได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนเคร่ือง
ปั่นทั้งหมดจ านวน 60,000 แกนเป็นระบบอัตโนมัติและเกือบทั้งหมดเป็นระบบเชื่อมต่อกับเคร่ือง
กรอผ้า 
 ปี 2009 ด้วยความต้องการที่จะคงความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองปั่น
ด้ายแบบ คอมแพกค์ได้ติดตั้งเคร่ือง OE และได้เปลี่ยนเคร่ืองใหม่ เป็น 1,800 แกนหมุน บริษัท 
โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด สามารถก าจัดความเสียหายของสินค้าหลังส่งโดยการสร้าง
ท่าบรรทุกของเราเอง ทั้งนี้ เรายังคงเน้นคุณภาพของสินค้าและระบบบริหารด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น
เป็น ISO 9001:2008 
 ปี 2016 เพื่อคงต าแหน่งในการเป็นผ้าผืนที่มีคุณภาพดีที่สุดในไทย เราได้เปลี่ยน
เคร่ืองทอของเราทั้งหมดเป็น Air-jet Toyota JAT810 เคร่ืองทอคุณภาพสูง บวกกับความเชี่ยวชาญ
ของเรา ท าให้เราสามารถสร้างสินค้าคุณภาพที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอีก 
 ปี 2018 มาตรฐาน ISO ได้รับการพัฒนาเป็น 9001:2015 เพื่อให้การท างานและการ
สื่อสารของเราดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เราใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อโลกและคนในรุ่นต่อ ๆไป 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/รูปภาพโลโก้บริษัท 
 

 
ภาพที่ 2.1 ป้ายหน้าบริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

 

รูปภาพโลโก้บริษัท 

 

ภาพที่ 2.2 โลโก้บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
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3. แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แผนผังองค์กรบริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
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4. แผนท่ีส านักงานใหญ่/รูปแผนท่ีโรงงาน 

                        ที่อยู่ส านักงาน 710/5-6 ถนน สุขุมวิท ใกล้ซอยอารีย์ (26) แขวงคลองตัน  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ส านักงานใหญ่บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

                        ที่อยู่โรงงาน 73 หมู่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง  

จ. สมุทรปราการ 10130 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 แผนที่บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
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5. นโยบายคุณภาพ 

 นโยบายคุณภาพ 
 ส่งมอบตรงเวลา 
 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นที่รู้จักอย่างดีทางด้านวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าสิ่งทอและผลิตเส้นด้ายกับผ้าที่พิ เศษเฉพาะเมื่อลูกค้าต้องการด้วย
ประสบการณ์ยาวนาน 50 ปี เราได้สร้าง ความรู้และทักษะ ที่โดดเด่นกว่าใคร เราน าหน้าตลาด
ทางด้านเทคโนโลยีและ ด้านความทันสมัยเสมอ ความสามารถทางด้านนี้ช่วยให้เราสามารถขยาย
ตลาดลูกค้าเส้นด้ายและผ้าดิบของเราไปทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและจีน 
 วิสัยทัศน์ 
 เพื่อได้รับการยอมรับในฐานะที่ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยที่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง พัฒนาระบบองค์กรและสร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย 
 อุดมการณ์ 

 ปรารถนาความพึงพอใจของลูกค้า ยืนยันความเป็น บริษัท โรงงานส่งเสริม
ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพ และ บริการตรงเวลา 
พร้อมทั้ง เสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และ ราคาที่เป็นธรรม 

 เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวบุคคล บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
เล็งเห็นคุณค่าของพนักงาน จึงเคารพซึ่งกันและกัน และให้ความแน่ใจว่าทุก
คนได้รับการปฏิบัติ และโอกาสเท่าเทียมกัน รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดี พร้อม
ด้วย ความสะอาด และความปลอดภัยในที่ท างาน 

 ห่วงใยสังคมมีความรับผิดชอบในการสร้างงานที่ดีและช่วยสังคมในทุก ๆ 
ทางที่ท าได้ พร้อมทั้งปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศพัฒนาองค์กรไปในหนทางที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่องโดย
การใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการทดลอง รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่
ทรงคุณค่า 
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6.ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายและผลิตภัณฑ์ผ้า 
 1.เส้นด้ายฝ้ายโคม 100% 

 
  ภาพที่ 2.6 ภาพผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นด้ายฝ้ายโคม 
 คุณสมบัติ : เป็นเส้นที่มีสัมผัสที่นุ่มและมีความแข็งแรง เพื่อที่จะวิ่งได้ราบเรียบ
ของทุกเคร่ืองจักร 
 
 2. เส้นด้ายโออี 

 
  ภาพที่ 2.7 ภาพเส้นด้ายโออีและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นด้ายโออี 
 คุณสมบัติ : เป็นเส้นด้ายที่มีความสะอาดและยังคงความสบายไว้  
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 3. เส้นด้ายเรยอน 

 
  ภาพที่ 2.8 ภาพเส้นด้ายเรยอนและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากด้ายเรยอน 
 คุณสมบัติ : มีลักษณะคล้ายฝ้าย ความแข็งแรงและคุณสมบัติที่ดีในการซับ 
 
 4. เส้นด้ายอาคริลิค 

 
  ภาพที่ 2.9 ภาพเส้นด้ายอาคริลิคและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นด้ายอาคริลิค 
 คุณสมบัติ : เป็นด้ายที่มีความนุ่มคล้ายขนแกะ มีความเบา ความยืดหยุ่น เหมาะส าหรับ
งานที่ใช้สีสด 
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 5. เส้นด้ายผสม ฝ้าย/โพลีเอสเตอร์ 

 
  ภาพที่ 2.10 ภาพผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นด้ายผสมฝ้าย/โพลีเอสเตอร์ 
 คุณสมบัติ : เป็นเส้นด้ายที่จัดท าขึ้นเพื่อป้องความยับ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ทุกๆด้าน 
 
  6. เส้นด้ายพิเศษ 

 

  ภาพที่ 2.11 ภาพผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นด้ายพิเศษ 

 คุณสมบัติ : เป็นเส้นด้ายที่มีความพิเศษ เช่น ด้ายลอกยาก ด้ายเป็นขุยน้อย ด้าย

ป้องกันผื่นแพ ้

(ที่มา : http://www.tid.co.th) 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  ผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาข้อมูลการศึกษาการส่งออกเส้นด้ายโออีไป
ประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 
  2. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   2.1 การค้าระหว่างประเทศ 
   2.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
   2.3 เงื่อนไขทางการค้า 
  3. พิธีการศุลกากร 
  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 
  5. การประกันภัย 
  6. นิยามศัพท์ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 
 การส่งออก (Export) หมายถึง การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทาง
ในทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วนในทาง
การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก (Export) หมายถึง การขายสินค้าและบริการในประเทศไปสู่
ตลาดอื่น (ตลาดสากล) 
 ในการส่งออก (Export) และน าเข้า (Import) สินค้าจะต้องมีหน่วยงานที่ต้อง
เกี่ยวข้องด้วยคือ กรมศุลกากร แม้ว่าจะเป็นการน าเข้าหรือส่งออกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเองก็
จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรด้วย และที่ส าคัญต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการน าเข้าและส่งออก
ของประเทศนั้น ๆ 
ความส าคัญของการส่งออก 
 1. การส่งออกช่วยผลักดันในด้านการขยายการลงทุน และสร้างความต้องการ
แรงงาน 
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 2. กาส่งออกช่วยในการน าเข้าเงินตราจากต่างประเทศ 
3. การส่งออกก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ทรัพยากร 
5. การส่งออกเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตลง (Economy of Scale) 
6. การส่งออกช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 7. การส่งออกช่วยลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศ 
 2. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีการติดต่อ
ขายกันอย่างเสรี โดยแต่ละประเทศมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าแตกต่างกันออกไป ทรัพยากร 
ถูกน ามาใช้กันอย่างมากเพื่อผลิตสินค้าและบริการ รายได้จากการค้าขายระหว่างประเทศท าใ ห้
ประชากรของประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี และในยุคโลกาภิวัฒน์ รูปแบบการค้าระหว่างประเทศ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบเสรีมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยมีการ่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งใน
ภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค เพื่อให้ประเทศของตนได้รับประโยชน์สูงสุดทางการค้า 
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
  ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่นี้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด คือ มี
การติดต่อกับต่างประเทศ และการติดต่อกับต่างประเทศที่ส าคัญ คือ การค้าและการลงทุน 
   การค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศ เป็นการน าสินค้าและบริการไปแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศ
หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างกันทางทรัพยากรและความสามารถ ในการผลิตสินค้าและบริการ  ซึ่ง
การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า 
"ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า "สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศ
ขายไป เรียกว่า "สินค้าออก" (exports) ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า"ประเทศผู้น า
เข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งออก"  
        โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ 
ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน ประเทศที่
ผลิตสินค้าได้เกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ จะมีสินค้าเหลือก็สามารถส่งออกไป
ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไม่ได้ หรือต้องใช้ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงกว่า แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศของตนเอง มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด  การค้าระหว่างประเทศเป็นการน าสินค้าและบริการไปแลกเปลี่ยนกับอีก
ประเทศหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างกันทางทรัพยากรและความสามารถ ในการผลิตสินค้าและ
บริการ 
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 2.1 การค้าระหว่างประเทศ 

 ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าสินค้าต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมไปถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ต้องน าเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องจากคนไทยผลิต
เองไม่ได้ ซึ่งก็ส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย ให้ได้ใช้สินค้าที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์
ความต้องการของตัวเองได้  ถึงแม้สินค้าต่างประเทศจะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมใน
หมู่คนไทยที่มีฐานะนั่นเอง เพราะคนไทยมักด าเนินชีวิตไปตามสังคมนิยมตามเทรนด์แฟชั่น รับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของต่างชาติเข้ามา ในขณะเดียวกันสินค้าในเมืองไทยก็ได้ถูกส่งไปจ าหน่ายใน
ต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะแฮนด์เมด งานสถาปัตย์ รวมถึงพืชผักผลไม้ต่าง ๆ  เนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ จึงท าให้แต่ละ
ประเทศมีสินค้าที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง การเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ จึง
ส่งผลดีกับทุกฝ่ายให้ได้มีสินค้าที่หลากหลาย และมีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคนั่นเอง 

  สาเหตุการค้าระหว่างประเทศ 

สาเหตุของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ 

           เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า ไม่
มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างแต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบหรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน  ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุ ต่างๆ 
อาทิ น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมีอยู่ 
ดังนั้น ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยการ
ผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆที่ตนต้องการ 
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 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

            ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุกสามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็น
สินค้าออก ประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็นสินค้า
ส่งออก เป็นต้น 

  ความช านาญในการผลิต 

            ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ
จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ ามี
ความรู้ความช านาญและเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 

  นโยบายการลงทุนของรัฐบาล 

           การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย
อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยาย
ตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีก
ด้วย               

  จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่
ละประเทศจึงมีการเจรจาท าสัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนใน
ประเทศของตน ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
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 ข้อดี-ข้อเสียของการค้าระหว่างประเทศ 

  ข้อดี 

      1. ท าให้ประเทศสามารถจ าหน่ายผลผลิตส่วนเกินจากการบริโภคภายในประเทศสู่
ผู้บริโภคในประเทศอ่ืน ท าให้เกิดรายได้เข้าประเทศและส่งผลต่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีของ
ประชาชน 

      2. ท าให้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ท าให้ประชาชน
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ
ประชาชนจะเสียโอกาสไป 

      3. ท าให้เกิดการพัฒนาของผู้ผลิตภายในประเทศต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อม 

      4. ท าให้ประชาชนได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาถูก กล่าวคือแต่ละประเทศอาจไม่
สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิด เนื่องจากความช านาญของแต่ละประเทศในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
ไม่เหมือนกัน บางประเทศอาจผลิตสินค้าหนึ่งได้ดีและต้นทุนต่ า ส่วนอีกประเทศอาจผลิตสินค้า
ชนิดอ่ืนได้ดีและต้นทุนต่ า การที่ทั้งสองประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนมีความช านาญและมีการ
ขายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศมากกว่า 

