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บทคัดย่อ 

 คณะผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาวิธีการน าเข้า
โทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศเวียดนามและศึกษาปัญหาต่างๆระหว่างการน าเข้า  โดยจะน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึง
น าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึด
หลักความมีเหตุผลและความพอประมาณมาใช้ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ 

 จากการที่ได้ศึกษาเนื้อหาข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทางคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศ
เวียดนามโดยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดท าด้วยระบบโปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์
เอกสารโครงการโปรแกรมมีระบบอัตโนมัติต่างๆที่ช่วยในการท างานสามารถแต่งเอกสาร แทรก
รูปภาพ ตาราง หรือแผนผังองค์กรลงในเอกสารได้ และโปรแกรม Power point ในการน าเสนอ
โครงงานมีระบบช่วยเหลือซึ่งจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน 
การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบได้โดยอัตโนมัต ิ

 ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศเวียดนาม  ได้
ทราบถึงกระบวนการน าเข้าและเอกสารที่ใช้ในการน าเข้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะผู้จัดท าและผู้ที่
สนใจน าไปน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาในการประกอบวิชาชีพต่อไปสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานต่อไปในภายภาคหน้า
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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจารย์ อ าไพ อุทัย 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอยกระตุ้นให้ก าลังใจใน
การศึกษาคนคว้า ซึ่งคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ขอขอบพระคุณ คุณ มานพ คงจ้อย ผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน 
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่กรุณาอนุญาตให้คณะผู้จัดท าท าการศึกษาและให้ความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญทุกๆท่าน รวมถึงความร่วมมือในการตอบ
ค าถามต่างๆ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรใน สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลาที่คณะผู้จัดท าศึกษาค้นคว้าโครงการฉบับนี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

                          ธุรกิจภาคการน าเข้าและส่งออกโทรศัพท์มือถือในช่วงที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมี
ยอดขายโทรศัพท์มือถือทั้งหมด 19.2 ล้านเคร่ืองซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ประเทศ
ไทยได้น าเข้าสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือจากประเทศเวียดนามในสัดส่วนที่สูง มีมูลค่าการน าเข้า 
996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสินค้าน าเข้ามายังประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังมี
สินค้าหลายชนิดที่มีมูลค่าการน าเข้า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
และอุปกรณ์ วัสดุพลาสติก เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน ผลไม้ น้ ามัน รถยนต์ชนิดประกอบส าเร็จ 
ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นฐานการผลิต
โทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ของโลก ด้วยแรงหมุนจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่
เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO) ในปี2550 จน
ปัจจุบัน เวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตหลักของแบรนด์ดังต่างๆ มากมาย  
  โดยบริษัท DHL Supply Chainได้รับกรรมสิทธิ์จากบริษัท Samsung ให้เป็น
ตัวแทนในการน าเข้าสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ จากประเทศเวียดนาม เข้ามาภายในประเทศไทย 
พร้อมทั้งกระจายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ ของบริษัท Samsung เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการ
บริษัท DHL มีมาตรฐานในการขนส่งสินค้า ดังนี้ ความปลอดภัยของสินค้า ความเร็วในการจัดส่ง
ข้ามประเทศ ความถูกต้องแมนย าและคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของบริการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
มากส าหรับบทบาทการเป็นโลจิสติกส์พาร์ทเนอร์ 
 จากข้อมูลดั งกล่ าวคณะผู้ จั ดท าได้มี โอกาสในการศึกษาวิธี ก ารน า เข้ า
โทรศัพท์มือถือ Samsung  จากประเทศเวียดนาม โดยบริษัท DHL Supply Chain Ltd เป็นตัวแทนใน
การน าเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว และ เพื่อท าให้ทราบถึงขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร 
และ เอกสารที่ใช้ประกอบในการน าเข้า เพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียดนาม 
 2. เพื่อศึกษาเอกสารที่ใช้ในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ  Samsung จากประเทศ
เวียดนาม 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จาก
ประเทศเวียดนาม 
 4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบวิชาชีพ 
 5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท าโครงการ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงขั้นตอนการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียดนาม 
 2. ได้ทราบถึงเอกสารที่ใช้ในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศ
เวียดนาม 
 3. ได้รับความรูเ้กี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung 
จากประเทศเวียดนาม 
  4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและประกอบวิชาชีพได้ 
 5. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท า
โครงการได ้
 

 

  



 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของ บริษัท DHL Supply chain (Thailand ) Ltd. พบว่า บริษัท ฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ให้บริการขนส่งสินค้า ที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ คณะผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ดังนี้ 
 1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd  
 2.รูปป้ายบริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd  
 3. แผนผังองค์กร  
 4. แผนที่บริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd  
 5. นโยบายบริษัท/วิสัยทัศน์  
 6. ผลิตภัณฑ์ภาพประกอบ  
 7. อ้างอิงข้อมูล 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท DHL Supply chain (Thailand ) Ltd. 
  ก่อตั้งขึ้นในซานฟรานซิสโกมากว่า 40 ปีที่ผ่านมาโดยผู้ประกอบการเพื่อนคู่หู3
คน คือเอเดรียนดาลซี (Adrian Dalsey), แลร์ร่ี ฮิลล์บลอม (Larry Hillblom) และโรเบิร์ต ลีนน์ 
(Robert- Lynn) DHLตลาดโลกของอุตสาหกรรมบริการ ไปรษณีย์ด่วนและระบบโลจิสติกส์
ย้อนกลับในปี2512ซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดของธุรกิจในเวลาต่อมา บริษัท DHL Supply chain (Thailand 
) Ltd.ได้เร่ิมธุรกิจโดยการส่งเอกสารเป็นการส่วนตัวจากซานฟรานซิสโกไปยังโฮนาลูลูโดย
เคร่ืองบิน ต่อมาเครือข่ายของดีDHLกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จนค่อย ๆ เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ทั่วทุกแห่ง
ในโลก และขณะเดียวกัน ตลาดของธุรกิจดังกล่าวก็ได้ถูกพัฒนาและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นDHLพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในระดับท้องถิ่น และทั่วโลก ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
 พ.ศ 2512 ดีเอชแอล ก่อตั้งขึ้นโดย มร. เอเดรียน ดาลซี,  มร. แลร์ร่ี ฮิลบลอม และ 
มร. โรเบิร์ต ลินน์ ที่เมืองซานฟรานซิสโก 
 พ.ศ 2514 ดีเอชแอล ขยายเครือข่ายการให้บริการอย่างรวดเร็ว และได้รับความ
ไว้ใจจากหลายบริษัท  ขณะเดียวกันดีเอชแอลก็เร่ิมขยายธุรกิจไปยังประเทศแถวตะวันตกและ
แปซิฟิก 
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 พ.ศ  2515 เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย 
 พ.ศ 2517 เปิดส านักงานแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอน มีลูกค้า 
3,052 ราย และพนักงาน 314 คน 
 พ.ศ 2519-2521 ดีเอชแอล ขยายธุรกิจไปยัง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ตะวันออกกลาง 
ละตินอเมริกา และแอฟริกา 
 พ.ศ 2520 เปิดส านักงานแห่งแรกในประเทศเยอรมนี เมืองแฟรงค์เฟิร์ท 
 พ.ศ 2522 ขยายรูปแบบการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ นอกเหนือจากการจัดส่ง
เอกสารเพียงอย่างเดียว 
 พ.ศ 2526 ดีเอชแอล เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายแรกที่ให้บริการประเทศใน
แถบยุโรปตะวันออก และได้เปิดศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (HUB) ขึ้นในเมือง
ซินซิแนตติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 พ.ศ 2528 เปิด HUB แห่งใหม่ในกรุงบรัสเซลล์ สามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 
65,000 ซิปเมนท์ต่อคืน 
 พ.ศ 2529 ดีเอชแอล ร่วมลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทขนส่งด่วน
รายแรกที่ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน 
 พ.ศ 2533 ดีเอชแอล ผนึกก าลังกับพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ สายการบินลุฟฮันซ่า
เจแปนแอร์ไลน์ และ Nissho Iwai 
 พ.ศ 2534 ดีเอชแอล เป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรายแรกที่เปิด
บริการขนส่งไปยังประเทศคูเวตอีกครั้ง หลังการยุติสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
 พ.ศ 2536 ดีเอชแอล ลงทุนกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเปิด HUB แห่งใหม่ใน
ประเทศบาห์เรน 
 พ.ศ 2541 ดอยซ์ โพสท์ เร่ิมเข้ามาถือหุ้นในดีเอชแอล และเปิดศูนย์กลางด้านไอที 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 พ.ศ 2542 ดีเอชแอล เวิลด์ไวด์ เอ๊กเพรส ลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญยูโรส าหรับ
เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าในเครือข่ายการบินยุโรปและแอฟริกา เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าใหม่ คือ โบ
อ้ิง 757SF จ านวน 34 ล า ซึ่งสามารถลดเสียงดังขณะน าเคร่ืองขึ้นได้ 77% และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 13% เมื่อเทียบกับเคร่ืองบินโบอิ้งรุ่นเดิม B737Fs ได้ถูกน ามาใช้ 
 พ.ศ 2545 ดอยซ์โพสท์เวิล์ดเน็ต เข้ามาถือหุ้นรายใหญ่ในดีเอชแอล ตั้งแต่ 1 
มกราคม และถือหุ้น 100% ภายในสิ้นปีเดียวกัน การขยายเครือข่ายในเอเชียโดยเดือนตุลาคม ดีเอช
แอลได้ร่วมทุนกับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ส าหรับเคร่ืองบินบรรทุกสินค้า เพื่อการขนส่งด่วนทาง
อากาศ ส าหรับการเปิดศุนย์กลางด้านไอทีใหม่ ณ เมืองสก็อตเดล สหรัฐอเมริกา 
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  พ.ศ 2546 ดีเอชแอล เข้าไปถือหุ้นใน Sinotrans เพิ่มขึ้นอีก 5% ส่งผลให้ ดีเอชแอล 
กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ Sinotrans ดอยซ์ โพสท์,ดีเอชแอลและโพสท์แบงค์ ได้ร่วมกัน
สร้างแบรนด์ดีเอชแอล ปัจจุบันดีเอชแอลเป็นแบรนด์เดียวที่ให้บริการแบบครบวงจรด้านการขนส่ง
ด่วนและลอจิสติกส์ สีประจ าแบรนด์ของดีเอชแอลเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองและแดงในเดือนเมษายน 
ดีเอชแอลทั่วโลกได้เร่ิมเปลี่ยนสีของยานพาหนะ บรรจุภัณฑ์รวมทั้งอาคาร หลังจากการซื้อกิจการ
ของ Airborne Express (ซึ่งมีรายได้ในปี 2545 สูงถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ดีเอชแอลได้ 
กลายเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งด่วนขนาดใหญ่อันดับ 3 ของ สหรัฐอเมริกา และยังช่วยประสาน
ช่องว่างของเครือข่ายการขนส่งในสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายการขนส่งทางบกของ Airborne เดือน
ตุลาคม เร่ิมแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปีในประเทศจีน ด้วยการลงทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 พ.ศ 2547 เปิดศูนย์กลางด้านไอที ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก แทนศูนย์ไอที เดิม
ในกรุงลอนดอน ดีเอชแอลได้กลายเป็นแบรนด์ใหม่ ส าหรับธุรกิจไปรษณีย์ระหว่างประเทศของ
ดอยซ์ โพสต์ โดยดีเอชแอล โกลบอลเมล์ มีบุคลากรกว่า 4,000 คน เข้าถือหุ้น 68% ใน Blue Dart ซึ่ง
เป็นบริษัทคูเรียร์ภายในประเทศและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศอินเดีย 
 พ.ศ 2548 ดอยซ์ โพสต์ เวิล์ด เน็ต ซื้อกิจการของเอ็กเซล ซึ่งเป็นบริษัทลอจิสติกส์
ของอังกฤษในเดือนธันวาคม ด้วยมูลค่า 5,500 ล้านยูโร (267,000 ล้านบาท) เอ๊กเซลมีบุคลากรอยู่
ประมาณ 111,000 คนใน 135 ประเทศ โดยให้บริการด้านขนส่งและลอจิสติกส์ให้กับลูกค้าราย
ใหญ่ๆ หลายราย ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2548 มีก าไรเพิ่มขึ้น 55% 
เป็น 172 ล้านปอนด์/ 251 ล้านยูโร (ประมาณ 12,000 ล้านบาท 

 ปัจจุบันเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศของ  DHL ได้เชื่อมโยงมากกว่า 220 
ประเทศด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งด่วน บริการขนส่งทางอากาศและทางเรือ บริการ
ขนส่งทางบก สัญญารับเหมาจัดการด้านโลจิสติกส์และบริการด้านไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
ตั้งแต่ปี2512 จนถึงวันนี้เป้าหมายและความทุ่มเทของเรายังเหมือนเดิมความส าเร็จของเรามีพื้นฐาน
มาจากการน าเสนอบริการที่ดีเลิศส าหรับลูกค้า และไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้น  DHL เป็นที่รู้จักในเร่ือง
ของค ามั่นสัญญาของพนักงานต่องานที่ได้รับมอบหมายน าเสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้า 
และความแข็งแกร่งในระดับท้องถิ่น หัวใจส าคัญของความส าเร็จก็คือพนักงานที่ใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกค้า  
ประเภทกลุ่มธุรกิจของบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
 การควบรวมกิจการกับบริษัทเอ๊กเซลในเดือนธันวาคม พ.ศ 2548 ช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งในการให้บริการด้านลอจิสติกส์ของดอยซ์ โพสท์ เวิร์ลด์เน็ต ยิ่งขึ้นไปอีกส่งผลให้ปัจจุบัน
ดีเอชแอลด าเนินงานด้านลอจิสติกส์ที่สามารถให้บริการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การ
ด าเนินงานของดีเอชแอลแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
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 1. DHL EXPRESSให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศทั่วโลก
ผ่านส านักงานเครือข่าย DHL 4,000 แห่ง ที่ให้บริการครอบคลุมไปยังจุดหมายปลายทางได้มากกว่า 
120,000 แห่งทั่วโลก DHL EXPRESS เกิดจากการรวมธุรกิจของ ดีเอชแอล เวิลด์ไวด์ เอ๊กเพรส และ
ดอยซ์ โพสท์ ยูโร เอ๊กเพรส โดยให้บริการขนส่งด่วนถึงที่หมายในวันเดียวกันขนส่งเอกสาร และ
พัสดุด่วนตลอดจนการขนส่งสินค้าจ านวนมาก 
 2. DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) LTD.ให้บริการขนส่งทาง
อากาศและทางทะเล และเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ส าหรับโครงการต่างๆ นอกจากผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยทั่วไปแล้วยังมีบริการเสริมในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร 
\ 3. DHL SUPPLY CHAIN ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันทันสมัยตลอดกระบวนการซัพพลายเชน 
 กลุ่มบริษัทดีเอชแอล ประเทศไทยได้อ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจต่างๆ ใน
ประเทศเป็นระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยบริการขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบท าให้
วันนี้ดีเอชแอลมีความพร้อมที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติมโตอย่างแข็งเกร่งยิ่งขึ้น โดยผ่านการ
บริการในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการด้านลอจิสติกส์ตั้ งแต่การจัดส่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมและรับผิดชอบการขนส่งในทุกขั้นตอนของสายการผลิตไปจนถึงการส่งสินค้าจัด
จ าหน่ายหน้าร้านและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่ ที่ลูกค้าก าหนดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเรา
ก็สามารถจัดส่งได้ 
รางวัลต่างๆที่บริษัทดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับ 
 ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ให้บริการขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ ด้วยความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในความต้องการของแต่ละตลาดและอาศัยความเชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วน 
ขนส่งแบบธรรมดาทางอากาศและทางทะเล ขนส่งทางบก และโซลูชั่นลอจิสติกส์ ตลอดจนประ
สิทธิในการบริหารงานที่ดี จึงเป็นที่มาของรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
 1.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ประเภท  A ซึ่งเป็นขั้น
สูงสุดจาก TAPA (Transported Asset Protection Association) ครบทุกศูนย์กระจายสินค้าและ
ศูนย์บริการของดีเอชแอลที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยการรับรองในคร้ังนี้แสดงถึงบริการที่มีความ
ปลอดภัยและระดับของการให้บริการที่เหนือกว่าแบบครบวงจรในระบบซัพพลายเชน โซลูชั่น และ
เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้รับการรับรองประเภทนี้ 
 2.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี พ.ศ 2550 จากกระทรวงแรงงาน โดยได้รับการคัดเลือก
เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดีการแรงงานประจ าปี พ.ศ 2550 ใน
ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลางแบบไม่มีสหภาพแรงงาน จากการประกวดสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น  
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 3.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับ 9 รางวัลในการประกาศผลรางวัล National Call 
Center Award 2007 คร้ังแรงในไทย โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (The 
Call Center Industry Association - CCIA) ทั้งในระดับองค์การและรายบุคคล ได้แก่ คุณค่าการ
ให้บริการลูกค้า ความเข้าใจในลูกค้า กลยุทธ์ บุคลากร ขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยีที่น ามาใช้งาน
ช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้และประสบการณ์ โดยเกณฑ์ในการตัดสิน ได้แก่ การน าเสนอ 
ค าถามและค าตอบ การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานที่น าเสนอและการเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า 
 4. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ระดับโลกแห่งปี
ในงานประกาศผลรางวัล Supply Chain Asia Logistics Award 2007 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารซัพ
พลายเชนเอเชีย ส าหรับนวัตกรรม บริการที่ดีเยี่ยม และค ามั่นสัญญาที่ดีเอชแอลมีให้กับลูกค้า เกณฑ์
การตัดสินจะพิจารณาในด้านการให้บริการลูกค้านวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
 5. ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล Asian Freight & Supply Chain Award 
(AFSCAs)ในด้านต่างๆ ดั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งด่วนยอดเยี่ยม (Best Express Operator) ผู้
ให้บริการด้านลอจิสติกส์ชั้นน ายอดเยี่ยม (Best Lead Logistics Provider) ผู้ให้บริการด้านลอจิ
สติกส์ยอดเยี่ยม (Best 3PL) ผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศยอดเยี่ยม (Best Air Forwader) ผู้
ให้บริการด้านคลังสินค้ายอดเยี่ยม (Best Project Cargo Forwader) และ ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ
เดินทะเลยอดเยี่ยม (Best Sea Freight Forwader) 
 6.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการขนส่งด่วนข้ามประเทศยอด
เยี่ยมประจ าปี 2007 ” (International Express Operator of the Year 2007) ในการประกาศผลรางวัล 
World Air Cargo Awards 
 7.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล ด้านสิ่งแวดล้อมจาก German Stevie 
Awards  ประจ าปี 2018 
 8.ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้รับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย

ประจ าปี 2018 ซึ่งนับเป็นเคร่ืองยืนยันความส าเร็จอย่างสูงของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร 

ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์องค์กรที่โดเด่น และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ท างาน 
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2. รูปป้ายหน้าบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 

 
ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท DHL Supply chain (Thailand) Ltd 



9 
 

 

 
3. แผนผังองค์กร 

Organization Chart fo SAMSUNG 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แผนผังองค์กร บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
 

Senior Director Operatons 
 Mis.Nilobol W. 

General Manager 
Mr.Surasak  

Buranasompop 
Site Manager Operations 

Mr.Manop  K. 

Inventory 

Inbound 

Inv. & Put (3) 

WH Coor._S1(2) 

WH Operative_S2(1) 

Operations Section 

Manager 

Mr.Chariya  P. 
 

MR 

Team Leader (1) 

S2 

Inventory (1) 

Data Admin_S1 (1) 

Fort Lift (2) 

MHE Director_S1(1) 

WH Coor._S2(1) 
Receiving (6) 

WH Coor._S1(1)S2(1) 

WH Operative_S1(2) 

WH Operative_S2(2) 
 

Operations Supervisor(2) 

Admin. (3) 

Data Admin_S1(1) 

Data Admin_S1(2) 
 

Team Leader WH officer 

S1,S2 (4) 

Outbound 

Operations Supervisor(2) 

Team Leader (1) 

 WH officer (2)S1,S2 (3) 

Admin. (10) 

Data Admin_S1(5) 

Data Admin_S1(4) 

WH Coor._S2(1) 
 Picker (10) 

WH Operative_S1(5) 

WH Operative_S2(5) 
 

QC (5) 

WH Coor.WH Operative_S1(2) 

WH Coor.WH Operative_S2(2) 

WH Operative_S2(1) 
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4. แผนท่ีบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 
 45/6 หมู่ 1 บางนา - ตราด 22 กม. ถนน ศรีสะเกษใหญ่ อ าเภอ บางเสาธง จังหวัด    
สมุทรปราการ 10570
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ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
 นโยบาย: น าเสนอบริการต่างๆที่หลากหลายในการขนส่งด่วนและโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพสูงให้กับลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเครือข่ายที่กว้างขวางในโลก
ให้ความสนใจ พัฒนา สนับสนุน และรักษาบุคลากรที่สามารถสร้างคุณค่าในการท างานให้กับ
องค์การเน้นการให้บริการทุกระดับอย่างดีเลิศ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในส่วน
ของพนักงานและสาธารณะทั่วไป ความประสงค์ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การที่จะช่วย
ให้ลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนประสบความส าเร็จมากขึ้น- การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การ
แสดงความเคารพนับถือ เมื่อบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
 วิสัยทัศน์: ลูกค้าเชื่อมั่น DHLในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งด่วนและโลจิ
สติกส์ทั่วโลกอันดับหนึ่ง เป็นผู้น าในธุรกิจด้วยคุณภาพ ผลก าไร และส่วนแบ่งการตลาด 
                           พันธกิจ : Excellence. Simply Delivered. เป็นเสมือนแสงน าทางของเรา 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แผนกลยุทธ์ปี 2020 ของเรา : มุ่งใส่ใจ.เชื่อมโยง.เติบโต เป็นแผนกลยุทธ์ส าหรับ
เส้นทางสู่อนาคตวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายส าหรับอนาคตแสดงไว้เป็นคร้ังแรกในแผนกล
ยุทธ์ปี 2015 ของบริษัท และน ามาเน้นย้ าและให้ความส าคัญใหม่ใน "แผนกลยุทธ์ปี 2020: มุ่งใส่ใจ.
เชื่อมโยง.เติบโต"นี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย สร้างขึ้นมาจากเสาหลักสามต้น นั่นคือ มุ่งใส่ใจ 
เชื่อมโยง และเติบโต คณะผู้บริหารได้วางแผนงานที่ชัดเจนส าหรับปีถัดไปที่ก าลังมาถึงอย่าง
ทะเยอทะยาน แต่ยังคงเป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้ 