  ข้อเสีย 

      1. ท าให้เกิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเกิดการไม่สมดุลโดยมีการ
น าเข้ามากกว่าการส่งออกอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ประเทศขาดดุลการค้าและน าไปสู่การขาดดุลช าระ
เงินส่งผลไปยังเสถียรภาพเงินตราและท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในที่สุด 

      2. สินค้าและบริการใหม่ๆ จากต่างประเทศส่วนหนึ่งอาจท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีซึ่งอาจ เป็น
ผลเสียต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบดั้งเดิมของทั้ง
สองประเทศที่มีอยู่เดิมให้เปลี่ยนแปลงไป 

      3. บางคร้ังผู้ผลิตอาจให้ความส าคัญกับตลาดในต่างประเทศมากกว่าตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ ท าให้รัฐต้องคอยแทรกแซง
หรือควบคุมการน าเข้าและการส่งออก 
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  2.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ นโยบายที่แต่ละประเทศใช้ในการน าสินค้าเข้า 
และส่งสินค้าออก ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นนโยบายแบบเสรีและนโยบายแบบคุ้มกัน 

  นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy)  

มีรากฐานมาจากทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (The Theory of 
Comparative Advantage) ที่เสนอว่า แต่ละประ เทศควรจะเลือกผลิตแต่เฉพาะสินค้าที่ตนมีต้นทุน
การผลิตได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด แล้วน าสินค้าที่ผลิตได้นั้นไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่
ประเทศอ่ืนมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบ ถึงแม้ว่าประเทศหนึ่งจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบอีกประเทศ
หนึ่งในการผลิตสินค้าทุกชนิดก็ตามประเทศ ทั้งสองก็ย่อมจะท าการค้าต่อกันได้ โดยแต่ละประ เทศ
จะเลือกผลิตเฉพาะสินค้าที่เมื่อเปรียบกับสินค้าอ่ืนแล้วประเทศตนสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ า
ที่สุดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนสินค้า ที่ผลิตขึ้นกับอีกประเทศหนึ่ง     

  นโยบายการค้าเสรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและขจัดข้อ 
บังคับต่างๆ ที่กีดกันการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศที่ใช้นโยบายการค้าเสรีจะมีลักษณะ
โดยทั่วไป ดังนี้ 

  1. ด าเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท า กล่าวคือ เลือกผลิตแต่สินค้าที่
ประเทศนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีต้นทุนการผลิตต่ า 

  2. ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ในประเทศแต่อย่างใด คงเก็บแต่ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 

  3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บภาษี
อัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่าๆกัน 

  4. ไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ ไม่มีการควบคุมการน าเข้าหรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้น
การควบคุมสินค้าบางอย่างที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของ
รัฐเท่านั้น  หากถือตามเงื่อนไขนี้แล้วในปัจจุบันไม่มีประเทศใดที่จะมีนโยบายการค้าโดยเสรีได้
อย่างเป็นทางการเพราะนโยบายลักษณะนี้ประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้ว
เป็นอย่างมาก แต่บางประเทศมีการตกลงร่วมกันอยู่บ้าง เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น 
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  นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 

       เป็นนโยบายที่มุ่งสนับสนุนภาพการผลิตในประเทศ มีหลักการตรงกันข้ามกับ
นโยบาย การค้าโดยเสรี คือรัฐบาลจะใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก  
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน พอสรุปได้ดังนี้ 

  1. เพื่อให้ประเทศช่วยตนเองได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดสงครามขึ้น 
อาจจะไม่มีสินค้าที่จ าเป็นบางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถน าเข้ามาตามปกติได้ ในยามปกติจึงควร
เตรียม การผลิตสินค้าที่จ าเป็นส ารองไว้ 

  2. เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ ถ้า
รัฐบาลไม่ห้ามสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะต้องเลิกล้มกิจการ 

  3. เพื่อป้องกันการทุ่มตลาด การทุ่มตลาด ได้แก่ การส่งสินค้าไปขายประเทศอ่ืน 
ในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนเพื่อท าลายคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเมื่อทุ่มตลาดส าเร็จได้ครอง
ตลาดแห่งนั้นแล้วก็จะเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นในเวลาต่อมา 

  4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า การขาดดุลการค้า คือ มูลค่าสินค้าที่ส่งไปขาย
ต่างประเทศน้อยกว่ามูลค่าสินค้าที่น าเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้มกัน จะมุ่ง
ส่งเสริมการส่งสินค้าออกและกีดกันการน าสินค้าเข้า คือ 

  1.การตั้งก าแพงภาษี (Tariff Wall) จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า
น าเข้าหลายอัตรา คือ จัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อัตราขึ้นไปในสินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้
อัตราสูงแก่สินค้าที่ต้องการจะกีดกันไม่ให้น าเข้า ซึ่งเป็นมาตรการทางอ้อม 

  2.การควบคุมสินค้า อาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือก าหนดโควตา (Quota) ให้
น าเข้าหรือส่งออก  ซึ่งโควตาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ โควตาแบบทั่วไป โควตาแบบเลือก 
โควตาภาษีศุลกากร 

  3.การให้การอุดหนุน (Subsidies) เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิต ลดภาษี
บางอย่าง เป็นต้น 

  4.การทุ่มตลาด (Dumping) คือ การส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศในราคาที่ต่ า
กว่าราคาขายภายในประเทศ และด้วยราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งมี 3 กรณี คือ 

     1. การทุ่มตลาดเฉพาะกิจ เพื่อล้างสินค้าเก่าที่ค้างสตอก หรือเป็นสินค้าที่ล้าสมัย 
หรือเป็นสินค้าที่ไม่ขายภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาสินค้านั้นในตลาดภายในไว้ 

     2. การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว เป็นนโยบายที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศใน
ราคาต่ ากว่าตลาดภายในประเทศเป็นการชั่วคราวและบางคร้ังต้องขายต่ ากว่าทุน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
คือ 
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  - แสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
  - ก าจัดคู่แข่งขันซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต 
  - กีดกันไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาแย่งตลาดที่ครองอยู่ 
  - ตอบแทนการกระท าของผู้อ่ืน 

     3. การทุ่มตลาดเป็นการถาวร เป็นการทุ่มตลาดระยะยาว ซึ่งปกติจะไม่ทุ่มขายใน
ราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต และที่สามารถด าเนินการทุ่มตลาดได้เนื่องจากการผลิตภายในประเทศ
ขยายตัวสูงขึ้น และรัฐบาลให้เงินอุดหนุน โดยทั่วไปการส่งสินค้าไปทุ่มตลาดต่างประเทศมักกระท า
เป็นการชั่วคราวเพื่อจ ากัดคู่แข่ง และเมื่อสามารถผูกขาดตลาดได้แล้ว ก็จะขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชย
ภายหลังเข้ามา ท าให้ต้องเสียงเงินตราต่างประเทศออกไป จ านวนมาก จึงต้องแก้ไขโดยจ ากัดการ
น าเข้าและส่งออกให้มากขึ้น 

  5. ข้อตกลงทางการค้า นับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการด าเนินนโยบายการค้าคุ้ม
กัน เพื่อให้สิทธิหรือฐานะทางการค้าเป็นพิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา 

  6. การควบคุมเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งอุปสงค์และอุปทานของเงิน เพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงิน และ
พยายามดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

  2.3 เงื่อนไขทางการค้า 

  ข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms 
(International Commercial Terms) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ซึ่งก าหนดขึ้นโดยสภา
หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความ เสี่ยงต่างๆโดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความ 
แตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. EXW (Ex works) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น 
โรงงาน หรือโรงพักสินค้า ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงหลังจาก
การส่งมอบของแล้ว เช่น การขนของขึ้นพาหนะขนส่ง การผ่านพิธีการส่งออก เป็นต้น ข้อตกลงนี้
เหมาะส าหรับการค้าในประเทศ อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
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  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

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

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสิ นค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลา
ส าหรับการส่งมอบผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จ่ายค่าจัดหาใบอนุญาต
ส่งออกและน าเข้า หรือการมอบอ านาจใด ๆ รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ  ที่ถูก
ก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งออก การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ซื้อมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก ช าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ 
ทั้งหมด 

  2. FCA (Free carrier) ผู้ขายส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการ
ขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนด ต้องผ่านพิธีการส่งออก ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มี
การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีภาระในการขนสินค้าขึ้นบนพาหนะขนส่งที่ผู้ซื้อก าหนด ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ที่ถูกก าหนดให้ต้องด าเนินการก่อนการส่งสินค้าออก การ
ตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งช าระ
ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมด แต่ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และ
สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่ง
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใด ๆ รวมทั้งข้อมูล
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ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยัง
จุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ส าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่
ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่า
ตรวจสอบ ค่าจัดหาใบอนุญาตส าหรับการน าเข้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าตลอดจนช าระค่าใช้จ่าย ในการผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งค่าภาษีอากร 
และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมดส าหรับการน าเข้า 

  3. CPT (Carriage paid to) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งตามที่ตกลง
กันไว้ ผู้ขายมีหน้าที่ช าระค่าขนส่งไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระ
ความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ของ
ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจัดการขนส่งแล้ว ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ใน
วันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะท าสัญญาประกันภัย ผู้ขายต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับ
จ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ที่ถูกก าหนดให้ด าเนินการก่อนการส่งออก การ
ตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุ
หีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการ
ขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยช าระค่า
ภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้
ข้อมูลใด ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการ
ขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 
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  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ ผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ 
เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่ง
มอบแล้ว จากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
สินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง และอาจ
ท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

  4. CIP (Carriage insurance paid to) ผู้ขายส่งมอบของแก่ผู้รับจัดการขนส่ง โดยมี
ภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้องท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง และ
รับผิดชอบความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ
ไว้ ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่งในวันที่
หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขาย
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก 
การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มี
อ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการ
ส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วย
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นและค่าภาระใดๆ ในการขน
ถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทาง ช าระค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก โดยผู้ขาย
ต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใดๆ รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้
ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้ าผ่าน
ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ
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สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท า
สัญญารับจัดการขนส่ง และไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย 

  5. DAT (Delivered at terminal) ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ปลายทางตามที่ได้ตก
ลงกันไว้ ซึ่งสถานที่ปลายทางอาจเป็นชื่อท่าเทียบเรือ คลังสินค้า คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ (CY: 
Container Yard) หรือ ชื่อถนน รถไฟ หรือ คลังสินค้าทางอากาศยาน (air cargo terminal) และขน
ของลงจากพาหนะขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็นภาระของผู้ขาย ข้อตกลงนี้อาจ
น าไปใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

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

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

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

  6. DAP (Delivered at place) ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตก
ลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของสินค้า และ
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออก แต่
ไม่ต้องรับผิดชอบการผ่านพิธีการน าเข้า ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่ง
รูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ใน
วันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่ง
น้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธี
การส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วย
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่มาถึง ซึ่งพร้อมจะให้
ท าการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทาง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ผู้ขาย
ต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบ
แล้ว 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่ อสินค้าได้
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ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญา รับจัดการขนส่ง ผู้ซื้อรับมอบ
สินค้าจากพาหนะ ขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุโดยต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด
ในการขนถ่ายสินค้าลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้
ซื้อมีหน้าที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่า
ภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 

  7. DDP (Delivered duty paid) ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อระบุในสัญญา 
โดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งของไปยังสถานที่ปลายทาง 
ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการส่งออก และพิธีการน าเข้า รวมทั้งช าระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการ
ขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

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

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย รับภาระความเสี่ยง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทั้งหมดในการขนถ่ายสินค้าลงเพื่อการรับมอบสินค้าจากพาหนะขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทาง
ที่ระบุผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง 
และสัญญาประกันภัย ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการ
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า 
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  8. FAS (Free alongside ship) ผู้ขายส่งมอบของไว้ข้างเรือ เช่นบนหน้าท่า หรือใน
เรือล าเลียง ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของได้ส่งมอบแล้ว ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทาง
น้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้ที่ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้ซื้อ ผู้ขาย
ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก 
การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มี
อ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ ายในการผ่านพิธีการส่งออก 
รวมทั้งค่าอากรภาษีและค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออก นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ไม่มี
หน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ
ใด ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้น
ทางที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องรับภาระความเสี่ยง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่า
ภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 

  9. FOB (Free on board) ผู้ขายส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ผู้ซื้อ
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่บน
เรือ ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ จุดขนถ่ายที่ท่าเรือต้นทางที่ระบุโดยผู้
ซื้อ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก ผู้ขายต้อง
บรรจุหีบห่อสินค้า และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก รวมทั้ง ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ 
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ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออก นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการขนส่ง และ
สัญญาประกันภัย 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ผ่านพิธีการน าเข้า และการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด 
ๆ ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญาเพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง
ที่ระบุ ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีหน้าที่ช าระค่าภาษี
อากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

  10. CFR (Cost and freight) ผู้ขายส่งมอบของโดยน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือ
ปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใด จุดหนึ่งที่ท่าเรือนั้น ผู้ขายช าระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของ
ถึงปลายทางตามที่ระบุไว้ ผู้ซื้อรับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นบนเรือ ณ ท่าส่งออก ข้อตกลงนี้ใช้กับการ
ขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้โดย
สัญญา ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด 
การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้าที่ถูก
ก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก ผู้ขายต้องท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการ
ขนส่งสินค้าโดยการน าไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ท่าเรือนั้น 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใด ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นภาระของผู้ขายภายใต้
สัญญารับจัดการขนส่ง แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ ผู้ขายเป็นผู้ รับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และ
ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าระวางและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการขนส่งสินค้าจากจุดส่งมอบที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นบนเรือและค่าภาระใดๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือ
ขนถ่ายสินค้าปลายทาง และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ที่
ต้องช าระเมื่อส่งออก 
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  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องจัดหาใบอนุญาต
น าเข้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และการผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร ค่าภาระอื่น ๆ 

  11. CIF (Cost insurance and freight) ผู้ขายส่งมอบของที่ท่าเรือปลายทางที่ก าหนด 
ผู้ขายมีภาระเช่นเดียวกับ CFR ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้า และท าสัญญาประกันภัย
เพื่อความเสี่ยงภัยต่อ การเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางด้วยความเสี่ยง
และค่าใช้จ่ายของตนเอง ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

  ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออกผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) เพื่อการส่งมอบ
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใด ๆ ก่อนการส่งสินค้า ที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของ
ประเทศที่ส่งออก ตลอดจนผ่านพิธีการส่งออก และการขนส่งสินค้า ผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่ง
มอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ขายต้องท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อ
การขนส่งสินค้า ท าสัญญาประกันภัย และผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว รวมทั้งช าระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ 
สถานที่ส่งมอบไปยังท่าเรือปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องจ่ายค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการ
ส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ที่ต้องช าระเพื่อส่งออก 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

  ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา จัดหาใบอนุญาตน าเข้า หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ และด าเนินการทางพิธีการน าเข้า ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ ายของ
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่
เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง
และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ 
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  ตารางสรุป INCOTERMS 2010 

 
    ภาพที่ 3.1 ตารางสรุป INCOTERMS 2010 
3. พิธีการศุลกากร 

  พิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 

  ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

  1. ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า 

 แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้น าเข้าใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ 

 1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม 
(กศก. 99/1) ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรก าหนดให้ใช้ใบ
ขนฯ ประเภทอ่ืน 
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 2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับการน าเข้า
หรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

 3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 

 4. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซียใช้ส าหรับการน าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 5. ใบขนสินค้าถ่ายล า (ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้า
ถ่ายล า 

 6. ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดน
ตามความตกลงที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ 

 7. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

 8. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับการน าเรือส าราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 

 2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า 

 1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB ) 

 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 3. เอกสารอย่างอ่ืน หมายถึง เอกสารหรือค าส าแดงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือการซื้อ
ขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศท าขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งส าแดงการเสนอและสนองใน
การซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้น าของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
น าของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น 

 4.  ใบอนุญาตน าเข้าหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของน าเข้านั้นเป็นของต้องจ ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5. กรณีน าเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่
สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า 
(Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
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 3. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้า 

 1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 

 2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธี
การ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรแล้ว 

 3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระท าได้ 4 
ช่องทาง ดังนี ้

 1. ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 

 2. ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล
แทน 

 3. ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

 4. ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบ
และแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่น าของเข้าโดยผู้น าของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

 - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 

 - แบบรายละเอยีดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) 

 - ส าเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill) 

 - ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 - บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

 - ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) (ถ้ามี) 

 - ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับของควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 

 - ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin)(กรณีขอลดอัตราอากร) 
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 - เอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะ การใช้งานของ
สินค้า Catalogue 

 4. การช าระภาษีอากร 

 1. ช าระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
Funds Transfer : EFT) 

 2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

 การน าเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

 1. ผู้น าเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifestแบบ ศ.บ.1ให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์ 

 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ.1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
(Car Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร 

 3. ผู้น าเข้าหรือตัวแทน จัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest 

 4. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 

 5. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

 1. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้น าเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับ
สินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 

 2. กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะส่งมอบสินค้า
ให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร 

 

 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 

 กรมศุลกากรได้พัฒนาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการ
ศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
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ทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของ
กรมศุลกากร ณ จุดน าเข้า-ส่งออก 

 การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. ค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 

 (ตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด) 

 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 4.บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 5. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง 
หรือ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 6. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ (ยกเว้นบุคคลที่มี
บัตรผ่านพิธีการศุลกากร หรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร และได้ผ่านการอบรมและทดสอบ
จากสถาบันวิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 7. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

 8. ส าเนาเอกสารตามข้อ (2) - (5) อย่างละหนึ่งชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง 

 โดยยื่นค าร้องที่ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร กรมศุลกากรหรือยื่นผ่านส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะ
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 

 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 

 ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

 1. ผู้น าเข้าต้องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้ใช้ ใบขนฯประเภทอื่น 
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 2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 

 1. ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการคลัง 
สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 

 1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม
ศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับการน าเข้าอาวุธปืน เค ร่ืองกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบขน
สินค้าขาเข้า 2 ฉบับ 

 2. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก. 100/1) 

 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 6. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

 7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้าได้จาก 
www.customs.go.th เลือกรายการของควบคุมการน าเข้า-ส่งออก 

 8. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 

 9. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า
แค็ตตาล็อก เป็นต้น 

 2. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบ
พิมพ์หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

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

 4. พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 5. พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) มี 2 กรณีดังน้ี คือ 

กรณีสินค้าอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

 1. ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT)ช าระอากร 1 ใน 10 

 2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 

กรณีสินค้าอยู่นอกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

 1. ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT)ขอคืนอากร9 ใน 10 

 2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 
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 6. พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 

 1. แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 

 2. แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า
หรือการค้าเพื่อส่งออก 

 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 

 1. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองหรือผ่าน Service Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การอนุมัติ/อนุญาต 
เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

 2. การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้
ในการสั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขน
สินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบ
ตรวจสอบเสร็จแล้วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบ
กลับไปยัง ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบ
ถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร 

 1. กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบ
เรือรับมอบสินค้าได้ทันที 

 2. กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือ
เพื่อเตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 

 3. การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกช าระและ
วางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) ได้ 

 4. การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวางค้ าประกันที่
ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ได้ 

 5. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่ง
ของถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่
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น าเข้าได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร 

 3. ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order 
(D/O) ไปด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือ
บริษัท 

 4. ผู้น า เข้ าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของ
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นเวลาไม่น้อย 6 เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจ
ปล่อย โดยให้สามารถจัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

 1. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 

 2. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

 3. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 

 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางอากาศ 

 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  (e-
Import) 

 1. หลักการปฏิบัติพิธีการ e - Import การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน ผู้น า
ของเข้าหรือตัวแทนสามารถจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า ผ่านวิธีการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการ
จัดท า ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษโดยสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
(ebXML/ XML Format) ผ่านบุคคลผู้เป็นสื่อกลางคือ ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Value Added Network Services: VANS) เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ได้รับข้อมูลแล้ว จะท าการตรวจสอบ และ
ตอบรับให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน ทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นการยื่น
เอกสารน้ัน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว 

 2. ช่องทางการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import มี 4 ช่องทาง ดังนี ้

 1. ผู้น าของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง 

 2. ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

 3. ผู้น าของเข้าใช้บริการ เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล 

 4. ผู้น าของเข้ายื่นแบบบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ณ จุดบริการศุลกากร ส่วน
บริการศุลกากร 1 ชั้น 1 อาคาร BC-1 
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 โดยผู้น าของเข้า สามารถช าระค่าอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีอากรอ่ืน ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอช าระ
ได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ อาคารตรวจสินค้าขาออก 
(CE) สาหรับนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e – Import 

 3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e - Import 

              ผู้น าของเข้าจะจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด แล้ว
ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบฯ ได้รับข้อมูลบัญชี
สินค้าส าหรับอากาศยาน (Manifest) วันน าเข้าจริง (Actual Arrival Date) และใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศยาน (House Air Waybill: HAWB) จากตัวแทนอากาศยานแล้ว จะท าการตรวจสอบข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาเข้าถึงความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง (Reference File) ระบบ Profile และ
แฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หากข้อมูลถูกต้อง ระบบฯจะท าการจับคู่ Manifest กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้ส่งเข้ามาใน
ระบบฯ เพื่อการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า โดย จะมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. กรณีระบบฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า แล้ว
ถูกต้องตรงกัน ระบบฯ จะตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าให้กับผู้ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล Manifest ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลใบขน
สินค้าขาเข้า ระบบฯจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ แต่จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่ง
ข้อมูลว่า  "ยังไม่พบข้อมูลบัญชีสินค้า" ผู้น าของเข้าต้องแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูล
ในใบขนสินคาขาเข้า (Version) เข้าสู่ระบบฯ อีกคร้ัง ผู้น าของเข้าจะต้องท าการตรวจสอบ และท า
การแก้ไขข้อมูลในใบขนสินคาขาเข้า หรือแจ้งตัวแทนอากาศยาน เพื่อให้แก้ไขข้อมูลในใบตราส่ง
สินค้า (Air Waybill) แล้วส่งข้อมูลการแก้ไขไปยังระบบฯอีกคร้ัง เพื่อให้มีการตัดบัญชีกับ Manifest 
ได้  

 หมายเหตุ : การตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบบฯ นั้น ถือเป็นการยื่น
ใบขนสินค้าขาเขาโดยถูกต้องต่อกรมศุลกากรแล้ว (สถานะ 0109) และเมื่อมีการช าระภาษีอากรแล้ว 
หรือ ได้รับการยกเว้นอากร ระบบฯ จะแสดงสถานะใบขนสินค้าเป็น 0209 ต่อไป 

การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e – Import 

 1. หลักการทั่วไปในการรับของน าเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว 

        1.1 ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร 
ถูกต้องตรงตามที่ผู้น าของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
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        1.2 ก่อนการรับมอบของไปจากคลังสินค้า TG หรือ BFS ให้ผู้น าของเข้า
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรให้ครบถ้วน 

        1.3 ผู้น าของเข้าต้องตรวจสอบของที่น าเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่
ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

 2. การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e - Import 

 2.1 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งการตรวจให้ ยกเว้นการตรวจ (Green Line) 

 2.1.1 ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของจากคลังสินค้า TG หรือ BFS (ใบขนสินค้ามี
สถานะ 0309) เมื่อคลังสินค้าพิมพ์ใบสั่งปล่อย (Customs Permit) ระบบฯ จะปรับสถานะใบขน
สินค้าฉบับนั้นเป็น 0409 

 2.1.2 กรณีของที่น าเข้าต้องมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