 DHLเป็นบริษัทลอจิสติกส์ระดับโลกที่มีต าแหน่งทางธุรกิจที่บดีในตลาดที่เติบโต
ของโลก ยังคงมุ่งเน้นด้านลอจิสติกส์เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในขณะมีส่วนร่วมในการท าโลกใบ
นี้ให้น่าอยู่ขึ้น ที่เรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อการด ารงชีวิต" 
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6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 2.4 ขนาดกล่องแต่ละขนาดบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 
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ภาพที่ 2.5 การขนส่งสินค้าทางเคร่ืองบิน DHL Supply Chain (Thailand) Ltd 
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ภาพที่ 2.6 การล าเลียงสินค้าเข้าเคร่ืองบินบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
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7. อ้างอิงแหล่งท่ีมาข้อมูล 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0387/03CHAPTER2.pdf 
https://www.dhltoyou.com/th/service 
https://www.logistics.dhl/th-th/home/all-products-and-solutions/freight-shipping.html

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0387/03CHAPTER2.pdf?fbclid=IwAR0jagC4CKUUgtXy9e200pvxtTnPXS_N18famD_feZs5OrVIJiFVa9BoSeg
https://www.dhltoyou.com/th/service


 

 

  บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเร่ืองการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ
ซัมซุงจากประเทศเวียดนาม โดยบริษัท DHL Supply Chain Thailand Ltd เป็นตัวแทนในการน าเข้า 
และกระจายสินค้า คณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาขั้นตอนและค้นคว้าหาข้อมูลเชิงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงการเกี่ยวกับการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซังซุงจากประเทศเวียดนาม 
แนวทางในการศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการน าเข้า 
 3. เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้า 
 4. พิธีการทางกรมศุลกากรในการน าเข้า 
 5. การประกันภัย 
 6. นิยามศัพท์ 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
ต่างๆ ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ ละประเทศซื้อ
เรียกว่า "สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) 
ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่าง 
ประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ 
ผู้น าสินค้าเข้า และ ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิ ตสินค้า 
แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยส่งเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกัน 
ที่ส าคัญมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ 
 1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เน่ืองมาจากความ 
แตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศ ไทยมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกมากกว่าญ่ีปุ่น คูเวตมีน้ ามันมาก กว่าไทย จีนมีประชากรมากกว่าประเทศอ่ืนๆ 
ดังนั้น ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยการ
ผ ลิ ต สิ น ค้ า อ อ ก เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น  กั บ สิ น ค้ า อ่ื น
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 2. ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละ
ประเทศจะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ บริการแตกต่างกัน บางประเทศ
ผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความ
ช านาญในการผลิตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิต
เคร่ืองจักรกลการเกษตร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ความ
แตกต่างของ ปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินค้า
บาง อย่างที่มีต้นทุนต่ า มีความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแตะละประเภทที่ผู้บริโภค ใน
ประเทศของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงเกินไป และปัจจัยเหล่านี้
ก้อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของธุรกิจระหว่างประเทศ : 
 1) เพื่อแสวงหาทรัพยากร  ได้แก่  วัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี  เคร่ืองจักร และ
เงินทุน   ประเทศต่างๆ มีลักษณะภูมิประเทศ ส่งผลให้มีทรัพยากรธรรมชาิติที่แตกต่างกัน ความ
เหมาะสมของพื้นที่การเกษตร การประมง ท าให้คุณภาพผลผลิตที่ได้แตกต่างกันไปด้วย  รวมถึง
ทรัพยากรบางอย่างมีอยู่ในประเทศหนึ่ง แต่ไม่มีในอีกประเทศหนึ่ง  แต่เป็นวัตถุดิบที่จ าเป็นในการ
ผลิต จึงจ าเป็นต้องแสวงหา และเกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน   รวมถึงแรงงาน เทคโนโลยี 
เคร่ืองจักร และเงินทุนด้วยเช่นกัน  โดยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนของธุรกิจ ดัง
นั้นจิึงต้องแสวงหาทรัพยากรที่สามารถท าให้ต้นทุนต่ าลงให้ได้ 
 2) เพื่อขยายฐานการผลิต  จากวัตถุประสงค์ข้อแรก  ท าให้ธุรกิจมีความต้องการ
ขยายฐานการผลิตไปในประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้   
 3) เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย  เมื่อการแข่งขันภายในประเทศเกิดการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือตลาดผู้บริโภคภายในประเทศอ่ิมตัว  ธุรกิจจะเร่ิมมองหา
ตลาดใหม่ในต่างประเทศ ที่มีความต้องการสินค้าชนิดเดียวกัน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก  หรือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ 
 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010) 

 หอการค้านานาชาติ (International Chamber Of Commerce - ICC) ได้มีการ
ประชุมบรรดาสมาชิกของหอการค้า นานาชาติทุก 10 ปี เพื่อวางกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบ
สินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) เร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1936 
(พ.ศ. 2479) ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 
และฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2010 (เร่ิมใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011) เพื่อให้
กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าเทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็ กทรอนิกส์ 
และระบบ Logistic and Supply Chain ที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้ขอบเขตของ 
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INCOTERMS 2010 จ ากัดอยู่เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซื้อขายในเร่ือง
การส่งมอบสินค้าที่ขาย ประกอบด้วย 11 ข้อตกลง ซึ่งได้แก่ 

 EXW (Ex Works) 
 FCA (Free Carrier) 
 FAS (Free Alongside Ship) 
 FOB (Free on Board) 
 CFR (Cost and Freight) 
 CIF (Cost Insurance and Freight) 
 CPT (Carriage Paid to) 
 CIP (Carriage Insurance Paid to) 
 DAT (Delivered at Terminal) 
 DAP (Delivered at Place) 
 DDP (Delivered Duty Paid) 

1. EXW (Ex Works) 
 ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ท าการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือโรงพักสินค้า 
ฯลฯ โดย ผู้ซื้อรับภาระในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงหลังจากการส่งมอบของ
แล้ว เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ การปฏิบัติพิธีการขาออก เป็นต้น 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา ผู้ขายไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการด าเนินการผ่านพิธีการ

ส่งออก ผู้ขายไม่มีภาระที่จะท าสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย ทั้ งนี้ ผู้ขายต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า การด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบ

คุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) และรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย

ของสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้

ข้อมูลตามที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการส่งออก เช่นใบอนุญาตการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ

สินค้า หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการส่งออก การน าเข้า และ/หรือ

เพื่อการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลา
ส าหรับการส่งมอบ 
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                          ผู้ซื้อต้องช 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) 
 ผู้ขายต้องด าเนินการพิธีการขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดไว้ 
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
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ขายต้องให้ความช่วยเหลือ จัดหาเอกสาร และให้ข้อมูลใด ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไป
ยังจุดหมายปลายทาง ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 

 ผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว หรือวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ส าหรับการส่งมอบ โดยผู้ซื้อต้องท าสัญญารับจัดการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบที่
ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ช าระค่าตรวจสอบ ค่า
จัดหาใบอนุญาตส าหรับการน าเข้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ เพื่อ
การน าเข้าตลอดจนช าระค่าใช้จ่าย ในการผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดส าหรับการน าเข้า 
3. FAS (Free Alongside Ship) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องขนส่งของมาวางไว้ข้างเรือ เช่น บนหน้าท่า หรือในเรือ
ล าเลียงหรือลงเรือล าเลียงเทียบข้างเรือ ณ ท่าที่ส่งออกที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
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ทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ข้อตกลงนี้ใช้กับการ
ขนส่งทางทะเลหรือทางน้ 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 และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก 
รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอื่น 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 
4. FOB (Free On Board) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อ
จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นเมื่อของอยู่
บนเรือ 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 
ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออก นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
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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 และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 
5. CFR (Cost and Freight) 
 ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของถึงปลายทางตามที่ระบุชื่อ
ไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุใด ๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าส่งออก ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่ง
ทางทะเลหรือทางน้ 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 ผู้ขายเป็นผู้รับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และ
ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าระวางและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการขนส่งสินค้าจากจุดส่งมอบที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นบนเรือและค่าภาระใดๆ ในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือ
ขนถ่ายสินค้าปลายทาง และค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออก ค่าภาษีอากร และค่าภาระอ่ืน ๆ ที่
ต้องช าระเมื่อส่งออก 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
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 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 
6. CIF (Cost Insurance and Freight) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CFR โดยต้องรับผิดชอบการท าประกันภัยใน
ความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท า
สัญญาและช าระค่าประกันภัย ข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ าในแผ่นดินเท่านั้น 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง จัดหาใบอนุญาตส่งออก หรือการมอบ
อ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ เพื่อการส่งออก ผู้ขายต้องช 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 ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่
เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า ลงจากเรือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรือล าเลียง
และค่าภาระการใช้ท่า ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ 
7. CPT (Carriage Paid to) 
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 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบค่าขนส่งไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ โดยผู้ซื้อจะ
เป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆ 
หลังจากที่ของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว 
8. CIP (Carriage Insurance Paid to) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT โดยต้องรับผิดชอบการท าประกันภัย
ให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่
ระบุชื่อไว้ ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ท าสัญญาและช าระค่าประกันภัยด้วยตนเอง ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มี
การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
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 รวมทั้งข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยที่ผู้ซื้อต้องการเพื่อการน าเข้าสินค้า และ/หรือเพื่อการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง 
ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศใดๆ เพื่อการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อ
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และรับสินค้าจากผู้รับจัดการขนส่ง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ รับภาระ
ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท า
สัญญารับจัดการขนส่ง และไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย 
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9. DAT (Delivered at Terminal) 
ผู้ขายส่งมอบของ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และขนของลงจากยานพาหนะ สถานที่อาจจะเป็น 
ชื่อท่าเทียบเรือ หรือสถานที่ปลายทาง ซึ่งอาจเป็นคลังสินค้า  คลังสินค้าของท่าเทียบเรือ (CY: 
Container Yard) หรือ ชื่อถนน รถไฟ หรือ คลังสินค้าทางอากาศยาน (Air Cargo Terminal) โดย
ค่าใช้จ่ายในการขนของทั้งหมดเป็นภาระของผู้ขาย ข้อตกลงนี้อาจน าไปใช้ในกรณีที่มีการขนส่ง
มากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีภาระท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
   ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้ขนส่ง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 
ผู้ขายอาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง (แล้วแต่จะตกลงกัน) ผู้ขายต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับ
จ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของ
ประเทศส่งออก ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยงและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ผู้ขายต้องท าสัญญาส าหรับการขนส่งสินค้าไปยังท่าเทียบพาหนะขนส่ง 
(Terminal) ที่ระบุ ณ ท่าเรือที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หากมิได้มีการตกลงหรือมิได้ก าหนดไว้ในทางปฏิบัติถึงท่าเทียบพาหนะขนส่ง (Terminal)ที่
เฉพาะเจาะจง 
 ผู้ขายอาจเลือกท่าเทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) ณ ท่าเรือที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ ณ 
สถานที่ปลายทางที่ระบุที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่สุด ต้องขนถ่ายสินค้าลงจากพาหนะขนส่งที่มาถึง 
แล้วต้องส่งมอบสินค้าโดยน าไปวางไว้ตามที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อ ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่ง (Terminal) 
ที่ระบุ ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 
 ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า 
จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วโดยผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าจนกระทั่ง
สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
 ผู้ขายมีหน้าที่ผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมทั้งค่าภาษีอากร และ
ค่าภาระอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องช าระเมื่อส่งออก ตลอดจนค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านประเทศ
ใดๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การ
นับจ านวน) ที่จ าเป็นเพื่อการส่งมอบสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า
ที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่ส่งออก แต่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ท าสัญญาประกันภัย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้า ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ต้องรับ
มอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับจัดการ
ขนส่ง ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 ผู้ซื้อต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่ง
มอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่นๆ ทั้งหมด 
10. DAP (Delivered at place) 
 ผู้ขายส่งมอบของให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยพร้อมที่จะขนลง
จากพาหนะ ผู้ขายมีความเสี่ยงในความเสียหายของของและค่าใช้จ่ายในการขนส่งของจนถึงสถานที่
ของผู้ซื้อ รวมทั้งมีหน้าที่ด าเนินการพิธีการขาออก แต่ไม่ต้องรับผิดชอบการด าเนินการพิธีการขาเข้า 
และไม่ต้องเสียค่าภาษีอากรขาเข้า ข้อตกลงนี้อาจใช้ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องจัดเตรียมสินค้า ใบก ากับสินค้า และหลักฐานอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ผู้ขายมีหน้าที่ท าสัญญาหรือจัดหาสัญญาเพื่อการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งมอบไปยัง
สถานที่ปลายทางที่ระบุ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 
 ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับจัดการขนส่ง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตก
ลงกันไว้ ผู้ขายต้องท าสัญญาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ผู้ขายต้องช าระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออก 
ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า จัดหาใบอนุญาตส่งออก และผ่านพิธีการส่งออกด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดๆ ก่อนการส่งมอบด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ผู้ขาย ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่มาถึง ซึ่งพร้อมจะให้ท าการขนถ่าย ณ สถานที่
ปลายทาง ในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
หนา้ที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย จัดหาใบอนุญาตน าเข้า 
หรือการมอบอ านาจอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ และผ่านพิธีการน าเข้าด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใดๆ ก่อนการส่งสินค้า ต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้
ถูกส่งมอบแล้ว โดยผู้ซื้อต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญา รับจัดการขนส่ง 