 1.หากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อาทิ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ขอท าการตรวจสอบของ
ก่อนการน าของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าติดต่อขอรับของดังกล่าวเพื่อน าของ
ออกจากคลังสินค้า TG หรือ BFS มาให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจสินค้า หรือคลังสินค้าหรือที่ อ่ืนใดที่ หน่วยงานดังกล่าว
เห็นชอบ 

 2.ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสาร
การอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

 3. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบริการศุลกากร ก่อน
การติดต่อขอรับของออกจากคลังสินค้า 

 4. หน่วยบริการศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรับเอกสารดังกล่าวไว้ และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร แต่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับข้อมูลรายละเอียดของ
ใบขนสินค้าขาเข้า 

 5. ส่งมอบเอกสารดังกล่าว ภายใน 3 วันทาการ ให้หน่วยงานทบทวนหลังการ
ตรวจปล่อยเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

        2.2 กรณีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งการตรวจ "ตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของ (Red 
line)" 
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              2.2.1 ให้ผู้น าของเข้าติดต่อคลังสินค้า TG หรือ BFS เพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ 
(ใบขนสินค้ามีสถานะ 0301) คลังสินค้าจะส่งข้อมูลเตรียมของเพื่อตรวจสอบ มายังระบบฯ หลังจาก
นั้น ระบบฯ จะก าหนดชื่อ เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจปล่อยโดยอัตโนมัติ 

 1. ผู้น าของเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า อาทิ ใบตรา
ส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ใบอนุญาตหรือเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือรายละเอียดของสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ตามหลักเกณฑ์เร่ืองการก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร การก าหนดราคาศุลกากร และหลักเกณฑ์การตรวจปล่อยสินค้า 

 2. กรณีของที่น าเข้าต้องได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร หรือมีเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ให้ผู้น าของเข้า พิมพ์หรือเขียน
เลขที่ใบขนสินค้าที่มุมบนด้านขวาของเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ ยวข้องกับ
การ ศุลกากร หรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจปล่อย และยื่นเอกสาร
ดังกล่าวเพื่อการลงทะเบียนรับเอกสารต่อไป 

 2.2.2 ในกรณีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ขอท าการตรวจสอบของ
ก่อน การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าน าของ มาให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

 3. ให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน ตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อย ที่ 
หัวหน้างานตรวจสินค้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 4. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ หากไม่พบ
ความผิด เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการตรวจในระบบฯ ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้า ทราบถึงการตรวจ
ปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว เพื่อให้ผู้นาของเข้าหรือตัวแทนติดต่อรับของกับ
คลังสินค้า TG หรือ BFS ต่อไป (ใบขนฯมีสถานะ 0309 และเมื่อคลังสินค้าสั่งพิมพ์ Customs Permit 
ระบบฯ จะปรับสถานะใบขนฯเป็น 0409 

 พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางบก 

  ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่
กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการ
จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า ดังนี้ 

  1. ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอ่ืนที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก 

แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกใช้ส าหรับพิธีการศุลกากรดังน้ี 
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  1.ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ใช้ส าหรับพิธีการดังนี้ 
  1.พิธีการใบขนสินค้าขาออกทั่วไป 

2.พิธีการส่งออกส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
3.พิธีการส่งออกของประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
4.พิธีการส่งออกคลังสินค้าทัณฑ์บน 
5.พิธีการส่งออกขอชดเชยค้าภาษีอากร 
6.พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
7.พิธีการใบสุทธิน ากลับ 

 8.พิธีการส่งกลับ (Re-Export) 

  2. ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้ส าหรับพิธีการ
ส่งออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออก 

  3. ใบขนสินค้าส าหรับน าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว (A.T.A. Carnet) ใช้ส าหรับพิธี
การส่งออกชั่วคราว 
  4. ใบขนสินค้าส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราว 

  2. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก 

  1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

  2. บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใด กรณีที่ของส่งออกเป็นต้องจ ากัดตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  4.ในกรณีส่งออกเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่
ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

  - ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้พิจารณา พร้อมด้วยกรรมวิธีการผลิต (ถ้ามี) และการน าไปใช้
ประโยชน์ของสินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าว 

  3. การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 

  1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธี
การได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
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ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรก าหนด (ebXML/XML Format) 
แทนการจัดท า ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร 

  2. การยื่นใบขนสินค้าขาออก เมื่อผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการ
ยื่นเอกสารน้ันๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรแล้ว 

  3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกกระท าได้ 
4 ช่องทางดังนี้ 

  1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 

  2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

  3. ผู้ส่งออกให้เค้าเตอร์บรกิาร (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 

  4. ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและ
แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และช าระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือที่
ที่ส่งออกโดยผู้ส่งออกต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย 

  - ใบขนสินค้าขาออกพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ 

- แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 

- ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี) 

- ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 

- ใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร
รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data 
Sheet) (ถ้ามี) 

  4. การช าระภาษีอากร 

  1. ช าระโดยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร (Electronic 
Funds Transfer : EFT) 

  2. ช าระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

  3.การส่งออกสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 

  

 



43 

 

  ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

  1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนฯ จัดท าใบขนสินค้าขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน 
เช่น บัญชีสินค้า (ศ.บ. 3) และใบก ากับการขนย้ายสินค้า พร้อมส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

  2 ผู้น าเข้าหรือตัวแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องช าระภาษีอากร) ที่
หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร 

  3. ช าระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย 

  4. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้ส่งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไป
ผ่านพิธีการที่ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 

  5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้ากับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิธีการที่
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป 

  6. ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นใบก ากับสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าอยู่ ณ ด่าน
พรมแดนเพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินค้าที่ส่งออก
ว่าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้ปฏิบัติพิธี
การศุลกากรว่าด้วยการส่งออกครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้อนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดน
ไปได้และให้บันทึกการรับบรรทุกในระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ใบก ากับการขนย้ายสินค้าให้
เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

  การผ่านพิธีการส่งออกของท่ีมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 

  การผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน ณ 
ด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า ให้ผู้ส่ง
ของออกยื่นใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ต่อพนักงานศุลกากร 
ณ ด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า 
เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของของที่ส่งออกให้ตรงตามที่ส าแดง 
และบันทึกรับรองการส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งของออกในการด า เนินการเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร โดยของที่ส่งออกจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

  1. มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  2. ไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องจ ากัดในการส่งออกตาม
กฎหมาย 
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  3. ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  พิธีการศุลกากรส่งออกทางเรือ 

  การส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่ายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า 
โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า 
ดังนี ้

  1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก 

  1. แบบกศก 101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับส่งออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

  - การส่งออกสินค้าทั่วไป 

  - การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 

  - การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

  - การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 

  - การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

  - การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 

  - การส่งออกสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 

  2. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้
ส าหรับพิธีการส่งออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 

  3. ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์ และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

  2. เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 

             1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

            2. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) 

  3. กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1. ผู้ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และบัญชีราคาสินค้า 
(Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) 
เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก และเมื่อข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนแล้วระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกให้ ผู้ส่งออกช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) 
และช าระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าผ่านธนาคาร 
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  2. ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้วจะ
ส่งข้อมูลการบรรจุสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล
และเมื่อถูกต้องไม่ผิดพลาด ระบบจะก าหนดเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลไปยัง
ผู้รับผิดชอบการบรรจุเพื่อพิมพ์ใบก ากับการขนย้ายสินค้าพร้อมน าสินค้าไปยังท่าหรือที่ส่งออก 

  3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าส่งออกจะท าการตรวจสอบน้ าหนัก (EIR) และ
รายละเอียดกับใบก ากับการขนย้ายสินค้าและบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ (MACHING) และ
ตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกว่าเงื่อนไขเป็นยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE) หรือ ให้
ตรวจ (RED LINE) 

  4. ใบขนสินค้าขาออกที่ยกเว้นการตรวจ (GREEN LINE) ส าหรับใบขนสินค้าขา
ออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถด าเนินการน าสินค้าไปรับบรรทุกขึ้นเรือเพื่อส่งออกได้ทันที 

  5. ใบขนสินค้าขาออกที่ถูกก าหนดเงื่อนไขให้ตรวจ (RED LINE) ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ท่าหรือที่ใดที่มีการใช้
เคร่ืองเอกซเรย์ให้ใช้การตรวจสอบสินค้าขาออกด้วยเคร่ืองเอกซเรย์) พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะตรวจปล่อย ณ ที่ท าการศุลกากรเพื่อส่งออก
ต่อไป 

  - หากไม่พบข้อสงสัยใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการก าหนด
ชื่อ) ท าการบันทึกตรวจสอบว่า "ตรวจสอบพอใจ" ในระบบคอมพิวเตอร์ และของนั้นไม่ต้องท าการ
ตรวจสอบ โดยการเปิดตรวจทางกายภาพอีก เว้นแต่กระท าเพื่อชักตัวอย่าง หรือประโยชน์อ่ืนใด
ในทางศุลกากรเท่านั้น 

  - หากพบข้อสงสัยใดๆ ให้ท าการเปิดตรวจสินค้านั้นเพื่อการตรวจสอบ และหาก
พบความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  4. การแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า และใบขนสินค้าขาออก 

  1. กรณีใบก ากับการขนย้ายสินค้ายังไม่ได้มีการตัดบัญชี ณ สถานีรับบรรทุก 
(Matching) ผู้รับผิดชอบการบรรจุสามารถแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าได้ด้วยตนเอง 

  2. กรณีใบก ากับการขนย้ายสินค้าที่ได้มีการตัดบัญชี ณ สถานีรับบรรทุก
(Matching) แล้ว ผู้รับผิดชอบการบรรจุต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าต่อ
เจ้าหน้าศุลกากร ดังนี้ 

  - รหัสสถานที่ตรวจปล่อย 

  - เลขที่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ถูกต้อง 

  - การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิ่มเลขที่ใบขนสินค้าขาออก 
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  - การเปลี่ยนชื่อเรือ เที่ยวเรือ 

  - การเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ 

  - อ่ืนๆ 

  กรณีผู้รับผิดชอบการบรรจุไม่มาด าเนินการยื่นค าร้องเพื่อขอแก้ไขเร่ืองใดๆ ตาม
ข้อ 4.2 สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการบรรทุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  3. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก หลังการส่งออกผู้ส่งออกต้อง
ยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูล มีดังนี้ 

  - การตรวจรับกลับคืน ยกเลิกการส่งออก 

  - การส่งออกไม่ครบ (SHORT PACKING) แต่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแก้ไข ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วันนับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณา
อนุญาตเป็นการเฉพาะราย 

  - กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต ให้น าใบอนุญาต/ใบรับรอง ติดต่อหน่วยบริการ
ศุลกากรประจ าท่า/ที่ส่งออก ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

  - การแก้ไขเร่ืองอื่นๆ ภายหลังการส่งออก จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย 

  5. ข้อควรทราบในการส่งสินค้าออก 

  การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 

  - การคืนอากรตามมาตรา 19 (RE-EXPORT) 

  - การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (การคืนอากรที่ได้ช าระไว้ขณะน าเข้าเพื่อท าการ
ผลิตและส่งออก) 

  - การขอชดเชยค่าภาษีอากร 

  - การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

  - คลังสินค้าทัณฑ์บน 

  - เขตปลอดอากร (Free Zone) 

  - เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE) 
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  การปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า ณ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอากาศยานในปัจจุบัน เป็นการ
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกผู้ที่ประสงค์
จะด าเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) ณ 
ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนต่างๆด้านพิธีการศุลกากรดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออก ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  ส าหรับผู้ส่งของออกที่ไม่ได้ต้ังตัวแทนออกของในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ส่ง
ของออก สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้โดยปฏิบัติ ดังนี ้

  1. ลงทะเบียน เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากร 
ได้ที่ท าการศุลกากรทั่วประเทศ ส าหรับการลงทะเบียน ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สามารถด าเนินการได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (BC-1) โทร 0-2134-1232 