26 
 

 

 ผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากพาหนะ ขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทางที่ ระบุโดยต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดในการขนถ่ายสินค้าลงจากพาหนะขนส่ง ผู้ซื้ออาจท าสัญญา
ประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้
ถูกส่งมอบแล้ว ค่าภาษีอากร และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด 
11. DDP (Delivered Duty Paid) 
 ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อระบุในราชอาณาจักร
โดยผู้ขายรับภาระความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกี่ยวกับการขนส่งของไปยังสถานที่
ปลายทาง ผู้ขายเป็นผู้ด าเนินพิธีการขาออกและพิธีการขาเข้า รวมทั้ง ช าระค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าวจนถึงสถานที่ปลายทาง ข้อตกลงนี้อาจใช้
ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
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 าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ (เช่น การตรวจสอบคุณภาพ 
การวัด การชั่งน้ าหนัก การนับจ านวน) ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่ง  ถูกก าหนดให้ด าเนินการ
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อสินค้า และ
ช าระค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการส่งออกและน าเข้า รวมทั้งค่าอากรภาษี และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมด
ที่ต้องช าระเมื่อส่งออกและน าเข้า นอกจากนี้ ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสินค้า จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 
 ผู้ซื้อต้องช าระราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย รับภาระความเสี่ยง
ทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว และต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ทั้งหมดในการขนถ่ายสินค้าลงเพื่อการรับมอบสินค้าจากพาหนะขนส่งที่มาถึง ณ สถานที่ปลายทาง
ที่ระบุ 
   ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ท าสัญญารับ
จัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัย 



27 
 

 

 ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบซึ่งถูกก าหนดให้ด าเนินการโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า 
สาเหตุของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ 
 เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่า ไม่
มีประเทศใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภคภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างแต่
อาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตน
มีความถนัดหรือมีความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้น
การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ตามความช านาญของ
ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบหรือ
ความถนัดในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมากน้อยต่างกัน  ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมด้วยแร่ธาตุ ต่างๆ 
อาทิ น้ ามัน แร่เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ก็จะท าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ตนมีอยู่ 
ดังนั้น ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมากก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยการ
ผลิตสินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆที่ตนต้องการ 
 2.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ความแตกต่างในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศที่มีพื้นดินที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็จะท าการเพาะปลูกตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
เช่น ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีฝนชุกสามารถปลูกข้าวเจ้าได้ดีก็จะผลิตข้าวเจ้าเป็น
สินค้าออก ประเทศที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าการเลี้ยงสัตว์ ส่งเนื้อสัตว์และขนสัตว์เป็น
สินค้าออก 
 3.ความช านาญในการผลิต 
 ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ
จะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมี
ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้
ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ ามี
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ความรู้ความช านาญและเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่
ไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า 
 4.นโยบายของการลงทุนของรัฐบาล 
 การลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการประเภทใดประเภทหนึ่งจะมากหรือน้อย
อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ท าให้สินค้าและบริการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนมีการวิจัยและพัฒนาขึ้น
เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เกิดความได้เปรียบสามารถแข่งขันและขยาย
ตลาดสินค้าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายอ่ืนๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีก
ด้วย จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศมีการกินดีอยู่ดีรัฐบาลแต่ละประเทศจึง
มีการเจรจาท าสัญญา ซื้อขายสินค้ากันระหว่างประเทศหรือสนับสนุนให้เอกชนในประเทศของตน 
ผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ จึงท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
 ประโยชน์ของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ 
 1. มีผลต่อการบริโภคและราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่างประเทศท า
ให้ ประเทศต่างๆ ผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบทางการผลิต
จากประเทศอ่ืนมากขึ้น ดังนั้นอุปทานของสินค้าจึงเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้านั้นมี
แนวโน้มต่ าลง 
 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าดีขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันในด้านการผลิต
มากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ดังนั้นจึงต้องมีการ
พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
 3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศผู้ผลิตจะมี
ความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้นเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 
 4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคหรือวิธีที่เหมาะสมและ
ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศ 
 5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้จากการส่งออกสินค้ามากขึ้นย่อมท า
ให้ประเทศที่ก าลังพัฒนามีเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้
ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการใน
ต่างประเทศ 
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2. แนวคิดเร่ืองการน าเข้า(Import) 
การน าเข้า (อังกฤษ: import) หมายถึงการน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย 

สินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น การน าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบการน าเข้าคือ กรมศุลกากร นอกจากนี้การน าเข้าสินค้ายังมีการจ ากัด
ปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษีน าเข้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้าควรศึกษา
ด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถน าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย
ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน  ซึ่งระบบการน าเข้าส่งออกเป็นส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลใน
ระบบโลจิสติกส์ 
 วัตถุประสงค์ในการน าเข้า 
 1. เพื่อน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงมากระจายภายในประเทศไทย 
 2. เพื่อเข้าใจหลักการน าเข้าและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 3. เพื่อทราบถึงการท าธุรกรรมการน าเข้าและวิธีแก้ปัญหา 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้า 
การน าเข้าสินค้าหรือเคร่ืองจักรในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลด
อุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอน
การน าเข้าสินค้าหรือเคร่ืองจักรมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจน าเข้า
สินค้าจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้การประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้า
เป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลส าเร็วคุ้มค่ากับความตั้งใจในการลงทุน 
3.เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้า                                                           
 พิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้า 
 ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศที่กรม
ศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการน าเข้าสินค้า อาทิ  กรมปศุสัตว์ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร 
 เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า (แบบกศก. 99/1) 
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 4. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
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 5. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
 6. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (ถ้ามี) 
 7. ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) FORM FTAกรณีขอ
ลดหย่อนหรือยกเว้น อัตราอากร 
 8. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า 
แค็ตตาล็อก เป็นต้น 
                              ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าประกอบด้วย 
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ 

2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
3. การหาสินค้าหรือเคร่ืองจักรที่ต้องการจากประเทศต่างๆ 
4. การติดต่อและสั่งซื้อสินค้า 
5. การช าระเงินค่าเสียผ่านธนาคาร 
6. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการน าเข้าสินค้า 
7. การติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร 
8. การส่งมอบสินค้า 
9. การกระจายสินค้าหรือการขายสินค้าออกสู่ตลาด 

ใบเอกสารส าคัญในการน าเข้า 
การน าเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบัน จ าเป็นจะต้องมีเอกสารต่างๆ ส าหรับการ 