  1.1 หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน 

  1.1.1 กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  1) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน 
  2) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรหรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 
  3) Bank Statement หรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบริษัท ห้างร้าน (ถ้ามี) 
  4) ส าเนาภาพถ่ายหรือหนังสือรับรองตราส าคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือห้าง
หุ้นส่วน (หส.2)**กรณีหนังสือรับรองระบุเงื่อนไขต้องประทับตราส าคัญของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน 
  5) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(Passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม 
  6) ใช้แบบค าขอฯตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 หมายเลข1** 
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  1.1.2 กรณีส าหรับบุคคลธรรมดา 
  1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) 

  2) ใช้แบบค าขอทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 หมายเลข 1 -1**  
โดยสามารถ Load แบบค าขอฯ ได้ที่ Website ของกรมศุลกากรที่ www.customs.go.th 

  2. ส่งข้อมูลใบขนสินค้า ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ได้ 4 
ช่องทาง ได้แก่ 

  2.1 ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง 

  2.2 ผู้ส่งของออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล
แทน 

  2.3 ผู้ส่งของออกใช้เคาน์เตอร์บริการ(Service Counter) ใน การส่งข้อมูล โดย
สามารถติดต่อ Counter Services ได้ที่ชั้นลอย ศูนย์อาหารอาคาร BC-2 & P2 และที่อาคาร AO 1-4 
เพื่อส่งข้อมูลใบขนสินค้าและข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า  

  2.4 ผู้ส่งของออกใช้บริการส่งข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากร  
ส่วนบริการศุลกากร 2 อาคาร CE ชั้น 1 โดยผู้ส่งของออกยื่นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับใบขนสินค้า 
พร้อมบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และช าระค่าธรรมเนียม 

  เอกสารท่ีใช้ด าเนินการ 

  1. ใบขนสินค้าขาออกซึ่งลงลายมือชื่อผู้ส่งของออก/ผู้รับมอบอ านาจแล้ว จ านวน 2 
ชุด 

  2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

  3. Air Waybill 

  4. Packing list (ถ้ามี) 

  5. รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 1 
ชุด 

  ผู้ส่งของออกต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก และส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้าย
สินค้าทางอากาศยาน พร้อมกันในคราวเดียวก่อนการขนย้ายของส่งออกผ่านจุดที่ก าหนด checking 
post เลขที่ใบก ากับฯ จะใช้เลขที่เดียวกันกับใบขนสินค้า ทั้งนี้ให้ยื่นข้อมูลก่อนตารางเวลา (Vessel 
Schedule) ที่อากาศยานจะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

  3. ปฏิบัติพิธีการส่งออก ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนแสดงใบก ากับการ ขนย้ายสินค้า
ทางอากาศยานและ Air Waybill ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CI) เมื่อ
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เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานแล้วพบว่า มีข้อมูลอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะด าเนินการ ดังนี้ 

  3.1 กรณี ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงลายมือ     ชื่อ 
ประทับตราชื่อ และวันเดือนปี ในใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

  3.2 กรณี เปิดตรวจ (Red Line) ระบบจะก าหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อเปิด
ตรวจสินค้าตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายศุลกากร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสินค้าถูกต้องครบถ้วน
แล้วเจ้าหน้าที่จะลงลายมือ ประทับตราชื่อ และวันเดือนปี ในใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศ
ยาน 

  3.3 กรณีต้อง X-Ray สินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะด าเนินการ X-Ray เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะประทับตรา "X-RAY" พร้อมลงลายมือ ประทับตราชื่อ และวันเดือนปี ใน
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน 

  **เมื่อผ่านกระบวนการข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคืนใบก ากับการขนย้าย
สินค้าให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนเพื่อน าสินค้าไปที่ยังคลังสินค้า และด าเนินการตรวจชั่งน้ าหนัก
และส่งมอบของให้คลังสินค้าเพื่อท าการส่งออก 

  3.4 น าสินค้าพร้อมทั้งส าเนาใบก ากับการขนย้ายสินค้า , Air waybill ไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ซึ่งขึ้นอยู่กับสายการบินที่ผู้ส่งของออกใช้บริการ 
(ควรตรวจสอบสายการบินที่ใช้บริการว่าอยู่ ณ คลังสินค้า (TMO) TG หรือ BFS) เพื่อชั่งน้ าหนัก
สินค้าและรอบรรทุกขึ้นเคร่ืองต่อไป 

  3.5 คลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ส่งข้อมูล e-Manifest เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อการประมวลผลรับบรรทุกโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรได้ทันทีที่สถานะใบขนสินค้าเป็น 0409 

  ** สินค้าและใบก ากับการขนย้ายสินค้าที่ข้อมูลถูกต้องแล้วควรมาถึง หน่วยบริการ
ศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเที่ยวบินออกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

  กรณีต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานอื่น 

  1. ใบขนสินค้าขาออกที่มีค าสั่งยกเว้นการตรวจ (Green Line) กรณีต้องผ่านการ
อนุมัติ/อนุญาต/รับรอง จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ให้ผู้ส่งของออกน าเอกสาร เช่น 
เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนังสืออนุญาต ตาม
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับของที่ส่งออกตามบัญชีราคาสินค้าที่ส่งออกเป็นเฉพาะคร้ัง
ก่อนการส่งออก ยื่นต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 ณ วันที่ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร หรือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า หากไม่ยื่นเอกสาร
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและภายในก าหนดเวลามีความผิดตามประมวลระเบียบปฏิบัติก าหนด 
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  2. ใบขนสินค้าขาออกที่มีค าสั่งให้เปิดตรวจ (Red Line) เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา 
และของ ให้ผู้ส่งของออกน าเอกสาร เช่น เอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
ใบอนุญาต / ใบทะเบียน / หนังสืออนุญาต ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากร ขณะท าการตรวจของที่ส่งออกนั้น 

  ข้อพึงระวัง 

  1. การบันทึก MASTER AWB. เช่น 21712860008 ให้บันทึกโดยไม่ได้ขีดหรือเว้น
วรรค และไม่มีอักษรใดๆ 

  2. การบันทึกหมายเลข HOUSE AWB. ให้บันทึกโดยพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข ให้
ติดกัน โดยไม่ขีดหรือเว้นวรรค เช่น CTI0012 

  3. กรณี Direct Shipment ให้ระบุเลข House Airway Bill และ Master Airway Bill 
ให้เป็นเลขเดียวกัน 

  4. กรณีการผ่านพิธีการส่งข้อมูล e-Export ด้วยระบบ Manual ให้ติดต่อที่ฝ่าย
บริการศุลกากรที่ 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชั้นล่าง) ก่อนเที่ยวบินออกไม่น้อยกว่า 6 
ชั่วโมง 

  การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกสินค้า 

          1. กรณีที่สินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจ านวน (Short Packing)  

  1.1 ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณ หรือจ านวนหีบห่อ
สินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ โดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิดภายใน 10 วัน 
นับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 

  1.2 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ภายหลัง10 วันนับแต่วันตัดบัญชีใบก ากับการขนย้าย
สินค้าทางอากาศยานไปแล้วนั้น กรณีใบขนสินค้า Green Line ให้ยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ต่อฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE ชั้นล่าง) ส่วนใบขนสินค้า Red Line 
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน ณ หน่วยบริการศุลกากร 
โดยจะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไป 

  2. กรณีที่ต้องการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน หรือยกเลิกการส่งออก ให้ผู้ส่งของ
ออกจัดท าค าร้องแบบแสดงขอตรวจรับสินค้ากลับคืน / ยกเลิกการส่งออกตามแบบแนบท้าย
ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เพื่อแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าให้ถูกต้อง 

  3. กรณีการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าในเร่ืองอ่ืน ๆ ภายหลังการส่งออกให้ยื่นค า
ร้องที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2.1 ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE) 
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  4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออากาศยาน หรือเที่ยวบิน วันที่ส่งออก เลขที่แอร์เวย์
บิล ให้ผู้ส่งของออกหรือตัวแทน จัดท าค าร้องขอแก้ไขชื่ออากาศยานเที่ยวบิน วันที่ ส่งออก เลขที่
แอร์เวย์บิล ตามแบบแนบท้ายในประกาศกรมศุลกากรที่ 34/2554 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออก 

  เอกสารส าหรับการส่งออกสินค้า 

  1 ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration) 

  2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

  3. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export 
License) 

  4. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (ถ้ามี) (Certificates of Origin) 

  5. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม 

 

                            ประเภทของใบขนสินค้าขาออก 

  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้ 

(1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

–  การส่งออกสินค้าทั่วไป 

–  การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 

–  การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

–  การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

–  การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 

–  การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

–  การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 

–  การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 

  (2) แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ
ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 

  (3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา 
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  (4) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 
ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 

 5. การประกันภัย 
  การประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่
ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เคร่ืองบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จาก
อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้า
ขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะล าเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ 
เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ 
  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า ทั้งนี้ในกรณีที่
สินค้าเกิดความเสียหาย เฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าเท่านั้น ที่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัท
ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตนเองได้ 
 ประเภทการประกันภัยขนส่งสินค้า 
 1. การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) 

การท าประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นการขนส่งสินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจ านวน
มาก การขนส่งสินค้าทางทะเลมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็นประจ า ดังนั้นการ
ประกันภัยจึงมีส่วนช่วยให้เจ้าของสินค้าไม่ต้องเดือดร้อนจากการที่สินค้าได้รับความเสียหายจาก
การขนส่งทางทะเลกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จ าแนกตามสินค้าน าเข้าและ
ส่งออก (Import/Export) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 

- กรมธรรม์ส าหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์ส าหรับสินค้าน าเข้า
ในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึง
โรงงานของผู้ซื้อ 

- กรมธรรม์ส าหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความ
คุ้มครองตั้งแต่เร่ิมเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง 
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  ตารางเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ 
 

 
   ภาพที่ 3.2 เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ 

  2. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit) 
การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ 
เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็น
ผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 
  ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจาก 
  - ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอา
ประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก 
  - ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage 
Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย 
  2. กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจาก 
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  - อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า 
  - ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน
หรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถ
พ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง 
  - เรือจมหรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถ รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือ
รถพ่วงพลิกคว่ า หรือตกถนน หรือตกสะพาน หรือตกไหล่ทาง 
  - ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
  ระยะเวลาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. แบบก าหนดเวลา (Time Policy) 
                ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยสามารถก าหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์
ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น. 
  2. แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy) 
  ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมาย
ปลายทาง หรือครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อ
ออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ 