ด าเนินการในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร ตม. ท่าเรือ และอีกมากมาย ซึ่งคนท าธุรกิจ 
Shipping มือใหม่อาจจะสับสนได้ในช่วงแรก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เห็นภาพว่าแต่ละ
เอกสารท าหน้าที่อะไร คืออะไร เพื่อที่จะสามารถจัดการและด าเนินเร่ืองได้ง่ายขึ้น เมื่อถึงเวลาติดต่อ
ธุรกิจจะสะดวกขึ้นมาก การท า Shipping ในคร้ังต่อๆ ไปก็จะสะดวก เรามาดูกันว่าเอกสารใดบ้างที่
คนท าธุรกิจ Shipping จ าเป็นต้องรู ้
 1. PO, Purchasing Order หรือใบสั่งซื้อสินค้า – ใบนี้คือใบที่ผู้น าเข้า (ผู้ซื้อสินค้า) 
จะส่งให้ผู้ส่งออก (ผู้ขาย) เพื่อเปิดออเดอร์ส าหรับการสั่งซื้อ ปัจจุบันใบนี้จะลดบทบาทลงและ
กลายเป็นการเขียนอีเมลหรือเขียนใบ Inquiry ไปที่ผู้ขาย ซึ่งสามารถส่ง PI มาให้ได้เลย จะเห็นได้
มากจากประเทศจีนโดยเฉพาะเว็บซื้อสินค้าดังๆ อย่าง Alibaba, dhgate.com คนท า Shipping จะ
สะดวกขึ้นมาก 
 2. PI, Proforma Invoice – ใบนี้ได้กล่าวแล้วในข้อดังกล่าวว่าสามารถส่งใบ PI  
แทนที่ใบ PO ได้เลย ซึ่งใบ PI นี้จริงๆ คือใบเรียกเก็บเงิน ท าหน้าที่บอกราคาสินค้าโดยผู้ส่งออกจะ
ออกใบนี้ให้กับผู้น าเข้า 
 3. PL, Packing List รายการบรรจุสินค้า – เป็นเอกสารส าหรับแจ้งว่าสินค้าใด ถูก 
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บรรจุหรือ Packing มาแบบใด อยู่กล่องใด โดยใบนี้จะออกโดยผู้ส่งออก ฉะนั้นเหล่าบรรดา 
Shipping ควรต้องเก็บเอกสารนี้ไว้ให้ดี เพราะหากหายจะระบุสินค้าได้ยากมากจนเกิดความยุ่งยาก
และเสียเวลา 
 4. CI, Commercial invoice – ใบนี้เป็นเอกสารส าคัญมากๆ ที่บริษัท Shipping  
ทั้งหลายต้องเข้าใจและเรียนรู้ เพราะใบนี้เป็นเอกสารที่ผู้ส่งออกจะต้องออกใบนี้ให้กับผู้น าเข้า ใช้
ส าหรับแนบไปกับเอกสารอ่ืนเพื่อออกของกับกรมศุลกากร เสริมอีกนิดว่าในทางปฏิบัติเราอาจเจอ
ปัญหาต่างๆ กับกรมศุลกากรได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาษี เร่ืองการน าเข้า  ฉะนั้นคนท า Shipping ต้อง
เตรียมตัวให้พร้อมและหากเป็นไปได้ควรมีคนในบริษัทที่พร้อมเคลียร์หากมีปัญหา 
 5. B/L, Bill of lading ใบตราส่งสินค้าทางเรือ – ใบนี้เป็นอีกใบที่ส าคัญมากๆ  
ส าหรับคนท า Shipping นั่นคือใบที่ผู้ส่งออกต้องให้ข้อมูลกับทางผู้ให้บริการขนส่ง (บริษัทขนส่ง) 
เพื่อออกเอกสารน้ี ส่วนผู้น าเข้าจะต้องใช้และผู้น าเข้าเองต้องตรวจแบบร่างก่อนที่จะออกตัวจริงเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด 
 6. AWB, Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ – คล้ายๆ กับใบตราส่งสินค้าทางเรือ
เพียงแต่มีข้อมูลต่างกันบางส่วนเพราะขนส่งต่างกัน 
 7. D/O, Delivery order ใบปล่อยสินค้า – ใบนี้ผู้น าเข้าจ าเป็นต้องใช้ส าหรับน าไป
ปล่อยตู้สินค้าที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาย โดยผู้ที่จะออกใบนี้ให้คือผู้ให้บริหารขนส่งระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นใบนี้ก็ส าคัญมากเช่นกัน ผู้ที่ท าธุรกิจ Shipping จ าเป็นต้องดูรายละเอียดให้ดี 
 8. Export / Import entry ใบขนสินค้าขาออก / ขาเข้า – ใบนี้เป็นเอกสารส าหรับ
แจ้งข้อมูลสินค้าทั้งชนิด ราคา จ านวนให้กับกรมศุลกากรทราบ โดยน าไปคิดภาษีและจัดเก็บข้อมูล
การน าเข้าส่งออกของเราได้ โดยด าเนินการโดย Shipping 
 9. Marine/Air Insurance ประกันภัยขนส่งสินค้า – ใบนี้ส าคัญอย่างมากเช่นกัน 
โดยแนะน าว่าบริษัท Shipping ทุกเจ้าควรจะมีระบบประกันภายสินค้า โดยปกติประกันจะลดความ
เสียหายที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขนส่ง ซึ่งค่าป้องกันสูงสุดมักอยู่ที่ 90% ของมูลค่าสินค้า 
 10. CO, Certificate of Origin เอกสารยืนยันถิ่นก าเนิด เป็นใบที่แสดงว่า สินค้า
ผลิตจากที่ไหน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตมาจากที่ใด เข้ากับข้อก าหนดการยกเว้นหรือลดภาษีหรือไม่ 
ปัจจุบันทุกประเทศมีสิทธิพิเศษทางภาษีแบบที่ต้องใช้ใบยืนยันถิ่นก าเนิดกันหมดแล้ว ผู้ส่งออกและ
ผู้น าเข้า รวมถึงบริษัท Shipping ต้องศึกษามากๆ เพราะสามารถลดต้นทุนน าเข้าและส่งออกได้เป็น
จ านวนมากเลยทีเดียว 
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รูปที่ 3.1 ตัวอย่าง PO, Purchase Order ใบสั่งซื้อสินค้า 
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รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง PI,Proforma Invoice เป็นเอกสารส าหรับแจ้งว่าสินค้าใดถูกบรรจุมาแบบไหนอยู่

กล่องไหนท าโดยผู้ส่งออก 
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รูปที่ 3.3 ตัวอย่าง PL, Packing List ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ 
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รูปที่ 3.4 ตัวอย่าง CI,Commercial invoice เป็นเอกสารส าคัญที่ผู้ส่งออกต้องออกให้ผู้น าเข้าใช้

ส าหรับยืนแนบไปกับเอกสารอ่ืนเพื่อออกของกับกรมศุลกากร 
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รูปที่ 3.5 ตัวอย่าง B/L,Bill of landing ใบตราส่งสินค้าทางเรือ 
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รูปที่ 3.6 ตัวอย่าง ABW,Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ 
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รูปที่ 3.7 ตัวอย่าง D/O, Deliver order ใบปล่อยสินค้า 
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รูปที่ 3.8 ตัวอย่าง Export/Import entry ใบขนส่งสินค้าขาออก/ขาเข้า 
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รูปที่ 3.9 ตัวอย่าง Marine/Air Insurance ใบประกันภัยขนส่งสินค้า 
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รูปที่ 3.10 ตัวอย่าง CO,Certicate of Origin เอกสารยืนยันถิ่นก าเนิด 
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4. พิธีการทางกรมศุลกากรในการน าเข้า  
 เมื ่อสินค้าถึงประเทศปลายทาง ผู ้น า เข้าจะต้องน าส่งเอกสารแจ้งรายการ
สินค้าน าเข้าและชื่อผู้น าเข้าแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้นๆ สินค้าที่จะน าเข้านั้นจะยัง
ไม่ถูกน าเข้าอย่างถูกกฎหมาย จนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยานปลายทาง 
โดยได้ร ับอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากรของประเทศนั ้นๆ  และช าระภาษีอากรขาเข้า
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการน าเข้าอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งผู้น าเข้ามี หน้าที่ในการ
จัดเตรียมเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากรตรวจสอบและน าสินค้าออกจากท่าเรือหรือ
สนามบินปลายทาง  
 1. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูล
บัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งเฉพาะข้อมูล
ใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า
ที่ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้น าของเข้า เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา เป็นต้น 
ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะแจ้ง
กลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทนเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 3. เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมา
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้น าเข้าหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 
 ขั้นตอนการน าสินค้าเข้า  
 1. เตรียมเอกสารตามในรายการ  
 2. บันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบของกรมศุลกากร ในการตรวจขั้นแรก (หากเกิด
ข้อผิดพลาดให้ บันทึกใหม่อีกครั้ง)  
 3. เมื่อเอกสารถูกต้อง กรมศุลกากรออกใบเลขที่ส่งสินค้าขาเข้าให้ และตรวจข้อมูล
อย่างละเอียดอีกคร้ัง  
 4. Red line น าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าสินค้านั้นๆ 
Green lind น าใบขนสินค้าไปช าระภาษีอากรและวางเงินประกนได้เลย  
 5. ตรวจข้อมูลและตัวสินค้าก่อนที่จะส่งไปยังท่าเรือที่เราก าหนดไว้หลังจากที่
เตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมาด าเนินการภายใต้ระบบการน าเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษแต่อย่ างใดซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอน
การด าเนินงานดังนี้  
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 1. การโอนถ่าย หรือยื่นข้อมูลใบขนสินค้าในขั้นตอนแรกนั้นผู้ที่น าสินค้าเข้า
จะต้องบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ของ ทุกๆ รายการเข้าไปในผ่านทางระบบ Service 
Counter ซึ่งโปรแกรมนี้จะแปลงข้อมูลบัญชีราคา สินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าให้อัตโนมัติ โดย
ผู้น าสินค้าเข้านั้นสามารถใช้เอกสารใบขนส่ง สินค้าที่ถูกแปลงข้อมูลมาน าส่งทางกรมศุลกากรผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตได้เลยจากนั้นเมื่อกรมศุลกากรได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็จะด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลใน เบื้องต้นในใบขนส่งสินค้าเพื่อดูว่าชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้าเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีพิกัด
อัตราศุลกากร และราคาของสินค้านั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากมีการพบวาข้อมูลที่เรากรอกไป
นั้นยัง มีข้อผิดพลาด ทางกรมศุลกากรก็จะแจ้งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเพื่อให้เราได้แก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อ ส่งไปให้กบทางกรมศุลกากรใหม่อีกคร้ัง ซึ่งเมื่อพบวาข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็จะ
ออก ใบเลขที่ขนสินค้าขาเข้าให้กับเรา  
 2. การตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลอย่างละเอียด ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบ
เงื่อนไขต่างๆ ที่กรมศุลกากรก าหนดไว้อย่างละเอียดโดยจะดูจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่เราได้ยื่นให้กับกรมศุลการกรซึ่งในขั้นตอนนี้สินค้าของเราจะถูกแยกเป็น 2 ประเภทคือ 
ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ซึ่งถ้าสินค้าเราอยู่ในประเภทนี้
เราสามารถน าใบขนสินค้าขาเข้าของเราเข้าไปช าระภาษีอากร และวางประกันที่เกี่ยวข้อง โดย  
สามารถเลือกช าระได้ที่กรมศุลกากรช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจะช าระที่ธนาคารก่อนก็ได้ 
ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ในส่วนของใบขนสินค้าประเภทนี้ 
เราต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่น าเข้าสินค้านั้นๆ  
 3. การตรวจและการปล่อยสินค้า  หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบความ
เรียบร้อยสถานะการปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรือ เมื่อผ่านการช าระ
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจ  และปล่อยสินค้าจากทาง
ศุลกากร ซึ่งข้อมูลของสินค้าจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดอีกคร้ังพร้อมทั้งผ่านการเปิด
ตรวจหรือยกเว้นการตรวจถ้าหากใบขนสินค้านั้นได้รับการยกเว้น โดย  หลังจากผ่านการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วสถานะการปล่อยสินค้าจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ท่าเรือที่เราได้ก าหนด
ไว้ 

พิธีการทางศุลกากรน าเข้าโทรศัพท์มือถือ (สินค้าหมวดอุปกรณ์สื่อสาร) 
 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่น าเข้า การน าสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูก
กฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่น าเข้า  การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ช าระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้น าเข้ามีความรับผิดชอบในการ
เตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของกรมศุลกากรนอกจากนี้ผู้
น าเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการน าเข้าส าหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบาง
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รายการต้องได้รับการอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการน าเข้าเอกสารหน่วยงานที่
ต้องติดต่อขออนุญาติน าเข้าอุปกรณ์สื่อสาร (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ)  

 ผู้น าเข้าโทรศัพท์มือถือมาจ าหน่ายในประเทศไทย จะต้องน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่ง

ให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใช้หน่วยงาน

จาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ อาจจะจ้างบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ หลังจากผ่าน

การรับรอง จะได้ฉลากจาก กทช. มาติดที่กล่องบรรจุภัณฑ์ โดยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมองเห็นได้

ง่าย ฉลากที่ติดอยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า โทรศัพท์มือถือที่เราซื้อ 

ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และ มีการน าเข้ามาจ าหน่ายอย่างถูกต้อง 