  เอกสารท่ีใช้ท 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. ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี) 
  การประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า และขั้นตอนการท าประกันภัย 
  การประกันภัยเพื่อการส่งออก มีหลากหลายชนิดและจากการที่การค้าของโลกมี
การเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การประกันภัยเพื่อการส่งออกก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงติดตาม
การค้าและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าและสินค้า โดยการประกันภัยเพื่อการส่งออกแบ่งได้เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ การประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่  
  1. การประกันภัยทั้งหลายที่บรรเทาภัย หรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่
เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจากการขนส่งและการจัดเก็บหรือพักสินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้ง
ระหว่างที่อยู่ภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศไทย อนึ่งความเสี่ยงต่อตัวสินค้าได้แก่ สินค้า
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สูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตกหรือเปียกน้ าเป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติของ
สินค้า    
  2. การประกันภัย อ่ืนๆ เช่น การประกันสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit 
Insurance) ซึ่งคุ้มครองผู้ส่งออก ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วไม่ได้รับช้าระค่าสินค้าของตน
จากผู้ซื้อ และการประกันภัยลักษณะอ่ืนที่ขึ้นอยู่กับสินค้าและความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งการ
ประกันภัยลักษณะนี้มีความหลากหลายจะต้องติดต่อ และให้รายละเอียดกับบริษัทประกันภัยเป็น
กรณี เช่น ผู้ส่งออกเป็นห่วงเร่ืองสินค้าเดินทางไปไม่ทันฤดูกาลขายสินค้า และอยากท าประกันภัย
ลักษณะนี้ ต้องเป็นการสอบถามและให้ บริษัทประกันภัยพิจารณาเป็นกรณีไปการประกันภัยมักจะ
ถูกมองว่าเป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและยุ่งยาก ผู้ส่งออกมักจะละเลยที่จะให้ความสนใจ แต่แท้ที่จริงการ
ประกันภัยมีความส าคัญระดับที่เรียกว่า ชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจส่งออกได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ส่งออกจึง
ควรศึกษาททความเข้าใจ และท าประกันภัยการส่งออกไว้อย่างเหมาะสม 
  ขั้นตอนการท าประกันภัย 
  ในกรณีการท้าประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อท าประกันภัย 
ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ส่งออกใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง 
เพื่อปรึกษาและติดต่อท าประกันภัยก็ได้ โดยข้อมูลที่จะต้องเตรียมไว้เป็นอย่างน้อย มีดังนี้  
  -ตัวสินค้าคืออะไร   
  -มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร   
  -จุดหมายปลายทางคือที่ใด   
  -ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งชื่ออะไร   
  ทั้งนี้บริษัทประกันภัยและบริษัทนายหน้าประกันภัย ย่อมให้ข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครอง  
  การเลือกประเภทประกันภัย 
  การประกันภัยมีความหลากหลาย และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สนองความ
ต้องการของผู้ซื้อประกันภัยอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของประกันภัยยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
บรรเทาภัยที่เกิดจาก อุบัติเหตุที่สุดวิสัยเท่านั้นจึงท้าให้ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อบางคร้ังอยากจะได้
บริษัทประกันภัยไม่สามารถคุ้มครองให้ได้ เช่น ถ้าต้องการให้บริษัทประกันภัยรับประกันว่า 
ข้าวสารที่ส่งไปขายจะไม่เก่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไป ย่อมไม่สามารถท าประกันภัยได้  
  การประกันภัยแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเภทและมีรายละเอียดมาก แต่ในส่วนของ
การประกันภัยเพื่อการส่งออกนั้น พอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
  1. Institute Cargo Clauses (C) คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด) เนื่องจากเพลิงไหม้, ระเบิด, เรือเกยตื้น, จมหรือล่ม, ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือ
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ตกจากราง, เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอ่ืนใด, การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบ
ภัย, ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม, สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล  
  2. Institute Cargo Clauses (B) นอกจากความคุ้มครองตาม ICC (C) แล้ว ยังรวม
ความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า, สินค้าถูกน้ าทะเลซัดตกเรือไป, น้ าจากแม่น้ า, 
ทะเลสาบหรือน้ าร่ัวไหลเข้ามาในเรือ, ในยานพาหนะในระวางหรือในตู้ล้าเลียง หรือในสถานที่เก็บ
สินค้า, สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือหรือเกิดจากการขนขึ้นขนลง จากเรือ
หรือยานพาหนะ  
  3. Institute Cargo Clauses (A) ระบุให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง 
ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการพิจารณารับ ประกันภัย ของบริษัทประกันภัย 
  ในกรณีที่เป็นภัยมาตรฐานแล้ว บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจากลักษณะสินค้า 
บรรจุภัณฑ์จ านวน เงินเอาประกันภัยพาหนะที่ใช้การขนส่ง เมืองท่าปลายทาง และระหว่างทาง
ส าหรับการประกันภัยขนส่งสินค้า ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า โดยปกติแล้วผู้ส่งออกจะต้อง
แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าของตน เช่น ประเภทธุรกิจ ประเภทสินค้าที่ขาย ประเทศที่ขาย
สินค้าไปให้ รายชื่อผู้ซื้อสินค้าทุก ๆ ราย ฯลฯ เพื่อผู้รับประกันภัยจะได้น้าข้อมูลทั้งหมดไปประมวล 
และเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองวงเงินจ้ากัดความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมแก่ผู้
ส่งออก 
  การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยการประกันภัยการขนส่งสินค้า ตามหลัก
สากลนิยมมักจะก าหนดมูลค่าของสินค้าที่เอาประกันภัยเป็น ร้อยละ 110 ของราคาสินค้าที่ซื้อขาย
กันในเงื่อนไขแบบ C.I.F. หรือ C&F ซึ่งการก าหนดจ้านวนเงินเอา ประกันภัย ร้อยละ 10 ที่บวกเข้า
ไปนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกของและขนส่งต่อ 

ภัยท่ีคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ 
ภัยทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ, มรสุม, เรือจม, เรือชนกัน และเรือเกยตื้นอัคคีภัย 

ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ แต่ต้องไม่เกิดจากความประพฤติผิดของผู้เอาประกันภัย
เอง หรือเกิดจากการลุกไหม้ขึ้นมาเองของสินค้าอันเนื่องมาจากธรรมชาติการทิ้งทะเล หมายถึง การ
เอาของทิ้งทะเลเพื่อให้เรือเบาลง 
  โจรกรรม หมายถึง การโจรกรรมอย่างรุนแรงโดยการใช้ก าลังเพื่อช่วงชิงทรัพย์
การกระท าโดยทุจริตของคนเรือ หมายถึง การกระท าโดยมิชอบของคนเรือโดยเจตนากลั่นแกล้ง
ทุจริต ตั้งแต่นายเรือจนกระทั่งถึงลูกเรือในอันที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและการ
กระท านั้นต้องปราศจากการรู้เห็นเป็นใจ ของเจ้าของทรัพย์เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองใน
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งในตลาดการประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเทศไทย เงื่อนไข
ความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยส่วนใหญ่ มักจะยึดถือตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ใช้กันในประเทศ
อังกฤษที่จัดท าขึ้นโดย กลุ่มผู้รับประกันภัยอันได้แก่ The Institute of London Underwriters,the 
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Liverpool Underwriters Association และLloyds Underwriters Association จะขึ้นด้วยค าว่า 
‘Institute’ ซึ่งเป็นที่รู้จัก และยอมรับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ธนาคาร หรือ ตัวแทนในการ
พิจารณาค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลโดยทั่วไป มีชุดเงื่อนไขความ
คุ้มครอง 3 ชุด ที่ เป็นที่นิยมกัน ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตความเสี่ยงภัยที่คุ้มครอง ลดหลั่นลงไป
ตามล าดับ ดังนี ้
  - The Institute Cargo Clauses ‘A’ 
  - The Institute Cargo Clauses ‘B’ 
  - The Institute Cargo Clauses ‘C’ 
  - Institute Cargo Clauses (A) ระบุภัยที่คุ้มครองไว้ดังนี้ 
  - This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter  
  - insured,except as provided in Clauses4, 5, 6 and 7 below. 
  ค าว่า All Risks หมายถึง การเสี่ยงภัยทุกชนิด (ที่ไม่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และ
สืบเนื่องจากสาเหตุภายนอก) ที่อาจยังความสูญเสีย หรือเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่าง
ช่วงระยะของการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ที่คุ้มครอง All Risks ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงให้
เห็นว่าเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจริงซึ่งความสูญเสียนั้นเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นและเป็น
สาเหตุโดยตรงต่อความสูญเสีย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องมี่ส่วนได้เสียจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนส่วนผู้รับประกันภัยจะต้องพิสูจน์ว่าความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหรือ
สืบเนื่องจากภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ 
   Institute Cargo Clauses (B) Institute Cargo Clauses (B) ให้ความคุ้มครอง
แตกต่างจาก Institute Cargo Clauses (A) คือ ICC (A) ระบุให้คุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่มี
สาเหตุจากภายนอกพร้อมกับก าหนดยกเว้นภัยบางประเภทไว้เท่านั้น แต่ ICC (B) ระบุภัยที่คุ้มครอง 
และสิ่งที่ยกเว้นความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องจาก หรือมีสาเหตุ
จากภัยที่ไม่ได้ระบุไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนั้น I.C.C. (B) ยังได้แยกความคุ้มครอง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งมีผลสืบเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงสาเหตุที่เป็น ตัวการที่ท าให้เกิดความเสียหายภัยที่คุ้มครอง ได้แก่  
  1.1 อัคคีภัย หรือ การระเบิด  
  1.2 เรือ หรือยวดยานประสบเหตุเกยตื้น เกยพื้น จม หรือพลิกคว่ า  
  1.3 การคว่ าหรือตกรางของยานพาหนะทางบก  
  1.4 การชนหรือการโดนกันของเรือ ยวดยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกใด 
ๆ ก็ตามนอกเหนือจากกับน้ า  
  1.5 การขนถ่ายสินค้าลงที่ท่าใช้หลบภัย  
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  1.6 แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือฟ้าผ่า 
   
   2. ความสูญเสียหรือเสียหาย จะต้องมีสาเหตุโดยตรงจากภัยที่ระบุไว้ ได้แก่  
  2.1 การถูกสละไปอันถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม  
  2.2 การถูกทิ้งทะเล หรือ การถูกน้ าซัดตกจากเรือไป  
  2.3 การที่น้ าทะเล น้ าทะเลสาบ หรือน้ าในแม่น้ าเข้ามาในระวางเรือ หรือยวดยาน 
หรือเข้ามาในตู้ ล าเลียง, ตู้ยก หรือสถานที่เก็บวางสินค้า  
   3. ความสูญเสียโดยสิ้นเชิงของหีบห่อใด ซึ่งตกจากเรือหรือตกลงมาในขณะขนขึ้น
หรือขนลงจากเรือ หรือยวดยาน Institute Cargo Clauses (C) Institute Cargo Clauses (C) ให้ความ
คุ้มครองแตกต่างจาก I.C.C. (A) เช่นเดียวกับ I.C.C (B) คือระบุภัยที่คุ้มครอง และสิ่งที่ยกเว้นความ
คุ้มครองไว้อย่างชัดเจน ความสูญเสียหรือเสียหายอันสืบเนื่องจาก หรือมีสาเหตุจากภัย ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ I.C.C. (C)ให้ความคุ้มครองที่แคบกว่า I.C.C. (B) โดยแบ่งความ
คุ้มครองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งมีผลสืบเนื่องจากภัยที่ระบุไว้ไม่จ าเป็น 
ต้องค านึงถึงสาเหตุที่เป็นตัวการที่ท าให้เกิดความเสียหายภัยที่คุ้มครอง ได้แก่  
  1.1 อัคคีภัย หรือ การระเบิด  
  1.2 เรือหรือยวดยานประสบเหตุเกยตื้น เกยพื้น จม หรือพลิกคว่ า 
   1.3 การคว่ า หรือตกรางของยานพาหนะทางบก  
   1.4 การชนหรือการโดนกันของเรือ ยวดยาน หรือยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกใด 
ๆ ก็ตาม นอกเหนือจากกับน้ า 
  2. ความสูญเสียหรือเสียหายจะต้องมีสาเหตุโดยตรงจากภัยที่ระบุไว้ ได้แก่  
  2.1 การถูกสละไปอันถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเพื่อส่วนรวม (General Average 
Sacrifice)  
  2.2 การถูกทิ้งทะเลสรุปความคุ้มครองการประกันภัยทางทะเลและขนส่งภัยที่
คุ้มครองภัยที่ยกเว้นความคุ้มครองตามเงื่อนไขความคุ้มครองมาตรฐาน Institute Cargo Clauses การ
เลือกซื้อความคุ้มครองส าหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้น มีแนวทางในการขอเอา
ประกันภัย ดังนี้  
    1. ควรเลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า กล่าวคือ 
สินค้าโดยทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อ เงื่อนไขความคุ้มครองมักใช้เงื่อนไขแบบมาตรฐานที่เรียกว่า 
Institute Cargo Clauses ซึ่งมีให้เลือก 3 เงื่อนไขด้วยกัน คือ  
   -  เงื่อนไข “A” ส าหรับการคุ้มครองที่กว้างที่สุด  
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  -  เงื่อนไข “B” ส าหรับการคุ้มครองอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่นรถคว่ า เรือชนกัน เกย
ตื้น ไฟไหม้ และรวมถึงความ เสียหายจากการเปียกน้ าด้วย  
   -  เงื่อนไข “C” คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเท่านั้น 

2. ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง เช่น คลังสินค้า
ของผู้ซื้อสินค้าสมมติว่าตั้งอยู่ในเชียงใหม่ สินค้าน าเข้ามาจากฮ่องกงซึ่งเรือสินค้าจะต้องเข้าเทียบ
ท่าเรือกรุงเทพฯ ก่อนขนส่งต่อภายในประเทศไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรระบุในกรมธรรม์ให้
ความคุ้มครอง เร่ิมจากฮ่องกงผ่านกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่(From Hong Kong via Bangkok to 
Chinghai)  

3. ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซื้อขายเป็นเงื่อนไขแบบใด ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายแบบ
C.I.F.ในกรณีที่เป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเงื่อนไขของ L/C ที่ผู้ซื้อสินค้าระบุมาว่าให้ใช้
เงื่อนไขความคุ้มครองแบบใด ถ้าผู้ซื้อระบุการคุ้มครองที่กว้างกว่าประเพณีนิยมของการซื้อขายชนิด
นั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ ระยะเวลาการคุ้มครองสัญญา
ประกันภัยการขนส่งสินค้า จะเร่ิมต้น เมื่อสินค้าเคลื่อนออกจากโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้า ณ.
สถานที่ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเร่ิมเดินทางและให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดการ
ขนส่งตามปกติและสิ้นสุดเมื่อ 
  1. ส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทาง หรือสถานที่เก็บสินค้า ณ.
ปลายทางที่ระบุไว้  
  2. ส่งถึงโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้าอ่ืน ณ.ปลายทางที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เอาประกันภัย
เลือกใช้เป็น  
        2.1 ที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ หรือ 
        2.2 ที่จัดสรรหรือแจกจ่ายสินค้า  
  3. เมื่อครบ 60 วัน หลังจากขนสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ.ท่าปลายทาง หรือเมื่อ
ครบ 30 วัน หลังลงจาก ขนสินค้าลงจากเคร่ืองบิน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อนก็จะสิ้นสุด
ความคุ้มครอง ณ เวลานั้น  
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6. นิยามศัพท ์

ล าดับที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1. การน าเข้า Import การน าเข้าสินค้าและ

ทรัพยากรจากต่างประเทศ
เข้ามาเพื่อท าการค้าหรือ
อุปโภคบริโภคในประเทศคู่
ค้า 

2.  การส่งออก Export การส่งออกสินค้าและ
ทรัพยากรเพื่อท าการค้ากับ
ต่างประเทศ 

3. การขนส่ง
ภายในประเทศ 

Inland Transit เป็นการขนส่งเพื่อน าสินค้า
ไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้น
ทาง 

4. การรวบรวมสินค้า Consolidation คือ การรวมสินค้า โดยปกติ
จะกระท าโดยตัวแทนของผู้
ซื้อสินค้า 

5. กัปตันเรือหรือผู้
ควบคุมเรือ 

Master คือ ผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจภายในเรือ 
 
 

6. การเปลี่ยนเมืองท่า
ปลายทาง 

Diversion การขอเปลี่ยนเมืองท่า
ปลายทางของสินค้าใน
ระหว่างหรือก่อนการขนส่ง 

7. การบรรจุสินค้าไม่
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 

LCL (Less Than 
Container Load) 

คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้
คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็น
การน าเข้าหรือส่งออกแบบ 
CFS เท่านั้น 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

8. การบรรจุสินค้าเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ 

FCL (Full Container 
Load) 

คือการบรรจุสินค้าแบบเต็ม
ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ทั้งการน าเข้าและ
ส่งออก 

9. การขอแก้ไขเอกสาร
และบัญชีเรือ 

Should Be คือการขอแก้ไขเอกสารและ
บัญชีเรือ 

10. ขนาดของหีบห่อ
และน้ าหนักรวมของ
สินค้า 

Measurement/ Gross 
Weight 

คือ สิ่งที่ต้องส าแดงเฉพาะ
ยอดรวมเท่านั้น 

11. ค่าใช้จ่ายหน้าท่า T.H.C (Terminal Handing 
Charge) 

คือ ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือ
ค่ายกตู้สินค้า 

12. ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจาก
อัต รา แลก เปลี่ ย น
เงินตราเปลี่ยนแปลง
ไป 

C.A.F.(Currency 
Adjustment Factor) 

เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือ
เ รียก เก็บ เพิ่ม เติมจากค่ า
ระวางปกติ 

13. ค่าเอกสาร Document Fee คือ ค่าจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆในการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ 

14. ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้า
เกินกว่าเวลาที่
ก าหนด 

Detention คือ ค่าปรับเนื่องจากล่าช้าใน
การคืนตู้ 

15. เคร่ืองหมายและเลข
หม า ยหี บห่ อ ข อ ง
สินค้า 

Mark & No. เป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานะ
และเลขบรรจุหีบห่อของ
สินค้า 

16. ค่าเสียเวลาของเรือ
หรือค่าเสียเวลาของ
ตู้สินค้า 

Demurrage Charge คือ ค่าปรับในการเสียเวลา
ของเรือหรือตู้สินค้าที่ไม่
สามารถน าออกจากท่าได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

17. ค่าระวางที่ เมืองท่า
ปลายทาง 

Freight Collect/Payable 
At Destination 

หมายถึง การจ่ายค่าระวางที่
เมืองท่าปลายทาง 

18. ค่าระวางจ่ ายที่ ต้น
ทาง 

Freight Prepaid & Freight 
Paid 

หมายถึง การจ่าค่าระวางที่
ต้นทางของประเทศต้นทาง 

19. จ านวนต้นฉบับของ 
B/L  

Number Of Original คือ จ านวนต้นฉบับของ B/L 
โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ 

20. จ านวนและลักษณะ
หรือชนิดของหีบห่อ 

Quantity And Kind Of 
Packages 

คือ  สิ่ งที่บ่ งบอกลักษณะ
และจ านวนของสินค้า 

21. ชื่ อ เ รื อ ใ ห ญ่ ที่
เดินทางไปยังเมือง
ท่าปลายทาง 

Vessel/Steamer/Carrier คือ การบ่งบอกชื่อเรือที่ใช้
ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย
ปลายทาง 

22. ชื่อ เ รือ เล็กที่ ใช้ขน
สินค้าไปยังเรือใหญ่  

Pre-Carrier เป็นเรือขนาดเล็กที่ใช้ขน
สินค้าไปยังเรือใหญ่ 

23. ตัวแทนผู้รับขนส่ง ผู้
ออกใบตราส่ง 

Carrier’s Agent คือ ตัวแทนของผู้รับขนส่ง
สินค้า 

24. ตัวแทนเรือ Shipping Agent / Ship 
Agent 

คือ บริษัทที่ให้เช่าเรือ 

25. ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์
ขนาด 40 ฟุต 

FEU(Forty Foot 
Equipvalent Unit)  

คือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ
ขนาด 40 ฟุต 

26. ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์
ขนาด 20 ฟุต 

TEU(TwentyFoot 
Equipvalent  Unit) 

คือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ
ขนาด 20 ฟุต 

27. น้ าหนักสินค้าที่ ใช้
ค านวณระวาง 

Chargeable Weight คือ น้ าหนักโดยรวมของ
สินค้าที่ใช้ค านวณระวาง 

28. ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ 

Air Waybill คือ เอกสารที่ใช้ยื่นส าหรับ
การขนส่งทางอากาศ 

29. ใบแจ้งว่าเ รือมาถึง
แล้ว 

Arrival Notice คือ เอกสารการแจ้งเตือนว่า
เรือมาถึงท่าเรือแล้ว 

30. ใบตราส่งสินค้าทาง
เรือ 

Bill Of Lading คือ เอกสารที่ใช้ยื่นส าหรับ
การขนส่งทางเรือ 



63 

 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
31. ใบตราส่งสินค้า Combined Transport Bill 

Of Lading 
คือ ใบตราส่งสินค้า ส าหรับ
การขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัท
เรือ 

32. ใบสั่งปล่อยสินค้า Delivery Order คือ เอกสารที่ใช้สั่ งปล่อย
สินค้าออกจากท่าเรือ 

33. ใบรับสินค้าใน
เบื้องต้นจากต้นหน
ของเรือเดินสมุทร 

Mate’s Receipt เป็นหลักฐานที่จะน าไปให้
บริษัทตัวแทนเรือออกใบ
ตราส่งสินค้า 

34. ใบรับสินค้าขนส่ง
หลายทอดหรือหลาย
รูปแบบ 

Multimodal Transport 
Document 

เป็นเอกสารที่ผู้ รับขนส่ง
ออกให้แทนใบตราส่งสินค้า
ทางเรือ 

35. ใบตราส่งสินค้า Serender Bill Of Lading คือ เอกสารที่ผู้รับใบตราส่ง
สินค้าสามารถขอรับใบสั่ง
ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้
โดยไม่ต้องใช้ ใบตราส่ง
สินค้าต้นฉบับ 

36. ใ บ ต ร า ส่ ง สิ น ค้ า 
ส าห รับการขนส่ ง
ด้ ว ย เ รื อ ต ล อ ด
เส้นทาง 

Through Bill Of Lading คือ เอกสารที่ใช้ขนส่งทาง
เรือตลอดเส้นทาง 

37. ใบจองเรือ Shipping 
Particular/Shipping 
Order/Shipping 
Instruction 

คือ เอกสารที่ผู้ออกจะต้อง
กรอกรายละเอียดด้วยตนอง
เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะ
ได้น ารายละเอียดต่างๆไป
จัดท าใบตราส่งสินค้า 

38. บัญชีสินค้าที่บรรทุก
มากับเรือ 

Manifest คือ รายการแสดงสินค้าทุก
อย่างที่บรรทุกมากับเรือ 



64 

 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
39. ประมาณการของ

วันที่ที่ เรือจะเข้าถึง
ท่าปลายทาง 

E.A.T.(Estimate Time Of 
Arrival) 

คือ การประมาณการของ
วันที่เรือจะมาถึง 

40. ประมาณการของ
วันที่ ที่ เ รื อจะออก
จากท่าต้นทาง 

E.T.D.(Estimate Time Of 
Departure) 

คือ การคาดการณ์วันที่ที่เรือ
จะออกจากท่าต้นทาง 

41. เ รือเดินสมุทรที่ ใช้
ข นสิ น ค้ า เ ป็ น ชิ้ น 
เช่น เหล็ก รถยนต์ 

Break-Bulk Carrier คือ เรือที่ใช้ขนสินค้าที่เป็น
หีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น 

42. เ รือเดินสมุทรที่ ใช้
ขนส่งสินค้ าด้วยตู้
คอนเทนเนอร์ 

Container Carrier เ ป็ น เ รื อ ข น า ด ใ ห ญ่ ที่
ส ามารถขนส่ งสินค้ าได้
คราวละมากๆ 

43. ราคาสินค้าที่ส าแดง
ต่อสายการบินใน 
AWB 

Declared  Value For 
Carrier 

คือ ราคาที่แสดงต่อสายการ
บินเท่านั้น 

44. ราคาสินค้าที่ส าแดง
ต่อศุลกากรใน AWB 

Declared  Value  For 
Customs 

คือ ราคาที่แสดงต่อศุลกากร
เท่านั้น 

45. รายการสินค้า Description Of Goods คือ เอกสารที่แสดงรายการ
สินค้าทุกชนิด 

46. เ รือเดินสมุทรที่ ใช้
ขนสินค้าประเภทเท
กองและสินค้าที่เป็น
ของเหลว 

Bulk Carrier เป็นเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ขน
สินค้าประเภทเทกองและ
ของเหลว 

47. เรือจรเช่าเหมาล าที่
ไ ม่ มี ก า ร ก า ห น ด
เส้นทางและตาราง
เดิน เ รือที่ แน่นอน
ตายตัว 

Charterer คือ เรือจรเช่าเหมาล าที่ไม่มี
การก าหนดเส้นทางและ
ตาราง เดิน เ รือที่ แน่นอน
ตายตัว 
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ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