 Class แบ่งเป็น A B C นี้จะบอกความสามารถในการเชื่อมต่อ กับการตัดสัญญาณ

ในด้าน Voice หรือการเลือกใช้งาน ส าหรับข้อความบนฉลากมีความหมายดังนี้ 

 Class A สามารถใช้ทั้ง 2 ส่วนในเวลาเดียวกันได้เลย สามารถคุยโทรศัพท์ไปด้วย
ขณะที่ใช้การเชื่อมต่อ 
 Class B เป็นการเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลา ขณะที่เราใช้ Voice เราจะ
ใช้ Data ไม่ได้ แต่การใช้ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงทันที  แต่เป็นการหยุดชั่วคราวเท่านั้นค่ะพอเราใช้
อีก Voice เสร็จเรียบร้อยแล้ว Data ก็จะกลับมาใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเชื่อมต่อGPRS/EDGE 
แล้วมีสายเข้ามา เราก็สามารถคุยได้จนจบพอวางสายแล้วการเชื่อมต่อ  GPRS/EDGE ก็จะกลับมา
ใช้ได้ปกต ิ
 Class C  นี้เราต้องเลือกใช้แค่อันใดอันหนึ่ง โดยที่ต้องออกจากอันหนึ่งก่อนจึงจะ
ใช้อีกอันได้ AAAAAA หมายถึง หมายเลขรับรองตัวอย่าง (6 หลัก)  BB หมายถึง เลข ปี ค.ศ. (สอง
หลักสุดท้าย)  XXXX หมายถึง รหัสประจ าตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก) 
เอกสารท่ีจ าเป็นในการย่ืนเพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อน าเข้าประกอบด้วย 

(1) ใบขนสินค้าขาเข้า 

(2) ใบตราส่งสินค้า 

(3) บัญชีราคาสินค้า 

(4) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ 

(5) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 

(6) ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) 

(7) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.11 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางบก 
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5. การประกันภัย (Insurance) 
 การประกันภัยเพื่อการส่งออก มีหลากหลายชนิด และจากการที่การค้าของโลกมี
การเติบโตและ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การประกันภัยเพื่อการส่งออก ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงติดตาม
การค้าและความเสี่ยงที่ เกี่ยวเนื่องกับการค้าและสินค้า โดยการประกันภัยเพื่อการส่งออก แบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัย
ทั้งหลายที่บรรเทาภัย หรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจาก
การขนส่งและการจัดเก็บ หรือพัก สินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งระหว่างที่อยู่ภายในประเทศไทย และ
ภายนอกประเทศไทย อนึ่ง ความเสี่ยงต่อตัวสินค้า ได้แก่ สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตก
หรือเปียกน้ิาเป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้า การประกันภัย อ่ืน ๆ เช่น การ
ประกันสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance) ซึ่งคุ้มครองผู้ ส่งออก ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้
ซื้อแล้ว ไม่ได้รับช้าระค่าสินค้าของตนจากผู้ซื้อ และการประกันภัยลักษณะอ่ืน ที่ขึ้นอยู่กับสินค้า
และความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งการประกันภัยลักษณะนี้มีความหลากหลายจะต้องติดต่อ และให้
รายละเอียด กับบริษัทประกันภัยเป็นกรณี เช่น ผู้ส่งออกเป็นห่วงเร่ืองสินค้าเดินทางไปไม่ทัน
ฤดูกาลขาย สินค้า และอยากท้าประกันภัยลักษณะนี้ต้องเป็นการสอบถามและให้ บริษัทประกันภัย
พิจารณาเป็นกรณีไป การประกันภัย มักจะถูกมองว่า เป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและยุ่งยาก ผู้ส่งออกมักจะ
ละเลยที่จะให้ความ สนใจ แต่แท้ที่จริงการประกันภัยมีความส้าคัญระดับที่เรียกว่า ชี้เป็นชี้ตายของ
ธุรกิจส่งออกได้เลยทีเดียว ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงควรศึกษาท้าความเข้าใจ และท้าประกันภัยการส่งออก
ไว้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนการท าประกันภัย 
 ในกรณีการท้าประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อท้าประกันภัย 
ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ ส่งออกใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง 
เพื่อปรึกษาและติดต่อท้าประกันภัย ก็ได้ โดยข้อมูลที่จะต้องเตรียมไว้เป็นอย่างน้อย มีดังนี้  -ตัว
สินค้าคืออะไร -มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร -จุดหมายปลายทางคือที่ใด -ยานพาหนะที่จะใช้ขนส่งชื่อ
อะไร ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย ย่อมให้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจน 
เกี่ยวกับ ความคุ้มครอง การเลือกประเภทประกันภัย  
 การประกันภัย มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สนองความ
ต้องการของผู้ซื้อ ประกันภัยอยู่ตลอดเวลา แต่หลักการของประกันภัย ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การบรรเทาภัยที่เกิดจาก อุบัติเหตุที่สุดวิสัยเท่านั้น จึงท้าให้ความคุ้มครองที่ผู้ซื้อบางคร้ังอยากจะได้
บริษัทประกันภัย ไม่สามารถคุ้มครอง ให้ได้ เช่น ถ้าต้องการให้บริษัทประกันภัย รับประกันว่า 
ข้าวสารที่ส่งไปขายจะไม่เก่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไป  ย่อมไม่สามารถท้าประกันภัยได้ การ
ประกันภัย แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเภทและมีรายละเอียดมาก แต่ในส่วนของการประกันภัย  เพื่อ
การส่งออกนั้น พอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ -การประกันภัยตัวสินค้า คือ การประกันภัยความ
เสียหาย หรือสูญหายของตัวสินค้า จากอุบัติเหตุ ใน ระหว่างการขนส่ง มีมาตรฐานสากลให้ผู้ขาย 



47 
 

 

1. Institute Cargo Clauses (C)  
 คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) เนื่องจากเพลิง
ไหม้, ระเบิด , เรือเกย ตื้น , จมหรือล่ม , ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ิาหรือตกจากราง ,เรือหรือ
ยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอ่ืนใด , การขนส่งสินค้า ลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย , ความเสียหายที่
เกิดกับส่วนรวม , สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล 
 2. Institute Cargo Clauses (B)  
 นอกจากความคุ้มครองตาม ICC (C) แล้ว ยังรวมความคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว , 
ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า , สินค้าถูกน้ิาทะเลซัดตกเรือไป , น้ิาจากแม่น้ิา , ทะเลสาบ หรือ น้ิาร่ัวไหลเข้า
มาในเรือ , ในยานพาหนะ ใน ระวางหรือในตู้ล้าเลียง หรือในสถานที่เก็บสินค้า , สินค้าทั้งหีบห่อ
เสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือ เกิดจากการขนขึ้นขนลง จากเรือหรือยานพาหนะ  
3. Institute Cargo Clauses (A)  
 ระบุให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยทุกอย่าง ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น
การพิจารณารับ ประกันภัย ของบริษัทประกันภัย ในกรณีที่เป็นภัยมาตรฐานแล้ว บริษัทประกันภัย 
จะพิจารณาจากลักษณะสินค้า บรรจุภัณฑ์ จ้านวน เงินเอาประกันภัย พาหนะที่ใช้การขนส่ง เมืองท่า
ปลายทาง และระหว่างทางส้าหรับการประกันภัยขนส่งสินค้า ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า 
โดยปกติแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้า  ของตน เช่น ประเภทธุรกิจ 
ประเภทสินค้าที่ขาย ประเทศที่ขายสินค้าไปให้ รายชื่อผู้ซื้อสินค้าทุก ๆ ราย ฯลฯ  เพื่อผู้รับ
ประกันภัย จะได้น้าข้อมูลทั้งหมดไปประมวล และเสนอเงื่อนไขความคุ้มครอง วงเงินจ้ากัดความ 
คุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งออก มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดย 
กรมธรรม์ประกันภัย 
 1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit) 
การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ 
เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็น
ผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด อันมีสาเหตุจาก 
 - ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่ เอา
ประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก 
 - ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย 
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage 
Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย 



48 
 

 

  
 2) กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย อันมีสาเหตุจาก 
 - 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 
 • แบบก าหนดเวลา (Time Policy) 
 ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยสามารถก าหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์
ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะก าหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น. 
 • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy) 
 ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมาย
ปลายทาง หรือครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อ
ออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ 
 2. 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 าเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอด
เส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ  - กรมธรรม์ส าหรับสินค้าส่งออกในราคา 
F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เร่ิมเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบ
ให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การคิดค่าระวางเรือ THC(Terminal Handing 
Charge) 

ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือ
ค่ายกตู้สินค้า 

2 การช าระสินค้าผ่านธนาคาร L/C = Letter Of Credit วิธีการช าระเงินรูปแบบ
หนึ่งของการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีธนาคารเป็น
ตัวกลาง 

3 การซื้อขายแบบ FOB Free on Borard  การซื้อขายตามเงื่อนไข
แบบนี้ ราคาสินค้าจะร่วม
ขนส่งสินค้าจนสินค้าพ้บ
กาบเรือจากนั้นความเสี่ยง
ภัยและกรรมสิทธิ์จะโอน
จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที
ที่สินค้าพ้นกาบเรือ 

4 การบรรจุสินค้าเต็มตู้ FCL (Full Container Load) การบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้
เจ้าของรายเดียว 

5 บรรจุสินค้าไม่เต็มตู้ LCL(LessThancontainerLoad) การส่งสินค้าไม่เต็มตู้
เหมาะกับผู้ส่งสินค้าที่มี
จ านวนไม่มาก 

6 การประกันภัย Insurance การบริหารความเสี่ยงภัย
วิธีหนึ่งซึ่งจะโอนความ
เสี่ยงภัยของผู้เประกันภัย
ไปสู่บริษัทประกันภัย 

7 ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง Freight Prepaid ค่าระวางบรรทุกสินค้า
ช าระแล้วที่ต้นทาง 

8 ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทา Freight Collect ค่าขนส่งเก็บที่ปลายทาง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

9 ค่าระวางทางเรือ O/F Ocean Freight การขนส่งสินค้าด้วย
ระบบตู้คอนเทรนเนอร์
ได้รับการยอมรับเป็น
รูปแบบการขนส่ง
มาตรฐาน 

10 ท่าเทียบเรือ Berth ท่าเทียบเรือ,จอดเทียบ
(เรือ) 

11 ท่าเรือเทียบปลายทาง Port of Discharges การจัดส่งสินค้าจากท่าเรือ
ต้นทางไปยังท่าเรือ
ปลายทาง 

12 น้ าหนักรวมของสินค้า Gross Weight ขนาดของหีบห่อและ
น้ าหนักรวมบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า 

13 น้ าหนักสินค้า Net Weight น้ าหนักของตัวสินค้า 

14 น้ าหนักสินค้าที่ใช้ค านวนค่า
ระวาง 

Chargeable Weight น้ าหนักสินค้าที่ใช้ค านวน
ค่าระวาง 

15 ใบก ากับสินค้า Invoice ใบแจ้งหน้ี(รายการสินค้า
พร้อมราคา) 

16 ใบขนส่งสินค้าขาเข้า Import Entry เอกสารแสดงรายการ
สินค้าซึ่งผู้น าเข้าหรือผู้
ส่งออกต้องยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อน า
ของออกนอกประเทศ
หรือเข้าประเทศ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

17 ใบตราสินค้าทางเรือ B/L(Bill of Lading) เอกสารส าคัญที่สุดเมื่อมี
การส่งสินค้าทางทะเล 
Bill of Lading เป็น
ใบรับรองมอบสินค้าของ
บริษัทเรือที่ท าการส่งออก 

18 ใบสั่ง Order ใบสั่งซื้อของสินค้า 

19 ใบสั่งปล่อยสินค้า Delivery Order เป็นเอกสารที่ทางสายเรือ
จะออกให้ผู้น าเข้า
(Consignee)เพื่อน าไปรับ
สินค้าจากท่าเรือที่น าเข้า 

20 ใบแสดงยืนยันรายการสินค้า
และราคาออกโดยผู้ขาย 

Commercial Invoice เป็นเอกสารใบแสดง
รายการสินค้า ราคา และ
อ่ืนๆ ให้ลูกค้าทราบ
หลังจากมีการส่งสินค้า
แล้ว 

21 ประกันภัยขนส่งสินค้า Marine/Air Insurance คือกันความเสียหายที่จะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ขนส่งซึ่งค่าป้องกันสูงสุด
ของมันอยู่ที่90%ของ
มูลค่าสินค้า 

22 ผู้รับสินค้า Consignee ผู้ที่ประทับตราเป็นผู้รับ
สินค้าที่ถูกจัดส่งมา 

23 ผู้ส่งสินค้า Shipper พนักงานหรือบริษัทจัดส่ง
สินค้าทางเรือ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

24 สต็อก Stock หุ้นทุนคลังสินค้า พัสดุ
สินค้าในร้าน สต็อกของ
สะสม จ านวนที่สะสมไว ้

25 สัญลักษณ์/เคร่ืองหมาย/ป้าย
ก ากับสินค้า 

Shipping Mark คือ สัญลักษณ์ ตัวอักษร
ตัวเลข หรืออ่ืนๆ ที่ติดไว้
อยู่กับแพ็คกิ้งสินค้าเพื่อ
ระบุว่าสินค้าเป็นของผู้รับ 

26 เอกสารตรวจสอบจ านวน
ของ 

Tally sheet เอกสารบันทึกการรับ
สินค้าของตัวแทนเรือ 

27 รายการบรรจุภัณฑ์ Packing List รายการสินค้าเลขที่หีบห่อ
และขนาดของหีบห่อ
จ านวนหีบห่อพร้อม
น้ าหนักสินค้าและ
น้ าหนักรวม 

28 การช าระเงินล่วงหน้า Advance Payment วิธีที่ผู้ซื้อต้องช าระเงิน
หรือโอนเงินให้ผู้ขายก่อน
แล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้า
ให้ โดยผู้ขายจะเป็นคน
ท าเอกสารการส่งออกส่ง
ให้ผู้ซื้อ 

29 การเปิดบัญชีขายเชื่อ Open Account วิธีที่ผู้ขายต้องส่งสินค้า
ไปก่อน แล้วผู้ซื้อถึงจะ
ช าระเงิน ผู้ขายจะเป็นคน
จัดท าเอกสารการส่งออก
ให้ผู้ซื้อ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

30 การประหยัดต่อขนาด Economies of Scale การประหยัดที่ได้จาก
ขนาดของธุรกิจหรือก าลัง
การผลิตหรือการประหยัด
โดยเพิ่มขนาด (การผลิต) 

31 การแปลรูปของใช้แล้ว

กลับมาใช้ใหม ่

Recycle การน าเอาของเสียที่ผ่าน
การใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ที่อาจเหมือนเดิม 

32 ตู้คอนเทนเนอร์ Container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ใช้
กับการขนส่งทางเรืออย่าง
แพร่หลายมีหน้าที่เพื่อให้
ขนส่งง่ายและปลอดภัย 

33 ใบสั่งซื้อสินค้า Purchasing Order ใบที่ผู้น าเข้า(ผู้ซื้อสินค้า)
จะส่งให้ผู้ส่งออก(ผู้ขาย)
เพื่อเปิดออเดอร์ส าหรับ
การสั่งซื้อ 

34 ใบเรียกเก็บเงิน Proforma Invoice ท าหน้าที่บอกราคาสินค้า
โดยผู้ส่งออกจะออกใบนี้
ให้กับผู้น าเข้า 

35 ใบตราส่งทางอากาศ Airway Bill คล้ายๆกับใบตราส่ง
สินค้าทางเรือ เพียงแต่มี
ข้อมูลต่างกันบางส่วน 

36 เอกสารยื่นยันถิ่นก าเนิด Certificate of Origin ใบที่แสดงว่าสินค้าผลิต
จากที่ไหน วัตถุดิบที่ใช้
ผลิตมาจากที่ใด 

37 คลังสินค้า Warehouse สถานที่ส าหรับวาง 
จัดเก็บ พัก กระจายสินค้า
คงคลัง คลังสินค้า มีชื่อ
เรียกได้ต่างๆกัน 
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38 การจ้างพนักงานแบบ

ชั่วคราว 

Outsource การว่าจ้างบริษัทหรือ
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองต่างๆ
เป็นการเฉพาะ เข้ามา
ท างานนั้นๆแทนบางส่วน 

39 พลาสติก Plastic สารประกอบอินทรีย์ที่
สังเคราะห์ขึ้นใช้แทน
วัสดุธรรมชาติ บางชนิด
เมื่อก็แข็งตัว เมื่อถูกความ
ร้อนก็อ่อนตัว 

40 โฟม Polystyrene ใช้บรรจุรองรับการ
กระแทกพวกอุปกรณ์ 
ตู้เย็นวิทยุเป็นต้น 

42 เคร่ืองจักร Manchine เคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่
ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่ง 
หรือส่วนต่างๆหลายส่วน
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท า
ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง 

43 อุตสาหกรรมการผลิต Manufacturing การผลิตสินค้า เพื่อการใช้
หรือขายโดยมีเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ การด าเนินการ
ทางเคมีและชีวะ และ
คนงานเป็นส่วนร่วมใน
การผลิต 

44 การผลิต Production การน าวัตถุดิบและ
ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยใน
การผลิตมาแปรสภาพโดย
ผ่านกระบวนการผลิต 
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45 ปัจจัยการผลิต Input วัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆที่
น ามาประกอบหรือผสม
กันโดยผ่านการผลิตตาม
ขั้นตอนแล้วออกมาเป็น
สินค้า 

46 กระบวนการผลิต Proceess เป็นขั้นตอนการ
เคลื่อนย้ายหรือแปรสภาพ
วัตถุดิบเพื่อให้เกิดเป็น
สินค้า 

47 ผลผลิต Output ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของ
การผลิตหลังจากออกมาก
เป็นรูปผลิตภัณฑ์แล้วผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบ
คร้ังสุดท้าย 

48 การซื้อขายแบบ FOB FOB-Free on Board ราคาสินค้าจะรวมค่า
ขนส่งสินค้าจนสินค้าพ้น
กาบเรือ จากนั้นความ
เสี่ยงและกรรมสิทธิ์จะ
โอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
ทันทีที่สินค้าพ้นกาบเรือ 

49 ภาษีศุลกากร 
 

Customs Duty ภาษีที่ไม่เกิดจากการมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นภาษี
ที่สกัดกั้นการไหล่บ่าของ
สินค้าจากต่างประเทศที่
จะเข้ามาภายในประเท 

50 ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

Insurable Interest ผู้ที่จะได้รับประโยชน์
จากการที่ทรัพย์สินนั้นคง
มีสภาพเป็นทรัพย์สิน 
อยู่ และประโยชน์ทีได้
สามารถตีราคาเป็นเงินได้ 
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51 บริหารพิธีการศุลกากร Customs broking บริการดูแลด้านพิธีการ
ศุลกากรในการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้า
หรือส่งออก 

52 ลอจิสติกส์สินค้าขาเข้า Inbound logistics กระบวนการขนส่ง
วัตถุดิบและส่วนประกอบ
จากซัพพลายเออร์หรือ
ผู้ค้าไปยังฐานการผลิต
และคลังจัดเก็บลอจิ
สติกส์สินค้าขาเข้า
ระหว่างประเทศ 

53 หนังสือรับรอง Certificate ใบรับรองส าหรับการผ่าน
การทดสอบตาม
มาตราฐานของหน่วยงาน
เช่นใบรับรองการ
ประกันภัย เป็นต้น 

54 ความแตกต่าง Discrepancy ความแตกต่างโดยเฉพาะ
ความต่างแตกของสิ่งสอง
สิ่งที่ควรจะเหมือนกัน 

55 ระหว่างประเทศ Intrnational ความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ที่เกี่ยวกับนานาชาติ
ระหว่างประเทศ ทั่วโลก 

56 เหตุการค้าเสรี Free Trade Area ประเทศสองประเทศหรือ
หลายประเทศจะรวมกลุ่ม
กันเพื่อท าการลดภาษี
ศุลกากรระหว่างกันให้
เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น0
และใช้อัตราภาษีที่สูง
ประเทศนอกกลุ่ม และใช ้
อัตราภาษีที่สูง 



57 
 

 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

57 ใบรับรองแหล่งผลิต Country of Origin Certificate 

 

หนังสือรับรองที่ออก
ให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อ
รับรองว่าสินค้าที่ระบุใน
หนังสือรับรอง ผลิต
ถูกต้องตามกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้าตาม
เงื่อนไข 

58 ใบรับรองการตรวจ

มาตรฐานสินค้าด้านกายภาพ 

Inspection Certificate ส่วนน้ีจะเป็นการ
ตรวจสอบด้านคุณภาพ
สินค้าภายนอก 

59 ข้อก าหนดในการส่งมอบ

สินค้า 

International Commercial 

Terms 

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
เป็นมาตรฐานความหมาย
การค้าที่ใช้ตกลงท า
สัญญากับซื้อขายระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล 

60 กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุก

ประเภท 

All Risk Cover กรมธรรม์ประเภทนี้จะให้
ความคุ้มครองทุกประเภท 
เว้นแต่ภัยที่เข้าข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์ 

61 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและ
บริการจากต้นทางสู่
ปลายทางทั้งบก ทางน้ า 
ทางอากาศ 

62 การช าระเงินโดยการเรียก

เก็บผ่านธนาคาร 

Bills for Collection การซื้อขายสินค้าซึ่งผู้ซื้อ
และผู้ขายสินค้าตกลงกัน
ว่าเมื่อผู้ขายส่งสินค้าแล้ว
ผู้ขายจะส่งเอกสารเรียก
เก็บเงินผ่านธนาคารผู้ขาย
ไปยังธนาคารผู้ซื้อ 
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63 การส่งมองเอกสาร

แลกเปลี่ยนกับการช าระเงิน 

Documents Against Payment 

or D/P 

ผู้ซื้อจะรับเอกสารเพื่อไป
แลกสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อมี
การช าระค่าสินค้านั้นแล้ว 

64 การส่งมอบเอกสารแรก

เปลี่ยนกับการรับรองตั๋ว 

Documents Against 

Acceptance or D/A 

ผู้ซื้อสามารถรับเอกสาร
เพื่อน าไปแลกเปลี่ยน
สินค้าก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับ
รองตั๋วแลกเงินจากผู้ขาย
แล้ว 

65 รหัสแท่ง Barcode เป็นเคร่ืองหมายแทน
ข้อมูลชนิดหนึ่งที่
เคร่ืองจักรสามารถอ่านได้
ด้วยแสง 

66 คุณภาพสินค้า Product Quality 

 

คุณลักษณะของสินค้า
หรือบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
โดยปราศจากข้อบกพร่อง 

67 เศรษฐศาสตร์ Economics เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต 
การกระจาย การบริโภค
สินค้าและการให้บริการ 

68 ภาวะเศรษฐกิจ Economy ความสัมพันธ์การผลิต

การค้าและอุปทานของ

เงินในประเทศใดประเทศ

หนึ่งหรือภูมิภาคใด

ภูมิภาคหนึ่ง 
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69 ใบปล่อยสินค้า Delivery order ใบนี้ผู้น าเข้าจ าเป็นต้องใช้