48. เมืองท่าปลายทาง/
เ มื อ งท่ า ที่ ขนถ่ า ย
สินค้าลงจากเรือ 

Port Of Discharge คือ  ประ เทศปลายทางที่
ขนส่งสินค้าไป 

49. เ มื อ งท่ า ต้ นท า งที่
ส่งออก 

Port Of Lading คือ ประเทศต้นทางที่ท าการ
ส่งออกสินค้า 

50. เส้นทางเดินอากาศที่
ต้องการ 

Requested Routing คื อ  ก า รขอ เดิ นทางทาง
อากาศที่ต้องการ แต่ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากส านัก
เดินอากาศเสียก่อน 

51. อัตราค่าระวางขนส่ง
ทางอากาศ 

Rate Class คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจ่าย
ค่าระวาง 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  เป็นการวิ เคราะห์สภาพปัญหา การส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น 
กรณีศึกษา โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และรับจ้างผลิต เส้นด้าย 
ผ้าดิบ และฝ้ายคอมเบอร์นอยล์ เป็นต้น คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ วันที่ 21 
กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โดย คุณปิยณัฐ ทรัพย์โสม ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้น าคณะผู้จัดท า
โครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

   

 
ภาพที่ 4.1 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 

1. วิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น 

  ขั้นตอนท่ีหนึ่ง รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่ท าการติดต่อกับพนักงานขายที่ส านักงาน
ใหญ ่โดยมีค าสั่งซื้อที่ระบุ จ านวน ประเภทของเส้นด้าย และการระบุ Shipping Mark เพื่อที่จะท า
การระบุไว้ข้างกล่องบรรจุสินค้าที่จะท าการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง 
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  ขั้นตอนท่ีสอง เมื่อลูกค้าแจ้งค าสั่งซื้อกับบริษัทแล้ว ทางส านักงานใหญ่ที่ท าหน้าที่
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า จะท าการส่งเอกสารใบแจ้งสั่งงาน Shipping Mark มาทาง E-mail ให้กับ
ผู้จัดการโรงงาน เพื่อที่จะท าการสั่งผลิตให้ได้ทันตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 

  ขั้นตอนท่ีสาม เมื่อรับค าสั่งให้ท าการผลิตสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อกับ
บริษัทให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อที่จะท าการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออกไปทางเรือ โดยจะมี
เอกสารในการตรวจรับสภาพตู้สินค้า เพื่อป้องกันการเสียสภาพ หรือเป็นการตรวจเช็คสภาพตู้ก่อน
บรรจุสินค้าเข้าไป เป็นการป้องกันไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า 

  ขั้นตอนท่ีสี่ เมื่อท าการผลิตสินค้าครบตามค าสั่งซื้อของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
พนักงานจะท าการแจ้งไปยังผู้จัดการเพื่อที่จะให้ผู้จัดการท าการแจ้งก าหนดการปล่อยสินค้าให้กับ
ส านักงานใหญ่ โดยที่ทางส านักงานใหญ่จะส่งเร่ืองไปยังลูกค้า เพื่อที่จะท าการปล่อยสินค้าเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น 

 2. ข้อมูลด้านการส่งออก 

  2.1 เอกสารด้านการส่งออก 

  1. ใบขนสินค้าขาออก 

  2. บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

  3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

  5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตควบคุมการส่งออก (License) 

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

  7. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค๊ตตาลอก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
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 ตัวอย่างเอกสารท่ีใช้ในการส่งออกของบริษัท โรงงานส่งเสริมอุตสาหกรรม จ ากัด 

  1. บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

 
ภาพที่ 4.2 บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

  2. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

 
ภาพที่ 4.3 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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ภาพที่ 4.4 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

  3. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 
ภาพที่ 4.5 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
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  2.2 ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก 

  1. ตู้บรรจุ ว่ามีการช ารุดเสียหายหรือไม่ โดยมีการถ่ายรูปและจัดท าเป็นเอกสาร
เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับลูกค้า 

  2.ปัญหาที่เกิดจากการขนส่งสินค้าล่าช้า สามารถเกิดได้หลายปัจจัย เช่น สภาพ
อากาศ การเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันก่อนการขนย้าย ก าลังผลิตไม่เพียงพอ การการได้รับแจ้งจากลูกค้าว่า
สินค้าเกิดการช ารุดเสียหายจากการถูกกระแทก และมีน้ าร่ัวไหลเข้าไปยังสินค้า โดยทางบริษัทจะท า
การเรียกประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าปัญหาเกิดจากการร่ัวไหลของตู้บรรจุ หรือเกิด
จากการแพ็คสินค้าที่ไม่เรียบร้อยลงกล่องหรือไม่ โดยทางบริษัทมีเอกสารการตรวจเช็คสภาพตู้ก่อน
บรรจุสินค้าลงไปยังแก้ปัญหาขั้นตอนแรกคือการแจ้งไปยังลูกค้าให้ทราบถึงสาเหตุของการขนส่งที่
ล่าช้า ส่วนถ้าสาเหตุคือก าลังผลิตที่ไม่เพียงพอ ทางบริษัทจะท าการเพิ่มก าลังผลิตโดยการเปิดช่วง
โมงล่วงเวลาการท างานให้กับพนักงาน เพื่อให้ทันต่อค าสั่งซื้อ และไม่กระทบกับการผลิตของลูกค้า 

3. น าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

  3.1 ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็น นักการตลาด ที่ปรึกษาด้านการส่งออก สามารถที่จะศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทาง
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3.2 ข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและทฤษฎีให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษา
ต่อในด้านการส่งออก ไม่ว่าจะเป็น พิธีการศุลกากร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ข้อห้ามและ
สิ่งของต้องห้ามเกี่ยวกับการส่งออก อีกทั้งยังสามารถต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้
ที่สนใจอีกด้วย 

4. การใช้เศรษฐกิจพอเพียงในความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีของคณะผู้จัดท า 

  ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีระเบียบวินัย 
และความสามัคคีมาใช้ในการจัดท าโครงการคือ การนัดหมายของสมาชิกในกลุ่มจัดท าโครงการที่
จะนัดหมายเข้าพบบริษัท กรณีศึกษา โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด  โดยมีการนัดหมาย
วันที่ สถานที่ และเวลาในการเข้าพบกับผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือวิทยากร โดยคณะผู้จัดท า
ต้องวางแผนการเดินทาง การจราจรเพื่อให้ไปถึงที่หมายให้ทันเวลาและครบพร้อมกันทุกคน 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท โรงงานส่งเสริม
ไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ในเร่ือง ศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น ท าให้คณะ
ผู้จัดท าได้ทราบถึงวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 

สรุป 

 กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้เร่ิมจากการผลิต
สินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดเตรียมการส่ง
สินค้า ได้มีการด าเนินการตามความต้องการของลูกค้าในเร่ืองของการส่งออกสินค้า 

 จากการเข้าไปศึกษาดูงาน กรณีศึกษา บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม 
จ ากัด จะเห็นได้ว่า วิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทาง
บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้มีการจัดการวิธีการส่งออกที่เคร่งครัด และมีการ
ท าเอกสารการส่งออกทุกครั้งเพื่อลดปัญหาในการส่งออกสินค้าล่าช้า หรืออาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นได้ ซึ่งเป็นเร่ืองปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 1. มีวิธีการส่งออกที่รัดกุมและถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
โดยที่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า 

 - มีการตรวจสอบสินค้าก่อนการขนย้าย 

 - มีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ก่อนน าสินค้าขึ้น 

 2. มีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับตัวสินค้า เอกสารและข้อปฏิบัติตามค าสั่ง
ของลูกค้า 

  - ใบขนสินค้าขาออก 

  - บัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) 

  - บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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  - ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

  - ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตควบคุมการส่งออก (License) 

  - ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 

  - เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค๊ตตาลอก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 

 3. น าไปเป็นแนวทางในด้านการศึกษาต่อและไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถศึกษาต่อในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 - สามารถต่อยอดธุรกิจ และสามารถรู้เท่าทันตลาดต่างประเทศได้ง่าย 

 4. มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความมีระเบียบวินัย และความ
สามัคคีในหมู่คณะ เนื่องจากในชีวิตการท างานกับคนหมู่มาก ต้องมีความมีระเบียบวินัยเป็นอันดับ
แรกของการท างาน และความสามัคคีก็จะสามารถท าให้งานส าเร็จได้โดยง่าย 

 - การตรงต่อเวลาและการเข้าพบผู้ใหญ่ 

 - ความสามัคคีสามารถท าให้งานผ่านพ้นไปได้ง่าย 

 จากการที่ได้ศึกษาวิธีการส่งออกเส้นด้ายโออีไปประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษัท 
โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด ได้พบปัญหาและทางคณะผู้จัดท าได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษัทฯ ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะท าการขนย้ายสินค้าที่ต้องการส่งออกให้
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าได้ 

 2. บริษัทฯ ควรมีการตรวจสอบเอกสารและตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารที่ใช้
ในแนบไปกับสินค้าตรงกันหรือไม่ ก่อนท าการส่งออกทุกครั้ง 

  3. บริษัทฯ ควรมีการแนะแนวหรือการพาชมสถานประกอบการที่ครอบคลุมและมี
วิธีการน าเสนอที่เข้าใจง่าย และสามารถต่อยอดไปในทางธุรกิจในอนาคตได้ 

 4. คณะผู้จัดควรน าความมีระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะมาประกอบ
กับการใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า เนื่องจากปัจจัยจากข้อดังกล่าวมีความส าคัญต่อการด าเนิน
ของธุรกิจในทุกรูปแบบ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

 1. นักศึกษามีความพร้อมในการน าเสนอและเอกสารที่เป็นเน้ือหายังไม่ครอบคลุม 

 2. การรายงานของนักศึกษายังไม่มีความเข้าใจกับเนื้อหามากพอ อาจจะท าให้
สามารถควบคุมเวลาในการน าเสนอได้ 

 3. หัวข้อในการน าเสนอไม่ชัดเจน เน้ือหาดูยาก และขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 4. เน้ือหาในการน าเสนอไม่มีการสรุป ข้อมูลประกอบการน าเสนอยังน้อย 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ขั้นตอนการท าโมเดล 

 

 1.น ากระดาษชานอ้อยมาวัดให้ได้ขนาด 80x80 ซม.และท าการตัดให้ได้ตามขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2. น ากระดาษชานอ้อยที่เราตัดเอาไว้ มาวาดรูปตามแผนผังของบริษัทเพื่อร่างแบบ
ในการสร้างโมเดล 
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 3. ท าตัวโครงสร้างของโมเดลในส่วนของ คลังสินค้า ออฟฟิศ และโรงทอต่าง ๆ 
จากนั้นให้ตัดกระดาษตามที่เราวัดไว้ 

 

 4. วาดภาพประกอบตามเค้าโครงตึก .ลงสี อาคาร ตึกต่าง ๆ ที่วาดภาพประกอบไว้ 
และพร้อมกับเก็บรายละเอียดต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

งบประมาณ 
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 5. น ากระดาษลังมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม 80x80 ซม. พร้อมกับน าเทปมาพันรอบ

กล่องที่ตัดเอาไว้เพื่อเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย 

 

 

  6. จากนั้นน าแผนสติ๊กเกอร์สีด า ขนาด 80x80 ซม. มาแปะให้เป็นพื้นของ

ถนนที่เราจะท า 
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7. ต้นไม้หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ น ามาตกแต่งเพื่อความสวยงาม 

 

 8. โมเดลบริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จ ากัด เสร็จสมบูรณ์ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

 

รายการ ราคา/บาท 
1. กระดาษชานอ้อย 210 
2. กาว 50 
3. กรรไกร 20 
4. คัตเตอร์ 35 
5. สีโปสเตอร์ 300 
6. กระดาษสติกเกอร์สีด า 140 
7. กระดาษลัง 20 
8. แผ่นสก็อตไบรท์ 20 
9. โมเดลรถ 150 
10. ต้นไม้ 150 
11. ไหมและด้าย 50 
12. ไม้ไอศกรีม 20 
13. พู่กัน 40 
14. ค่าเข้าเล่มโครงการปกหนา 200 

รวม 1,405 
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