ส าหรับน าไปปล่อยตู้

สินค้าที่ท่าเทียบเรือหรือ

ท่าอากาศยาน โดยผู้ที่จะ

ออกใบนี้ให้คือผู้ให้

บริการขนส่งระหว่าง

ประเทศ 

70 ใบรับรองการตรวจสอบ

คุณภาพโดยห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

Lab Test Certificate ส่วนน้ีจะเป็นการทดสอบ

ด้านคุณสมบัติของ

วัตถุดิบภายใน 



 
 

 

บทที ่ 4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความก้าวหน้า/ความส าเร็จ/การพัฒนา 

 จากการที่บริษัท DHL Supple Chain Ltd. เป้นตัวแทนในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ
ซัมซุงจากประเทศเวียนนามพร้อมทั้งจัดเก็บและกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามความต้องการของลูกค้า จากการที่ได้ไปศึกษาขั้นตอนการ
น าเข้าและได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. ศกึษาขั้นตอนการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศเวียนนาม 
 บริษัท DHL Supple Chain Ltd. เป็นตัวแทนในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุง
โดยการน าเข้าจะใช้วิธีการน าเข้าทางบกโดยรถเทรลเลอร์จ านวนการน าเข้าคร้ังละ 30-45 พาเลท ต่อ 
1 ตู้คอนเทนเนอร์และ 1 วัน รถจะเข้าประมาณ 3 -4 ตู้ต่อวัน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเร่ิมจาก 
Admin รับข้อมูลจากบริษัท Samsung โดยส่งข้อมูลมาทาง E-mail ว่าสินค้ามากี่ชิ้นมากี่เคร่ือง,รุ่น 
และสินค้าจะถึงเวลาไหน 
2. ศึกษาเอกสารท่ีใช้ในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียนนาม 
การจัดเตรียมเกี่ยวกับเอกสารการน าเข้าสินค้า มีดังนี้ 
 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าที่น าเข้าการส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากสินค้า มาถึงท่าและได้ช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ผู้น าเข้ามีความ
รับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่ อการตรวจสอบและปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของ
ศุลกากร นอกจากนี้ในบางกรณีผู้น าเข้ายังต้องขอใบอนุญาตในการน าเข้าส าหรับสินค้า  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประเภทสินค้าสินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
การน าเข้าสินค้า 
เอกสารท่ีจ าเป็นในการยื่นเพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อน าเข้าประกอบด้วย 
   1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) 
   2. ใบตราส่งสินค้า (B/L) 
   3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
   4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า (License) 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียนนาม 
 3.1 บริษัท DHL Supply Chain มีการน าเข้าสินค้าทางบกโดยใช้เทรลเลอร์ซึ่งมี
อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลค่อนข้างสูงท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทางเลือกเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก
น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ ามันประมาณ 60-
70 % 
 3.2 การขนส่งสินค้าทางบก  ท าให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้า  นอกจากนั้น การก าหนดน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่ละแขวงไม่
เท่ากัน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและความเสียหายจากการแตกหักของไม้พาเลทระหว่างการ
ขนส่งในขณะเดียวกันการใช้สลิปชีทมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากความสามารถใน
การเก็บแรงศูนย์ได้ดีกว่าไม้พาเลทจึงไม่ก่อให้เกิดการหักโค่นหรือไม้พาเลทแตกหักขึ้นได้ 
 3.3 การขนถ่ายสินค้า เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจักร ท าให้เกิดการ
เสียเวลาและสินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้าไม่เสร็จทันตามก าหนด ส่งผลให้บริษัทเพิ่ม
ต้นทุนมากยิ่งขึ้นควรใช้รถโฟล์คลิฟท์เข้ามาช่วยในการขนถ่ายสินค้าจากปกติใช้แฮนพาเลทในการ
ขนถ่ายสินค้า 
4. น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป 
              ด้านการศึกษา 
              จากที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาการท างานของ บริษัท DHL Supply Chain Ltd. เร่ือง 
การจัดท าเอกสารการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้กับการศึกษาได้
ท าให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าเอกสารการน าเข้าสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung 
มากขึ้น ทราบถึงรายละเอียดในขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่าง ๆ และยังสามารถวางน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนในการเรียนได้และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้ากับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้ 
              ด้านการประกอบอาชีพ 
   จากที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาการท างานของ บริษัท DHL Supply Chain Ltd. เร่ือง 
การจัดท าเอกสารการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung นักศึกษาได้น าความรู้น าไปใช้กับการท างาน
ได้จริง เนื่องจากการน าเข้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก นักศึกษาจึงสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากและซับซ้อนและประหยัดเวลาการท างาน
ได้ สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริงใช้ชีวิตประจ าวัน 
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รูปภาพที่ 4.1 การศึกษาดูงาน ณ บริษัท DHL Supple Chain Ltd.  

 

 
รูปภาพที่ 4.2 การศึกษาดูงาน ณ บริษัท DHL Supple Chain Ltd 
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รูปภาพที่ 4.3  มอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท DHL Supple Chain Ltd. 

5. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายมาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน  

   ทุกสาขาอาชีพรวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยโดยควรค านึงถึงความมั่นคง
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่ใช้ได้ดีส าหรับอาชีพเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับยั่งยืน
มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ดังน้ันสิ่งที่ควรท าคือต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนด าเนินการอยู่
และศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆอีก
ทั้งมีความรอบคอบในการตัดสินใจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรต้องมีคุณธรรม
คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพไม่ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดโทษหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมส าคัญที่สุดคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรด าเนินธุรกิจอย่างอดทนอุตสาหะ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภค  
 โดยการน าวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาท าโมเดล สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลด
ต้นทุนของการท าโครงงานได้เป็นการประหยัดต้นทุนและระดมความคิดเพื่อให้ชิ้นงานออกมา
สมบูรณ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างหนึ่ง เช่น น ากระดาษ A4 ที่ปร้ินงานส่งตรวจในแต่
ล่ะบทที่ต้องมีการแก้ไขและน ากลับมาปร้ินส่งอีกในด้านกระดาษที่ยังไม่ได้ ปร้ินเป็นการใช้
ท รัพยากรให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุดและประหยัด ค่ า ใช้ จ่ ายในการท าโม เดลได้ อีกด้ วย
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท DHL Supply chain (Thailand ) Ltd เร่ืองการ
น าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศเวียดนาม ทางบริษัทได้พาเยี่ยมชมและให้ความรู้ ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์เพื่อน าเอามาจัดท าโครงการท าให้ทราบถึงกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้าโทรศัพท์มือถือจากต่างประเทศโดยมีการน าเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านเอกสารที่
ซับซ้อน 
1. ขั้นตอนการน าเข้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจากประเทศเวียนนาม 
 ก่อนการน าเข้าสินค้า(โทรศัพท์มือถือ)ลูกค้าจะส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
1 วัน โดยระบุ ชื่อคนขับ ทะเบียนรถ หมายเลข Seal ระยะเวลาที่สินค้าจะมาถึงบริษัท และ
รายละเอียดของสินค้าที่จะเข้ามาว่ามีรุ่นอะไรบ้าง จ านวนเท่าไหร่ กี่พาเลท จะใช้วิธีการน าเข้าทาง
บกโดยรถเทรลเลอร์จ านวนการน าเข้าคร้ังละ 30-45 พาเลท ต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ใน1ครั้ง 
2. เอกสารท่ีใช้ในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียนนาม 
 เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการน าเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าที่น าเข้าการส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจะได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากสินค้า มาถึงท่าและได้ช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว 
 เอกสารที่ใช้ในการน าเข้า 
 ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB – Air Way Bill) 
 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung จากประเทศเวียนนาม 
 3.1 บริษัท DHL Supply Chain มีการน าเข้าสินค้าทางบกโดยใช้เทรลเลอร์ซึ่งมี
อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลค่อนข้างสูงท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
 3.2 การขนส่งสินค้าทางบก  ท าให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าและความเสียหายจากการแตกหักของไม้พาเลทระหว่างการขนส่ง 
 3.3 การขนถ่ายสินค้า เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจักร ท าให้เกิดการ
เสียเวลาและสินค้าเสียหาย 
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4. น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้กับการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป 
  ด้านการศึกษา 
                น าความรู้ไปใช้กับการศึกษาได้ท าให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท า
เอกสารการน าเข้าสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung และทราบถึงรายละเอียดในขั้นตอนการเตรียม
เอกสารต่าง  
 ด้านการประกอบอาชีพ 
 น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างานที่
ยุ่งยากและซับซ้อนและประหยัดเวลาการท างานได้  สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริงใช้
ชีวิตประจ าวัน 
5. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายมาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน  

  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้
จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้
ยืมสิน และถ้าเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และ อาจจะใช้จ่ายมาเพื่อ
ปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น 
ให้เกิดการใช้จ่านอย่างเกินตัว ในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิ ต น การ
บริโภคเกินตัว ในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินปัจจัยในการด ารงชีวิต  
ข้อเสนอแนะ 
                                    1. บริษัทควรมีแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบสภาพรถ น้ ามันเคร่ือง หม้อน้ า 
น้ ามันเบรก ระบบไฟ ควรตรวจสอบทุกคร้ังก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภั ยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
                           2. พนักงานที่ใช้เคร่ืองสแกนส าหรับยิงสแกนบาร์โค้ดรับงานเข้าควรศึกษาระบบ
การท างานก่อนและมีควรมีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการรับงาน
เข้าและอาจท าให้งานล่าช้าได้ 
 3. ควรมีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการวางแผน
จัดโมเดลให้มีความพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 
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ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ภาพศึกษาดูงานในบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. 
 

  



 

 

 
ภาพที่ 1 การศึกษาดูงาน 

 
ภาพที่2. มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้จัดการ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท าโมเดล 

 

ภาพที่ 2 โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 กระดานไม้ 80x80 300 

2 กระดาษแข็ง 20 

3 กาวร้อน 80 

4 ปืนกาว 70 

5 กรรไกร 20 

6 เศษไม้ 50 

7 คัตเตอร์ 45 

8 อุปกรณ์ตกแต่ง 85 

9 รถของเล่น 30 

10 เคร่ืองบินของเล่น 40 

11 ไม้ไอติม 20 

12 สีพ่น 45 

13 สก๊อตเทป 20 

14 กระดาษลัง 10 

15 กระดาษสี 10 

16 กาวลาเท็ก 35 

รวม 880 



 

 

ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

    นาย ทศพร มิ่งมั่งมี 

            เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2540 

    ที่อยู่ปัจจุบัน 102/701 ต าบล บางเมืองใหม่ อ าเภอ เมือง 

     จังหวัด สมุทรปราการ 10270 

                         เบอร์ติดต่อ 061-4742389 

       อีเมล์ Tossa999@hotmail.com 

 

 

                 นาย ชวลิต กุมแก้ว 

  เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2534 

                               ที่อยู่ปัจจุบัน 211/14 ต าบล ศรีษะจระเข้ใหญ่  

                                                          อ าเภอ เสาธง  จังหวัด สมุทรปราการ 10540 

                             เบอร์ติดต่อ 091-0801912 

                                       อีเมล์ nutlove.3436@gmail.com 
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